جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2016

املشاكل اليت نواجه الطلبة الكُرد يف تعلُُّمهم / ...ص ص435-420

املشاكل اليت تواجه الطلبة الكُرد يف تعلُُّمهم اللغة العربية (جامعتا التنمية البشرية
والسليمانية امنوذجا) (دراسة ميدانية)
م.م.عبداهلل أدهم نصرالدين /كلية اللغات /جامعة التنمية البشرية

ادللــخص
يتنــا ل الب ــل معلاـ بـم العررييــة لغــهب النــاثان ةــا كلغــة انيــة يت ــدث عــن ثبيعــة الداروــن ذلــا جنتــيا م ريي ــت م
يشــهب إت ملــش ادلشــيت ت الــط مةاجــو ثلبــة الاةميــة اليترديــة معلم ــم العررييــة احامعــات اليترديــة الب ــل ري بيعتــو
قائم على دراوة ميدانية أجراها الباحل من خـ ل رقـة اوـتبيان علـى ثلبـة الاةميـة اليترديـة كـةن لغـت م أقـرب إت العررييـة
ريي يَّـاو جغرااي ـاو قــد إلَّ هــالا ايج ـراج اعوــتبيام جــامعط مالتــليمانية التنميــة البش ـرية إمنةذجــا كردوــتان الع ـراق
نــتع عنــو كبــالرة أ ت ماهيــة ادلشــيت ت الصــعةريات الــط مـةاج م معلام ــم العررييــة كلغــة انيــة إذ َّ
إن ال الـ اليتــرد
يــدخيف اليتليـة مهاــو أن يــتعلم اللغــة العررييــة ليتنــو ينصــدم ريــبعك العةائــو ادلشــيت ت الــط ميتــةن حــاج ا منيعــا ريينــو ريــن
معلمو العرريية.
َّ
إن م ــن مل ــش ادلش ــيت ت ادلملنه ــة نةعي ــة ادل ــن ع ادلا ــرر ث ــرق م ــدريغ العرريي ــة الةو ــائيف التعليمي ــة ذل ــا هبه ــا م ــن
ادلشيت ت العةائو الط أخالها الباحل رينظر اععتبار شلا وينتبو إلي ا نايا الب ل يالكر نتب ا نةعيا ا ريالتملصييف.
قد خرج الباحل مبجمةعة من اعوتنتاجات التةصيات الط من أمه ا:
 .1ريالنتبة ل وـتنتاجات اـ ن ادلـن ع ادلاـرر لـيغ متـتةل ادلتعلمـن ع ريـد مـن مراعـاة متـتةا ادلتعلمـن كـاللش
الةو ــائيف التعليمي ــة ث ــرق الت ــدريغ ا ــد لت ــاج إت مع ــدييف مت ــةر ك ــاللش إريع ــاد الل ج ــة العاميَّــة أ ن ــاج التعل ــيم
هبها.
 .2ريالنتــبة للتةصــيات اـ ريــد مــن االخــال رينظــر اععتبــار هـ مــن ع ماــرر يتناوـ مـ متــتةيات ادلتعلمــن خلــو
ريي ــة مـ رة علــى نملتــية ادلتعلمــن مــن خـ ل الن يـ ادل لــةب إ ــاد مشـاري عمــيف متــتابلية ذلــم قاعــات عمــيف
م بياية هبها.
المقدمة
ريتم اهلل احلمد هلل الص ة الت م على أشرف خلو اهلل ويدنا زلمد على آلو ص بو أمجعن:
( ) 420

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2016

املشاكل اليت نواجه الطلبة الكُرد يف تعلُُّمهم / ...ص ص435-420

أما ريعد:
لدت إت يةمنا هالا هد من اللغات ادلتصراة ادلرنـة التـائغة علـى االلتـن م مـا
ا َّن اللغة العرريية حبر منال أن ْ
كــان لتــان االم إن دائر ــا الةاوــعة ل ماــد منــال الاــدم عنــد أحــد أ قــةم أ ملــة رلــا رة للــب د الــط مــتيتلم العررييــة ريــيف
معــدَّت ذلــش صــةعو إت أ ر ريــا كــان يةمــا مــا أاكــيف لغــات العــال كل ــا مــا زالــأ لــاا ريملعــيف مصــرا ا ج الــة ألملا ــا
حتن معبهبا ا على ميتانت ا إن صلأ ةا احلال التنةات االخهبة إت مرحلـة م مـغ كتـد اللغـة اعصللي يـة ليتن ـا ل
متــاب ريــيف هــد منااتــة دل ي ــا مــن اللغــات العادليــة إن هنــاك مشــاكيف أص ـاريأ هــال اللغــة أ ــرت متــتةاها العــادلد
هــال ادلشــاكيف من ــا مــا هــد خارجيــة اقتصــادية اريــة هــالا لــيغ منــا حب نــا من ــا مــا هــد داخليــة هــد منــا حب نــا
ياصــد ةــا مــا ــر عمليــة معلــيم اللغــة العررييــة الــد ر احامعــات ادلعاهــد احليتةميــة االهليــة ا ــد ماتصــرة جامــدة
ماليدية ع مرقى ةال اللغة إت ازدهارها لبيب ا النظر إلي ا على أهنا لغة وائغة لينة ريـيف العيتـغ ا هنـا صـلأ ةـا إت حـد
احمةد اعجتناب رييف هجرت مملردا ا من ريين أهل ا ايتيد رياآلخرين من ذ اللغات االخرل؟.
وــنت رق هــالا الب ــل ادلتةاهـ علــى ريعــك هــال ادلشــاكيف الصــعةريات الداخليــة الــط ذلــا شـ ن معلــيم اللغــة
العررييــة ع و ـيَّما أن هــالا الب ــل ميــدام جــار علــى ثلبــة اليتليــات النــاثان ريغــهب العررييــة هــالا مــن ش ـ نو أن ي ـ رينتــائع
حاياية ري ذن اهلل.
دلا كانأ ثبيعة الب ل ميدانيـة كانـأ رقـة اعوـتبيان هـد ادلصـدر الـرئيغ لب ـد مـ رلمةعـة مـن ادلصـادر الـط اعتمـدت
علي ا احان النظر .
قد اريتدأ الب ل مبلخص امادمة ذكر اي ا الباحل أهم االوباب الط دعأ إت كتارية هالا
الب ل مادمي نبالة عن نايا للاارئ مث اناتم الب ل على مب ن أواوين مها:
ادلب ل اال ل :ايثار النظر  :لدث ايو الباحل عن أهـم ادلشـاكيف ادلعةقـات الـط مـ د إت صـعةرية معلـم العررييـة معيـو
ادلتهبة التعليمية.
ادلب ل ال ام :ايثار العملد :قد اعتنأ رياحملا ر الملعلية الت بياية الط جاجت همن م الـ زلـددة الـط خرجـأ ريملعـيف
نتائع اعوتبيان رينتب ا ادل ةية هال احملا ر هد:
ادل ل اال ل :اوتبيانات نت معةقات الدااعية ضلة اللغة العرريية :اعتنأ رياالمةر ادلتعلاة ريال لبة أنملت م ضلـة دااعيـت م
ر بت م للغة العرريية.
ادل ل ال ام :اوتبيانات نت مشاكيف الةاق البي د :ياصد ريو احان الة يملد الال ينتظر ال الـ ادلتخـرج مـن هـالا
الاتم كاللش احمليب اخلارجد لو من دراوات ميتتبات إع م عريب.
( ) 421
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ادل ل ال الل :اوتبيانات نت مشاكيف الةوائيف التعليمية :اهتم هـالا احانـ ريتلـش الةوـائيف الـط ع ريـد مـن النظـر اي ـا
العملية التعليمية هد ما أشارت إلي ا رقة اعوتبيان.
ادل ل الراري  :اوتبيانات نت مشاكيف ادلن ع ادلةاد الدراوية :ااد اهتم هالا احانـ ريادلنـاهع ادلـةاد الدراوـية الـط هـد
أكرب من متتةل الدارون هد ما خلاأ أزمة ايقبال إت معلم اللغة العرريية ل مظ ر نتائع مرهية.
ادل لـ اخلــامغ :اوــتبيانات نت ـ مشــيتلة عــدم اعلت ـ ام ريالتــدرج التعليمــد :إن هــالا االمــر ج ـ ج م ــم كبــهب مــن العمليــة
التعليمية الط هد مشيتلة أخرل إذا ل يتخال رينظر اععتبار هة ما أشارت إلي ا رقة اعوتبيان ريصـةرة وـلبية دلـا
ر عملية معليم العرريية.
ادل لـ التــادس :اوــتبيانات نتـ مشــيتلة اوــتعمال الل جــة العاميــة :هــال مشــيتلة أخــرل شــائعة
من الصعةريات البارزة لدل ال ال هد ما أشارت إليو رقة اعوتبيان رينتبة كبهبة.

