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 دور اللغة العربية فى الحضارة العربية والفنون اإلسالمية 

 

 المستشار/ فتحى عوض المال

 مستشار رابطة الجامعات اإلسالمية  –عضو لجنة النهوض باللغة العربية 

 األمين العام للجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية 

 

 مقدمة : 

ذلك أن اللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم كانت لغة شعر ونثر ، ال  ..ترتكز الحضارة العربية واإلسالمية على اللغة العربية بصورة بارزة 
لغة حضارة  تتجاوزهما إلى إبداعات أخرى أو فنون متعددة ، لكن نزول القرآن الكريم باللغة العربية دون غيرها من اللغات أهل اللغة العربية لتكون

ثم  ..حضارات الهند وثقافة اليونان وعلوم العصر السائدة فى القرن السادس الميالدى تعتمد على العلم والفكر واألدب فكانت لغة تنتقل إليها 
ئعة حدث التطور الهائل للغة العربية بفضل هذه الثقافات العالمية المتعددة فأبدع علماء العرب من مختلف األجناس وأحدثوا علومًا عصرية را

دمة كانت وال تزال رافدًا زاخرًا للحضارة اإلنسانية العالمية المعاصرة والتى قال عنها أضاءت جنبات العالم وأسست لحضارة عالمية عصرية متق
العربية أحد المستشرقين لوال الحضارة العربية واإلسالمية لنأخرت الحضارة العالمية المعاصرة عدة قرون ، ويستهدف هذا البحث تجلية دور اللغة 

وابداع علوم وفنون جديدة باللغة  ..هذه اللغة من استيعاب الحضارات العالمية السابقة عليها  فى الحضارة العربية واإلسالمية وكيف تمكنت
 .العربية التى أصبحت عماد ولسان هذه الحضارة 

ظهرت مؤخرا على الساااحة الدولية مسااميات ومفاهيم جديدة مثلع العولمة أو العوربة أو الكوكبة أو الكونية وكلها مسااميات جديدة تشااهدها 
 لساحة الدولية لتبشار بميالد عالم جديد يعتبر قرية كونية..ا

وفكرة العالمية وتعاون الجنس البشاااااااااااارب هي فكرة مساااااااااااابوقة بدعوة  العالم قريتي وأن أفعل الخير ديني،منذ زمن بعيد قال المفكر العربيع 
واضااع على اللغة العربية من جوانب عدة يكشاافها البحث إلى اإلسااالم العالمية للبشاااااااااااااااااار جميعا ألنه الدين الخاتم، رحمه للعالمين، ولذلك أثره ال

بشاااعوب  جانب عالقة العربية باللغات اإلنجليزية والفرنساااية واالسااابانية والروساااية والصاااينية مما يعتبر تطورا مناسااابا في عالقة المنظمة العالمية
ة العربية للتأكيد على دورها في صاانا الحضااارة االنسااانية وهي تمثل ديساامبر من كل عام يومًا عالميًا للغ 18العالم، واعتبار األمم المتحدة يوم 

 مبادرة حول التعدد اللغوب والتنوع الثقافي والترويج الستخدام لغات العالم الست الرسمية في األمم المتحدة. 

 مارس من كل عام. 20االحتفال بيومها العالمي يوم  فاللغة الفرنسية -
 ابريل من كل عام. 23االحتفال العالمي بها يوم  واللغة االنجليزية -
 يونيو من كل عام. 6يحتفل العالم بيومها العالمي يوم  واللغة الروسية -
 اكتوبر من كل عام. 12فاالحتفال بيومها العالمي يوم  أما اللغة االسبانية -
  فاالحتفال العالمي بها في يوم أت لكنه لم يتحدد بعد. تبقى اللغة الصينية -

جزات وترجا أهمية المبادرة العالمية لألمم المتحدة بيوم اللغة العربية إلى أنها خطوة تساااااااااااااعى إلى زيادة الوعي واالحترام بتاري  وثقافة ومن
حتفال به الكل من اللغات السااات العاملة في مجتما األمم المتحدة، كما تعد هذه المبادرة جزءا من االحتفال باليوم العالمي باللغة األم الذب يتم ا

 فبراير من كل عام. 21سنويا يوم 
 وقالت األمم المتحدةع أن أهمية تعدد اللغات هي الوسيلة المثلى للتفاهم المتبادل والتسامع.

