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 الملخص:
لغــة التعلــيم يف البلــدان العربيــة ومــدي تأثرهــا بالصــراع الفكــري. وقــد اســتخدم الباحــث املــنهج املقــارن هــدفت الدراســة تعــرف واقــع 

مبدخله الوصفي التحليلي لإلجابة علي تساؤالت الدراسة من خالل الوصف الشامل للظاهرة )لغة التعليم يف البلدان العربيـة يف ظـل الصـراع 
احلقـــائق واملعلومـــات واإلحصـــاءات املرتبطـــة بلغـــة التعلـــيم العربيـــة  وإبـــراز نقـــاة القـــوة  إىلحماولـــة التعـــرف  ت الدراســـة إىلالفكـــري(. كمـــا هـــدف

وقـد ب اسـتخالت أوجـه التشـابه واالخـتالف بـني الـدول العربيـة  ،والضعف. وبالتايل التحليل الثقايف املقارن للعناصر موضع البحث املختلفة
وجـود العديـد مـن العوامـل والقـوي الثقافيـة  :عـدة نتـائج منهـا إىلالدراسـة  خلصـتن مث إبراز النتائج واملقرتحات ،وقد والتجارب األخرى، وم

د املؤثرة علي لغة التعلـيم كاجلانـب االجتمـاعي واالقتصـادي والسياسـي املـؤثرة يف وضـعية التعلـيم العـريب يف ظـل الصـراع الفكـري. وجـود العديـ
ع املعرفة مع التطرذ للتغريات الرتبوية والتعليمية النا ة عن تل. العوامل والقوي الثقافية .أوصـي البحـث مـن خـالل من املؤثرات يف ظل  تم

اسـني وضـعية اللغـة العربيـة، و  لغـة تعلـيم رئيسـة يف مواجهـة الصـراع الفكـريبوصـفها اللغة العربيـة ليات لتعزيز ألالتصور املقرتد بالعديد من ا
التأســيس االجتمــاعي لــذل. مــن خــالل مؤسســات ، كمــا أوصــي البحــث بأييــة م يف البلــدان العربيــة يف ظــل  تمــع املعرفــةودعمهــا لغــة التعلــي

.الرتقاء الفكري واحلضاريامما يسهم يف   دعم الدراسات العلمية والبحثية اليت تسهم يف صعود اللغة العربية، والتأكيد علي التعليم املختلفة
.دراسة مقارنة -البلدان العربية -الصراع الفكري –التعليم  الكلمات المفتاحية: لغة

Abstract
The study aimed to recognize the reality of the language of education in the 

Arab countries, the impact of intellectual conflict. The researcher used the comparative 
approach descriptive and analytical study to answer questions through a comprehensive 
description of the phenomenon (the language of education in the Arab countries in 
light of intellectual conflict). 

The study was carried out to try to identify the facts and information and 
statistics related to Arabic language education and to highlight the strengths and 
weaknesses. Thus cultural comparative analysis of the elements into different search has 
been to draw similarities and differences between the Arab countries and other tests, and 
then highlighting the results and proposals, the study reached several conclusions, 
including that there are many cultural factors and forces acting on the language of 
education and social, economic and political influential position Arab education in light 
of the intellectual conflict .And the presence of many of the effects in the light of the 
knowledge society with educational changes resulting from these factors and the strong 
cultural addressed 

Find recommends through the proposed visualization several mechanisms to 
promote Arabic as the language of education in the face of President intellectual conflict 
and improve the status of the Arabic language conflict , and support the language of 
education in countries Arab in light of the knowledge society and social foundation for 
it through various education institutions , and the emphasis on support for scientific and 
research studies that contribute to the rise of the Arabic language , which contributes to 
upgrading its input to improve the intellectual and cultural .
Key words: Language of education-Intellectual conflict- Arab countries 
-A comparative study
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 مقدمة البحث:
إذا أخـذ  خصوًصـامتثل اللغة القومية أيية كبرية يف احلفا  علي اهلوية الثقافية للمجتمع، كما متثل أيية كبـرية يف مؤسسـات التعلـيم،   

وشخصــيتهم، فاللغــة رابطــة  هعنوانــا هلويــة أفــرادلكوهنــا عنوانــا رئيســا ليفكــار والقــيم واملعتقــدات و   ثبيــت الثقــايفيف االعتبــار أييــة اللغــة يف الت
وهي أداة التواصل بني املاضي واحلاضر، ومتثل محاية اللغة محاية للهوية واخلصوصية   فكرية متثل ذاكرة األمة فتختزن تراثها ومفاهيمها وقيمها

الثقافية.
 للتفكـري ا كاماًل فاللغة ليست  رد أداة أو وعاء للثقافة، فهي تشكل منهجً   ووعيه اللغة آلية كبرية يف تشكيل ثقافة اجملتمعوتشكل    

ن والتعبـــري واالتصـــال، فلغـــة التعلـــيم املســـتخدمة يف املؤسســـات التعليميـــة معنيـــة بتحويـــل الثقافـــة احملليـــة مـــن التطبيقـــات املشـــوهة واملمســـوخة مـــ
 .(23ت ،2115 إجياد إسهامات ذات  ابع عريب وإسالمي )مدكور، األجنبية إىلالثقافات 
مـن  لقد تغريت مؤسسات التعليم يف الدول العربية خالل العقدين املاضيني سواء مؤسسات التعليم العـام أم العـايل، وظهـرت عديـدٌ    

مـن تلـ. املؤسسـات التعليميــة  عديـدٌ  تتبـي حيــثلعربيـة وركائزهـا، املؤسسـات التعليميـة الـيت تقـدم نوعيـة مـن التعلــيم قـد تتعـارض مـع الثقافـة ا
وبالتـايل تنحصـر اللغـة   مـع رمـي  اللغـة العربيـة ألهنـا ليسـت لغـة الـتعلم ،مدار  أم جامعـات لغـة تعليميـة أجنبيـة لغـة أساسـيةأكانت سواء 
مادة دراسية وليست لغة تعلم.يف كوهنا العربية 

اللغة العربيـة عصـراً حافالً بالعلوم، والفنـون، مـن هـذا العصـر قـط، بـل تواجــه سـرعة انتقـال  ايل   تواجـهويف ظل الصراع الفكري احل    
تصال السّـَمعية والبـ صرية على حنـو   يتيسـر هلمـا مـن قبـل، فاللغـة العربيـة تواجـه ا حبكم تطـور وسائـل االهذه العلـوم والفنون والصناعات أيضً 

وخارجيـة،  فهـذه التحـديات موجـودة داخـل االسـرة واملؤسسـات التعليميـة مبختلـف مسـتويارا ووســائل اإلعـالم واحلــ ياة  لة اديات داخليـة 
ـــا العلميــة والعمليــة، ومــن مثاالجتماعيــة برمِّ  ـــقُ تهـــا، جبانــب مزامحـــة اللغـــاِت األجنبيـــة للغـــــِة العربيـــة، هـــذه املزامحـــة الــيت ال ختلــــو منهــا حياتنـ   تدفـ

املصـــطلحاِت بفعـــل التطــــور احلضـــاري الـــذي يعيشـــه عالــــم اليـــوم إذ يشـــهد اليــــوم الواحــــد والدة أكثــــر مـــن مخســـني مصـــطلحاً علميا)البكـــاء، 
.(2،ت2113

عامـة يف ظـل الصـراع الفكـري،  ا ليست علي اللغة العربية فحسب وإمنا علي اهلوية الثقافية بصـفةٍ ا حقيقً تعد هذه التحديات خطرً      
يـة، إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي، كما أن أحملب املرتكزات اليت تستند إليه اهلوية اإلسالمية هي باألصل قائمة علي اللغة العرب حيث

دول  يف الوقت اليت تتصارع فيه الدول علي إجياد كيانات امي لغتها األصلية وتزيد من نا قيها كدول الفرانكفونية )النا قة بالفرنسـية(، أو
 الكومنولث )النا قة باإلجنليزية( ...وحمريها من التجمعات والتكتالت القائمة ات مظلة اللغة القومية.

مـــن الضـــوابط يف التعامـــل مـــع لغـــة التعلـــيم مبـــا يـــتالءم مـــع اهلويـــة الثقافيـــة العربيـــة، ومبـــا ىيقـــق االحتياجـــات الثقافيـــة  وهنـــاك عديـــدٌ      
وإرسـاء دعـائم ومرتكـزات أساسـية للغـة األم )العربيـة( مـع  الكياسـة  ،ضـمن تثبيـت ركـائز اهلويـة الثقافيـةواالجتماعية للموا ن العـريب بشـكل ي

واملرونــة يف التعامــل مــع اللغـــات األخــرى حبيــث يكـــون التعامــل مــع لغــات اآلخـــر يف إ ــار اصــيل املعرفـــة واكتســاهبا ال أن تكــون هـــي األداة 
 والوسيلة والقالب واحملتوي. 

خري ترتبط بإحالل اللغات األجنبية وسيلة للتعامـل مـن خـالل األفكـار واالجتاهـات واألدبيـات الغربيـة حمـل أشكالية إن هناك أكما     
 اللغة األم خطرًا كبريًا علي اهلوية الثقافية، فيصبت منط التعامـل واملصـطلحات املسـتخدمة بـل والـنمط الفكـري السـائد داخـل تلـ. املؤسسـات

تمع احمللية بل وأفكاره ومعتقداته، فت بّـيِّ لغات األمم املتقدمة ليس كفيالً ببناء  تمـع املعرفـة، فكـم مـن الـدول الـيت تبنـت لغـة مغايرًا لثقافة اجمل
، مســتعمرها مــا تــزال تــرزد اــت و ــأة التخلــف والتــأخر، وإمنــا تكــون العربيــة لغــة للمعرفــة حــني تكــون اللغــة الــيت نســتقبل هبــا املعرفــة، وننشــرها

ها ونوثقها، ونوظفها، ونولدها، وأما استقبال املعرفة بالعربية فيكون برت ة علوم اآلخرين ومعارفهم ومنجزارم يف العلوم املختلفة.وحنفظ
 وبالتالي تكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: 

كيف يمكن للغة التعليم في البلدان العربية مواجهة الصراع الفكري؟
 السؤال عدة تساؤالت فرعيةويتفرع من هذا 

: ما أهم املرتكزات الفكرية للغة التعليم ودورها يف الصراع الفكري؟1 
ما دور لغة التعليم يف الصراع الفكري يف بعا الدول األجنبية؟  :2 
 : ما دور لغة التعليم يف الصراع الفكري يف البلدان العربية؟3 
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ف الـــيت  كـــن استخالصـــها مـــن خـــالل الدراســـة التحليليـــة املقارنـــة بـــني الـــدول العربيـــة : مـــا أهـــم النتـــائج وأوجـــه التشـــابه واالخـــتال4 
 واألجنبية؟
يف البلدان العربية؟ لتمكني لغة التعليم من مواجهة الصراع الفكري: ما التصور املقرتد 5 

 أهداف البحث:
تحقيق الجوانب التالية:ى يهدف البحث إل

أهم املرتكزات الفكرية للغة التعليم ودورها يف الصراع الفكري. إىلالتعرف (1)
دور لغة التعليم يف الصراع الفكري يف بعا الدول األجنبية سيما املرتبطة برتسيخ لغة التعليم .إىل التعرف (2)
جيابيــات املرتبطــة هبــا يف دور لغــة التعلــيم يف الصــراع الفكــري يف بعــا البلــدان العربيــة مــن خــالل دراســة الســلبيات واإل إىلالتعــرف (3)

الو ن العريب، وأهم نواحي القوة والضعف يف مواجهة الصراع الفكري من خالل لغة التعليم.
استخالت أهم النتائج وأوجه التشابه واالختالف من خالل الدراسة التحليلية املقارنة بني الدول العربية واألجنبية.(4)
يف الو ن العريب من مواجهة الصراع الفكري.تصور مقرتد لتمكني لغة التعليم  التوصل إىل(5)

 أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في الجوانب التالية:

 : االهمية الموضوعية.والً أ
تتناول قضية من أهم قضايا اجملتمع العريب يف العصر احلايل. (1)
 تواكب املتغريات اجملتمعية يف الو ن العريب. (2)
 بالصراع الفكري. تتناسب مع االهتمامات العاملية املرتبطة  (3)

 ا: األهمية التطبيقية.ثانيً 
تأيت يف الوقت الذي تبذل فيه األمة العربية جهودا كبرية يف احملافظة علي اهلوية الثقافية ولغتها األصيلة يف ظل الصراع الفكري. (1)
والتعليم.حاجة املكتبة العربية ملثل هذه النوعية من الدراسات العلمية اليت تضيف جملال الرتبية  (2)

منهج البحث: 
 -يستخدم البحث المنهج المقارن بمدخله الوصفي التحليلي، وفي ضوء هذا المنهج يسير البحث وفقا لإلجراءات التالية:

احلقـــــائق واملعلومــــــات  إىلالوصـــــف الشـــــامل للظــــــاهرة )لغـــــة التعلــــــيم يف البلـــــدان العربيــــــة يف ظـــــل الصــــــراع الفكـــــري(، والتعــــــرف  (1)
 .واإلحصاءات املرتبطة هبا وإبراز نقاة القوة والضعف

 .اليل احلقائق واملعلومات والبيانات واإلحصاءات املتصلة مبوضوع البحث يف ضوء القوي والعوامل الثقافية (2)
 الــدول العربيــة والتجــارب التحليــل الثقــايف املقــارن للعناصــر موضــع البحــث املختلفــة واســتخالت أوجــه التشــابه واالخــتالف بــني (3)

األخرى، ومن مث إبراز النتائج واملقرتحات لرتسيخ اهلوية الثقافية من خالل لغة التعليم.
 حدود البحث:

 يتناول البحث تأثريات لغة التعليم علي الصراع الفكري يف املنطقة العربية.الحدود المكانية: 
. هناية القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرينيركز البحث علي دراسة الظاهرة يف الحدود الزمانية:

 :مصطلحات البحث
الفكر -1

ــر: ــوي للفك يعــي النشــاة الــذهي او أ ــي صــور العمــل الــذهي مبــا فيــه مــن اليــل وتركيــب وتنســيق ) مــع اللغــة العربيــة  المعنــي اللغ
معرفـــة اجملهـــول )املعجـــم  عقـــل يف املعلـــوم للوصـــول إىلعمـــال الإ(، ويطلـــق كـــذل. لفـــع الفكـــر كمـــا جـــاء يف املعجـــم مبعـــي 478،ت2114،

 (.724ه، ت1415الوسيط، 
معـني، فهـو عمليـة ذهنيـة اسـتداللية  عملية اسـتخدام العقـل يف إنتـان املبـادئ واملفـاهيم عـن شـيءٍ  بأنه اصطالحا يمكن تعريف الفكر

راد تستدعي قدرات معرفية عالية للربط بني القضايا واألحداث الواقعية يف  تمع معني، ويتطلب الفكر كفاءة لغوية لصياحمته، وتناقله بـني أفـ
(.2119)علي،   تمع معني.

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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الصراع -2
فعرفتـه دائـرة املعـارف األمريكيـة  ،فاته وفقا لرؤية نفسية أو رؤية ثقافيةفتعددت تعريأخري  خيتلف املعي اللغوي للصراع من ثقافة إىل   

تحالــة مــن الضــغط النفســي أو عــدم االرتيــاد النــاتج عــن عــدم التوافــق بــني رحمبتــني أو حــاجتني أو أكثــر مــن رحمبــات الفــرد أو  :بأنــه يشــري إىل
 .(E A I, 1992, 537)حاجاته.
الصراع اجتماعيا، وهنا يؤكد موراى على أيية مفهوم الصراع ىف فهم املوضوعات املتعلقـة بقـدرة وهناك ما يربز الطبيعة املعقدة ملفهوم  

 .(Robert, 1998, P.228)الفرد على التكيف اإلنساين 
الذي ىيدث نتيجـة للتنـافس بـني  ـرفني علـى األقـل، فقـد يكـون  ذل. هناك البعد األنثروبولوجي عند تناول تعريف الصراع، ىلإضافة إ

أو أوضـاع معينـة، أو مطالـب  ،هذا الطرف متمثاًل ىف فرد، أو أسرة، أو  تمع كامل ومن مث فإن الصراع يف بعده االجتماعي يدور حول قيم
(Dennis, 1993, pp.6-7). 