معلــيم العررييــة هــد

انت ى الب ل مبجمةعة من اعوـتنتاجات قـدم علـى هـةئ ا رلمةعـة مـن التةصـيات الـط ايتـن اعوـتملادة من ـا
التعليمية ذلال اللغة هة جان معاجل لتلش ادلشاكيف إذا ما إل اختاذها رينظر اععتبار.

العمليـة

ختاما أماـدم ز يـيف الشـيتر التاـدير ليتـيف مـن وـاهم معـد ريتةجي ـات نيـة ليتتاريـة هـالا الب ـل ري شـارة كانـأ أ
ريال ــم كم ــا أما ــدم ريالش ــيتر اح ي ــيف لل لب ــة اح ــامعتن مالتنمي ــة البش ـرية الت ــليمانية لم ــا ق ــدمةا م ــن ج ــد
ايجارية الصرحية على رقة اعوتبيان أرجة من اهلل معات التةايو التداد ايما قدَّمأ.

مشكلة البحث:
ميتمــن مشــيتلة الب ــل

أعــداد ال لبــة ادلتاــدمن لاتــم اللغــة العررييــة ر بــت م

معلم ـا ليتــن زلــا ع م منت ــد

ريالملشيف أ ل االحيان أ ينت ـد ةـم االمـر أن يالعـةا عـن معلـم العررييـة مـن بمثَّ زلا لـة نـ دراوـت ا اعقـناب من ـا
كمــا أننــا نــرل النتيجــة ــهب وــليمة حبيــل أن ال الـ يتخــرج مــن اليتليــة ريعــد أرريـ وــنةات قكــاها معليمــا أكادايــا د ن أن
يتعلم أ يتان اللغة العرريية هـال مشـيتلة كبـهبة عريـد مـن ايحاثـة ري وـباةا دراوـت ا الـتمعن ريـالنظر أوـباب نتائج ـا
الةخيمة الط ع مملد ريـالغر ادل لـةب مـن مثَّ يـناص مـن شـ ن معلـم هـال اللغـة يالـيف مـن مابلي ـا إت أن مصـيف ةـا احلالـة
أن معـ َّـد لغــة ركييتــة هــد ليتــأ كــاللش هــالا مــا دعـا الباحــل إت أن ــر دراوــة ميدانيــة علــى ال لبــة ياــد علــى ملــش
االوباب العائاة يتعرف على ماهيت ا.
( ) 422
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أهمية الدراسة:
َّ
إن ذلــالا النــةل مــن الدراوــة أمهيــة ريالغــة كشــد م ـةاثن اخللــيف مشخيص ـ ا مــن مثَّ ع ج ــا ريعــد ريــن ادلشــيتلة
الشائيتة من أجيف الةصةل إت نتيجة أاكيف متةق احلصةل من أجيف أن منتشر اللغة العررييـة ريـن أ وـا اعتمعـات الاريبـة
من د ذلا الط متيتلم ةا لما ذلا من أ ر كبهب ريارز نشر ال اااة العرريية علةم ا قد يصيف االمـر ريـادلتعلم إت الدراوـات
ادلاارنة رين لغة ادلتعلم اللغة العرريية اتيتةن هد االخرل وببا مةوي رلال آااق اللغة العررييـة نال ـا ريب ت ـا رصـانت ا
ج الة ألملا ا إت الاةميات االخرل.
أما أمهية دراوتنا هال اتيتمن
.1
.2
.3
.4

االمةر اآلمية:

مشخيص ادلشاكيف الط ماد عائاا منيعا لدل ال ال اليترد .
مبين أ ر الةوائيف التعليمية ثرائو التدريغ الااصرة معليم العرريية كلغة انية.
مبين أ ر ادلناهع ادلاررة لتعليم اللغة العرريية أقتام العرريية الط ع د نملعا أحيانا ك هبة.
البي ة هب ادل ئمة هب ادلشـجعة لـتعلم العررييـة اريتـداج مـن نشـر اااـة هـال اللغـة انت ـاجو ريتـةق العمـيف الـال مـن

أجلو يابيف ال ال لتعلم العرريية.
 .5عدم التدرج معليم اللغة العرريية كلغة انية ع ويَّما إن أك ر ادلتعلمن حباجة ماوة إلي ا.