ن احترام كافة اللغات هو العامل األساااااسااااي لضاااامان العي  المشااااترك في سااااالم المجتمعات وكافة أفرادها دون وتضاااايف األمم المتحدةع أ
 استثناء.
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يتم االحتفاء به  1999ك أن منظمة اليونساااااااكو العالمية سااااااابا أن أعلنت عن اليوم العالمي لالحتفاء باللغة األم في اجتماع عام سااااااانة ذل

 بالتركيز على اللغات المعرضة لالنقراض وأهمية الحفاظ على هذه اللغات. 2000سنويا منذ عام 
لغة سوف تختفي بنهاية هذا القرن، ولذلك البد للبرامج التعليمية أن تغرس في  6500وتقول اليونسكوع أن نصف عدد لغات العالم البالغ 

نا، نفوس الدارساااااااين منذ المراحل األولى حب اللغة العربية وغرس االنتماء لها من منطلا أن هويتنا هي لغتنا، وأن لغتنا مصااااااادر اعتزازنا وفخر 
ن من خالل لغته األم، إذ أسفرت الدراسات عن أنه مهما حاولت إخفاء شخصيتك ويقوم التربويون واإلعالميون بتجربة للكشف عن هوية اإلنسا

 فإن لغة األم تكشف حقيقتك.
  مهما اتقن عدة لغات غير لغته األم فإنه في لحظة حاسمة، يعود إلى لغته  –أب إنسان  –وهناك تجربة عملية تدل على أن اإلنسان

 ربية بقولهمع األم من تلقاء نفسه.. وقد فسار ذلك علماء الت
  إن لغة األم هي الهوية هذه الخاصية الغريزية في اإلنسان لذلك يستغلها علماء النفس وخبراء الجاسوسية في كشف لحظات التصنا

 المحكمة لدى الجواساايس، قالوا إن أحد الجواساايس األلمان كان يتقن الفرنسااية اتقانا تاما بحيث ال يبدو في نطقه أب لكنة أجنبية غير
نسية، وبهذا االتقان المتميز للغة الفرنسية استطاع هذا الجاسوس األلماني أن ينفذ إلى أعلى األوساط السياسية المؤثرة في قرارات الفر 

الحرب بين ألمانيا وفرنساااااااااا، ولكن أحد الخبراء اللغويين دلهم على خطة محكمة لكشاااااااااف حقيقة هذا الجاساااااااااوس، وكانت الخطة هي 
لحظة انفعال مفاجئ.. وفعال تعقبه المراقبون أثناء ساافره في القطار وبينما الجاسااوس ماأللمانيه منهمك في  اسااتثارة لغة األم عنده في

 قراءة جريدة فرنسية ألنه يظهر للجميا أنه فرنساي وال يعرف غير الفرنسية التي يتقنها.
 رد الجاسووووس ب    ى الفور وهنا المفاجأة.. جاء هذا المراقب ووجه صاااافعة مفاجئة لهذا الجاسااااوس األلماني، ففزع الجاسااااوس ورد عل

وكان هذا وحده كافيا للكشااااف عن هوية هذا األلماني الجاسااااوس.. ألن لغة األم ذات عالقة راسااااخة بهوية اإلنسااااان..  األم األلماني ،
 وقد صدقوا.. هويتك هي ل تك..

 دور اإلعالم المعاصر فى نشر اللغة العربية 
الكتروني بكل معانى الكلمة، وهو بذلك عصر مختلف عن كل العصور السابقة عليه، والتعليم في  ال خالف على أن عصرنا هذا عصر

فالها أو عصااااااااااااارنا االلكتروني أحد القواعد المعرفية وقد وجدا نفسهت ملزمًا بالتحلي بمفردات العصااااااااااااار االلكتروني متأثرًا به إلى درجة ال يمكن إغ
ليم االلكتروني أو التعليم عن بعد وهى تقنية لم يفلت نظام تعليمي في العالم منها، لقد أزالت هذه التقليل من شاااااااااااااأنها. فظهر ما يسااااااااااااامى بالتع

 مدى.الخاصية الجديدة للتعليم مااللكترونيه حدود الزمان والمكان فأصبحت المعلومة أيًا كان نوعها تسبعت في فضاء الكون بما الحد لها وال 
 لم ووسااااااايلة التعليم، ومن ثمأ فإنأ أوروبا وأمريكا تساااااااعيان إلعادة هيكلة دعائم التعليم الجديد وعلى واللغة بطبيعة الحال هي دعامة التع

 األخص لغته باعتبار اللغة هي الوسيلة الرئيسية للتلقين، واالتصال، واإلقناع، والتأثير، والتوجيه.
 