هــو ينــتج مفهــوم الصــراع عــن عــدم التوافــق ىف املصــاه، بشــكل يــؤدى إىل إحــداث اســتجابات بديلــة للمشــكالت السياســية الرئيســة، و 
  (.4، ت1995بذل. يعد  ة مشرتكة لكل النظم السياسية الداخلية والدولية )عبد املنعم املشاة، 

مـن األدوات واآلليـات لتغليـب فكـرة أو ثقافـة  و  كن تعريف الصراع بأنه حاله فردية أو  تمعية بـني الثقافـات املختلفـة مسـتخدمة عديـدٍ    
بعضها البعا. بني الشعوب مأ ،سواء يف اجملتمع الواحد

الهوية:-3
جاء مصطلت اهلوية يف اللغة العربية من كلمة: )هو( فاهلوية هي  مل السمات اليت متيـّز شيئاً عن حمريه أو شخصاً عـن حمـريه أو  موعـة      

ضــها يف مرحلــة عــن حمريهــا. كــّل منهــا ىيمــل عــدة عناصــر يف هويتــه، عناصــر اهلويــة هــي شــيء متحــرك دينــاميكي  كــن أن يــربز أحــدها أو بع
(.1،ت2111معينة وبعضها اآلخر يف مرحلة أخرى )ويكيبديا،

 عيـة ) مـع اللغـة العربيـة، ،  مكانـت فرديـة أأكما عرف اجملمع اللغوي بالقاهرة مصطلت اهلوية بأنه ينطوي علـي مفهـوم الـذات سـواء 
 (.654، ت 1997
تعريف الشخص بشكله وا ه وصفاته وسلوكه وانتمائه وجنسه، أمـا اهلويـة اجلمعيـة سـواء الو نيـة أو القوميـة  :اهلوية الشخصية تعي   

هنا تنطوي على  ات أساسية مشرتكة جملموعة من البشر، متّيزهم عن  موعات أخرى فالعناصر اليت  كنها بلورة هوية  عية متثل اشـرتاك إف
 (.2،ت2111ويكبيديا، الطمود وحمريها)و الثقافة، و احلضارة، و التاريخ، و للغة، او الشعب أو اجملموعة يف: األرض، 

 موعـة مـن السـمات املشـرتكة  :ا مبفهـوم اهلويـة الـيت يـري الباحـث أهنـاوقد يكـون املصـطلت السـابق هـو أكثـر املصـطلحات ارتبا ًـ      
ملفاهيم داخل هذا اجملتمع وتتأثر سلبا وإجيابا مبكونارا وأدوارا، وقـد ىيـدث من العالقات وا اتنظم عديدً و ما  ا جبماعةٍ ا وجغرافيً املرتبطة تارخييً 

تداخل بني مفهوم اهلوية واخلصوصية يف حالة وجود هوية  تلفة بشكل ىيتم التعامل معه للحفا  علي اهلوية األصيلة.
اللغة:-4

ها سـند بعُضـعبارة عن نظام من العالقـات والـروابط املعنويـة الـيت تتشـكل مـن املفـردات واأللفـا  اللغويـة بعـد أن يُ  :بأهنا فت اللغةُ رِّ عُ    
إىل بعــا يف تركيــب لغــوي قــائم علــى أســا  اإلســناد. و تقــدم نظريــة )الــنظم( اليــل الرتاكيــب والنصــوت اللغويــة. والــنظم هــو نظــم للمعــاين 

م(.2115وات )عبداهلل ، وليس نظما ليلفا  واحلروف واألص
وظيفة وبالنسبة للغة التعليم فإهنا متثل خاصية اللغة ووظيفتها األساسية، فإذا كانت اللغة اليت تعتمد التأويل قابلة للرتويا والتطور، فال

ل  جوهرها احلقيقي، وهذا ما األدائية للغة ترتكز علي حقيقة استحالة عزل اللغة عن  ا بيها ومؤوليها وسياقها الذي وردت فيه وإال فلن نب
قــرب إىل أنــه يبحــث يف مــا هــو إا عمــا هــو اســتنبا ي وخيــايل، ليــه علــم اللغــة االجتمــاعي الــذي يــدر  مــا هــو مســموع أو مرئــي عوًضــإســعى 

ا عما هو مثايل جتريدي.الواقع بعيدً 
 -الدراسات السابقة:

حمــري املباشــرة مرتبــة مــن أم اهلويــة ســواء الدراســات ذات الصــلة املباشــرة مــن الدراســات الســابقة املرتبطــة بلغــة التعلــيم و  يوجــد عديــدٌ      
.األحدث األقدم إىل

 أوال: الدراسات العربية:
(1967)فؤاد،.أثر تعلــم لغة أجنبية )اإلنجليزية( في تعلم اللغة القومية العربية -1

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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مــدي  إيلاســتهدفت الدراســة تعــرف مــدي تــأثري تــدريس اللغــات األجنبيــة علــي عمليــة تعلــم اللغــة القوميــة وذلــ. مــن خــالل التعــرف   
 جريـــت يف مصـــر علـــى عينـــة مـــن تالميـــذ الصـــف الرابـــع االبتـــدائي يف مدرســـة حكوميـــة،، الـــيت أُ تـــأثري تعلـــم اللغـــات األجنبيـــة علـــي اللغـــة األم 

الدراسـة إىل أن تعلـم تالميــذ الصـف الرابـع للغـة ثانيـة ال تــؤثر سـلباً علـى اصـيله للغــة  خلصـتلتجـريع، حيــث واسـتخدمت الدراسـة املـنهج ا
 األم بل قد يؤدي إىل رفع مستوى اصيله يف بعا جوانب اللغة وأيها الفهم والتعبري، وتتشابه الدراسة مع البحث احلايل من حيـث تناوهلـا

لــف هــذه الدراســة مــع البحــث احلــايل، حيــث يتنــاول البحــث احلــايل اهلويــة وتأثرهــا بلغــة التعلــيم يف البلــدان تــأثري لغــة التعلــيم علــي الفــرد وختت
ســتجابة يف اصــيل اللغــة يف عينــة مــن املــدار  املصــرية، كمــا تســتخدم هــذه الدراســة املــنهج التناولــت هــذه مــدي الفهــم وا يف حــنيالعربيــة، 

ارن.التجريع، أما البحث فسيستخدم املنهج املق
.(1990)الشخيبي،علـيم اللغات األجنبية في المرحلة االبتدائية وبعض قضايا مجتمعنا المعاصرت-2

 يف املرحلة االبتدائية. هموقف الرتبويني من إجيابيات تعليم اللغات األجنبية وسلبيات إيلتناولت الدراسة التعرف   
اخــتالف وجهـــات النظــر حـــول العالقـــة بــني تعلـــيم تالميــذ املرحلـــة االبتدائيــة لغـــة أجنبيــة وبعـــا القضـــايا  :لعـــدة نتــائج مثـــل وخلصــت

تطبيـق مبـدأ تكـافؤ الفـرت  :اجملتمعية، وقد رأت حمالبية أفراد العينة أن تعليم تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة لغـة أجنبيـة لـه تـأثري سـلع علـى كـل مـن
وهناك تشابه مع البحـث احلـايل مـن حيـث تنـاول تـأثري لغـة التعلـيم مـن الناحيـة االجتماعيـة وهجرة العقول،  ،التعليمية، والتفاعل االجتماعي

والثقافية.
  (2004)حمدان، عولمة اللغة أم لغة العولمة-3

ا مسـتخدمة اللغـة كيفيـة احلفـا  علـي اهلويـة العربيـة يف ظـل العوملـة مـن خـالل كيفيـة صـناعة الثقافـة وأدوارـ   معرفةىلإهدفت الدراسة    
أييــة التعامــل مــع املتغــريات الثقافيــة   :، وأبــرزت نتائجهــااســتخدمت الدراســة املــنهج الوصــفي التحليلــيهــذه اآلليــات،  أحــد  بوصــفها العربيــة 

التعرف لدراسة الوافدة بوعي وكياسة، واستخدام أدوات تعليمية تتناسب مع  بيعة  تمعنا منها اللغة األم، واستفاد البحث احلايل من تل. ا
اللغة.  اصةٍ خبتأثر اهلوية الثقافية بأدوات التعلم و إىل  

 (2009) سليمان، .اللغة والهوية الوطنية في تعليم العربية كلغة أجنبية: دراسة في الهوية والصراع-4 
األدوار اخلاصـــة باللغـــة مـــن خـــالل دراســـة األدب وأشـــكال التعبـــري اللغـــوي األخـــرى، و أبـــرزت الدراســـة األ ـــر القوميـــة ملنـــاهج اللغـــة،    

. اســـتخدمت الدراســـة املـــنهج الوصـــفي التـــاريخ والرتبيـــة الو نيـــة، والرتبيـــة الدينيـــة، ومـــواد العلـــوم اإلنســـانية األخـــرىمثـــل وكـــذل. دراســـة مـــواد 
النــا قني هبــا مــن اجملتمعــات ذات االتصــال الثقــايف بالثقافــة العربيــة مــن شــأنه اللغــة العربيــة لغــري تعلــيم نتــائج الدراســة أن  خلصــتالتحليلــي، و 

وتتشابه الدراسة مع البحث احلايل مـن حيـث تناوهلـا تـأثري  تعزيز العديد من اجلوانب الوجدانية جبانب اجلوانب املرتبطة بتأصيل اهلوية العربية،
ية، وختتلف هذه الدراسة مع البحث احلـايل، حيـث يتنـاول البحـث احلـايل اهلويـة وتأثرهـا اللغة العربية علي اآلخر من الناحية الثقافية والوجدان

تناولت هذه الدراسة تأثريات اللغة العربية علي بعا النواحي الثقافية. يف حنيبلغة التعليم يف البلدان العربية، 
 (2009)صحراوي، األسس العلمية التعليمية للغة العربية. -5

دور املبــادئ واإلجــراءات اللســانية العلميــة والعمليــة )النظريــة  إىلدراســة أبــرز املعوقــات الــيت تواجــه اللغــة العربيــة والتعــرف تناولــت ال     
والتطبيقية( يف سبيل تعزيز جهود ترقية اللغة العربية

 -الدراسة للنتائج التالية: وخلصت
 .أيية جتديد منطلقات البحث العلمي يف  االت تعليم العربية 
  ومــا يرتتـب علــى االسـتعمال اللغــوي مـن مبــادئ تطبيقيــة  بيينهمـا،مراعـاة الفــرذ بـني الوضــع واالسـتعمال اللغــوي، وضـرورة اجلمــع

لتجعل منها لغة قادرة على الصمود والتكيف والتحاور والتجاوب واقيق  ،لنضم جهدنا إىل اجلهود اليت تصب يف خدمة العربية
 بــني العــرب واملســلمني مــن جهــة، مث بيــنهم وبــني حمــريهم مــن جهــة أخــرى، يف ظــروف الوضــع االنســجام اللغــوي والتواصــل الثقــايف

 العاملي الراهن
الـدور الثقـايف واحلضـاري للغـة العربيـة، وكيفيـة تطـوير اللغـة لتصـبت أداة إىل واستفاد البحث احلايل من تلـ. الدراسـة التعـرف      

الثقافية. تأثريات اللغة العربية علي بعا النواحيتقدمية و 
(2010اللغة العربية بين االنتماء والهوية والتحديات المستقبلية في عصر الرقمنة. )متولي، -6
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هدفت الدراسة العمل علي استنهاض اللغة العربية وتطويرها، وإجياد آليات لتطوير الرقمنة، والعمل علي إثراء احملتـوى العـريب الرقمـي    
 إىلالدراســة  خلصــتالقضــايا واإلشــكاليات الــيت تواجــه اللغــة العربيــة مثــل الفجــوة املعجميــة، و  إىلعلــى اإلنرتنــت. كمــا تطرقــت هــذه الدراســة 

)عــدم وجــود حمــرك حبــث عــريب ذكــي يتعامــل بشــكل علمــي مــع خصــائص اللغــة العربيــة، وجــود إشــكاليات املســت الضــوئي  ائج منهــا:عــدة نتــ
يف معاجلــة اللغــة  رئيســةً  أداةً  تــهيف تطــوير احمللــل الصــريف وإتاح اإلســهاماآليل، وهــي مــن العمليــات املعقــدة الــيت   تتطــور بالنســبة للغــة العربيــة، 

 .بالعربية باحلاسو 
أييــة متكــني املســتخدم العــريب مــن اســتخدام لغتــه العربيــة لكســر حــاجز اللغــة عــن  ريــق تعريــب أ ــاء النطاقــات، إىل وأوصــت الدراســة 

دعــم املبــادرات واملشـاريع االســرتاتيجية العربيــة يف  ــال الرقمنــة، وبالتــايل إثــراء احملتــوى و  ،إشــكاليات الرت ــة وتعريــب املصــطلحات إىلالتعـرف 
.هيب ومكوناته اإلبداعية على اإلنرتنت وتدعيمالعر 

وختتلــف  ،وتتشـابه تلــ. الدراسـة مــع البحـث احلــايل يف تناوهلـا أييــة اللغـة العربيــة يف دعـم اهلويــة الثقافيـة ومواجهــة التحـديات املســتقبلية
اللغــة  إىلتتطــرذ تلــ. الدراســة  يف حــني هـذه الدراســة عــن البحــث احلــايل حيــث يتنــاول البحــث احلــايل اللغـة العربيــة يف ظــل الصــراع الفكــري،

العربية يف ظل عصر املعلوماتية والرقمنة.
ــارث، -7 ــيم باللغــة العربيــة، نموذجــاً ")الح ــيم باللغــة األجنبيــة علــى التعل ــة علــى اللغــة األم "أثــر التعل ــأثير التعلــيم ثنــائي اللغ ت
2011)
املشـكالت الـيت يعـاين منهـا الطـالب الـذين يدرسـون يف مـدار  إىليـة والتعـرف أبرزت الدراسة تأثري التعليم الثنـائي علـي اللغـة العرب    

من اآلثار الرتبوية املرتتبة على التعليم  تية منها وجود عديدٍ ألالدراسة للنتائج والتوصيات ا وخلصتثنائية اللغة من خالل آراء أولياء أمورهم، 
 إىلإجراء أحبـاث تربويـة ميدانيـة للتعـرف  وأيية ،والقيمية واخللقية، ،واحلضارية والقومية ،والثقافية ،االجتماعية :ثنائي اللغة من  يع النواحي

عدم التوسع يف هذا النوع من التعليم ح  تنجلي نتائج الدراسات وتدر  جتارب الدول اليت سبق أن استخدمت  نتائج التعليم ثنائي اللغة،
جنليزية يف مرحلة الطفولة املبكرة  حيث إن تـدريس اللغـة األجنبيـة يف مرحلـة الروضـة واملرحلـة التعليم ثنائي اللغة، التوقف عن تدريس اللغة اإل

 عـن األضـرار الرتبويـة األخـرى املتعلقـة بـالقيم والعقائـد والثقافـة، االبتدائية ال يفيد اللغة األجنبية، ويضر يف الوقت نفسـه باللغـة األوىل، فضـاًل 
ملـا هلـا مـن دور يف حفـع ديننـا وثقافتنـا ووحـدة األمـة العربيـة، والتفـاهم والتواصـل  ،عربيـة وضـرورة االعتنـاء هبـاجبانب نشر الوعي بأيية اللغـة ال

تـأثري التعلـيم الثنـائي علـي  إىلبني املوا نني العرب يف أحناء الو ن العريب املرتامي األ راف، واستفاد البحث احلايل مـن تلـ. الدراسـة التعـرف 
 .ملكة العربية السعودية يف ظل الصراع الفكرياللغة العربية يف امل

ثانيا: الدراسات األجنبية:
التغيرات الثقافية بالمدارس الهندية.-1

 Changing in School Cultural in India (Mishar, 2005) 
عديــد  وخلصــت إيلاهلنديــة، التغــريات الثقافيــة يف املــدار  اهلنديــة مــن خــالل تــدعيم عمليــة الــتعلم باللغــة  إىلهــدفت الدراســة التعــرف 

يية تطبيق التنظيم التعليمي يف  ـال اكتسـاب اللغـة يف املراحـل أتفوذ التالميذ ممن اكتسبوا اللغة اهلندية وفق الربامج احلديثة، و  :النتائج مثل
ين، وتتشابه الدراسة مع البحث احلـايل يف اإللكرتو  مضرورة تعميم استخدام اللغة اهلندية سواء يف برامج التعليم العادية أ إىلاملبكرة باإلضافة 

ختتلف الدراسة مع البحث احلايل حيث يهتم البحث احلايل باهلوية من خـالل لغـة  يف حنيتناوهلا اهلوية من خالل برامج اللغة ولغة التعليم، 
احمللية علي البعد الثقايف للمدرسة اهلندية.تناولت هذه الدراسة تأثري برامج التعليم اهلندية باللغة  يف حنيالتعليم يف البلدان العربية، 

.تعليم اللغة وفقا للرؤية اإلسرائيلية -2
 (Berg, 2006).. Teaches Language for Faces in Israel  

مونرتيـال أبرزت الدراسة جوانب مرتبطة باللغة العربية وتطوير استخدامها ووسائطها مـن خـالل دراسـة برنـامج للغـة العربيـة صـمم يف    
وب تطبيقه مبؤسسات التعليم يف الكيان الصهيوين، وكيفية ابتكار  رذ تدريس تدعم عمليات التعلم والـتلفع الصـحيت للغـة العربيـة،  ،بكندا

ايل تتشابه هذه الدراسة مع البحث احلايل يف تناول تثبيت اهلويـة مـن خـالل لغـة التعلـيم وبـرامج اللغـة، وختتلـف هـذه الدراسـة مـع البحـث احلـ
تناولــت هــذه الدراســة تــأثري بــرامج اللغــة العربيــة و ــرذ يف حــني حيــث يهــتم البحــث احلــايل باهلويــة مــن خــالل لغــة التعلــيم يف البلــدان العربيــة، 

ا جنـاد الدراسة لعدة نتائج منه وخلصتيف دعم الربامج الرتبوية والدينية واالجتماعية لتثبيت األفكار واهلوية الصهيونية،  هاووسائط هاتدريس
مـن  اتقـدمي بـرامج لغويـة اسـتخدمت عديـدً و مـن األهـداف الثقافيـة مـن خـالل بـرامج تكنولوجيـة إلكسـاب اللغـة،  لغة التعلـيم يف اقيـق عديـدٍ 
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يت تعلـيم الصـالة ودراسـة الوصـايا العشـر مـن خـالل األداء الصـو  :الطرذ احلديثة يف تعليم اللغات، وتطويع برامج اللغـة يف الثقافـة الدينيـة مثـل
تقــدمي الشخصــيات  :باإلضــافة إيل اســتخدام اللغــة يف الدراســات االجتماعيــة الداعمــة للهويــة الصــهيونية مثــل املصــاحب للقواعــد اليهوديــة،

 والفخر باهلوية اليهودية. ،الصهيونية
 . برامج التعليم الفرنسي في الواليات المتحدة-3

France Education Programs in United States (Grew, 2010) 
تناولت هذه الدراسة برامج التعليم الفرنسي داخل الواليـات املتحـدة الـيت تعمـل علـي احلفـا  علـي اهلويـة الفرنسـية مـن خـالل لغـة      

 مدرســـة تقـــدم اللغـــة الفرنســـية لغـــةً ( 41إىل  )تزايـــد أعـــداد املـــدار  الفرنســـية  :التعلـــيم حـــ  خـــارن حـــدود فرنســـا، وقـــدمت عـــدة نتـــائج منهـــا
بــرامج تعليميــة تتســق مــع الثقافــة  معلــمٍ ( 611)لــف  الــب مــن اجلاليــة الفرنســية يف وجــود مــا يقــرب مــن أ (12)للتعلــيم، يــدر  أكثــر مــن 

أيية حفا  املدار  الفرنسية علي اخلصائص الثقافية العامة لفرنسا، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، بالفرنسية، كما أوصت 
دراسة تأثري لغة التعليم علي اهلوية واملكتسبات الثقافية. :احلايل من هذه الدراسة من حيث واستفاد البحث

 . أهمية الصراع الفكري في التعليم-4
, 2011)Biddle .The Importance Conflict in Education (   
جيابيـة الصـراع الفكـري مـن خـالل إومـدي  ،املتحـدةتناولت هذه الدراسة تأثري الصراع الفكري يف مؤسسات  التعليم  يف الواليـات     

توضـيت الرؤيـة حـول  :جيابيـة مثـلإلن الصراع الفكري ينطوي علـي بعـا اجلوانـب اأفكار اإلصالحيني والتقليديني وأبرزت عدة نتائج أبرزها أ
تعليميـة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، املعلمني والطالب واملناهج وحمريها مـن عناصـر املدرسـة، يـربز الصـراع الفكـري تشخيصـا للمشـكالت ال

املزيــد مــن الــرؤي حــول الصــراع إىل وأييــة تطبيــق املــنهج العلمــي يف احبــاث التعلــيم، واســتفادت الدراســة احلاليــة مــن تلــ. الدراســة يف التعــرف 
الفكري ودوره يف التعليم.