أهداف البحث:
احــامعتن ادلشــار إلي مــا

ي ــدف الب ــل إت التعــرف علــى أهــم ادلشــيت ت الــط مةاجــو ثلبــة قتــم اللغــة العررييــة
من خ ل ايجارية على هال االو لة اآلمية:

 .1هيف ادلن ع ادلارر يعد من ادلشاكيف الـط ميتـةن وـببا لعـدم معلـم اللغـة العررييـة لـدل ال الـ اليتـرد
العرريية؟.
.2
.3
.4
.5

معلم العرريية؟

أدت إت خلو مشيت ت كبهبة
هيف ل رائو التدريغ الةوائيف التعليمية آ ار ولبية ْ
هيف اوتعمال الل جة العامية م الملص ى مشيتلة كبهبة مةاج و ال لبة؟
هيف الةاق البي د هة اآلخر عدم التشجي لتعلم العرريية؟
هيف مرل عدم اعلت ام ريالتدرج التعليمد لو آ ار ولبية مشيتيف عائاا منيعا لتعلم العرريية؟
( ) 423

أقتـام اللغـة
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حدود البحث:
هالا الب ل ر على ثلبة قتم اللغـة العررييـة مادلـرحلتن ال انيـة ال ال ـة جـامعط التنميـة البشـرية التـليمانية
الــالين هــم مــن احنتــية اليترديــة تم ـ اي مــا ال لبــة مــن ش ـ ادلــدن اليترديــة شلــن هــة أقــرب إت ادلــدن العررييــة أ ــتلب
حيل ه الباحل عدة أو لة و ل اي ا ال لبة الاتم ادلارر لي صيف على ملش االجةريـة الـط
العريب اي ا اليترد
خرجأ ريادلشاكيف الط ونةردها.
منهجية البحث:
اعتمــد الباحــل ال رياــة ادليدانيــة العمليــة مــن خـ ل مةزيـ اوــتبيان علــى ال لبــة لغــر ايجاريــة ل وـ لة ادل ر حــة
ايــو كــان رلمــةل ملــش االوـ لة ا نــن عشـرين وـ اع مت ــدث عــن ثبيعــة الدراوــة ر ا ــا ريي ت ــا امبـ الباحــل ثرياــة
مةزيـ اعوـتبيان مـن أجــيف التعـرف علـى ــر ف مشـاكيف أكـرب عـدد شليتــن مـن ال لبـة مــن بمثَّ اوتاصـاج ادلعلةمـات ال زمــة
عن ر ف دراوت م.
المبحث األول :اإلطار النظري
المشاكل والمعوقات
إن معلــيم اللغــة العررييــة لغــهب النــاثان ةــا يـ علــى ج ــن اال ل :معلــيم العررييــة كلغــة انيــة هــة الــال

ــر

ادلعاهـد االهليـة اخلاصــة الـط ينكـ اي ـا التعلــيم علـى احانـ اللغــة ااـب أ  :ادلــادة اللغةيـة عناصــر معليم ـا ماوــتمال
قراجة كتارية زلاد ة كـاللش هـمن أقتـام اللغـة العررييـة احامعـات الـط ماـدم العررييـة كمـادة لغةيـة أ كةحـدة معليميـة
أ كمـن ع ماــرر هــمن مــادة ماحملاد ــة احـار جامعتنــا كردوـتان العـراق حــدات أخـرل متكــمن علــةم العررييــة مــن
ضلة صرف ري ة أدب هبها هة النةل الال يدروو هالا الب ل.
ال ام :معليم اللغة العرريية كلغة أجنبية

ادلدارس رياعتبـار ماـرر دراوـدم 1أ

أقتـام اليتليـات االخـرل كـ ن

ميتةن هناك مادة ريعنةان ماللغة العرريية قتم الاانةن العلةم هبها الدراون للعررييـة أقتـام اللغـة العررييـة يـ مـن
ريــاب معلــيم العررييــة كلغــة انيــة النــو يتنــا ل معلــيم ادلــادة اخلــام علةم ــا ا ــد م وتــة لتعليم ــا لغــهب النــاثو ةــا ريــان ذلــا
نشــر علةم ــا ااات ــا مــن هنــا كــان ع ريــد مــن النظــر هــالا االمــر كشــد مشــيت ت أقتــام اللغــة العررييــة اليتليــات
االجنبية الط اي ا قتم اللغة العرريية الن ث ةا من هب العرب.
المطلب األول :معوقات الدافعية نحو اللغة اللغة العربية:
إذا أردنا أن ننظر هـال اللغـة شلي ا ـا لمـا لظـى ةـا مـن ميتانـة اهتمـام عنـد داروـي ا جـدناهنا َّأهنـا لغـة حيَّـة
ليتأ ركييتة ع جامدة ايلـة ريـيف هـد متصـراة مصـيف إت درجـة ايحتـاس ريـالنملغ ريـاللش التصـرف َّ
إن ادلعةقـات ليتـأ
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قةيــة مبــا اي ــا اليتملايــة لتجن ـ معلــم هــال اللغــة مــن االق ـةام االخــرل ع و ـيَّما اليتــرد ا ــم تل ــةن م ـ العــريب التــةق
التــيتن ادلصــاهرة انــادرا مــا ــد كرديــا ليتــأ لديــو مصــا عمــيف م ـ العــريب أ ع يتناقــيف ريــن ادلــدن العررييــة كــيف ذلــش
أوباب د اا كمليلة من أن ياد بم اليترد لتعلم العرريية ليتنو ينصدم ريبعك ادلشيت ت الط ميتةن أحيانا ك ـهبة وـببا ثـاردا
من اعقناب لتعلم هال اللغة أ أنو يملشيف معلمو إن خترج من قتم اللغة العرريية االدااعية الر بـة مةجـدمان لـدل الملـرد
يلأ ادلشاكيف ادلعةقات.
اليترد من أجيف معلم اللغة العرريية م داد أك ر ا ك ر إذا ما أز ْ
المطلب الثاني :مشاكل الواقع البيئي:
َّ
إن هن ــاك أم ـ يـر آخ ــر ي ــدخيف ه ــمن معةق ــات مش ــاكيف معل ــم اللغ ــة العرريي ــة ه ــة عام ــيف أواو ــد جل ـ أنظ ــار
ادلتعلمــن إت معلــم اللغــة العررييــة ايحاثــة ريعلةم ــا هــة الةاق ـ البي ــد ع ياصــد الباحــل ريــو احان ـ الــة يملد ااــب ريــيف
العةاميف االخرل الـط ذلـا صـلة ريبي ـة ادلـتعلم كـايع م العـريب ادل ـتم ري هـيف ملـش اللغـة ادليتتبـات التجـارة العررييـة مـن شـركات
معاهد د ر معليمية ما إت ذلش ح االا م ادلتلت ت ال معـر علـى قنـةا م هبهـا شلـا اـغ ريي ـة ادلـتعلم إذ ع
يغي ـ عــن أحــد َّ
أن العامــيف ادليتــام لــو أ ــر كبــهب علــى ر بــة ادلتعلمــن اعنــدما ــد ادلــتعلم أر خصــبة مــةار لــو متــتابلو
نغك ال رف عن الةاقـ البي ـد ادليتـام الـال
متتل مات حيامو ا نَّو يملار إليو كما يملر االود إت اريتتو! إذ ع ايتن أن َّ
يعيشـو ادلـتعلم هـيف هـة مــةعي يـام اييعـاز مـن أجـيف أن ي ــتم ادلـتعلم ريـو؟ ايتـيف ادلابلـن لــتعلم اللغـة العررييـة َّإمنـا جـاؤ ا ذلــالا