 يثة لحمالت التهجين اللغوب، كما إن اللغة العربية كغيرها ولقد أصااااابحت اللغة العربية مساااااتهدفة في مواجهة التقنيات االلكترونية الحد
من اللغات الحية ليسااات مجرد وعاء للفكر فقط، يترجم العمليات العقلية الصاااامتة باعتبارها السااالوك التواصااالي ما انخر المعبر عن 

جتماعية، ومن حيث وظيفتها االتصالية عبر السلوك التفكيرب الباطن؛ بل  تعتبر اللغة في نظر علماء اللغة المحدثين نظامًا وحقيقة ا
وساااائل اإلعالم تغدو نشااااطًا اجتماعيًا يساااهم في تكوين القيم الثقافية واالجتماعية إلى جانب دورها األسااااساااي في نقل المعلومات إلى 

 ه.125المتلقي مقاسم رياض زكى ا لسان العرب من 
مد. محمود حجازبه ذلك أنأ التأثير الذى تحدثه وسائل   لغوياً مالسلطة الحاكمة  إن أجهزة اإلعالم على تنوعها يسميها بعضت فقهاء اللغة

 اإلعالم الورقية واإلذاعة االلكترونية في نفس المتلقي هو تأثير بالغ األهمية.
قي بسبب إخالل ولذلك فإنأ أب تشوي  داللي في لغة الرسالة اإلعالمية بسبب فسادها أو ضعف في بنائها يؤدى ذلك إلى سوء فهم المتل

 من جانب المرسل. 
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عادة وال شك أنأ المهارات األساسية اللغوية وهى المحادثة والفهم والقراءة والكتابة تتأثر بالتلقي من الوسيلة اإلعالمية التي يحدث فيها 
لرسالة اإلعالمية بدرجٍة صحيحة للمتلقين، االختالط اللغوب بين الفصحى والعامية بل وازدواجية اللغة العربية باللغة األجنبية، مما يعيا وصول ا

 ويؤثر تأثيرًا بالغًا على كفاءة المتلقي ومهاراته اللغوية.
م تقوية إنأ دور وسائل اإلعالم وتحديدًا التلفاز ال يقتصار على نقل المعلومات بل كيفية تقديمها بااللتزام بالمستوى اللغوب السليم الذى يخد

 خاصة، والمتلقين بصفة عامة. المهارات اللغوية للمشاهدين
 ينصرف البحُث إلى معالج  النقاط التالي :

 ل   اإلعالم المتداول  حاليًا واختالطها بين الفصحى والعامي  واألجنبي . -1
 اإلعالم باعتباره من األجهزة الحاكم  في ال    . -2
 برامج ال    العربي  لتع يم المهارات ال  وي  في وسائل اإلعالم . -3
 اإلعالم وأثرها ع ى المهارات ال  وي  ل مت قي.ل    -4
 األنشط  المتعددة ل    اإلعالم: -5

برامج التواصااال عبر  –برامج المنوعات  –التقارير اإلخبارية  –األنشاااطة الشااافهية لإلعالم اإلذاعي والتليفزيوني، برامج الحوار  -أ
 الهاتف. 

 لغة اإلعالن وأثرها في لغة المتلقي. -ب
 تواصل اجتماعي.. إلخ . –خدمات إعالمي   –شريط إخباري  –لرسائل القصيرة التي تظهُر ع ى الشاشات األنشط  الكتابي  كا -6
 أنشط  أدائي  وتعريفي  ل قنوات والمحطات. -7
 التعدد ال  وي في اإلعالم وأثره ع ى المهارات ال  وي  ل مت قي.  -8

 أهمية التركيز على المهارات اللغويةع
، ذلك بدور المهارات ال  وي  في تع يم ال   ويه، فإن هذا المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة العربية قد اهتم ومن األمانة رد الفضل إلى ذ

 أن التردب الواضاااع في مساااتويات المعلمين والدارساااين وكثير من المثقفين في المساااتوى الثقافي واللغوب إنما يعود أسااااساااًا إلى ضاااعف المهارات
ام المسااااااااااااائولين عن تعليم اللغة العربية بااللتفات إلى أهمية المهارات اللغوية في صاااااااااااااقل القدرات الذاتية، والمواهب اللغوية لديهم، وعدم اهتم

 الطبيعية لدى الدارسين والمتعلمين.. ذلك أن اهتداء التربويين إلى تركيز المهارات األساسية اللغوية في أربا مهارات هيع
 التحدث.  –االستماع  –اب  الكت -وهي القراءة  :المهارات األص ي 

والشااااااعر وغيره من  – والخطاب  – والتعبير – الخط والقواعدمهارات  عمهارات أخرى غير أصاااااالية وهيوقد أضاااااايف إلى هذه المهارات، 
 الفنون إلى غير ذلك من مهارات إبداعية وفنية تتعلا بالمادة اللغوية.