 تعقيب علي الدراسات السابقة:
مــن  مبطــة مبوضــوع الدراســة ســواء مــن حيــث تنــاول اهلويــة الثقافيــة مــن خــالل لغــة التعلــيم أمــن الدراســات الســابقة املرت وجــد عديــدٌ ي    

 :مــن التجــارب الدوليــة يف  ــال لغــة التعلــيم وتثبيــت اهلويــة مثــل جبانــب وجــود عديــدٍ  ،خــالل تطــوير لغــة التعلــيم و ــرذ تقــد ها لتثبيــت اهلويــة
لغــة وهلجــة جبانــب التجربــة اهلنديــة، ومــن مث تقــدم ( 411)ونيســيا الــيت جتمــع مــا يقــرب مــن ندأوجتربــة  ،واهلنديــة ،والربتغاليــة ،التجربــة الفرنســية

ة مـن الدراسات السابقة حملة عن الواقع العريب املرتبط بلغة التعليم ومدي جناحها يف إكساب اهلوية ودراسة للتجارب الناجحة يف تثبيت اهلوي
ذل.. خالل لغة التعليم واآلليات واملداخل املستخدمة يف

 .في ظل الصراع الفكري واقع لغة التعليم في بعض الدول: الفصل الثاني
يتنــاول هــذا الفصــل واقــع لغــة التعلــيم يف بعــا الــدول يف ظــل الصــراع الفكــري ودورهــا يف احملافظــة علــي اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع يف ظــل      

، فعـربت  ا تمعارـ إىلمـن الـدول خطـورة تسـلل اللغـات األجنبيـة  عديـدٌ يـديولوجيات كـل دولـة، فقـد أدركـت أالصراعات الفكريـة وفقـا لرؤيـة و 
مــن الــدول الناميــة واملتقدمـة علــي حــد الســواء عــن قلقهـا إزاء  غيــان بعــا اللغــات وخصوصـا اللغــة االجنليزيــة يف  تمعــارم ومؤسســارم ٌل كـ

 كري.م ودورها يف الصراع الفألوسوف يتناول هذا الفصل تأثري اللغة ا ،التعليمية

وضعية اللغة األم في بعض الدول في ظل الصراع الفكري. - 1 
 كثـريٌ فقامـت   خـري،أمن الـدول باللغـة األم للحفـا  علـي هويتهـا الثقافيـة مـن جهـة، والعمـل علـي التقدميـة مـن جهـة  ديدٌ عاهتمت    

ع من الدول بسن تشريعات وقوانني تستهدف احملافظة علي اللغة القومية بل ونشر لغارا احمللية للمحافظة علـي الكيـان الثقـايف يف ظـل الصـرا 
الفكري.

 ففــي فرنســا ب اختــاذ كــل اإلجــراءات الكفيلــة حبمايــة اللغــة والثقافــة الفرنســيتني مــن التــأثري اخلــارجي وخصوصــا األمريكــي، ومنهــا إصــدار
، ويف اتفاقيـة التبـادل التجـاري احلـر بــني (% 31)قـانون يلـزم حمطـات البـث التليفزيونيـة بـأال تزيـد نسـبة الـربامج األجنبيـة مـن إ ـايل البـث عـن

أمريكا وكندا، فرضت احلكومة الكندية علي اإلدارة األمريكية استثناء كل الصناعات الثقافية واإلعالمية من االتفاذ املذكور.
(18ت ،1998وخضور، )حسن،

ا حيـث صـادذ برملـان الثــورة الفرنسـية قبـل قـرنني علــى قـانون صـارم لتعمـيم اللغــة الفرنسـية تضـمن مــادة وقـد ب التأسـيس لـذل. تشــريعيً  
 ت علــى أن كــل مــن خيــالف هــذا القــانون ابتــداء مــن وقتهــا وىيــرر وثيقــة بغــري الفرنســية، يطــرد مــن الوظيفــة ويســجن ســتة أشــهر. وجزائيــة نصَّــ

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د. رضا عبد البديع السيد عطية           لغة التعليم وتأثرها بالصراع الفكري يف البلدان العربية )دراسة مقارنة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــرّع الفرنســي تــدخل فــور اإلحســا  بــاخلطر لســن قــوانني افــع للغــة الفرنســية مكانتهــا ومــن أيهــا قــانون تلــزوم الفرنســيةت  ُش 
يتضــت هنــا إن امل
-ونص على ما يلي: (1994)الذي صدر عام

 إصـدار   وضـرورة سـيةباللغـة الفرن منع أي موا ن من استخدام ألفا  أو عبارات أجنبية ما دامـت هنـاك ألفـا  أو عبـارات مماثلـة
وكــــذل. الوثــــائق واملســــتندات واإلعالنــــات املســــموعة أو املرئيــــة املعروضــــة علــــى اجلمهــــور وكافــــة  ،أي منشــــورات باللغــــة الفرنســــية

اتبات الشركات على األراضي الفرنسية، ح  وإن كانت أجنبية.  كذل. يل القانون كل احملالت التجارية واألفالم الدعائية و ُمك 
 رب اإلذاعة والتلفاز.اليت تبث ع

.إلزام كل مشارك فرنسي يف أي مؤمتر بالتحدث باللغة الفرنسية و بع األوراذ باللغة الفرنسية
.أما بالنسبة للمؤمترات األجنبية يف فرنسا فُيطالب الباحثون األجانب أيضا بنشر األحباث باللغة الفرنسية
 اللغة الفرنسية لغتها األساسية. ال جيوز التمويل املايل للمؤمترات اليت ال تعتمد
 .أي مطبوعات و مسابقات ومنشورات البد أن تكون باللغة الفرنسية
ا يعترب استخدام أية كلمة إجنليزيـة هلـا كلمات اللغة اإلجنليزية إليها، وضعت األكاد ية الفرنسية قانونً  وحلماية اللغة الفرنسية من تسرب      

(الكلمة الفرنسية ة  الفة قانونية )ح  ولو كان استخدام الكلمة اإلجنليزية أكثر شيوعا منالفرنسي ما يقابلها من اللغة
دت  اللغة األملانية يف أواخر القرن التاسع عشر بني األملان بعد أن كانت أملانيا منقسمة ملانيا حيث وحَّ أ نفسه وسارت علي النهج 

ـــألثقـــايف مـــن خـــالل اللغـــة ادويلـــة صـــغرية ضـــعيفة، فقامـــت بـــالربط ال( 361)إىل دت اللغـــة اإليطاليـــة بـــني ســـكان إيطاليـــا ملانيـــة املوحـــدة. ووحَّ
 وجعلتهم دولة واحدة بعد أن كانوا عدًدا كبريًا من الدويالت الصغرية الضعيفة. و على أسا  اللغـة املشـرتكة اسـتقلت دولـة بولنـدا، ووحـدت

(.1982والنمسا، كما انفصلت هولندا عن بلجيكا على أسا  اللغة )رابت، أقطارها الثالث اليت كانت ات سيطرة روسيا وأملانيا 
، قـــرارا جيعـــل إتقـــان اللغـــة الروســـية شـــر ا للموا نـــة، (م2112)أصـــدر  لـــس الـــدوما عـــام  ونتيجـــة لغـــزو اللغـــة اإلجنليزيـــة للغـــة الروســـية،

اإلجنليزيـة، إذا كانـت املقـابالت مـن اللغـة  الروسـية  املسـتعارة مـن اللغـةاللغـة الروسـية هـي اللغـة الر يـة للدولـة و نـع اسـتخدام الكلمـات  عدوي
 (Crystal ,2004,P.12) ةمتوافر 

تأصـيل اللغـة األم لوأخـذت تصـدر القـوانني  ،لغتها القومية لقد أصبحت دول العا  تستشعر اخلطر الذي تشكله اللغة اإلجنليزية على 
ليزية. الكلمات اإلجن واحلد من استعارة هاترسيخو 

لغة التعليم في بعض البلدان في ظل مجتمع المعرفة. -2
من الدول باستخدام لغة التعليم احمللية يف مؤسسارا التعليمية. فتدر  أحملب جامعـات العـا  املقـررات واملـواد الدراسـية  قامت عديدٌ   

يع العلوم يف اجلامعة باللغة القومية.ن أحملب الدول حمري النا قة باللغة اإلجنليزية تدر   أباللغة الو نية، كما 
 هذا ال يعي أهنا ال تدر  لغات أخرى إىل جانب اللغة القومية، ولكن اللغة القوميـة هـي لغـة التـدريس باجلامعـة، وتقـوم بـذل. عديـدٌ  

ا وهــي دولــة صــغرية ال يتجــاوز الــدول ذات الكثافــة الســكانية الصــغرية  ففــي أرمينيــ ممــن الــدول ســواء الــدول ذات الكثافــة الســكانية الكبــرية أ
ماليني نسمة لغة التدريس يف اجلامعة هي اللغة األرمينية ح  يف كليات الطب واهلندسة، وكذل. احلـال يف اليونـان وعـدد  (3)عدد سكاهنا 

مليونـا، واليابـان وعــدد  سـكاهنا عشـرة ماليــني، وكوريـا اجلنوبيـة وعــدد سـكاهنا أربعـني مليونــا، وكـذل. احلـال يف أوكرانيــا وعـدد سـكاهنا مخســني
. (2114مليونا، والصني وتركيا وأملانيا واندونيسيا وحمريها من دول العا  املتقدم وحمري املتقدم )اجلرف، 126سكاهنا حنو 
وعلـــــي ســـــبيل املثـــــال دولـــــيت مـــــاالوي وزامبيـــــا ففـــــي دراســـــة مقارنـــــة بـــــني  وكـــــذل. احلـــــال بالنســـــبة لعديـــــد الـــــدول الناميـــــة والفقـــــرية،    

ــــــان تتحــــــدثان اللغــــــة نفســــــها،  ــــــة يف زامبيــــــا، ويــــــا دولت الباحــــــث إىل أن  خلــــــصالتعلــــــيم باللغــــــة األم يف مــــــاالوي، والتعلــــــيم باللغــــــة اإلجنليزي
مهـــــــارات القـــــــراءة باللغـــــــة األم كانـــــــت أفضـــــــل يف مســـــــتوى التالميـــــــذ يف مهـــــــارة القـــــــراءة باللغـــــــة اإلجنليزيـــــــة متقـــــــارب يف اجملمـــــــوعتني، لكـــــــّن 

ــــــة لغــــــةً  للتعلــــــيم أدى إىل نتــــــائج ضــــــعيفة مقارنــــــة باســــــتخدام اللغــــــة  اجملموعــــــة املالويــــــة، كمــــــا بينــــــت الدراســــــة أّن اســــــتخدام اللغــــــة اإلجنليزي
ــــــد»األم. ولــــــذل. يعلــــــق الباحــــــث علــــــى ذلــــــ. بقولــــــه:  ــــــذ أّن اللغــــــة اإلجنليزيــــــة بعي ة جــــــدا عــــــن أن تكــــــون احلقيقــــــة بالنســــــبة ملعظــــــم التالمي

 (Williams, 1998, p62) .«. ا للمعرفة، بل هي يف احلقيقة حاجزجسرً 
ّـــــــة والّتعلـــــــيم بالّلغـــــــة األّم أُ كمـــــــا  ـــــــني الّتعلـــــــيم بالّلغـــــــة اإلجنليزي ـــــــة ب ـــــــت دراســـــــة اخـــــــري يف الكـــــــامريون قامـــــــت بعمـــــــل دراســـــــة مقارن جري

األ فـــــــال مـــــــن حيـــــــث فهـــــــم املـــــــاّدة العلميّـــــــة وإدراك موضـــــــوعارا، فقـــــــد أظهــــــرت الّنتـــــــائج أّن الّتعلـــــــيم بالّلغـــــــة األّم كـــــــان أفضـــــــل أثـــــــرًا علـــــــى 
ممــــــا ي ِســـــُم الّتعلـــــيم بالّســـــطحّية وعــــــدم   لـــــوحع أّن عمليّـــــة الّتعلـــــيم تصـــــرف وقتًــــــا كبـــــريًا يف تعلّـــــم مفـــــردات الّلغــــــة اإلجنليزيّـــــة وفهـــــم تراكيبهـــــا

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ــــــة والّتفاعــــــ ــــــُن األ فــــــال مــــــن الّتعّمــــــق يف املــــــاّدة العلمّي ــــــة الّتواصــــــل يف الفصــــــول العمــــــق، وال ُ  كِّ ل معهــــــا. كمــــــا أظهــــــرت الّدراســــــة أّن عملّي
ــــــم ــــــم إىل الّتالميــــــذ، ومــــــن الّتالميــــــذ إىل املعّل . الّــــــيت تعلــــــّم بالّلغــــــة األّم كانــــــت أقــــــوى  فقــــــد كــــــان االّتصــــــال يف الفصــــــل باجّتــــــاهني: مــــــن املعّل

راســـــة، يف مقابـــــل زمالئهـــــم يف اجملموعـــــة األخـــــرى الّـــــيت وكـــــان الّتالميـــــذ يتحـــــّدثون بطالقـــــة عـــــن خـــــربرم الّشخصـــــّية فيمـــــا يّتصـــــل مبـــــاّدة الدّ 
ـــــدريس، كمـــــا كانـــــت ال تظهـــــر مـــــيال إىل  ،تـــــتعّلم بالّلغـــــة اإلجنليزيّـــــة ـــــم( معظـــــم وقـــــت الّت وقـــــد ســـــاد االّتصـــــال فيهـــــا مـــــن  ـــــرف واحـــــد )املعّل

عّي يكـــــون أيســــــر وأســـــهل إذا كــــــان الّتحـــــّدث إال إذا  لـــــب املعلّــــــم منهـــــا ذلـــــ.. كمــــــا بّينـــــت الّدراســــــة أّن تنميـــــة مهـــــارات الّتفكــــــري اإلبـــــدا
الّتعلــــــــيم بالّلغــــــــة األّم  ألّن مثــــــــل هــــــــذه املهــــــــارات تتطلّــــــــب ســــــــيطرة جّيــــــــدة علــــــــى الّلغــــــــة، و القــــــــة كاملــــــــة يف احلــــــــديث، وهــــــــذا ال يتســــــــّ  

-Trudell, 2005, p237) للّتالميـــذ الّـــذين يتعّلمـــون بالّلغـــة اإلجنليزيّـــة أو الفرنســـّية لفقـــر املعجـــم الّلغـــوّي الّـــذي  تلكونـــه.)
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القوي والعوامل الثقافية المؤثرة في وضعية اللغة األم في ظل الصراع الفكري.-3
من الدول اليت اختذت  من القوي والعوامل الثقافية ذات التأثري يف وضعية اللغة االم يف العديد من البلدان، ويوجد عديدٌ  هناك عديدٌ   

ويف هــذا السـياذ ،قــدم الكيــان الصــهيوين حالـة للتوحيــد الثقــايف مــن خــالل  ،ارا ورؤيتهــايــديولوجيأ للحفـا  علــي مـن دعــم اللغــة االم مــدخاًل 
 لغتـه دهاا للسياسة الصهيونية، حيث كان يهود الدياسبورا )الشتات( يـتكلم كـل  اعـة مـنهم بلغـة الدولـة الـيت يعـي  هبـا ويعـم وفقً ألاللغة ا

 تحضــاررم ال بــد مــن إحيــاء لغــتهم أوال. وبــدأت اجلماعــا اولكــي ىييــو  ،دون لغــةنــه مــا مــن حضــارة بــأحــ  قــام املفكــرون اليهــود وأدركــوا 
ن أحـد اليهـود الـذي كـانوا مـؤمنني بتلـ. الفكـرة قـد أجـرب عائلتـه وأ فالـه أن يتكلمـوا بالعربيـة إاليهودية يف نشر اللغة العربية وسط اليهـود بـل 

فأصبحت اجلامعات يف الكيان الصهيوين لغتها األوىل هي العربيـة حـ  يف األقسـام داخل املنزل ليبد. واآلن بعد جناحهم يف تكوين دولتهم 
قـال إليعـازر   . علي مشارف إعالن الدولة اليهودية ( 19 )التخصصية الدقيقة مثل الطب. وهنا تربز عبارة مفكر يهودي قاهلا يف هناية القرن الـ

لغـة تـدر  مـن الروضـة  إىلا اولت العربية خالله من لغة دينيـة ميتـة عامً ( 51 )ع استمر( ،وبدأ تنفيذ مشرو  ال حياة ألمة دون لغة بن يهودا )
(.2119)دروي  ،  ح  الدكتوراه يف علوم الفضاء.