الاتم متمنن اقعا ريي ياو يلد ةم حياـو أمـاني م ي يـم ذلـم متـتاب عـامرا إنـين صـاح رريـة اقعيـة هـالا اعـال إذ
ـخص لــيغ حــام لشـ ادة مــا ريــيف هــة رلــرد
إنـَّـين أعمــيف معاهــد معلــيم اللغــات من ــا معلــيم اللغــة العررييــة ااــد يـ ميين شـ ي
عاميف يعمـيف التـةق هـة مـ ذلـش متل ـد لـتعلم العررييـة اكـ عـن أنـو يـدا أجـةرا ماليـة مـن أجـيف ذلـش أحيانـا يـ
شخص يدرس ال أ حاميف لش ادمو ليتنو يـةد اعهتمـام ريال اااـة العررييـة آخـر م نـدس آخـر مـاجر آخـر يعمـيف
إحدل ادلنظمات البشرية هيتالا من كيف متتةيات اعتم هالا دلييف على َّ
أن اللغة ليتـأ حيتـرا علـى أحـد مـا ريـيف هـد
مـن حـو كـيف النـاس هـد ي ـيف ال اااـة ل شـخاا ليتـ َّـن الـداا اال ل الـرئيغ لتعلم ـا يباـى الةاقـ ادلملـر علـى ادلــتعلم
ايتيف الالين ذكر م َّإمنا جاؤ ا َّ
الهنم جد ا اقعا خصبا داع م إت معلم هال اللغة العادلية.
إذ إن مــن الةاهــص حــرا الشــباب علــى معلــم اعصللي يــة د ن العررييــة ايقبــال إت قتــم اللغــة العررييــة نتــبتو هـ يلة
ماارنة رياللغة اعصللي ية ااد د ال ال حيـا ل اوـتعمال ادلملـردات اعصللي يـة يتملـاخر ريـاللش أمـا نظرمـو إت العررييـة اد نيـة
اكـ عــن الملجــةة ادلةجــةدة ريــن اللغتــن العررييــة اعصللي يــة مــن حيــل الب ــةث ادلص ـ ل ات ادلصــادر قةاعــد ادلعلةمــات
ـةم مصــبص ايــو اللغــة العررييــة ريبــة
الاـةاميغ ثرائــو مدريتـ ام 2حـ إن ريعــك البــاح ن أشــار ا إت سلااــة مــن أن يـ يـ ي
علــى أرينائ ــا إن معليم ــا ماتصــر علــى البي ــات ادلتةاهــعة ماديــا ااايــام 3لــة أمعنَّــا النظــر ذلــش لةجــدنا ادلشــيتلة
الرئيتة معةد إت الةاق البي د للمتعلم.
المطلب الثالث :مشاكل الوسائل التعليمية:
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ع ري ــد دلعلم ــد اللغ ــة العرريي ــة م ــن التنةي ـ ـ الةو ــائيف التعليمي ــة ثرائ ــو الت ــدريغ إذ إهن ــا ع ميتتمل ــى ريالةوـ ــائيف
التاليديــة هــد رلــرد ق ـراجة اليتتــاب شــرح ادلــدرس للمــادة اخلــام هــة جــالغ علــى ادلاعــد اخلــاا أ اوــتعمال الالــم علــى
التــبةرة كمــا كــان عليــو االمــر و ـارياا ا ـ ريــد مــن التنةي ـ الةوــائيف التعليميــة م ـ ثرائــو التــدريغ مــن خ ـ ل اوــتعمال
اآلعت اعليتن نيــة ادلنتشــرة معلــيم اللغــات االجنبيــة االخــرل إذ إن اوــتخدام التانيــات احلدي ــة عــيف العمليــة التعليميــة
أك ر جاذريية نشاثا ا د مب ارية من ـ نظـامد لنميـ مصـميم العمليـة التعليميـة منمليـالها ماةا ـا مبعـا الهـداف زلـددة
ناريعة من نتائع ملـش الب ـةث رلـال التعلـيم اعمصـال البشـر م 4ع ريـد مـن إخـراج ال الـ مـن احـة التاليـد إت
جة حية ري رائو مدريتية متنةعة ام أن ياله ةم ادلدرس إت م عم عندما يت د ةن عـن ادل عـم مـادة احملاد ـة
يعــر ذلــم متــرحيات متــجلة ي با ــا علــي م قاعــة خاصــة للتعلــيم ياـرأ ذلــم الشــعر ريصــةت نــائد ي ــتم ريايياــال
الااايــة لب ع؟ هيتــالا اـ ريــد مــن منةيـ الةوــائيف التعليميــة ثرائــو التــدريغ مــن أجــيف
عنــد مــدريغ مــادة العــر
معليم نتيجة أاكيف االلغة عاج لل اااة التـاري(م 5إن الع قـة ريـن اللغـة ال اااـة ثيـدة هـالا الةعـاج ع اـ ريتـ ةلة
ري مةر ماليدية إمنا حيتاج إت زخ الةوائيف التعليمية ميت يد ثرائو التدريغ من أجيف ملم ذلش الةعاج.
المطلب الرابع :مشاكل المنهج والمواد الدراسية:
َّ
إن معل ــيم اللغ ــة العرريي ــة اح ــار

كردو ــتان الع ـراق

اح ــامعتن ادلش ــار إلي م ــا

أقت ــام اللغ ــة العرريي ــة خاص ــة

متــتةقمل ا مشــيتلة كبــهبة إهــااة إت ادلشــاكيف الت ـارياة اآلميــة هــد ادلــن ع ادلاــرر الــال هــة احلاياــة ـ أن يتناو ـ
متتةل الدارون ااد تلد الداروةن للعرريية امن م من يتعلم ا ال را وياوـية أ اقتصـادية أ ااايـة حبتـة أ دينيـة
هبهــا هــالا التنــةل الغرهــد عليــو أن يل ـ م ادلعلــم أ ادلــدرس منةي ـ الصــيغة اللغةيــة الــط مع ــى للداروــن ايتــيف ــر
معليمد ع ريد أن حيكَّر لو مةاد معليمية متناو م الغر ادلرام م. 6
انةعيــة ادلــن ع ادلاــرر الــال يتناو ـ م ـ متــتةل الداروــن أمــر هــر ر لنتيجــة أ معلــم ع و ـيَّما معلــم العررييــة

للناثان ريغهبها هال مشيتلة كبهبة مةاج نا أقتامنا أقتام اللغة العرريية اغالبـا مـا يـ ادلـن ع أكـرب مـن متـتةل لمـيف
عاـةل الداروــن للعررييــة ييتــةن وـببا للملشــيف ايتخــرج ال الـ ريالشـ ادة د ن الــتميتن مــن الت ــدث رياللغـة العررييــة اـ هــة
يملي ــد ع ه ــة يت ــتمليد ق ــد أش ــار أح ــد ادلتخصص ــن ة ــالا اع ــال إت الاص ــةر ادلةج ــةد قك ــية اليتمل ــاجة ريةهـ ـ ادلن ــاهع
الدراوــية لتعلــيم العررييــة رياةلــو مم َّ
إن قكــية اليتملــاجة مبع ـ ادلتــتةل الن ــائد اماــان اللغــة العررييــة مب ارا ــا ادلختلملــة مــن:
حديل اوتمال قراجة كتارية الال نتعى ريادلتعلم االجنيب احاد الال يتـلم نملتـو كليـا إت الةصـةل إليـو هـال الاكـية
ل نتنا ذلــا ريــالمل ص ع عنــد كتاريــة اليتتـ الــط ألملناهــا ع عنــد إقامــة ادلنــاهع الــط هــعناها لتعلــيم هــالا ال ال ـ م7
ليتن الدراوات احلدي ة مشهب إت ه مناهع ماررة يراعى اي ا احملةران اللغة الة يملد االلغة  :ين صـر متـتةيات
اللغــة مالصــةمية اليتتارييــة الن ةيــة الصــراية ادلعجميــة االوــلةريية الــة يملد :ياــةم علــى مــدري الــدارس مــدر يا علــى
ادل ارات اللغةية هد مالاراجة اعوتمال التعبهب الشملة التعبهب اليتتايب م. 8
( ) 426