طالا قدراته وتنمية طاقاته اإلبداعية في المجال اللغوب ينبغي أن ينظر اليها من  والواقا أن دور المهارات اللغوية في تنشااااااااااااائة الفرد، وات
زاوية التكوين اللغوب الذب ال نستطيا إغفاله في مجتمعنا المعاصااااااااااار، ولعل غياب التركيز على هذه المهارات يتسبب إلى حد كبير في ضعف 

مثال يهيئ المتعلمين للتعامل ما  مهارات القراءةى اللغوب لدى الكثيرين من المتعاملين ما اللغة العربية ثقافة ودراساااة وممارساااة، فتكوين المساااتو 
ية والنفاذ عربالقراءة كمهارة ضرورية لتحصيل المعرفة والتزود بالثقافة العربية، وتواصل التعامل ما التراث العربي، واتساع آفاا المعرفة واتقان ال

 من القراءة إلى أغوار بقية العلوم العربية جميعها..
مهارة أسااااساااية في التأثير في انخرين واساااتمالتهم واقناعهم ولربما يكون من األصاااوب أن نشاااير إلى نقطة هامة قبل البدء  والقراءة بذاتها

 في معالجة نقاط البحث بالحديث عن اللغة العربية 

تقانها..تعلم   استثمار بشرب العربية وات

 كالم ابراهيم انيس عن ل   الضاد:
 من المعروف انن أن الطاقة اإلنتاجية لإلنسان تتوقف على درجة ما يتمتا به من تعليم وثقافة ومهارة فنية وقدرة تكنولوجية.



لعدد الثانى ا                                                                                                     مجلة العمارة والفنون   

 

 

 

أهم أنواع االساااتثمار في رأس المال البشااارب وحجر الزاوية في اساااتراتيجيات التنمية المتواصااالة.. ليس ذلك غريبا ألن التعليم  ويظل التع م
ويرفا التعليم من مسااااتوى الصااااحة والتغذية ويسااااهم في التنمية  –أب مجتما  –يسااااهم بنصاااايب وافر في زيادة انتاجية القوة العاملة في المجتما 

 صادية واالجتماعية؛ يسهم في كل شئ ويخدم المجتما ويعمل على تقدمه ورفعته وقوته ونهضته..السياسية واالقت
 
 

 ولذلك كان من أهداف التع يم تعميق مبادئ التنمي  التالي :

 استثارة المواطنين بأهداف التنمي  والمشارك  في فعاليتها. -
 جتماعي .أن تؤدي برامج التنمي  إلى تكامل العمل القومي والرفاهي  اال -
وأن االسوووتثمار الحقيقي واألفضووول هو  في تكوين شوووخصوووي  اإلنسوووان، والفرد يحس في حياته االجتماعي  أن البناء الشوووامخ في  -

 أسرته هو تربي  األبناء وتع يمهم.

المية الثانية، أمكن لذلك نجد أن األمر المثير للدهشااااااة أنه وهو رغم التخريب الشااااااامل والكامل الذب لحا باقتصاااااااد اليابان في الحرب الع
 لليابان أن تصبع عمالقا اقتصاديا، ومنافسا قويا بفضل التعليم.. واستثمار العنصر البشرب الياباني في التنمية..