نســيج متجــانس يتحــدث  إىلفتحــول اجملتمــع الصــهيوين مــن مــوا نني مهــاجرين مــن بــالد  تلفــة وال يعــرف أكثــرهم حمــري لغــة هــذه الــبالد      
ية، ففرض عليهم تعلم العربية وأصبحت هي اللغة القومية الو نية املتعامل هبا. إن الكيان الصهيوين   يكتف هبـذا فقـط بـل فرضـه اللغة العرب 

على العمال العرب يف احملافل اليهودية، وعمل أيضا على فرض العربية على الصعيد العاملي عن  ريق القيام بنهضة علمية قوية حرصت فيها 
كما حرصت على عمل مؤمترات جلذب الباحثني للكيان الصهيوين وإرسال باحثيها للخارن لال الع  ،لٍ اث على مستوي عاعلى تقدمي أحب

على أحدث األحباث.
ويف تقريــر صــادر عــن مؤسســة املشــكاة أوضــت  أن نســبة املشــتغلني بالبحــث العلمــي يف الكيــان الصــهيوين إىل عــدد الســكان يبلــ  مائــة 

نــه تكفــي مقارنــة الكفــاءة الداخليــة بــني املركــز القــومي إر أكــرب الــدول العربيــة هــذا عــن الكــم أمــا عــن الكيــف، فضــعف هــذه النســبة يف مصــ
حثيــة للبحـوث مبصــر ومعهــد ويزمــان، أمــا عــن األداء فيكفــي أن نــذكر كــم األحبــاث العامليـة الــيت ينتجهــا املعهــد مقارنــة مبــا  اثلــه مــن املراكــز الب

 (.2115العربية )سلوى، 
رؤيـة سياسـية تعمـل علـي احلفـا  علـي اللغـة الو نيـة ومـن مث وفًقـا للغاء التعليم ثنائي اللغة إمن الدول اليت سارعت يف  هناك عديدٌ و    

خــري ومــن أمثلــة تلــ. الــدول الفلبــني الــيت قامــت بــذل. وفقــا لرؤيــة سياســية أ والوصــول للتنافســية العامليــة مــن جهــةٍ   ثقافــة اجملتمــع مــن جهــة
وية.واقتصادية تنم

حزيــــــران  22ا مــــــن تطبيقــــــه جــــــاء ذلــــــ. يف مقــــــال نشــــــر يــــــوم عاًمــــــ (37) حيــــــث تراجعــــــت الفلبــــــني عــــــن التعلــــــيم ثنــــــائي اللغــــــة بعــــــد
بعنـــــوان تلغـــــة األم مفتـــــاد النجـــــاد العـــــاملي. ملـــــاذا تأخرنـــــا؟ت يقـــــول الربوفســـــور دينـــــا أوكـــــامبو أســـــتاذ الرتبيـــــة يف (م 2111))يونيـــــو( مـــــن عـــــام

ــــــريً   اجامعــــــة الفلبــــــني أن عــــــددً  ــــــت أييــــــة تــــــدريس األ فــــــال باللغــــــة األم حــــــيت يف اســــــني  اكب ــــــة يف أحنــــــاء العــــــا  بين مــــــن الدراســــــات الدولي
ــــــة ــــــت لغــــــة   ،تــــــدريس اللغــــــة اإلجنليزي ــــــدريس املــــــواد الدراســــــية األخــــــرى فيمــــــا بعــــــد، فــــــإن األ فــــــال يتعلمــــــون أحســــــن إذا كان كمــــــا ىيســــــن ت

م، ويــــرى أن البنـــــاء التعليمـــــي يشـــــبه بنـــــاء اهلـــــرم، فبالتـــــايل تـــــربز احلاجـــــة التــــدريس هـــــي اللغـــــة الـــــيت يســـــتعملوهنا يف حيـــــارم اليوميـــــة ويف بيـــــور
حـــــ  يســـــتطيع الطالـــــب أن يـــــتعلم أشـــــياء  اولـــــذا ينبغـــــي أن يكـــــون التعلـــــيم األساســـــي قويًـــــ  إىل قاعـــــدة قويـــــة حـــــ  تتحمـــــل مـــــا يبـــــ  عليهـــــا

 ى أســــا  حملــــي تعليمــــاً عميقــــاً ومتماســــكاً.م علــــيتعلــــلجديــــدة. ولكــــي تصــــبت قــــادراً علــــى التنــــافس علــــى مســــتوى العــــا  ينبغــــي أن يــــتم ا
(. Tubeza,2010مقولة تاعمل حملياً وفكر عاملياً ) إىلا استنادً 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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الجوانب التربوية والتعليمية المؤثرة في وضعية اللغة األم في ظل الصراع الفكري.-4
التقارير الدولية والدراسـات املرتبطـة باجلوانـب الرتبويـة والتعليميـة للغـة األم يف ظـل الصـراع الفكـري ومنهـا  إىلمن الدول  استندت عديدٌ 
ا حول لغة التعليم يبـني أّن األ فـال يظهـرون سـرعة يف تعلـم القـراءة، ا موسعً ن حبثً أالذي أشار يف دراسته إىل ( 1999)تقرير لليونيسيف عام

ذا تعلموا بلغتهم األم، بل إهنم يظهرون سرعة يف تعلم اللغة الثانية أكثر من أولئ. الذين بدأوا تعلم القراءة بلغة واكتساب املهارات العلمية إ
((Unisef, 1999, p 41-45 حمري مألوفة هلم.

( حيث كانت املواد bilingual language policyبقت فيها سياسة التعليم ثنائي اللغة)وأوضحت نتائج لعدة جتارب  ُ 
ألهنا لغة احلراك   راسية تدر  باللغة اإلجنليزية ما عدا اللغة األم، وأضاف أن كثرياً من اآلباء يريدون أن يتعلم أبناؤهم اللغة اإلجنليزيةالد

وهي الوسيلة للحصول على فرصة عمل يف السوذ، ولكنهم ال يعرفون أن. لتتقن تعلم اللغة اإلجنليزية  ،االجتماعي ولغة رجال األعمال
(Tubeza,2010) غي أن تتقن تعلم لغت.، فتعلم اللغة األم أوالً شرة الزم للتعلم األفضل يف اللغة اإلجنليزية.ينب

ون تعلمهـــم بلغـــة األم وقـــد أضـــاف ؤ وقـــد أشـــارت دراســـة كوجـــانو أن املتعلمـــني يتطـــورون يف اجملـــال املعـــريف بســـرعة أكـــرب عنـــدما يبـــد 
أن اســتعمال لغــة األم يف التــدريس يســاعد علــى تكــوين متعلمــني  تؤكــداملســؤولون يف الــوزارة أن األدلــة البحثيــة والشــواهد العمليــة الكثــرية الــيت 

س جلميــع املــواد الدراســية، وقــد أفضــل، ومــن مث دعــت الــوزارة إىل تغيــري سياســتها التعليميــة والعــودة إىل تــدريس لغــة األم، وجعلهــا لغــة التــدري
ولغــة  أضــافت األمــني العــام للــوزارة األســتاذة مــ  فــاليزنو أن تهــدفنا هــو ختــريج متعلمــني مــدى احليــاة يتقنــون الــتعلم بلغــة األم، واللغــة الو نيــة

أجنبيةت.
أن يسـتطيع اخلـرباء االتفـاذ علـى وأضاف أوكامبو أنـه تفيمـا يتعلـق باالصـطالحات العلميـة فسـوف نسـتعري املصـطلحات اإلجنليزيـة إىل 

املصطلحات الفلبينية املكافئة هلا. فاملهم أن يتعلم الطفل مبستوى عاٍلت.
مــن العلمــاء اســتناًدا إىل دراســارم يف هــذا  ويف الصــني عملــت مؤسســات التعلــيم علــي التأكيــد علــي التعلــيم باللغــة االم ،وأوضــت عــددٌ 

 ,Kosonen)الّشــأن أّن الّســبب الــّرئيس لــيداء العلمــّي الّضــعيف أل فــال األقّليّــات هــو أّن الّلغــة األّم للّطفــل ال تســتخدم يف املدرســة
2005, p 87).

السنوات األخـرية مـن القـرن العشـرين تقـوم علـي أي منذ القرن الثامن عشر ح   (م1788 )يف أسرتاليا كانت السياسة املتبعة منذ عام
ظـر يف سياسـارا توجيه  املهاجرين إىل أسرتاليا أن يتعلموا اللغة اإلجنليزية ويرتكوا لغارم األصلية، ومنذ هناية القرن العشرين أعادت أسرتاليا الن

نت إحدى اإلحصائيات أن إىل املرحلة الثانوية، وبيَّ  دخلت عدة لغات أجنبية (م2111 )اللغوية و حت بتدريس اللغة األجنبية، ومنذ عام
ندونيسـية، ألاو الصـينية، و األملانيـة، و أكثر عشر لغات ب اختيارها مـن قبـل الطـالب يف املرحلـة الثانويـة مرتبـة تنازليـاً هـي: اليابانيـة، والفرنسـية، 

(2111اإلسبانية، والعربية.)احلارثي ،و الفيتنامية، و اليونانية، و اإليطالية، و 
و الناميـة أمـن الـدول سـواء املتقدمـة  ليات االرتقاء بلغـة التعلـيم يف املؤسسـات التعليميـة لعديـدٍ أويتضت من العرض السابق التعددية يف 

 لتعزيـز لغــة التعلــيم يف ظــل فمنهـا مــن اختــذ مــن القـوانني والتشــريعات مــدخال لــذل.، ومنهـا مــن اختــذ مــن املمارسـات الرتبويــة املختلفــة مــدخاًل 
الصراع الفكري. 
اقع لغة التعليم في البلدان العربية في ظل الصراع الفكري: و الفصل الثالث

وضعية اللغة العربية في ظل الصراع الفكري. -1
تعــد اللغــة العربيــة مــن أبــرز مظــاهر الثقافـــة، ومتثــل أزمــة اللغــة املعاصــرة أزمــة للهويـــة الثقافيــة يف الوقــت ذاتــه، فاللغــة هــي أداة الـــتعلم    

وصـية خلصوالتفكري، كما أهنا متثل ذاكرة األمة، وهي أداة االتصال االجتماعي، وهلذا كلـه فاللغـة العربيـة تعـد مـن أكثـر امليـادين أييـة، ففيهـا ا
( .41،ت1999القومية والوحدة الثقافية ،والرتاث واالستمرارية الثقافية، وحيوية الفكر العلمي واإلبداع األديب واملعتقد الديي)املسدي ،

ا يف فكــر وعمــل رجــال الفكــر والعقيــدة إبــان ذروة ونضــج احلضــارة العربيــة اإلســالمية. ا كبــريً لقــد وجــد الطفــل العريب/املســلم اهتماًمــ   
ثـر يرجع ذل. إىل عدة عوامل: الشعور اإلنساين للمجتمع والفرد الناضج بالبنوة واألمومة، وهو ما أشـار إليهمـا القـرآن الكـرمي والسـنة يف أكو 

ة ا لعديـد القـوانني املدنيـمما يـربز اهتمـام الشـريعة اإلسـالمية بشـئون تثبيـت اهلويـة الثقافيـة للطفـل، يف أحكـام حمـددة مازالـت مرجًعـ  من موضع
(  2118ح  اآلن. )جنم،

وقـــد أدركـــت منظمـــة األمـــم املتحـــدة للرتبيـــة والعلـــم والثقافـــة ت اليونســـكو تخطـــورة ذلـــ.  فأهابـــت بالـــدول األعضـــاء وباألمانـــة العامـــة   
دوليـة سـنة ( م2118 )التشجيع على احملافظة على  يع اللغات اليت تستخدمها شعوب العا  ومحايتهـا، فأعلنـت منظمـة اليونسـكو أن عـام

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د. رضا عبد البديع السيد عطية           لغة التعليم وتأثرها بالصراع الفكري يف البلدان العربية )دراسة مقارنة(
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أكتـوبر/ تشـرين  21) بالقرار الذي اختذه املؤمتر العام ملنظمة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثقافـة يف دورتـه الثالثـة والثالثـني يف للغات، عماًل 
(.2119)االمم املتحدة ،  (م2115األول 

من الوقائع اليت نشرت يف تأ لس اللغات املهددة باالندثار،ت هناك مـا يقـدر  املتحدة للرتبية والعلوم، )اليونسكو(،ملنظمة األمم  اووفقً 
 .الغــــــة مســــــتخدمة يف  يــــــع أحنــــــاء العــــــا  اليــــــوم، ونصــــــف ســــــكان العــــــا  يتحــــــدث اللغــــــات الثمانيــــــة األكثــــــر شــــــيوعً  (6111) بـــــــ

UNESCO,2007)).
وفقــا للتقــارير املنشــورة  الف شــخص واحــدأ (11) الف لغــة مــن  لغــات العــا  يتحــدث هبــا أقــل مــن( أ3)قــال أن هنــاك  أكثــر مــن ويُ      

.((UNESCO,2007على وش. االنقراض  العا  لغاتلغة من  (417)برز أن أالذي  الدولية، (SIL)ايضا  ومنها ما نشرته
مـن اجلهـد  افـإن األمـر بالنسـبة للعـرب يتطلـب مزيـدً من الدول اليت تعرب عن قلقها من حمـزو اإلجنليزيـة لثقافتهـا،  وإذا كانت هناك عديدٌ        

  اقة عمل أوسع.  إىلاخلارن، حبيث تتحول هذه اجلهود  أمللحفا  علي اللغة العربية ضد اهلجمة اليت تتعرض هلا سواء من الداخل 
 ا سـجاًل قرنًـ (17)حيـدة الـيت صـمدت فاللغة العربية أداة لصنع اجملتمع العريب. فثقافة كل أمة كامنة يف لغتهـا ومعجمهـا، وهـي اللغـة الو 

(.7، ت2115 ا علي إبداع أبنائها واستمراريتها )علي،مة، وشاهدً ا حلضارة األأمينً 
الدول العربية هي الوحيدة على مستوى العا  اليت تدر  العلوم يف جامعتهـا بلغـة أجنبيـة. أمـا الـدول األخـرى مثـل اليابـان وروسـيا  تعدو      

الصـدد ال يعـد وال ىيصـى منـه.   فقد تنبهت خلطورة ذل. وسعت للتخلص من سطوة اللغة األجنبية والعـودة كليـة للغارـا األم ومـا نشـر هبـذا
واجهـة العوملـة فأفضــل مثـال عليـة فرنسـا الـيت عملــت علـى الـدفاع املسـتميت عـن اللغــة الفرنسـية مبجـرد أن أحسـت بزحـف اللغــة أمـا بالنسـبة مل

اإلجنليزية من باب العوملة.
لغة التعليم في البلدان العربية في ظل مجتمع المعرفة. -2

بغـري اللغـة العربيـة، وهـي اللغـة الوحيـدة الـيت يتعـارفون هبـا ويتواصـلون،  متثل اللغة العربية لغة العرب األم، فال نستطيع بنـاء  تمـع معرفـة 
وهـــي اللغـــة الـــيت ال يكلـــف اســـتعماهلا ثـــروات هائلـــة مـــن ُمق ـــّدرات األمـــة، وقـــد ثبـــت باألدلـــة القا عـــة حـــ  اآلن أنـــه ال  كـــن ألي  تمـــع أن 

اللغــة العربيــة منزلــة رفيعــة وأساســية يف أي مشــروع ثقــايف تنمــوي أو   لــذا ينبغــي أن تتبــوأ   يكتســب املعرفــة وينشــرها ويعممهــا بغــري لغتــه األم
علمي تقي من أجل نشر املعرفة يف اجملتمع العريب. 