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2016

املشاكل اليت نواجه الطلبة الكُرد يف تعلُُّمهم / ...ص ص435-420

نتم ـ أن ي خــال هــالا االمــر رينظــر اععتبــار كليامنــا ا ـ ن رينــاج من ــاج خــاا لل لبــة االجان ـ
همن خ ةات متدرجة مت ةرة ييتةن حبت االهداف ادلدة احملددة ليتيف مرحلة معليميةم. 9

ـ أن ييتــةن

المطلب الخامس :مشكلة عدم االلتزام بالتدرج التعليمي:
ع ريد من ايشارة إت مت لة التدرج التعليم اعندما ييتةن االمـر متعلاـا ريتعلـيم اللغـة العررييـة كلغـة انيـة اـ مـن
ريــد مــن التنبــو حلــال ادلــتعلم معليمــو ـ أن ييتــةن مــدر يا د ن ذلــش ييتــةن عشـةائيا ريالنتــبة لــو ع ايتــن اعوــتملادة
ـأ هيتـالا املـد ريـادئ االمـر
من ذلش التعليم رييف قد ييتةن مشيتلة كبهبة ثاردة للمتعلم الن اللغة مبدأ مـدر يا الهنـا خلا ْ

ـدرب علــى ن ــو االصـةات مــن مث ينتاــيف إت ادلملــردات أخـهبا النكيـ اـ ذن ـ اعهتمــام ريتعلــيم االص ـةات
يـ بـد َّرس يـ َّ
التميي ـ ن ــو احلــر ف ادلتشــاةة ييتــةن ذلــش ادلتــتةيات اال ت للتعلــيم هيتــالا مث يعلَّــم ادلملــردات مــن مث احمــيف
البتــي ةم 11اعنــدما ميتــةن الــةعدة وــليمة االنتيجــة وــليمة! هيتــالا أمــر اللغــة إذ إن عمليــة التــدرج التعليمــد مشــيتلة
أخرل عندما ع يراعى التعليم.
المطلب السادس :مشكلة استعمال اللغة العامية:
َّ
إن هال ادلشيتلة من أهـم ملـش ادلشـيت ت الـط مكـ ادلـتعلم د امـة ايشـيتال اعهنيـار النملتـد لـو حبيـل ياـد
حــائرا يتتتــلم المــر الةاق ـ ا ـ يــتعلم شــي ا هــد الل جــات احملليــة هــد إن كانــأ احلاياــة من صــر االص ـةات
ثبيعت ا كيملية صد رها م 11إع أهنا مباى عائاا لديا كبهبا أمام الدارون للغة العرريية م. 12
هــالا مــا حيــدث أقتــام اللغــة العررييــة االَّمــا صلــد مدروــا ع لــب ك مــو أ أ نــاج شــرحو للمــادة الدراوــية ريــن
اللغــة الملص ـ ى العاميــة إت أن لــو لل ال ـ جـ َّـةاو هائجــا عاصــملا ري ـ نةال اليتلمــات ادلراداــات الــط هــة ـ و عن ــا

يصيف ريو االمر إت ايحبا هة ل َّ ادلشاكيف ااالمر خ ـر إذا مـا اوـتمر هـالا الـن ع علـى أاـةا ادلدروـن للغـة العررييـة
لغهب الناثان ةا رييف ح الناثان ةا قد أشار إت هـال اخل ـةرة رلمـ اللغـة العررييـة دمشـو ريـيف خت َّـةف علي ـا مـن أن
منتاــيف العاميَّــة مــن ادلتــتةل الشــمل َّد إت ادلتــتةل اليتتــايب مــن بمثَّ لةيل ــا إت لغــة متــتالة م 13حين ــال وــتا ال امــة
اليتربل الن العرريية وت جر يكم يف نةرها ييتةن أمرها كالنار الط ع ايتن اعقناب من ا.
المبحث الثاني :اإلطار العملي
ِّسب
االستبيانات والن َ
َّ
إن هـال الدراوــة مكــمنأ وــتة زلــا ر رئيتـة أشــار الباحــل إلي ــا
وــيالكر نتــب ا الــط حصــيف علي ــا مــن خـ ل ملــش االوـ لة الــط ثرح ــا
( ) 427

ايثــار النظـر هــمن ادل الـ احملــددة هنــا
رقــة اعوــتبيان الــط جــاجت ريعكـ ا متتلتــلة
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ريعك ـ ا االخ ــرل متن ــا رةو َّ
إن ه ــال احمل ــا ر ه ــد ال ــط انب ا ــأ م ــن االو ـ لة ال ــط ه ــعأ لل ص ــةل عل ــى النت ــائع ادلرج ــةة
رياعتبارها أواس ملـش ادلشـاكيف الـط مةاجـو ال لبـةب اليتـرد قتـم اللغـة العررييـة احـامعتن مالتـليمانية التنميـة البشـرية
وسنقوم بدرج هذه المحاور ضمن المطالب اآلتية:

المطلب األول :استبيانات ونسب معوقات الدافعية:
إن هــالا ادل ل ـ قــائم علــى ملــش االو ـ لة الــط مع ـ ريالدااعيــة ضلــة معلــم اللغــة العررييــة ريصــيا متغــايرة معــان سلتلملــة ابعك ـ ا
ردت ريص ــيغة مالر ب ــة مباش ــرة ريعكـ ـ ا أك ــدت عل ــى جةانـ ـ التةاص ــيف رياللغ ــة العرريي ــة مش ــاهدة الـ ـربامع أ االا ـ ـ م
ادلتلت ـ ت العرريي ــة أ اعو ــتمال إت الملك ــائيات العرريي ــة
م ر ح على ال ال هيتالا.