 لقد أصبع من الضرورب انن أن يتم التعليم باستخدام التقنيات الحديثة، واستعمال وسائط االتصال في تذليل كل العقبات التقليدية، وفتع
لقنوات ال أمام آالف من الراغبين في التعلم، فضال عن إفساح المجال لزيادة المعرفة واالستنارة واالستفادة من العلوم العصرية التي تقدمها االمج

 الفضائية والمحطات اإلذاعية من خالل البرامج المتعددة.
نلجأ إلى أحدث األساليب، وأدقها قدرة على تقديم المناهج وصار ِلزاما علينا ونحن نستخدم التعليم التكنولوجي ألول مرة في مصاااااااااااااار، أن 

 الجامعية والدراسية ألعداد كبيرة من طالبنا ممن قد تضيا بهم قاعات الدراسة وفي اسلوب مبتكر في التعليم يستهدف ما يليع
 ب التعليم التقليدية.محل الحفظ والتلقين السائد من قبل والمنتشرة بطبيعته في أسالي إحالل الفهم والتح يل: أواًل:

 في المناهج الدراسية التقليدية غير التكنولوجية. إزال  الحشو والتكرار: ثانيًا:
واألخذ بأسااااااااااليب التكنولوجيا المعرفية التي طرأت عليها للتدريب العملي على  مالحق  سووووووريع  لتطور الع وم التربوي  والنفسووووووي : ثالثًا:

 اكتساب المهارات اللغوية.
التعلم الذاتي بما يخدم تكوين  –التعليم عن بعد  –مثل أسااااااليب التعليم البرنامجي  االسووووتفادة من تطبيق أسووووالية تع يمي  حديث : رابعًا:

 المهارات اللغوية وصقل المواهب اللغوية.
عليمية كالكمبيوتر واالنترنت وبناء المناهج واساااااااتخدام الطرا التكنولوجية المسااااااااعدة للعملية الت تطوير إعداد المواد الدراسوووووي : خامسوووووًا:

 وبرمجة العديد من المناهج لخدمة المهارات اللغوية وتعميقها.
نما تغذية هذه المناهج وتزويدها بالبرامج الهادفة إلى زيادة االساااتيعاب  عدم االقتصووار ع ى المنهج التع يمي الدراسووي وحده: سووادسووًا: وات

 سين وتشوقهم إلى االستزادة من المعرفة واإللمام الذاتي بحصيلة أكبر من المعلومات.والحصيلة المعرفية التي تفتع انفاا أمام الدار 
إن التطور المعرفي، ومالحقة مسااااااتجدات العلوم والمعارف والحرص على حل مشااااااكالت التعليم تفرض علينا إدخال تكنولوجيا التعليم في 

لرفا جودة التعليم، وتيسير وصوله ونشااااااااااااااره بين جميا مستويات الطالب وراغبي  مسار العملية التعليمية في جميا المراحل، وجعله أمرًا أساسياً 
جيا المعرفة في شاااتى األماكن، دون االقتصاااار على أماكن تعليمية تقليدية بذاتها كالجامعات أو المعاهد العليا خاصاااة وقد تعددت وساااائل تكنولو 

أو هندساااااة اللغة.. وكلها تجارب جديدة يمكن اساااااتغاللها في التمكين للمهارات أو ما يسااااامى المعمل اللغوب  Onlineالتعليم من تعليم عن بعد 
 تكنولوجيا التع يم:اللغوية األساسية والفرعية بفضل ما يطلا عليه 

 لقد أخذ رجال التربية هذا المصطلع من مجال الصناعة والعلوم التطبيقية.
الكمبيوتر في التدريس.. ولذلك تسااااااابا رجال التربية في إدخال هذه انالت في أنه يعنى اسااااااتخدام انالت كالسااااااينما والتليفزيون والفيديو و 

 المدارس.
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ولعله من الخطأ لدى فهم بعض رجال التعليم والتربية، أن مجرد وجود هذه انالت في الجامعة أو في المدرساااة أو اساااتخدامها بأب طريقة 
ليس مجرد اسااااااتخدام انالت في العملية التعليمية فقط، بل دراسااااااة هذه  –ي نظرب ف –أو أساااااالوب يعني تحقيا مفهوم تكنولوجيا التعليم فالمهم 

لتعليمية إلى المزايا التي استحدثتها انالت والتفكير في االستفادة منها وتوظيفها توظيفا اعالميا ممتازا يحقا أكبر فائدة ويضمن تطوير العملية ا
وب العلمي والتربوب الذب يكمن وراء عمل هذه انالت بكفاءة عالية، وهذا هو المحك األفضاااااااال مادة، واسااااااااتيعابا، األهم هو اسااااااااتحداث األساااااااال

 لنجاحنا ومناط جهدنا.
 