هنــا فاللغــة األم وعــاء للفكــر ومفتــاد االبتكــار وأداة اإلبــداع. ولعلــه ممــا مح َّــل  اللغــة العربيــة دورًا إضــافًيا عــن حمريهــا مــن اللغــات األم أ    
يربط أبناء األمة العربية يف قناة اتصـال واحـدة متتـد حـ  تشـمل الـدول اإلسـالمية يف بقـاع شـ  مـن العـا . بـل إن نفوذهـا قـد ًا  الرباة الذي

)محــــــادة وحـــــديثًا   ينحصـــــر يف هـــــذه الـــــدول فقـــــط بـــــل امتـــــد نفوذهـــــا مـــــن احملـــــيط إىل اخللـــــيج حـــــ  أصـــــبحت إحـــــدى اللغـــــات العامليـــــة. 
(.5،ت2112،

سـه أكـدت نتـائج الدراســات يف بعـا دول العـا  الـيت تــدر  العلـوم املختلفـة ومنهـا الطـب علــي سـبيل املثـال حيـث تقــوم يف الوقـت نف      
وهنـا يـربز   وكذل. بعا البلدان العربية كسوريا واجلزائر والسودان بتدريس الطـب باللغـة احملليـة ،ملانيا والصني وروسياأبعا الدول كاليابان و 
وهــل خيتلــف ؟ جنليــزيإلو الروســي أو الصــيي عــن الطــب األوم ومنهــا العلــوم الطبيــة فهــل خيتلــف مــثال الطــب االملــاين تســاؤل فيمــا يتعلــق بــالع

ن يـتم تعريـب العلـوم مبـا ىيـافع علـي اهلويـة الثقافيـة أوبالتايل البد  ؟و الليع الذي يدر  باإلجنليزيةأالطب العريب السوري عن الطب املصري 
 (.2117العربية )الرباك ،

لـ. إن استقبال املعرفة بالعربية برت ة علوم اآلخرين ومعارفهم ومنجزارم يف العلوم والتقنيـة ممـا قصَّـرت  تمعاتنـا عـن إجنـازه،  أكـان ذ        
لعلميـة يف الــو ن بالرت ـة البشـرية  أم بالرت ـة احلاســوبية مـن خـالل الرت ــة النافعـة الـيت تصـطفي العلــوم احلديثـة، وتراعـي احلاجــاِت التنمويـة وا

العــريب، وهــي الرت ــة الــيت ال تقتصــر علــى مصــدر واحــد هــو اللغــة اإلجنليزيــة، إمنــا تأخــذ مــن  يــع اللغــات مــا يفيــدها، مثلمــا فعــل  الكيــان 
االت يف التقنيـــات العســـكرية واالتصـــ وخباصـــةٍ الصـــهيوين الـــذي اســـتوىل علـــى منجـــزات العلـــم الروســـي املوضـــوع بالروســـية، فنقلـــه إىل العربيـــة، 

الفضائية. 
واللغـة الـيت هــي أداة التفـاهم والتواصــل، وهـي وعـاء الفكــر وقالبـه احلــي، ومـا يـربز اليــوم هـو  غيــان الثقافـة الغربيـة، حيــث تشـكل اللغــة        

%( 2باألملانيـة، و) %(9%( من معطيات اإلنرتنت باللغـة اإلجنليزيـة، و)88نسبة عالية من اإلسهام يف نقلها، وال أدل على ذل. من أن )
 (.2111%( يوزع على باقي اللغات )الشحود،1بالفرنسية، و)

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Educational,_Scientific,_and_Cultural_Organization&usg=ALkJrhgtKfyj2lr8NwQgo7Dz04tMoFkb0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/SIL_International&usg=ALkJrhixuvaWvuWGELssHbMVwUgJLEs73w
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كمــا ال  كــن بنــاء  تمــع  معرفــة بغــري اللغــة العربيــة، فهــي متثــل وســيلة رئيســة يف نقــل املعرفــة واســتيعاهبا، وحفظهــا وتوثيقهــا، ونشــرها     
وثها عامل مهم وحاسم يف ريئتها لتكون لغة العلم واملعرفة، كما أن اللسـانياِت ن ترقية العربية وحبإوتعميمها، وتوظيفها، وتوليدها، ومن مث ف

ــر الفجــوات املعلومات يــة الــيت احلاســوبية  العربيــة  هــي األســا  الــذي تقــوم عليــه أي ثــورة معرفيــة يف الــو ن العــريب، وأهنــا وســيلتنا الرئيســة يف ج س 
تفصلنا عن دول العا  املتقدم.

الثقافية المؤثرة في وضعية اللغة العربية في ظل الصراع الفكري.القوي والعوامل -3
 من العوامل املؤثرة يف تغليب لغة ما يف العملية التعليمية خصوصا إذا كانت تل. اللغة علي حسـاب اللغـة األم، تتأثر لغة التعليم بعديدٍ      

وقــد يكـون اســتخدام  املختلفـة، اللغـات األصـلية للعلــوم إىلالتقدميــة العلميـة فتلجــأ  إىلوتتزايـد تلـ. الظــاهرة يف اجملتمعـات الناميــة الـيت تفتقـر 
مـن الوقـت واجلهـد ويســاعد  كثـريٍ اللغـات األصـلية للعلـوم التطبيقيـة كالرياضـيات والكيميـاء وعلـوم الطبيعـة واحلاسـب اآليل مـن شـأنه اختصـار  

 ثقايف سلع يف ظل الصراع الفكري.  نه من املؤكد له تأثريأعلي التواصل املباشر والسريع إال 
ّســلطة فالّلغــة تتــأثر تــأثـّرًا مباشــرًا بــالّتغرّيات اهلائلــة علــى املســتوى االقتصــادّي والّسياســّي واالجتمــاعّي يف كــّل بقــاع األرض، فلــم تعــد ال        

تضــّمن يف الوقــت نفســه أجهــزة ومؤّسســات الّسياســّية هــي حلقــة الوصــل بــني اجملتمــع ومصــاحله واألفــراد وحقــوقهم. ولكــن أصــبحت الّدولــة ت
روة عوملّية، هلا مصاحلها ومنافعها، وهكذا أصبت استقرار اجملتمـع مشـرو ًا حبـدوث التّـوازن، ونظـام الّسـوذ الكـفء، واملؤّسسـات الّدوليّـة وشـ

(225-224،ت ت2111الّتعامل معها )حازم الببالوي،
ل اللغــة اهلنديــة واجلرمانيــة بأهنــا لغــة اشــتقاذ، ومــع أنــه توجــد لغــات اشــتقاذ يف اجملموعــة تتميــز اللغــة العربيــة عــن حمريهــا مــن اللغــات مثــ     

 ،وكلمـات اإلجنليزيـة مائـة ألـف كلمـة ،ألـف كلمـة يناألوربية مثل اإلجنليزية والفرنسية إال أنـه لـو عرفنـا أن عـدد كلمـات الفرنسـية مخسـة وعشـر 
ف مادة كل مادة تتفرع إىل اشتقاقات متعددة وذل. يضمن للعربية الوفاء حباجـات العلـوم واملعـارف ا اللغة العربية فعدد م وادِّها أربعمائة ألأمَّ 

ويـؤدي تعريـف وشـرد نصـف هـذه  ،املختلفة من أدب أو فنون أو حمريها. لو أخذنا لسان العرب مثاًل لوجدناه ىيتـوي علـى مـانني ألـف مـادة
 (9،ت2112. )محادة ،ن العربية لغة حمنية ال تنافسها أية لغةمما يدل على أ  املواد للحصول على نصف مليون كلمة

وما  كن أن يضـيفه للغـة  ن استخدام اللغة العربية سيفرض حتمية الرت ة والتعبري للتواصل احلضاري مع الشعوب األخرى،أ من رحممبالو     
لـدول العربيـة مـن جـراء اسـتخدام لغـات مغـايرة للغـة العربيـة مـن املـؤثرات السـلبية يف ا نـه يوجـد عديـدٌ فإمن إثراء للمعجم باأللفا  وحمري ذلـ. 

م.األ
ويوجه منهان الّلغة العربية جهوده حنو إكساب الناشئة لغتهم مبا  كنهم من استخدامها يف اقيق االتصال وتسهيل التفكري بشـكل  

تصــلون بــرتاثهم األديب اخلالــد عــرب العصــور يقــّدم يسـاعد علــي اليــل النصــوت، وتقو هــا، وتــذوقها، واكتشــاف أحمراضــها ومضـامينها، وحــني ي
اً خــري رّد علــى أدعيــاء ختلــف العربيــة و ودهــا، وعجزهــا عــن  ــاراة العصــر، والتعبــري عــن العلــم والتقنيــة  فــال تزيــده هــذه االدعــاءات إال متســك

(2111ا على احملافظة عليه )اهلايي، بلغته، وحرصً 
واآلن أصــبحت  (م1956)ففــي تـــونس كانــت املســاحة الــيت اتلهــا العربيــة الفصــيحة ال تتجــاوز تلـــ. التـــي اتلهـــا الفرنســية يف عــام   

وقــد أخــذت الفرنســية ترتاجـــع علـــى حســاب  ، يف تنــافس بينهمــا للحصــول علــى أكــرب مســاحة ممكنــةنيتــمهيمنــة علــى الفرنســية واإلجنليزيــة اللَّ 
 رحمم أن الفرنسـية ال تـزال هـي لغـة التعلـيم يف بعـا املــواد كـالعلوم والتقنيـة، وأن التعلـيم بالفرنسـية والتخا ـب هبـا اسـتمر لعقــودٍ الوبـاإلجنليزيـة. 

ا فهـذه لغـة شـعب ال  كـن القضـاء عليهـا أو رميشـها مهمـا كانـت مـواد التعلـيم يالعربية أخذت تستعيد مكانتهـا تـدرجي فإن ويلة من الـزمن 
  (Daoud , 2001) .ولغته

لــيس   لكنِّــها يف اإلجنليزيــة فقــد يكــون التلميــذ متفوقًــ .تــأثري حمــدد علــى توجــه التلميـــذذات واللغــة األجنبيــة ليســت بالضــرورة أن تكــون 
 كــذل. يف مــواد أخــرى منهــا العربيــة، والعكــس صــحيت، فاللغــاِت األجنبيــة تقــُف عائقــاً كبــرياً أمــام اكتســاب املعرفــة ونشــرها وتعميمهــا، وأنَّ 

 حمفوف باملخا ر العلمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. لٍ اختاذها لغة  تعليٍم وعم
( حـــول  ـــالب جامعـــة امللـــ. ســـعود يف 2114مت دراســـة اجلـــرف )جنبيـــة، فقـــد  جبانـــب تزايـــد االجتاهـــات حنـــو التـــدريس باللغـــات األ        

مـن  ـالب اجلـامعتني يرحمبـون يف وضـع أبنـائهم يف مـدار  دوليـة  (%45)ثلـت يف أنردنية عـدة نتـائج متألاململكة العربية السعودية واجلامعة ا
مـــن  البـــات كليـــة ( %82)مـــن  ـــالب الكليـــات العلميـــة يف اجلامعـــة األردنيـــة و (%96) تعلمهـــم  يـــع املقـــررات باللغـــة اإلجنليزيـــة. ويعتقـــد

والرتبية، وأن اللغـة اإلجنليزيـة هـي اللغـة الـيت  بالعريبواألدب  ،التاريخ :اللغات أن اللغة العربية تصلت للعلوم الدينية وللتخصصات األدبية مثل
تصلت لتدريس الطب واهلندسة واحلاسب وحمريها. واتضت من استجابات الطالب يف اجلامعتني، حرصهم الشديد على تعلـم اللغـة اإلجنليزيـة 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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رة الدونية للغة العربية، والشعور حنوها بالعجز، جبانب الفجوة بني اللغتني وتعليمها ألبنائهم، ونظرة اإلجالل واالنبهار باللغة اإلجنليزية، والنظ
 العربيـة واإلجنليزيــة مــن حيــث املصــطلحات واألحبـاث واملصــادر وقواعــد املعلومــات والقــواميس و ـرذ تــدريس اللغــة العربيــة وحمريهــا يف املــدار ،

(.2114ية اليت أدت إىل تفوذ اللغة اإلجنليزية على اللغة العربية )اجلرف،واألسباب الرتبوية والعلمية والتكنولوجية واملهنية واالجتماع
ا مــع بــروز مــدار  جنليزيــة خصوًصــإلاللغــة ا واملالحـع تنــاقص اســتخدام اللغــة العربيــة يف ظــل التواجــد القــوي للغـات األخــرى وخباصــةٍ    

اليت بدورها تعمـق مـن النزعـات الطبقيـة بـني اجملتمـع، فـالتعليم باللغـات األجنبيـة يعـزز سـيطرة الطبقـات الغنيـة علـى  ،جنبيةألالتعليم باللغات ا
نيــاء الوظــائف اهلامــة واملناصــب الر يــة  بــل يتعــدى األمــُر ذلــ. إىل الوظــائف التنافســية يف القطــاع اخلــات، ألنَّ هــؤالء حمالبــاً، مــن أبنــاء األحم

 .املادية من الدراسة يف مدار   أجنبيٍة أو مدارِ  لغات الذين مكنتهم أحواهلم
الجوانب التربوية والتعليمية المؤثرة في وضعية اللغة العربية في ظل الصراع الفكري.-4
رسـة يف مد( 557)شهد التدريس باللغات االجنبية توسعا كبريا يف اآلونة االخرية ففي  هورية مصر العربية، بل  عدد مدار  اللغات       

مدرســة، وعلــى مســتوى املــدار  احلكوميــة باململكــة العربيــة الســعودية، صــدر قــرار  لــس  (195)حــني   يتجــاوز عــددها قبــل عشــر ســنوات
مـادة أساسـية اعتبـارا مـن العـام بوصـفها الوزراء باملوافقة على تـدريس اللغـة اإلجنليزيـة يف الصـف السـاد  مـن املرحلـة االبتدائيـة )بنـني وبنـات( 

هـ(، على أن يكـون املدرسـون مـن املـؤهلني لتـدريس اللغـة اإلجنليزيـة، كمـا لـو كانـت لغـتهم األم، والتأكـد مـن ذلـ. 1425/1426راسي )الد
تكــون مــن  تصــني يف وزارة الرتبيــة والتعلــيم، وأشــخات متمكنــني مــن اللغــة اإلجنليزيــة يف اجلهــات املعنيــة. ونــص القــرار علــى تعــن  ريــق جلنــة 
اليــة تــدريس اللغــة اإلجنليزيــة يف املــرحلتني املتوســطة والثانويــة مــن خــالل تطــوير املنــاهج ورفــع كفايــة معلمــي اللغــة اإلجنليزيــة ضــرورة اســني فع

 .وتوظيف التقنيات احلديثة يف  رذ تدريسها
نبيــــــة املتضــــــمن مشــــــروع الئحــــــة املــــــدار  األجهـــــــ( 4/2/1418)( بتــــــاريخ26وقــــــد أقــــــرت اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية قــــــرار رقــــــم ) 
هنــــا هـــي الـــيت تــــدر  منـــاهج حمـــري املــــنهج الســـعودي هبـــدف تــــوفري تعلـــيم مناســـب ألبنــــاء أوعرفتهـــا يف الالئحـــة ب ،(ه1/11/1417)بتـــاريخ

وتتـــويل الـــوزارة الرتاخـــيص للمـــدار  وال ىيـــق للطـــالب الســـعوديني االلتحـــاذ هبـــا باســـتثناء الطـــالب القـــادمني مـــن اخلـــارن، فيحـــق  اجلاليـــات،
الثانويــة  –املتوسـط  -االبتـدائي - فـالافقـة مـن الـوزير مبـا ال يزيـد عـن ثـالث سـنوات وتشـمل املراحـل التاليـة )ريـاض األالتحـاقهم مبوجـب مو 

( .1421سالمية وتاريخ اململكة ) لس الوزراء ، اللغة العربية واحلضارة اإلمبادئ وما يعادهلا( وتلتزم بتدريس 
بقرار مـن نائـب رئـيس اجمللـس ( م2117 )جنبية املتميزة يف عاماسم برنامج املدار  األجنبية ات ألظهرت املدار  ا وبالنسبة لقطر  

املتناميـة علــى  وهـو برنـامج ب تطـويره لتلبيـة احتياجـات زيـادة الطلــب” للمـدار  األجنبيـة املتميــزة برنـامج قطـر“ يعـداألعلـى للتعلـيم حيـث 
الـذي تقـوم دولـة قطـر مـن خاللـه ببنـاء « تعلـيم ملرحلـة جديـدة» بالدولة  التعليم التعليم اخلات املتميز يف قطر، وهى جزء من مبادرة إصالد

املـدار  مـن كـل أحنـاء  وتسـتقطب هلـا أفضـل ،عـاملي املسـتوى، وتتبـي مبـادرة املـدار  األجنبيـة املتميـزة هـذه املبـادئ األساسـية نظـام تعليمـي
سـالمية والعربيـة مـن خـالل كساب هذه  املدار  اهلوية اإلإمعاً، وحاولت قطر واألجانب  العا  إلنشاء فروع يف قطر خلدمة الطلبة القطريني

، ومدرســة (م2118 )وافتتحت مبدرســتني متميــزتني يف ســبتمربيــه،منــاهج اللغــة العربيــة، والدراســات اإلســالمية والدراســات االجتماعيــة القطر 
(. 2111)اجمللس األعلى للتعليم يف قطر ، (م2119)ثالثة يف سبتمرب

القطريــة -تســري وفقــا للممارســات الفنلنديــة يف  ــال التعلــيم. وتتضــمن املدرســة الفنلنديــةالــيت القطريــة -نشــئت املدرســة الفنلنديــةكمــا أُ   
ســنوات حيــث سـيتمكنون مــن اكتســاب املعــارف والعلــوم ضــمن  (7و  5)تـرتاود أعمــارهم بــني ول والثــاين للبنــني والبنــات الــذينألالصـفوف ا

، ويتم تدريس املـواد املعتمـدة باملدرسـة  التعليم عليه فريق من املعلمني الفنلنديني احلاصلني على شهادات املاجستري يف فنلندي يشرف منهج
خـالل املرحلــة  وخباصـةٍ  لغـة أم،بوصـفها اإلجنليزيـة مـع تقـدمي الـدعم اللغـوي للطلبـة حمـري النـا قني باإلجنليزيـة  القطريـة الدوليـة باللغـة-الفنلنديـة
على  واهلدف من ذل. إعداد الطلبة إعدادا تربويا وعمليا ليصبحوا قادرين ،الطلبة جدير بالذكر أنه سيتم تدريس اللغة العربية لكافةاملبكرة. 