ريعك ـ ا أ ــارت جان ـ ب ج ــةب معل ــم العرريي ــة ريش ــيتيف وـ ـ ال

من خ ل ما حصيف علي ا من ايجاريات حةل ملش االو لة الـط معـ ريدااعيـة ر بـة ال الـ لـتعلم العررييـة مب َّـن للباحـل
أن النتبة اليتربل من ال لبة قد جاؤ ا ريدااعية ر بة قةيتن لـتعلم اللغـة العررييـة مصـيف إت م %74ليتـن م انصـدمةا ريتلـش
ادلشاكيف الط معيو ثريو معلم م إليش نةعية االو لة نت ايجاريات علي ا احد ل رقم م 1اآل :

احد ل رقم م1
ت نةل الت ال

النتبة ادل ةية

1

أ ذلالا الاتم رير بتش؟
هيف ج ب

 %62منعم

 %21مع

2

هيف متةاصيف م هبك ريالعرريية؟

 %65منعم

 %36مع

3

هيف مشاهد الانةات العرريية؟

 %79منعم

 %21مع

4

هـ ـ ــيف مشـ ـ ــاهد االا ـ ـ ـ م العررييـ ـ ــة ادلتلت ـ ـ ـ ت  %78منعم
العرريية؟

 %28مع

5

هيف متتم للملكائيات العرريية ريصةرة عامة؟

 %58مك هبا
( ) 428

 %45مقلي
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 %11مرمبا

 %91م

 19ه ــيف أن ــأ را أن ميت ــةن مدرو ــا أ مدرو ــة  %82مع أرهى
لغة عرريية ع متان العرريية؟

 %18مأرهى

المطلب الثاني :استبيانات ونسب مشاكل الواقع البيئي :ياصد ةالا ادل ل كيف ما يتعلو ريال ال خارجيا مـن نتـبة
ا م ــو لليتـ ـ م الع ــريب للمـ ـةاد الدراو ــية الةق ــأ ال ــال صصـ ـو ال الـ ـ لتاةي ــة م ارام ــو اللغةي ــة نةعي ــة ه ــالا الةق ــأ
ادلخصص هيتالا على اعتبار أن كيف هـال االمـةر ـتم رياحانـ البي ـد الـال يعيشـو ال الـ اـ يريـد ريـو الباحـل الةاقـ
الــال ينتظــر ال الـ ادلتعلــو ريملــرا العمــيف ااــب ريــيف احلــال الــال يعيشــو ال الـ أيكــا قــد مةصــيف الباحــل مــن خـ ل
االوـ لة ادل ر حــة علــى ال الـ اليتــرد إت نتــائع اهـ ة ايتــن مــن خ ذلــا لديــد ادلشــيتلة البي يــة ادلتعلاــة ريال الـ مــن
أجيف ه ع ج جالر لبعك ا م ييد ريعك ا االخرل الهنا حصـلأ علـى نتـائع مرهـية مـن رلمـيف البيانـات احملصـلة
مبـ َّـن أن م %55مــن ال لبــة ادلتــتبانن لــدي م اق ـ ملــص يــنم عــن مشــيت ت معلم ــم اللغــة العررييــة م ـ احلاجــة ادلاوــة
لتعلم ا إليش نةعية االو لة الط اهتمأ ةالا احان نتب ا احد ل رقم م 2اآل :

احد ل رقم م2
النتبة ادل ةية

ت

نةل الت ال

6

مــا هــد نتــبة ا مــش لليت ـ م مــن  %22مأا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  %63ممتةوب
قلي
الانةات العرريية؟

7

ه ـ ـ ـ ــيف مةاج ـ ـ ـ ــو مش ـ ـ ـ ــيتلة
العرريية؟

معل ـ ـ ـ ــم  %59منعم

 %43مع

8

ه ـ ـ ــيف م ق ـ ـ ــد ص ـ ـ ــعةرية
للمةاد الدراوية؟

ا م ـ ـ ــش  %74منعم

 %38مع

( ) 429

 %18مجيد

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2016

املشاكل اليت نواجه الطلبة الكُرد يف تعلُُّمهم / ...ص ص435-420

 11ه ـ ــيف ممل ـ ــم ادل ـ ـةاد الدراو ـ ــية اا ـ ــب  %41مأا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  %58مأا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ع  %6مع أا م ع ألدث
ألدث
د ن اميتاني ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــدث رياللغ ـ ـ ـ ــة ألدث
العرريية؟
 12م ـ ــا ه ـ ــة الةق ـ ــأ ادلخص ـ ــص ل ـ ــش  %29مأك ــر م ــن  %33مواعة
لت ــةير م ارام ــش اللغةي ــة معل ــم واعة
العريب؟

 13ما نةعية ادلخصص؟
 17هيف مارأ كتبا رياللغة العرريية؟

 %41مأقيف من واعة

 %34ماالا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  %14مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراجة %33مادلـ ـ ـةاد %4
مالد رات
الدراوية
اليتت
ادلتلت ت
 %57مقلي

 %21مك هبا

 21ه ـ ـ ــيف متةق ـ ـ ـ ـ ارصـ ـ ـ ــة عم ـ ـ ــيف ريعـ ـ ـ ــد  %61منعم
التخرج؟

 %39مع

 21هـ ـ ـ ــيف متةق ـ ـ ـ ـ أن ادلـ ـ ـ ــان الرئيتـ ـ ـ ــد  %64منعم
للملـ ـ ــرا ادلتاحـ ـ ــة لـ ـ ــش هـ ـ ــة عـ ـ ــدم
اماانش اللغة العرريية؟

 %36مع

 %31مع أقرأ

المطلب الثالث :استبيانات ونسب مشاكل الوسائل التعليمية وطرق التدريس :لاد َّ
أعد الباحـل ذلـالا ادل لـ وـ الن
مــن ريــن رلمــةل ملــش االو ـ لة الــط اهتمــأ رياحةان ـ ادلختلملــة ادل ـ رة عمليــة معلــم ال لبــة اليتــرد للغــة العررييــة هــالان
الت اعن جاجا ريصيغة مباشرة اعختيـارات ادلع ـاة لاجاريـة عن ـا مـ رلمةعـة اختيـارات أخـرل ااـد وـ ذلم الباحـل عـن
نةعيــة الصــعةريات الــط م ـةاج م عــدم معلم ــم العررييــة هــيف هــد مإمهــاذلم؟ أ مادلــدرس؟ أ مالةوــائيف التعليميــة أ
مثرق التدريغ؟ أ مادلن ع ادلارر؟ ا شارت ايجاريات الت ال اال ل على الةوائيف التعليمية رينتبة كبهبة عـن هبهـا
الت ال ال ام ادلتعلو ري رائو التدريغ ااد كانأ ايشارة إلي ا رينتبة قليلة نتبة إت هبها قد أخال إمجـا هـالا احملـةر
م %51.5الط أشارت إت أن ادلشيتلة اليتربل الةوائيف التعليمية هاك جـد ع يبـن النتـبة ادل ةيـة الـط خرجـأ ريعـد
التدقيو هة احد ل رقم م: 3

( ) 430
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م حظةَّ :
إن نتبة م 51.5ادلتعلاة ريالةوائيف التعليمية جاجت من خ ل التـ ال رقـم م 9أمـا التـ ال رقـم م 11اـالكر
الباحل من أجيف اختيار مثرق التدريغ النو مالكةر م همن هالا احملةر قد رد م زلةر ادلن ع اآل .
احد ل رقم م3
ت نةل الت ال
9