. (2112 ،التحدث باللغتني العربية واإلجنليزية )اجمللس األعلى للتعليم يف قطر
 العربيـة بإدخـال مـواد الرتبيـة اإلسـالمية واللغـة العربيـة والرتبيـة الو نيـة مارات تلتزم املدار  اخلاصـة الـيت تـدر  بلغـات حمـريإلوبالنسبة ل  

)موســـوعة   :والقيـــام بتــدريس هـــذه املـــواد وفًقـــا للضــوابط الـــيت تصـــدرها الـــوزارة يف هــذا الشـــأن. ومـــن أنـــواع هــذه املـــدار  ضــمن مناهجهـــا،
( .2115مارات،اإل
.مدار  تدر  املنهان الربيطاين أو األمريكي -1
.تدر  املنهان الباكستاين أو اهلندي مدار   -2
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اإليراين.و الفلبيي، و البنغايل، و مدار  تدر  مناهج أخرى، مثل: املنهان الفرنسي،   -3
تلتزم املدار  اخلاّصة اّليت تعتمد منهج وزارة الرّتبية والّتعليم بعدد احلصص نفسه املوّضت يف الّنقطة السابقة. -4

عتمـد منهًجـا آخـر )األمريكـّي أو الربيطـايّن علـى وجـه اخلصـوت( فـإّن توزيـع احلصـص فيهـا خيتلـف، فهـي سـّت أّما املدار  اخلاّصـة الّـيت ت    
حصص حّ  الّصّف الثّالث، ومخس حصص من الرّابع إىل اخلامس، وأربع حصص لبقّية الّصفوف، ويف املدار  اّليت تعتمد املنهان اخلاّت، 

، والقــرار 2114لعــام  11/1)القــرار الــوزاري رقــم  لعربيّـة تــدّر  ضــمن منهــان خــاّت لغــري النّـا قني، فــإّن الّلغــة امدرســة الشــويفات مــثاًل مثـل 
 (.2115لعام  12/1الوزاري 
بعـد ظهـور مـا يسـّمى  اّصـةٍ وخبهناك توّجه واضت حنو إعطاء الّلغة اإلجنليزيّة مساحة أكرب من الّلغة العربّية يف الّتعليم العاّم احلكـومي،   

مارات ومدار  الّشراكة يف أبوظع، إذ يبـدأ تـدريس الّلغـة اإلجنليزيّـة كلغـة ثانيـة مـن مرحلـة ريـاض األ فـال، كمـا أهّنـا إليف  يع ا مبدار  الغد
يف  أمريكيّـة لغة الّتدريس املعتمدة يف املواّد العلمّية كالعلوم والّرياضّيات من الّصّف األّول األساسّي، هناك توّجه حنو توظيـف عناصـر أجنبيّـة،
لّتعليميّـة ومــا الغالـب، يف مؤّسسـات الّتعلـيم العــاّم احلكـومّي يف الّدولـة يتقلّــدون وظـائف إشـرافّية أو استشــاريّة تّتصـل اّتصـاال مباشــرًا بالعمليّـة ا

 يرتبط هبا من تصميم املناهج و رذ الّتدريس والّتدريب للمعّلمني واملعّلمات.
لـربامج املطّبقــة الّـيت اعتمــدها  لـس أبــوظع للّتعلــيم، وهـو برنــامج يطبّـق فقــط يف منطقــة ويوجـد مــدار  الّشـراكة الــيت تعـد مــن أهــّم ا

 أبـــوظع الّتعليميّـــة مـــن دون ســـائر اإلمـــارات، ويعتمـــد يف األســـا  علـــى االســـتفادة مـــن خـــربة القطـــاع اخلـــاّت يف تطـــوير الّتعلـــيم العـــاّم واقيـــق
 عليم يف إمارة أبو ظع. أهداف تعليمّية اّقق اجلودة العالية يف قطاع التّ 

وتقــوم فكـــرة الربنـــامج علـــى الّشـــراكة بــني املـــدار  احلكوميّـــة وعـــدد مـــن الّشـــركات العامليّــة اخلاّصـــة لتتكّفـــل الثّانيـــة بتشـــخيص الواقـــع 
 ,SABISيـة هـي: الّتعليمـّي يف اإلمـارة، ووضـع املشـاريع لتطـويره واسـني بيئـة الـتعّلم و رجاتـه. و قـد تعاقـد اجمللـس مـع أربـع شـركات عامل

NORD-ANGLIA, CRT, MOSAICA  مدرسة يف مرحلة رياض األ فـال واملرحلـة  (31)لتنفيذ خّطة التطوير هذه يف
املــدار  مباشــرة  يولتحقيــق ذلــ. فــإّن عناصــر )خــرباء( مــن هــذه الّشــركات تعمــل مــع املعّلمــني ومــدير   األساســّية، كخطــوة أوىل يف الربنــامج

و مـن أهـّم مـا يتمّسـ. بـه الربنـامج الرّتكيـز علـى الّلغـة اإلجنليزيّـة، وجعلهـا لغـة الّتعلـيم يف املـواّد   ملتابعة سري العمل، وخطـوات تطبيـق الربنـامج
 (2115 لس أبو ظع التعليم، العلمّية من الّصّف األّول االبتدائي )

مـارات واالنفتـاد الكبـري علـى العـا  اآلخـر، والّنسـبة املتزايـدة ليجانـب الّـذين بـاتوا إلالّـذي تشـهده دولـة او ثل الّنمّو االقتصـادّي اهلائـل      
يف  مأ ،يف اجملـــال االقتصـــادي املتمثّــل يف الشـــركات واملؤسســـات التجاريـــة الكـــربى مأ ،يتقلّــدون مناصـــب مهّمـــة ســـواء علــى الّصـــعيد التعليمـــي

كـّل ذلـ. يشـّكل عوامـل ضـغط داخليّـة قويّـة باإلضـافة إىل العوامـل اخلارجيّـة األخـرى حنـو اعتمـاد الّلغـة   -ختلفـةالبنوك واملراكـز االسـتثمارية امل
من أّن كثريًا مـن الّتصـرىيات الّر يّـة تؤّكـد حـرت الّدولـة علـى الّلغـة العربيّـة  وبالرحمماإلجنليزيّة لغة للّتعليم والّتعامل الّر ّي والّتجارّي يف الّدولة. 

 تر ة هذا احلرت إىل واقع   ير النور حّ  اليوم. فإن
دد األسـر الّـيت وال يقتصر هذا الّتوّجه إىل الّلغة اإلجنليزيّة على املؤّسسات الّر ّية واخلاّصة منها، بل إنّه أصبت يتسـّرب إىل عاّمـة النّـا ، فعـ   

يف الّسنوات األخرية، وحني ُيسألون عن سـبب ذلـ.، فـإّن اإلجابـة هـي  ّصةٍ اوخبتّتجه حنو املدار  واجلامعات اخلاّصة يزداد ازدياًدا ملحوظًا، 
تمن أجل أسا  متني بالّلغة اإلجنليزيّة.

بالقــاهرة، واملعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي،  –وقــد عقــد مــؤخرا مــؤمتر تاللغــة العربيــة واــديات البقــاءت بالتعــاون بــني  مــع اللغــة العربيــة      
، مبجمـــع اللغـــة العربيـــة (م2115أبريـــل  9-8هــــ/ املوافـــق 1436 ـــادى اآلخـــر  21-19 )عرفيـــة بالقـــاهرة يف الفـــرتة مـــنومركـــز الدراســـات امل

فـردي بالقاهرة، وأكد املؤمتر على أيية للحفـا  علـى اللغـة العربيـة مـن السـهام الـيت توجـه إليهـا، وأكـد علـى أييـة اللغـة لإلنسـان يف وجـوده ال
نية، كما أشار إىل أن اجملتمعات العربية تتعامل مـع اللغـة علـى أهنـا خصـم وهـي ليسـت كـذل.. وتـأيت أييـة املـؤمتر وحياته االجتماعية واإلنسا

 لوضع بطاقة عالن ملساعدة اللغة العربية على مواجهة التحديات، ووضع برامج النهوض باللغة العربية. والعمل علي وضع الفـرد العـريب أمـام
تقرير ملنظمة اليونسكو أكد على أن اللغة  إىللعربية وكذل. املؤسسات واجملتمعات واإلعالم، كما أشار املؤمتر مسؤوليته للحفا  على اللغة ا
لذا جيب أن يدرك أبناء العا  العريب أن إياهلم للغة العربية يوقعهم يف دائـرة رديـد الـدين والـدعوة، فاحلفـا   العربية ستندثر خالل مائة عام

(.2115على الدعوة إىل اإلسالم وكتاب اهلل العظيم )مؤمتر تاللغة العربية واديات البقاء،على اللغة هو حفا  
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مــن اجلوانــب املرتبطــة بلغــة التعلــيم يف مؤسســات التعلــيم العربيــة منهــا مــا يــرتبط بالوضــعية  اويتضــت مــن العــرض الســابق أن هنــاك عديــدً      
وكـذل. هنـاك ارتبـاة كبـري بـني لغـة التعلـيم يف املؤسسـات  ،نها ما يرتبط بالعملية الرتبويـة ذارـاوم ،احلالية للغة العربية داخل اجملتمعات العربية

التعليمية  وتل. التغيريات االجتماعية واالقتصادية من جهة والتوجهات السياسية من جهة أخري . 
 الدراسة التحليلية المقارنة ونتائجها

 غــة التعلــيم وتأثرهــا بالصــراع الفكــري يف البلــدان العربيــةاملتعلقــة بالدراســة التحليليــة املقارنــة للبحــث يف هــذا الفصــل اجلوانــب يتنــاول امل 
ومقارنتهـا بالتجـارب الدوليـة األخــرى مـن خـالل مقابلــة احملـاور والعناصـر الرئيسـة للدراســة بغـرض الوقـوف علــي أوجـه التشـابه واالخــتالف يف 

الثقـايف، جبانـب تفسـري أوجـه التشـابه واالخـتالف يف ضـوء القـوي والعوامـل الثقافيـة مـن خـالل مـا عملية التمكني للغة التعليم يف ظل الصـراع 
-تربزه عناصر املقابلة لكل من حماور الدراسة:

أوجه التشابه واالختالف المتعلقة بوضعية اللغة العربية واللغة األم في ظل الصراع الفكري: -1
وتأثرهـا بالصـراع الفكــري يف  مـن األمــور املرتبطـة بوضـعية اللغـة العربيـة واللغـة األم ايـدً ن هنـاك عدأمـن خـالل الفصـلني السـابقني يتضـت 

فالعوامـل االجتماعيـة  الثقافيـة املـؤثرة من العوامل والقوي ، وهناك عديدٌ البلدان العربية، جبانب ارتبا ها  بثقافة اجملتمع والصراع االيديولوجي
ا يف مرحلـــة مـــا بعـــد االســـتعمار وتواجـــد اللغـــات االجنبيـــة  واملتمثلـــة يف احنصـــار اللغـــة العربيـــة خصوًصـــاملرتبطـــة بتـــأثر لغـــة التعلـــيم  والسياســـية

التنــافس بــني الفرنســية واإلجنليزيــة للحصــول علــى أكــرب مســاحة ممكنــة يف الــدول العربيــة،كما  إىلفريقيــا، باإلضــافة إكالفرنســية يف دول يــال 
ثريـاء يف اجملتمعـات العربيـة يف تزايـد التوجـه حنـو املـدار  واجلامعـات اخلاّصـة بشـكل ألود  بقـة مـن ااملتمثلة يف وج رت العوامل االقتصاديةأثَّ 

املتمثــل  يف تزايــد االجتاهــات حنــو التــدريس باللغــات االجنبيــة  بــاجملتمع  العامــل االجتمــاعييف الّســنوات األخــرية، جبانــب  اّصــةٍ وخبملحوظًــا، 
مـن  ردنيني والسعوديني، جبانب تزايد املدار  ومؤسسات التعلـيم األجنبيـة يف عديـدٍ ألاسات علي الطالب االعريب وفقا ملا  أظهرته نتائج الدر 

مـن الـدول األجنبيـة املتقدمـة والناميـة علـي حـد سـواء باللغـة األم  وقطر، يأيت ذلـ. يف الوقـت الـذي اهتمـت عديـدٌ  ،مصر :الدول العربية مثل
ر علــي وضــعية لغــة التعلــيم يف بعــا الـــدول الــذي أثّـَـ للعامـــل السياســي مــا تقــدم يوجــد تــأثري إيلللحفــا  علــي هويتهــا الثقافيــة، باإلضــافة 

نشر لغارا احمللية للمحافظة علي الكيـان الثقـايف يف ظـل جنبية من خالل سن تشريعات وقوانني تستهدف احملافظة علي اللغة القومية بل و ألا
مريكية، وقد ب التأسيس لـذل. تشـريعيا ألت تشريعات للمحافظة علي كياهنا كقوة ضد الثقافة االصراع الفكري، مثلما فعلت فرنسا اليت سنَّ 

الفرنسـية  الفـة  تخدام أية كلمة إجنليزية هلا ما يقابلها من اللغـةاس يـ ُعدُّ وتنفيذيا بسن قانون األكاد ية الفرنسية الذي  لتعميم اللغة الفرنسية،
ر العامـل االجتمـاعي والسياسـي يف اسـتخدام اللغـة ملانيا اليت قامت بالربط الثقايف من خالل اللغة االملانية املوحدة، كما أثَّ أقانونية،  وكذل. 

ـ نفسـه لنـدا وهولنـدا، ويف السـياذمن بو  لٌ اإليطالية بني سكان إيطاليا، وسارت علي نفس النحو ك ذ  لـس الشـعب الروسـي عـدة قـرارات اختَّ
يف هذا الصدد. 

جنبيـة الــيت بـدورها تعمـق مـن النزعـات الطبقيـة بــني يف بـروز مـدار  التعلـيم باللغـات األ واالجتمــاعي العامـل االقتصـاديكمـا يـؤثر     
واملناصـب الر يـة  فصـاحب الّنمـّو االقتصـادّي لدولــة  املهمـةغنيـة علـى الوظـائف اجملتمـع، فـالتعليم باللغـات األجنبيـة يعـزز سـيطرة الطبقـات ال

خـــــري  أ ةجنبيــــأن دوال أمــــارات تزايـــــد ليجانــــب الّـــــذين بــــاتوا يتقلّـــــدون مناصــــب مهّمـــــة ســــواء علـــــى الّصــــعيد التعليمـــــي، يف املقابــــل جنـــــد اإل
ثال ال جيـوز التمويـل املـايل للمـؤمترات الـيت ال تعتمـد اللغـة الفرنسـية قتصادي فعلي سبيل املمن القرارات ذات الطابع اال ااختذت عدد كفرنسا

أي مطبوعات و مسابقات ومنشورات البد أن تكون باللغة الفرنسية. لغتها األساسية، وكذل. 
أوجه التشابه واالختالف المتعلقة بلغة التعليم في بعض البلدان في ظل مجتمع المعرفة. -2

غة التعليم وتأثرها بالصراع الفكري يف البلدان العربية، جبانب من األمور املرتبطة بل ان هناك عديدً أ يتضت من خالل الفصلني السابقني
ن الدول فيمـا يـرتبط باسـتخدام لغـة التعلـيم م رت يف عديدٍ أثَّ  فالعوامل االجتماعية والسياسيةيديولوجي ارتبا ها  بثقافة اجملتمع والصراع األ

رمينيـا اللغـة األرمينيـة يف التـدريس أالتعلـيم اجلـامعي الـذي يـدر  باللغـة الو نيـة فعلـي سـبيل املثـال تتبـي دولـة وخباصٍة يف املؤسسات التعليمية 
انيــا واندونيســيا كــل هــذه الــدول تتبــي التــدريس باللغــة اجلــامعي، وكــذل. اليونــان و كوريــا اجلنوبيــة وأوكرانيــا، جبانــب اليابــان والصــني وتركيــا وأمل
ا يتمثل يف تبي لغة التعلم الو نية يف مؤسسات ا تربويً الو نية يف مؤسسات التعليم العايل، وهناك دوال كماالوي وزامبيا والكامريون تتبي فكرً 

ر الــذي يــؤثر يف تفعيــل دور مؤسســات التعلــيم يف ظــل مــاأل مــن الدراســات ذات الطــابع االجتمــاعي التعلــيم قبــل اجلــامعي وفقــا لنتــائج عديــدٍ 
 تمع املعرفة.