النتبة ادل ةية

مــا وــب هــال الصــعةريات؟ مأ  :الصــعةريات  %43مإمها
الط ي قي ا ال لبة

%14مادلدرس

 %65مالةوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيف
التعليمية

 %14ثرق
التدريغ

 %47ادلن ع
ادلارر

 %33ثبيعة ادلةاد
الدراوية

 11ما هة التب

عدم معلمش العرريية؟

المطلببب الرابببع :اسببتبيانات ونسببب مشبباكل المببنهج والمببواد الدراسببية :لاــد مكــمن هــالا ادل لـ

ــة أوـ لة كانــأ

صــيا أو ـ لتو مباشــرة متعلــو مب قــاة ال ال ـ مشــاكيف صــعةريات ا مــو للم ـةاد الدراوــية التــب ال ـرئيغ الــال يعيــو
ـرت
ال ريو أمامو معلمـو العررييـة كـاللش مـا يتعلـو رينتـبة ا مـو دلـاد الن ـة الصـرف االواوـيتن هـالا الاتـم
ذلــش أك ــر مــن هبهــا رينتــبة م%5 48
النتــائع رينتـ عاليــة مشــهب إت أن ادلــن ع ادلاــرر ادل ـةاد الدراوــية هــد التــب
ماارنة ري خةا ا من اعختيارات االخرل إليش االو لة نتب ا ادل ةية كما هد مةه ة احد ل رقم م 4أدنا :

احد ل رقم م4
ت نةل الت ال

النتبة ادل ةية
( ) 431
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العرريية؟
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ا م ـ ـ ــش  %74منعم

%38مع

ع ــدم معلم ــش  %14مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق  %47مادلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع %33مثبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التدرييغ

 14هــيف ممل ــم مــاد الن ــة الصــرف  %66ممتةوب
ريشيتيف؟

ادلارر

ادلةاد الدراوية

 %15مجيد

 %21مجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جدا

المطلب الخامس :استبيانات ونسب مشكلة عدم االلتزام بالتدرج التعليمي :اعتنأ االو لة

هالا ادل لـ رياحانـ

من ــامد
التــدر د معل ــم اللغ ــة العرريي ــة ريي ــان درجــة اال ــر اليتب ــهب خل ــو مل ــش الصــعةريات نتيج ــة إمه ــال ه ــالا احان ـ
ادلعةقات الط ل ادلا مةاجو ال لبة متهبة معلم م اللغة العرريية هة أمر شـائ كمـا هـة معلـةم احامعـات ريشـيتيف عـام
إذ َّ
إن عــدم اعهتمــام ريادلتــتةيات التعليميــة ال ــال ينبــين علي ــا منــاهع خاصــة متناو ـ م ـ كــيف متــتةل معليمــد ليص ــيف
ريــادلتعلم مــدر يا يرماــد ريــو إت اماــان اللغــة ا ــم قةاعــدها ح ـ اااــة ملــش اللغــة هــالا حيتــاج مــن ال ال ـ التــدريع
التعليم ا ريد من مراعاة متتةا ما يتناو من من ع م ذلش ادلتتةل التعليمـد قـد أ ـرت إجاريـا م نتـائع متةقعـة
ااد كانأ ايشارة إت اعختيارات الط تم ريادلن ع ادلارر متـتةل ادلـادة الدراوـية أك ـر مـن هبهـا علمـاو أن ايشـارة إت
ادلن ع ادلارر قد حصيف على نتبة كبهبة ايما وبو احد ل رقم م 4ع داعد لتيترار احـد ل اآل هـالا أمـر وـليب
ريالنتــبة للمنــاهع ادلتــتخدمة متــتةيا ا العاليــة قــد أخــال زلــةر التــدرج التعليمــد زن م %55شلــا يـرا ادلتــتبانةن هــر رة
التدرج التعليم إليش احد ل رقم م 5الال يبن النتبة ادل ةية ليتيف اختيار متعلو مبا وبو:

احد ل رقم م5
ت نةل الت ال

النتبة ادل ةية

 15ه ــيف و ــب ع ــدم ا م ــش للمـ ـةاد %24ممت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتةل  %42ممت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتةل  %23مع ــدم اماان ــش
اللغة العرريية
ادلادة الدراوية
ادلن ع ادلارر
الدراوية هة؟
 16مـ ــا الـ ــال يعيـ ــو معلمـ ــش العررييـ ــة  %49ماوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام  %51ماوتخدام مص ل ات صعبة
ريتـ ـ ــرعة أاك ـ ـ ــيف ا م ـ ـ ــش ادل ـ ـ ـةاد اللغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الدراوية؟
 22هيف مر ـ ريةهـ مـن ع ماـرر
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ادلختل ةمالملص ـ ـ ـ ـ ـ ى
العامية
 %84مأر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

%16معأر

قتــم اللغــة العررييــة لتعلــيم العررييــة ريشدة
حالــو حــال ادلنــاهع االخــرل منــال
التنة اال ت؟
المطلببب السببادس :اسببتبيانات ونسببب مشببكلة اسببتعمال اللهجببة العاميببة :إن الت ـ ال ادلةجــو لل لبــة الــال

ــص هــالا
أقتـام

الش ن ادل ـهب للجـدل نظـرا ليت ـرة اوـتعمال االوـامالة للغتـن مالل جتـن جنبـا إت جنـ داخـيف الااعـات الدراوـية
اللغة العرريية قد أ َّر نملةس ال لبة ريشيتيف كبهب دااعيت م ضلة معلـم اللغـة العررييـة إذ مـن شـ نو أن يصـي ال لبـة ريايرريـاك
عملي ــة ال ــتعلم اا ــد ــد لليتلم ــة الةاح ــدة ص ــةرا ك ــهبة الص ــةت ادلت ــتعميف داخ ــيف اليتلم ــة امـ ـ كلم ــة مانظ ــر
الملص ى م على لتان االوامالة ادلتتعملن للعامية على االشيتال اآلمية :مريا ل مشةف مدحع هـالا يـ ر علـى
دااعيــة ر بــة ال ال ـ ايجاريــة عــن الت ـ ال جــاجت متةقعــة االنتــبة ليتــأ رياليلــة ماارنــة رير بــة ال ال ـ
العررييــة رياعهتمــام ريالملص ـ ى د ن ــهب ااــد جــاجت النتــبة ادل ةيــة م %49هــالا ك ــهب كمــا أش ـرنا إليــو
العرريية.

االستنتاجات

إن أهم ما مةصيف إليو الباحل خ ل متهبمو العلمية

قتــم اللغــة
قتــم اللغــة

الب ل ادليدام هة ما ي :

 .1إن الر بة الدااعية ضلة معلم العرريية حدها ع ميتملد احلصةل على نتائع مرهية رييف ع ريد من الت ي ذلا ريآع ا.
 .2إن للمن ــاهع ادلا ــررة أ ــر كب ــهب عل ــى نتيج ــة التعل ــيم اـ ـ ري ــد أخ ــالها رينظ ــر اععتب ــار أن يراع ــى اي ــا مت ــتةيات
ادلتعلمن.
 .3الةوائيف التعليمية ثرق التدريغ معةزها م ةر م لةب يتاهم

إصلاح عمليط التعليم التعلم.