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ا مـن أي ساسـيً أا هنـا متثـل ركنًـأنـه ال  كـن بنـاء  تمـع معرفـة بغـري اللغـة العربيـة، و أوبالنسبة للدول العربيـة يـدرك الكثـري مـن الرتبـويني     
العامـــل مـــة العربيـــة، جبانـــب ألبنـــاء اأا بـــني فهـــي متثـــل ربا ًـــ مـــع العـــريب،مشـــروع ثقـــايف تنمـــوي أو علمـــي تقـــي مـــن أجـــل نشـــر املعرفـــة يف اجملت

ا لثروات األمة، وقد ثبت باألدلة القا عة حـ  اآلن أنـه ال  كـن ألي  تمـع أن يكتسـب حيث  ثل استخدام اللغة العربية توفريً  االقتصادي
ة التعلـيم باللغـة العربيـة يف  يـع مراحـل التعلـيم مبـا فيهـا التعلـيم اجلـامعي  املعرفة وينشرها ويعممها بغري لغته األم، وهناك دول عربية تبنت فكـر 

ذل. هناك إشكالية مرتبطة برت ـة علـوم اآلخـرين ومعـارفهم ومنجـزارم يف العلـوم والتقنيـة سـواء الرت ـة  إىلكسوريا واجلزائر والسودان، إضافة 
وية والعلمية يف الـو ن العـريب، وهـي الرت ـة الـيت تأخـذ مـن  يـع اللغـات مـا يفيـدها، يف البشرية أو الرت ة احلاسوبية مبا يراعي احلاجاِت التنم

ول للـــدول العربيـــة هـــو الكيـــان الصـــهيوين الـــذي اســـتوىل علـــى منجـــزات العلـــم الروســـي املوضـــوع ألفالعـــدو ا العامـــل السياســـياملقابـــل هنـــاك 
واالتصاالت الفضائية. يف التقنيات العسكرية وخباصةٍ بالروسية، ونقله إىل العربية، 

أوجه التشابه واالختالف المرتبطة بالقوي والعوامل الثقافية المؤثرة في وضعية اللغة األم في ظل الصراع الفكري.-3
يف ظل الصراع الفكري يف البلـدان من األمور املرتبطة بالقوي والعوامل الثقافية   ان هناك عديدً أمن خالل الفصلني السابقني يتضت 

عديـد العوامـل املـؤثرة يف تغليـب لغـة مـا يف بحيث تتـأثر لغـة التعلـيم  ،يديولوجيألاملرتبط بثقافة اجملتمع والصراع ا فالعامل االجتماعيالعربية، 
املختلفـة االمـر الـذي ينطـوي علـي تـأثري ثقـايف  اللغـات األصـلية للعلـوم إىلالعملية التعليمية وتتزايد تل. الظاهرة يف اجملتمعـات العربيـة، فتلجـأ 

 للحفـا  علـي أيـديولوجيارا ورؤيتهـا من الدول اليت اختذت من دعـم اللغـة األم مـدخاًل  سلع يف ظل الصراع الفكري، يف املقابل هناك عديدٌ 
نية بــالرحمم مــن اخــتالف اللغــات داخــل مثــل الكيــان الصــهيوين الــذي عمــل علــي التوحيــد الثقــايف مــن خــالل اللغــة األم وفقــا للسياســة الصــهيو 

فضل عند استخدام اللغة احمللية يف التعليم.أن التماس. االجتماعي يكون أاجملتمع الصهيوين، وهناك دول أخري كالفلبني تري 
ــيجبانــب ا ة، وبالتــايل يف ظــل اخــتالف دور الّدولــة فأصــبت اســتقرار اجملتمــع مشــرو ًا حبــدوث التّــوازن بــني الــّدول القويّــ لعامــل السياس

 ــار عمــل الكيــان الصــهيوين علــى إحيــاء يفــرض اســتخدام اللغــة العربيــة حتميــة الرت ــة للتواصــل احلضــاري مــع الشــعوب األخــرى،ويف هــذا اإل
افـل العربية رحمم أهنا لغة ميتة. وفرضت تعلم العربية وأصبحت هي اللغة القومية الو نية يف ش  امليادين، وفرضـتها علـى العمـال العـرب يف احمل

اليهوديـــة. جبانـــب فـــرض العربيـــة علـــى الصـــعيد العـــاملي عـــن  ريـــق القيـــام بنهضـــة علميـــة قويـــة حرصـــت فيهـــا علـــى تقـــدمي أحبـــاث علـــى أعلـــى 
واال الع على أحدث األحبـاث بإيفـاد باحثيهـا للخـارن، كمـا سـارعت  ،جبانب إقامة مؤمترات جلذب الباحثني للكيان الصهيوين املستويات،

والوصـول للتنافسـية العامليـة مـن جهـة أخـرى  ،ا علي اللغة الو نية من جهـةرؤية سياسية حفاظً وفقا للغاء التعليم ثنائي اللغة إعديد الدول يف 
ا لرؤية سياسية واقتصادية تنموية.وقامت بذل. وفقً 

.التشابه واالختالف المرتبطة بالجوانب التربوية والتعليمية المؤثرة في وضعية اللغة في ظل الصراع الفكري هأوج-4
يف ظـل األمور املرتبطة باجلوانب الرتبوية والتعليميـة ذات التـأثري يف وضـعية اللغـة  ن هناك عديد  أمن خالل الفصلني السابقني يتضت    

املرتبطـــة مبؤسســـات التعلــيم ارتبطـــت بعمليـــة التوســـع يف املـــدر  األجنبيـــة أو الـــيت تعطـــي أولويـــة للغـــة  االقتصـــاديةفالعوامـــل الصــراع الفكـــري 
ا ففـي مصــر تضـاعف تلــ. املـدار  ثالثــة أضـعاف مــا كانـت عليــه خـالل الســنوات ا كبــريً شـهد التــدريس باللغـات األجنبيــة توسـعً ف اإلجنليزيـة،
 ،صـادّي اهلائـل الّـذي تشـهده دولـة اإلمـارات واالنفتـاد الكبـري علـى العـا  اآلخـر عوامـل ضـغط داخليّـة قويّـةاألخرية، و ثل الّنمّو االقتالعشرة 

العوامـل رت املقابـل أثّـَباإلضافة إىل العوامل اخلارجّية األخرى حنو اعتماد الّلغة اإلجنليزية لغة للّتعليم والّتعامل الّر ّي والّتجارّي يف الّدولة. يف 
اململكــة العربيــة الســعودية  علــي اجلوانــب الرتبويــة والتعليميــة املــؤثرة يف وضــعية اللغــة يف ظــل انتشــار املــدار  األجنبيــة، فاعتمــدت االجتماعيــة

مشروع الئحة املدار  األجنبية هبدف توفري تعليم مناسب ألبناء اجلاليات، ووضعت ضوابط للطالب السعوديني االلتحـاذ بتلـ. املـدار ، 
املؤّسســات الّر ّيــة واخلاّصــة منهــا، وبــالرحمم مــن ذلــ. تتعامــل  إىلات انتقــل الّتوّجــه إىل الّلغــة اإلجنليزيــة مــن مؤسســات التعلــيم ويف دولــة اإلمــار 

 بعا اجملتمعات العربية مع اللغة االجنبية علـى أهنـا خصـم ومـن مث بـرزت حمـاوالت حاليـا ملسـاعدة اللغـة العربيـة ووضـع بـرامج النهـوض باللغـة
خالل مؤسسات الرتبية، يف املقابل جند أن دوال أخرى كالصني عملت مؤسسارا التعليميـة علـي التأكيـد علـي التعلـيم باللغـة األم العربية من 

 ستخدم اللغة األم يف مؤسسات التعليم املختلفة.ضرورة ا استناًدا إىل دراسارم اليت أكدت علي 
علي اجلوانب الرتبوية والتعليمية فظهرت املـدار  األجنبيـة يف قطـر اـت اسـم برنـامج املـدار  األجنبيـة  العوامل السياسيةثرت أكما    

وحاولـت قطـر إصـبا  تلـ. املـدار  باهلويـة اإلسـالمية والعربيـة مـن خـالل منـاهج اللغـة العربيـة،   ،بقرار من نائب رئيس اجمللس األعلى للتعليم
د علــي ضــرورة وجــود الدراســات اإلســالمية والدراســات االجتماعيــة القطريــة يف منــاهج تلــ. املــدار يف التأكيــ العوامــل الدينيــةكمــا أثــرت 

، كمــا قامــت اإلمــارات بتوجيــه املــدار  الـيت تــدر  بلغــات حمــري العربيــة بإدخــال مـواد الرتبيــة اإلســالمية واللغــة العربيــة والرتبيــة الو نيــة اومقررارـ

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ة اليونسـكو الـيت أكـدت علـى أن اللغـة العربيـة سـتندثر خـالل مائـة عـام، فإيـال العـا  العــريب ضـمن مناهجهـا، خصوصـا يف ظـل تقريـر ملنظمـ
لــي للغــة العربيــة يــوقعهم يف دائــرة رديــد الــدين والــدعوة الرتبــاة اللغــة العربيــة باإلســالم، يف املقابــل هنــاك دول أخــرى مثــل أســرتاليا عملــت ع

اجملتمع. توحيد لغة التعليم لتحقيق االنسجام بني أفراد
مــن أوجــه التشــابه واالخــتالف داخــل الــدول العربيــة مــن حيــث التوجــه حنــو اللغــات  امــن خــالل العــرض الســابق يتضــت أن هنــاك عديــد      

 مالسياسية أ ماالجتماعية أ ممن العوامل سواء الدينية أ كثريٌ األخرى يف ظل الصراع الفكري وفقا للعديد من العوامل والقوي الثقافية، فهناك  
اـاول إجيـاد نـوع مـن التعلـيم املتميـز بغـا النظـر علــي  ااالقتصـادية، ولكـن يبقـي العامـل االقتصـادي هـو األبـرز نتيجـة وجـود فئـات أكثـر ثـراءً 

ا من من  بقات اجملتمع، فأصبت التعليم األجنع يشكل نوعً  هذا االجتاه يف تغري األولويات لدي عديدٍ قد أسهم تعارضه مع ثقافة اجملتمع، و 
الوجاهــة االجتماعيــة واقيــق التميــز، يف املقابــل   تتخــذ إجــراءات سياســية اــد مــن هــذه الظــاهرة عكــس العديــد مــن الــدول كفرنســا وروســيا 

رت القوي والعوامل الثقافية علـي عمليـة التمكـني للغـة التعلـيم يف ظـل وأملانيا اليت اختذت إجراءات سياسية قوية كما سبق اإلشارة، ومن مث أثَّ 
 راع الثقايف.الص

 -:نتائج الدراسة التحليلية المقارنة
رز أسباب االختالف والتشابه يف ضوء القوي أبوالوقوف علي  ،من أوجه التشابه واالختالف بعد تناول الدراسة التحليلية املقارنة لعديدٍ 

اليالت وفيما يلي عرض ألهم النتائج وفقا حملاور من  والعوامل الثقافية يقدم البحث أبرز النتائج املتعلقة مبحاور البحث من خالل ما قدمه
 الدراسة:

 بوضعية اللغة العربية في ظل الصراع الفكري:: نتائج تتعلق والً أ
  :جاءت كما يلي بوضعية اللغة العربية في ظل الصراع الفكريمن النقاط فيما يتعلق  اً استخلص البحث عديد

د االســتعمار وتواجــد اللغــات االجنبيــة بقــوة يف جملتمعــات العربيــة، جبانــب التنــافس بــنيا يف مرحلــة مــا بعــاحنصــار اللغــة العربيــة خصوًصــ -1
الفرنسية واإلجنليزية للحصول على أكرب مساحة ممكنة يف الدول العربية .

أكيــد علــيمــن الــدول األجنبيــة بالت جنبيــة بــاجملتمع العــريب يف الوقــت الــذي اهتمــت عديــدٌ ألتزايــد االجتاهــات حنــو التــدريس باللغــات ا -2
التدريس باللغة األم.

يف اّصـــةٍ وخب  ٍ جنبيـــة  بشـــكل  ملحـــو ألثريـــاء يف اجملتمعـــات العربيـــة أدت لتزايـــد التوجـــه حنـــو املـــدار  واجلامعـــات اوجـــود  بقـــة مـــن األ -3
الّسنوات األخرية.

حاجــة الـــدول العربيـــة لســـن تشـــريعات وقــوانني تســـتهدف احملافظـــة علـــي اللغـــة القوميـــة للمحافظــة علـــي الكيـــان الثقـــايف يف ظـــل الصـــراع -4
الفكري. 

عدم وجـود أسـس موضـوعية لسياسـة لغويـة عربيـة موحـدة إضـافة الفتقارهـا للبنيـة األساسـية اللغويـة، جبانـب عـدم وجـود خطـاب علمـي -5
باللغة العربية .

 بلغة التعليم في بعض البلدان العربية في ظل مجتمع المعرفة:ا: نتائج تتعلق ثانيً 
:علي النحو التاليبلغة التعليم في بعض البلدان في ظل مجتمع المعرفة من النقاط فيما يتعلق  ااستخلص البحث عديدً 

جنبيــة يف الوقــت الــذي تــدر  فيــهأليــتم باللغــات احملــب مؤسســات التعلــيم العربيــة أتــدريس املنــاهج واملقــررات العلميــة والتكنولوجيــة يف  -1
هذه املناهج واملقررات باللغة الو نية يف مؤسسات التعليم يف معظم دول العا .

مــن الدراســات ذات الطــابع ا لنتــائج عديــدٍ جنبيــة لغــة الــتعلم الو نيــة يف مؤسســات التعلــيم قبــل اجلــامعي وفًقــمــن الــدول األ كثــريٍ   تبــيِّ  -2
الذي يؤثر يف تفعيل دور مؤسسات التعليم يف ظل  تمع املعرفة. مرألاالجتماعي ا

ا من أي مشروع ثقـايف تنمـوي أو علمـي تقـي، كمـا الساسيً أا صعوبة بناء  تمع معرفة يف األمة العربية بغري اللغة العربية، اليت متثل ركنً  -3
 كن ألي  تمع أن يكتسب املعرفة وينشرها ويعممها بغري لغته األم.

الرت ـة احلاسـوبية مبـا يراعـي موجود إشكالية مرتبطة برت ة علوم اآلخرين ومعارفهم ومنجزارم يف العلـوم والتقنيـة سـواء الرت ـة البشـرية أ -4
احلاجاِت التنموية والعلمية يف الو ن العريب.

الصراع الفكري.بالقوي والعوامل الثقافية المؤثرة في وضعية اللغة األم في ظل ا: نتائج تتعلق ثالثً 
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بــالقوي والعوامــل الثقافيــة المــؤثرة فــي وضــعية اللغــة األم فــي ظــل الصــراع الفكــري  يتعلــق مــن النقــاط فيمــا ااســتخلص البحــث عديــدً 
جاءت كما يلي:

اللغـات األصـلية  إىلمن العوامل املؤثرة يف تغليب اللغات االجنبية يف العملية التعليمية، ومـن مث اللجـوء  تأثر لغة التعليم العربية بعديدٍ ت -1
.مر الذي ينطوي علي تأثري ثقايف سلع يف ظل الصراع الفكرياملختلفة األ للعلوم

تفـــوذ الكيـــان الصـــهيوين علـــي الـــدول العربيـــة يف التوحيـــد الثقـــايف مـــن خـــالل اللغـــة األم بـــالرحمم مـــن اخـــتالف اللغـــات داخـــل اجملتمـــع  -2
الصهيوين.

استخدام اللغة احمللية يف التعليم.فضل عند أالتماس. االجتماعي يكون  -3
وجود ارتباة بني استخدام اللغة العربية وحتمية الرت ة للتواصل احلضاري مع الشعوب األخرى -4

 .بالجوانب التربوية والتعليمية المؤثرة في وضعية اللغة في ظل الصراع الفكريا: نتائج تتعلق رابعً 
الجوانــب التربويــة والتعليميــة المــؤثرة فــي وضــعية اللغــة فــي ظــل الصــراع الفكــري يتعلــق بمــن النقــاط فيمــا  ااســتخلص البحــث عديــدً 

جاءت كما يلي:
تلــ. املــدار  أضــعاف مــا كانــت عليــه خــالل الســنوات التوســع يف املــدر  األجنبيــة أو الــيت تعطــي أولويــة للغــة اإلجنليزيــة، فتضــاعفت -1

األخرية. ةالعشر 
للتعليم والّتعامل الر ي يف بعا الدول العربية. وجود عوامل ضغط داخلية و خارجية حنو اعتماد اللغة اإلجنليزية لغةً   -2
من الدول العربية بتنظيم عمل املدار  األجنبية، ووضع ضوابط للطالب امللتحقني بتل. املدار . عديدٍ  قيامُ   -3
برامج النهوض باللغة العربية من خالل مؤسسات اجملتمع. ووضعأيية اسني وضعية العربية  إىلاالنتباه  -4
.حماولة  إصبا  املدار  االجنبية باهلوية العربية من خالل مناهج اللغة العربية  -5

.التصور المقترح
من خالل محاور الدراسة علي النحو التالي: في البلدان العربية  يمكن وضع تصور لتمكين لغة التعليم من مواجهة الصراع الفكري

وضعية اللغة العربية في ظل الصراع الفكري. -1
 كـــــــن اســــــــني وضـــــــعية اللغــــــــة العربيـــــــة مــــــــن خـــــــالل حمــــــــر  حـــــــب اللغــــــــة العربيـــــــة يف نفــــــــو  الطـــــــالب، جبانــــــــب وضـــــــع أســــــــس 
موضـــــوعية لسياســـــة لغويـــــة عربيـــــة موحـــــدة، وتـــــوفري البـــــي األساســـــية اللغويـــــة لتمكـــــني اللغـــــة العربيـــــة للتفاعـــــل مـــــع اللغـــــات العامليـــــة األخـــــرى 

جهــــــزة الــــــدول العربيــــــة ودعــــــم أجهــــــزة اإلعــــــالم لتحقيــــــق هــــــذا الغــــــرض، والعمــــــل علــــــي أ جنليزيــــــة  مــــــع دعــــــم اللغــــــة العربيــــــة مــــــناإل وخباصــــــةٍ 
ـــــضـــــرورة االهتمـــــام بالطفـــــل لغويًـــــ ـــــا وثقافًي ا و تنميـــــة اعتـــــزاز اجملتمـــــع يف  تلـــــف املراحـــــل التعليميـــــة باللغـــــة العربيـــــة، ودعـــــم ثقـــــتهم ا واجتماعًي

التخصصــــــــات العلميــــــــة يف التعلــــــــيم اجلــــــــامعي،  اصــــــــةٍ خبيم و يف قــــــــدررا علــــــــي اســــــــتيعاب العلــــــــوم املختلفــــــــة، والعمــــــــل علــــــــي تعريــــــــب التعلــــــــ
ـــــة  ـــــيت يطرحهـــــا معارضـــــوه، ومـــــن املمكـــــن االرتقـــــاء بوضـــــعية اللغـــــة العربيـــــة مـــــن خـــــالل وجـــــود خطـــــاب علمـــــي بالعربي ومعاجلـــــة إشـــــكالياته ال

املــــــؤمترات عــــــرب مشــــــروعات قوميــــــة يف التعريــــــب مــــــع التأســــــيس العلمــــــي مــــــن خــــــالل  اجملــــــالت علميــــــة والــــــدوريات املتخصصــــــة وتكثيــــــف 
والنــــــدوات العلميـــــــة ذات الطــــــابع العـــــــاملي باســـــــتخدام اللغــــــة العربيـــــــة، والعمــــــل علـــــــي تعلـــــــيم العربيــــــة للنـــــــا قني بغريهــــــا، وتعلـــــــيم اجلاليـــــــات 

ـــــة،   العربيـــــة يف املهجـــــر ـــــراز الوجـــــه املشـــــرذ للثقافـــــة العربي ـــــا يف وســـــائلها اإلعالميـــــة، مـــــع إلب ضـــــرورة االســـــتفادة مـــــن مكتســـــبات التكنولوجي
، ومحـــــايتهم مـــــن الوقـــــوع يف فلــــــ. هموتثقـــــيف األقمـــــار الصـــــناعية والقنـــــوات التلفزيونيـــــة، واســـــتعماهلا يف توعيــــــة األ فـــــال والشـــــباب اصـــــةٍ وخب

نســـــان العـــــريب املتكامـــــل مـــــة العربيـــــة للســـــعي لبنـــــاء اإلاالحنـــــراف، ومحايـــــة وجـــــود األمـــــة وحمريهـــــا مـــــن خطـــــر الغـــــزو املعلومـــــايت، كمـــــا اتـــــان األ
كثـــــر قـــــدرة علـــــي مواجهـــــة أت والعمـــــل علـــــي تربيتـــــه علـــــى أخـــــالذ أصـــــيلة وترســـــيخ القـــــيم األصـــــيلة الـــــيت جتعلـــــه مـــــن املتغـــــريا اليواجـــــه عديـــــدً 

التحديات احلضارية.
لغة التعليم في البلدان العربية في ظل مجتمع المعرفة. -2

فيمكن ابتكار صي  جديدة لتعلـيم من اجلوانب اليت تساعد علي دعم لغة التعليم يف البلدان العربية يف ظل  تمع املعرفة  هناك عديدٌ  
اللغـــة العربيـــة، مـــع إعـــداد معـــاجم أو بـــرامج يـــتم اســـتخدامها  عـــرب وســـائط التقنيـــة احلديثـــة، والتأكيـــد علـــي ضـــرورة مواجهـــة  ـــا ر االنفتـــاد 

تغيـري وضـعية اللغـة  املعلومايت وما صـاحبه مـن تـداخل يف لغـات التعلـيم، وبالتـايل العمـل علـي التعـاون مـن أجـل وضـع اسـرتاتيجية تعمـل علـي
العربية، والعمل علي بناء أنظمة املعاجلة اآللية واسينها وتقو ها من معطيات نصية، ومعطيات معجمية، ومعطيـات مصـطلحية، ومعطيـات 
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شــبكة عربيــة  ثقافيــة، مــع ضــرورة االهتمــام بــاحملتوى العــريب علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة لتعزيــز اهلويــة العربيــة، حيــث تــزداد احلاجــة إلنشــاء
ن للتعليم االلكرتوين و التعليم عن بعد، والعمل علي إنتان برامج متكن مستخدمي اإلنرتنت من البحث والتقصي باللغة العربية، لتغطي الو 

لوجــود واهلويــة وإثبــات ا ، علــي التواجــد القــوي للغــة العربيــة يف اجملتمــع الــدويلالعــريب بالكامــل و تــد نشــا ها للــدول األخــرى حمــري العربيــة عمــاًل 
نرتنـت، واالهتمـام باجلوانـب التقنيـة املســاعدة حمـري التقليديـة وهنـا يــربز الثقافيـة العربيـة علـي اخلريطـة العامليــة مـن خـالل التواجـد علـي شــبكة اإل

ار بـرامج جديـدة ختـدم ضرورة عمل مسابقات بني الباحثني التقنيني لعمل برامج آلية باللغة العربية لتصبت بديال عن الـربامج األجنبيـة، وابتكـ
يف عقـول العلم باللغة العربية مبا يتيت نشر الثقافة العربية عرب تقنية الشبكات اإللكرتونية والفضائيات الذي يعـد أفضـل وأسـرع الطـرذ للتـأثري 

مــع الثقافــات األخــرى  الثقافــات األخــرى والتفاعــل معهــا، حبيــث يكــون تفاعــل  الثقافــة العربيــة إىلابنــاء اجملتمــع، كمــا يســاعد ذلــ. الوصــول 
إجيابيا وفاعال بدال من استقبال تل. الثقافات.

توجيه القوي والعوامل الثقافية المؤثرة في وضعية اللغة العربية في ظل الصراع الفكري.-3
من القوي والعوامل الثقافية املؤثرة يف وضعية اللغـة العربيـة يف ظـل الصـراع الفكـري منهـا مـا يـرتبط بالعوامـل االجتماعيـة  هناك عديدٌ 

لتحقيــق ذلــ. التأكيــد علــي التــدريس  األليــاتوهنــا البــد مــن التأســيس االجتمــاعي لــذل. مــن خــالل مؤسســات التعلــيم املختلفــة ومــن أبــرز 
وإضافة وجود درجات ضـمن بنـود تقـومي املعلـم إلجـادة  أن تكون هناك حوافز مادية للمعلمني امللتزمني بذل..علي  ،باللغة العربية الفصحي

 اللغة العربية، ومن مث تعويد املعلمني لطالهبم علي التحدث بالعربية الفصحى، ورصد جوائز قيمة للطالب جيدي احلديث واإللقـاء والكتابـة
يب يف هذ الصدد  من خالل تأسيس مركز موحد لضـبط املصـطلحات العربيـة ومتابعـة جتديـدارا وتقلـيص بالعربية الفصحي ، مع التعاون العر 

زيادة التخبط اللغوي،  إىلالفوارذ يف اللهجات قد يؤدي 
علـي بـذل مزيـد  وهكذا  كن أن تسهم هذه اخلطوات يف لفت النظر إىل أييـة احلفـا  وتعزيـز اهلويـة الثقــافية العربيـة اإلسـالمية، والعمـل     

يــة مـن اجلهـود للحفـا  علـى تلـ. اهلويـة خاصــة يف ظـل املتغـريات املتسـارعة واملتالحقـة الـيت جتتـاد العــا ، ومـن الضـروري فهـم أزمـة اللغـة العرب
 .وعن ضعف تل. الدول واجملتمعات من جانب آخر ،اآلن باعتبارها أزمة  تمعية نا ة عن التبعية وعن اهليمنة الغربية من جانب

دعم الجوانب التربوية والتعليمية المؤثرة في وضعية اللغة في ظل الصراع الفكري. -4
دعــــم  ملواجهــــة الصــــراع الفكــــري مــــن خــــالل  األليــــاتبعــــا  إىلاتــــان اجلوانــــب التعليميــــة والرتبويــــة ذات التــــأثري يف وضــــعية اللغــــة     

لالرتقـاء الفكـري واحلضـاري، كمـا تـربز  مدخالباعتبارها مما يسهم يف ارتقائها   الدراسات العلمية والبحثية اليت تسهم يف صعود اللغة العربية
املزيد من الدراسات العلمية لدراسة أسـباب تراجـع مسـتوي وتـأثري اللغـة العربيـة، وبالتـايل اإلملـام بتـاريخ احلضـارة العربيـة ملعرفـة دور  إىلاحلاجة 

ورة تفعيل دور اجلامعات واملؤسسات العلميـة لالهتمـام بالرت ـة والتعريـب ملعرفـة كـل مـا هـو اللغة العربية اإلجيايب كلغة ثقافة وحضارة، مع ضر 
جديــد مــن علــوم ومعــارف تســهم يف التقدميــة مــن خــالل االرتقــاء بوضــعية اللغــة العربيــة، ومــن مث تشــجيع املؤسســات واملراكــز اخلاصــة املعنيــة 

 ماجتماعيـة أ مكز الثقافية وتوجيها لالهتمـام بدراسـة قضـايا العصـر سـواء كانـت ثقافيـة أمراجعة أدوار ومهام املرا  إىلبذل.، كما تربز احلاجة 
سلوب لغـوي مالئـم ملتغـريات العصـر أحضارية منذ بداية ظهورها والعمل علي متابعتها ووضع التصور السليم ملواجهتها، عمال علي تأسيس 

لـــدعم التأســـيس لرفـــع املســـتوي اللغـــوي مـــن خـــالل االســـتعانة باألدبيـــات يف ظـــل الصـــراع الفكـــري، كمـــا اتـــان مؤسســـات التعلـــيم املختلفـــة 
ا يف دعم قدرات التلميذ  مهمً مدخاًل  يعدوالكتابات الرصينة اليت من شأهنا االرتقاء بوعي وقدرات الطالب وتنمية الذكاء اللغوي لديه الذي 

وبالتـــايل  ،مـــن اللغـــات األخـــرى تقـــان عديـــدٍ إغـــة العربيـــة يســـتطيع ن مـــن يـــتقن اللأيف ظـــل املتغـــريات العلميـــة وصـــراع احلضـــارات، فمـــن املعلـــوم 
جنب مع االرتقاء بالقدرات الفردية واجلماعية للطالب، ومن مث اقيق عدة  ىلإا فاالرتقاء بوضعية اللغة يف مواجهة الصراع الفكري يأيت جنبً 

غة العربية يف ظل الصراع الفكري. أهداف ترتبط بدعم اجلوانب الرتبوية والتعليمية ذات التأثري يف وضعية الل
-  *- *-
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قائمة المراجع:
أوال المراجع العربية:

عـــالم (. النظـــام االقتصـــادي الـــدويل املعاصـــر مـــن هنايـــة احلـــرب العامليـــة الثانيـــة إىل هنايـــة احلـــرب البـــاردة، 2111البـــبالوي، حـــازم .) (1)
1225-224واآلداب، الكويت، ت، اجمللس الو ي للثقافة والفنون 257، ع المعرفة

. 3، الرياض،ت ، جريدة الرأي. من  ا ر التعليم االجنع املبكر(1428 ه عبداهلل بن صاه.) ،الرباك (2)
(: واقع اللغة العربية يف االنظمة التعليمية املصطلت العلمي يف اللغة العربية ،خطره ، مشكلته ، 2113البكاء، حممد عبد املطلب.) (3)

، اللغــة العربيــة يف خطــر اجلميــع شــركاء يف  المــؤتمر الثــاني للمجلــس الــدولي للغــة العربيــة إلــىبحــث مقــدم ،  وســبيل معاجلتهــا
.27-2محايتها ،ديب، ت

جامعـة امللـ. سـعود،  اتجاهات الشباب نحو استخدام اللغتين العربية واإلنجليزية فـي التعلـيم،   (.2114اجلرف، ر ا سـعد.) (4)
كلية الرتبية،  الرياض.

تأثير التعليم ثنائي اللغة على اللغة األم)أثـر التعلـيم باللغـة األجنبيـة علـى التعلـيم باللغـة العربيـة، ( .2111ثي، إبراهيم .)احلار  (5)
الرياض. نموذجاً(،

كليـة الرتبيـة   تعلـيم اللغات األجنبية في المرحلة االبتدائية وبعض قضايا مجتمعنا المعاصر،(. 1991الشخيع، علي السـيد.)  (6)
.54ة السلطان قابو ، مسقط، ت،جامع

(. معـــــــــــــايري املـــــــــــــدار  اخلاصــــــــــــة،  الدوحـــــــــــــة، املوقـــــــــــــع اإللكــــــــــــرتوين2111اجمللــــــــــــس األعلـــــــــــــى للتعلـــــــــــــيم يف قطــــــــــــر.) (7)
www.sherborneqatar.org

(، املدار  الفنلندية القطرية، الدوحة.2112.)المجلس األعلى للتعليم في قطر (8)
 .41دار سطور، القاهرة، ت مجلة سطور،(. اخلطاب العريب وكونية الثقافة، 1999املسدي ، عبد السالم.) (9)
، املركـــــــز القـــــــومي  تحليـــــــل وحـــــــل الصـــــــراعات : اإلطـــــــار النظـــــــري" ( . 1995املشـــــــاة، عبـــــــد املـــــــنعم و خليفـــــــة، مـــــــاهر.)  (11)

.4لدراسات الشرذ األوسط ، القاهرة، ت
ـــــــــــــــــــــأثري 2119املطـــــــــــــــــــــوع، جنـــــــــــــــــــــاة.) (11) ـــــــــــــــــــــة االردين(. ت ـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى اللغـــــــــــــــــــــة األم،  مـــــــــــــــــــــع اللغـــــــــــــــــــــة العربي  اللغـــــــــــــــــــــات األجنبي

.www.acmls.org/medica/arabization
ة، مؤسســة (.دور منهــان الّلغــة العربيــة يف احلفــا  علــى اهلويــة العربيــة ومواجهــة اــديات العوملــ2111اهلــايي، عبــد اهلل بــن مســلم.) (12)

الفكر العريب، بريوت
ــة(. مســتقبل العوملــة ، 1998حســن، ســلوي و خضــور، رســالن.) (13) ، املركــز العــريب للدراســات االســرتاتيجية ،  6، ع   قضــايا راهن

.18دمشق، ت
وث ، قسم حبوث املعلوماتية ، معهد حبـاللغة والهوية العربية في مواجهة عصر المعلومات والعولمة (. 2112محادة، سلوي .) (14)

.9-5االلكرتونيات، القاهرة ، ت ت
، مـن حبـوث نـدوة العوملـة وأوليـات الرتبيـة ، كليـة الرتبيـة ، جامعـة  عولمة اللغة أم لغـة العولمـة(.  2114محدان ، إبراهيم حممود.) (15)

.22/4/2114-21املل. سعود ، الرياض ، 
املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،  "،."دراســات فــي التربيــة اإلســالمية والشخصــية الوطنيــة (1982.)رابــت، تركــي (16)

اجلزائر.
المــؤتمر العــالمي لتعلــيم  ،(.اللغــة واهلويــة الو نيــة يف تعلــيم العربيــة كلغــة أجنبيــة، دراســة يف اهلويــة والصــراع2119سـليمان، ياســر.) (17)

، الرياض.اللغة العربية لغير الناطقين بها المنعقد في جامعة الملك سعود
المــؤتمر العـالمي لتعلــيم اللغــة العربيـة لغيــر النــاطقين بهــا (: األســس العلميـة لتعليميــة اللغـة العربيــة، 2119د.)صـحراوي، مسـعو  (18)

، الرياض.المنعقد في جامعة الملك سعود
، ماليزيا.1، اجلامعة اإلسالمية، ة  اللسانيات المعاصرة للدارسين في الجامعات الماليزية(. 2119علي، عاصم شحادة) (19)
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، دراســـة حـــول املعـــ  ومعـــ  املعـــ ، وصـــف اللغـــة العربيـــة دالليـــا فـــي ضـــوء مفهـــوم الداللـــة المركزيـــة(. 1993علـــي، حممـــد. ) (21)
منشورات جامعة الفاتت،  رابلس.

(. اســــتخدام تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت يف التعريــــف باهلويــــة العربيــــة وإثرائهــــا والتحــــدي اإلســــرائيلي 2115علــــي، نبيــــل.) (21)
.5، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، تونس، ت 46، ع  المجلة العربية للتربيةيت ، املعلوما

، كليـة الرتبيـة، ، رسالة ماجستير غير منشورة(. أثر تعلــم لغة أجنبية )اإلجنليزية( يف تعلم اللغة القومية العربية1967فؤاد، فاروذ.) (22)
جامعة عني يس، القاهرة.

ــؤتمر الثــاني (. اللغــة العربيــة بــني االنتمــاء واهلويــة والتحــديات املســتقبلية يف عصــر الرقمنــة، 2111إ اعيــل .)متــويل ، نار ــان  (23) الم
تونس.والثالثين لمنتدى الفكر المعاصر حول : اللغة العربية وتحديات التكنولوجيا الحديثة على مستوى اإلنترنت ،

. ابوظع، حكومة ابو ظع االلكرتونية ، ابوظع (. النظام التعليمي يف2115 لس أبو ظع للتعليم.) (24)
، الطبعــة 1418/ 4/12بتــاريخ  26الئحــة المــدارس االجنبيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية رقــم (. 1421 لــس الــوزراء .)  (25)

االويل ، الرياض.
.478،  مع اللغة العربية. القاهرة، ت اللغة العربية(. 2114 مع اللغة العربية.) (26)
،  مـع اللغـة العربيـة ،  .مـؤتمر "اللغـة العربيـة وتحـديات البقـاء" بالتعـاون بـين مجمـع اللغـة العربيـة(2115العربية.)  مع اللغة (27)

القاهرة.
.23دار الفكر العريب، القاهرة، ت المدرسة فنون اللغة، (.2115مدكور، علي أمحد. )  (28)
 دل إيست اونالين.مي أطفالنا واالنتماء للهوية في عصر العولمة،(.2118جنم، السيد.) (29)

http://abaalhasan.jeeran.com/archive/2008/4/521277.html
ـــوزاري رقـــم (2115).وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم (31) ـــرار الـــوزاري 2004لعـــام  11/1. القـــرار ال اخلـــات  2005لعـــام  12/1، والق

.2115باملدار  اخلاّصة اّليت تعتمد منهًجا آخر ، االمارات العربية املتحدة ،
 .2-1، ت ويكبيديا(. اهلوية ،  املوسوعة احلرة ، 2111ويكبيديا. ) (31)
http:www.tra.gov.ae.  2(. موسوعة االمارات، ويكبيديا، ت2115ويكبيديا .) (32)
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