 .4إن الةاق البي د احمليب ريادلتعلم ويظيف ادل وغ الاة الرئيغ خللو جة معلمد للمتعلم ع ريد من مراعاة ذلش.
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 .5ع ريد من التدرج

التعليم إذ ع م
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النتائع مرهية إذا ل م خال ذلش رينظر اععتبار.

 .6اوــتعمال الل ج ــة العامي ــة م ـ د إت إص ـارية ادل ــتعلم ريايرري ــاك الت ــةمر ركاك ــة اللغ ــة ه ــالا ي ـ ر و ــلبا عل ــى نمل ــةس
ادلتعلمن.
التوصيات

 .1هـ مــن ع ماــرر يتناوـ مـ متــتةل الداروــن

اليتليــات مــن خـ ل حنــة سلتصــة مـ ريــن اخلربمــن العلميــة

التدريتية.
 .2إ ــاد و ــةق عم ــيف للمتخ ــرجن م ــن ه ــال االقت ــام ع ياتص ــر عل ــى التة ي ــد احليت ــةمد ذل ــش م ــن خ ـ ل دع ــم
ادل وتات التعليمية ادل تمة ةالا احان .
 .3ريناج قاعات خاصة متةار اي ا مجي االج ة اعليتن نية الةوائيف التعليمية االخرل ش هنا ش ن قاعـات ادلختـربات
ل قتام ال بية لت بيو م ارات معليم اللغة.
 .4مــدري ادلدروــن مــن خـ ل د رات م بيايــة منمةيــة ي ــت م كــام مــن خـ ل ايدلــام ري رائــو التــدريغ وــائيف
التعليم ادلراد اختاذها وهب العملية التعليمية.
 .5إصدار قرارات جادة يل م ادلعلم عدم اوتعمال اللغة العاميَّة أ ناج الت دث الشرح لل لبة.
 .6ع ريد من النظر متتةيات ال لبة مراعاة الملر ق الملردية رييـن م اقـناح منـاهع خاصـة متناوـ مـ متـتةيا م
إع االنتائع ميتةن خيمة.
 .7الن ي ـ ادل لــةب ذلــالا الاتــم مــن خ ـ ل نشــر منظةمــة قتــم اللغــة العررييــة ثرائا ــا وــائل ا التعليميــة كــيف مــا
وائيف التةاصيف اعجتمـاعد كـد يبـد هـالا الاتـم جـالاريا لـدل احميـ إذ إن التةجـو
يتعلو رياحان الت ةير
إت ادلعاهد االهلية أصبص أك ـر مـن احامعـات هـالا يـدل علـى علـى أن الر بـة مةجـةدة علـى ايعـ م أخـال د ر
إريراز هال الر بة.
الهوامش

 .1زلمةد كاميف أواويات معليم اللغة العرريية مع د خرثةم الد للغة العرريية8.-7 :
 .2الدكتةرة هاديا خ نة كاميب اللغة العرريية كلغة انية الت ديات الط مةاجو داروي ا االجان .436:
التعلــيم احمعيــة الد ليــة للمنمجــن العــرب:

 .3راــا احــرف ا اهــات الشــباب ضلــة اوــتخدام اللغتــن العررييــة اعصللي يــة
18.-15
 .4ادلدخيف التاين معليم اللغة العرريية ممل ةمو أوتو م البو م بياامو رقة عمـيف مادمـة إت ادلـ ير الـد
العرريية آداةا ادلنعاد

احامعة ايو مية مبالي يا.
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 .5ع ال ــدين البةش ــيخد معل ــيم اللغ ــة العرريي ــة م ــن منظ ــةر يمل ــد منش ــةرات ادلنظم ــة ايوـ ـ مية للنريي ــة العل ــةم ال ااا ــة
ايتيتيتة21 :
 . 6هناد ادلةوى ارب احامعات العرريية معليم اللغة العرريية كلغة انية احامعة االردنية5. :
 .7إريراهيم زلمد علد اليتملاجة اللغةية للناثان ريالعرريية جامعة ايمارات العرريية ادلت دة.48:
 .8هناد مةوى ارب احامعات العرريية معليم اللغة العرريية كلغة انية9.-7 :
 .9ريا صا جن ر التعلم اهرة الةحد ادلمليتة العرريية التعةدية3.:
 .11الدكتةرة هاديا خ نة كاميب اللغة العرريية كلغة انية الت ديات الط مةاجو داروي ا االجان 438.:
 3ميتتبة االصللة ادلصرية -الااهرة 19. :
الل جات العرريية
 .11إريراهيم أنيغ
 .12الـدكتةرة هاديـا خ نــة كـاميب اللغــة العررييـة كلغــة انيـة الت ـديات الــط مةاجـو داروــي ا االجانـ
اعلد  28العدد ال ام.435: 2112
 .13ص يملة مشرين  11ح يران .21 :2111

رللــة جامعـة دمشــو

المصادر

.1أواويات معليم اللغة العرريية زلمةد كاميف مع د خرثةم الد للغة العرريية.
 .2ــارب احامعــات العررييــة معلــيم اللغــة العررييــة كلغــة انيــة هنــاد ادلةوــى حبــل ماــدم إت م ـ ير الدراوــات اللغــات
االجنبية كلية اآلداب احامعة االردنية.
.3ا اهــات الشــباب ضلــة اوــتخدام اللغتــن العررييــة اعصللي يــة التعلــيم راــا احــرف م 2114احمعيــة الد ليــة للمنمجــن
العرب.
.4ال ــتعلم ــاهرة ال ــةحد ري ــا ص ــا جن ـ ر م 1986حب ــةث مرريةي ــة نملت ــية ادلمليت ــة العرريي ــة الت ــعةدية جامع ــة أم
الارل.
.5معل ــيم اللغ ــة العرريي ــة م ــن منظ ــةر يمل ــد ع ال ــدين البةش ــيخدم 2112منش ــةرات ادلنظم ــة ايوـ ـ مية للنريي ــة العل ــةم
ال اااة ايتيتيتة.
 3ميتتبة االصللة ادلصرية -الااهرة.

 .6الل جات العرريية إريراهيم أنيغ م1965
.7ص يملة مشرين  11ح يران 2111.
 .8اليتملاجة اللغةية للناثان ريالعرريية إريراهيم زلمد علد جامعة ايمارات العرريية ادلت دة .2119
 .9اللغة العرريية كلغة انية الت ديات الط مةاجو داروي ا االجان الدكتةرة هاديا خ نة كاميب رللة جامعـة دمشـو اعلـد
 28العدد ال ام . 2112
 .11ادلــدخيف التاــين معلــيم اللغــة العررييــة ممل ةمــو أوتــو م البــو م بياامو رقــة عمــيف مادمــة إت ادل ـ ير الــد
للغة العرريية آداريو ادلنعاد احامعة ايو مية مبالي يا.
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