 تكنولوجيا التع يم: 
.. وتتفاعل هذه األطراف للوصاااااااول إلى تطبيا فعال.. بالتخطيط الجيد لتدعيم  أداء – مادة – إنسوووووانهي مصاااااااطلع له ثالثة أطرافع 

 الجودة.االتجاهات الحديثة كالتوسا األفقي للتعليم وتعدد أوعية المعرفة وتيسير تطبيا التعلُّم الذاتي والتعلُّم المستمر والتعلُّم من أجل 
على تغيير طبيعة التعليم والتدريس ووساااائلهما بل يتساااا ليصااابع الهدف هو  على أن تكنولوجيا التعليم بعبارة أخرى، ال يقتصاااااااااااااااااااار دورها

 السعي نحو تطوير العملية التعليمية ككل.
إن تكنولوجيا التعليم هي عملية منهجية منظمة في تصااااميم عمليتي التعليم والتعلم.. ورفا قدرات الفرد على أن يعلم نفسااااه بنفسااااه وهو ما 

لوجيا التعليم عملية ذات هدف ال يقف عند حد التدريس، بل يمتد ليشااااااااامل النظام التعليمي بأهدافه ومحتواه وطريقته .. فتكنو )التع م(يطلا عليه 
الحديثة في توساااايا آفاا المعرفة لدى الدارسااااين وعدم حصاااار جهودهم في مناهج ومعلومات دراسااااية محددة ذات أطر ضاااايقة.. بهدف الحشااااو 

دة األفهام على أن تصااال إلى المعلومات بقدرة ذاتية متواصااالة ومساااتدامة، ينميها ما نساااميه تكنولوجيا وتكديس المعلومات في األذهان بل مسااااع
 التعليم الذب نمارسه في قناة التعليم العالي.

رة باعتبارها هي الصااااااااو  "القناة الت يفزيوني  ل تع يم"دعونا ال نطيل في هذه التعريقات المجردة وندخل معا إلى صااااااااميم المقترح المساااااااامى 
 العملية الممكنة لالستفادة من تكنولوجيا التعليم.

حين قررت وزارة اإلعالم المصارية أن يدخل اإلعالم سندا للعملية التعليمية في مصر، بهدف تطوير التعليم  1998البداية كانت منذ عام 
مها الفضاااااااااااائيات ونجاحها في أن تكون مالكة ألقمار هدفا ورساااااااااااالة اساااااااااااتفادة من امكانات تكنولوجية هائلة تتوافر لدى وزارة اإلعالم بعد اقتحا
 صناعية إلى توظيف التكنولوجيا المتاحة لإلعالم في مجال التعليم كان بهدف أمور ثالثةع

 االستفادة من الطاق  الهائ   التي يم كها اإلعالم في وصوله لكل بيت، وجاذبي  وتشويق شاشته. -1
تضووويق بهم قاعات المحاضووورات في الجامعات والذين يزيد عددهم ع ى مئات األلوف حل مشوووك   األعداد الكبير من الطالة الذين  -2

أي  –في الجامع  الواحدة، وفي الك ي  الواحدة، قد يصووول طالة الفرق  الواحدة إلى ما يزيد ع ى خمسووو  يالف ال يسوووتطي  اسوووتاذ 
 كفاءة.أو اساتذة طبعا السيطرة أو ممارس  التدريس والشرح بكفاءة أو ب ير  –استاذ 

حرص الدول  ع ى أن تنهض بمسووتوا التع يم، إذ أن التع يم التق يدي يظل مقيد الخطى، معطل الفائدة ال يسووتطي  أن يبني عقول  -3
شباة الحاضر وال المستقبل.. التع يم في كل دول العالم الناهض  يخطو بل ويقفز ويستفيد من كل أسباة التقدم الع مي ويساير 

وجيا ونحن ال زلنا في العالم العربي نحصووووووووووور أنفسنا في تع يم قائم ع ى الحفظ والت قين.. والكتاة التق يدي احدث إنجازات التكنول
 والمع م الخطي، كل هذا والعالم يجري بسورع  والعولم  ع ى أشدها والكون يصبح قري  ص يرة ونحن نتفرج.

إلى ساااااااحة الملعب.. فالقنوات التعليمية المتخصااااااصااااااة تأكيد على جدية لذلك فإن علينا في عالمنا العربي أن ننزل من مقاعد المتفرجين، 
الدولة وحرصااااااااها على أن توفر للتعليم قنوات خاصااااااااة وقائمة بذاتها، ال مجرد برامج تقتحم على القنوات األرضااااااااية وقد تلغي بعض البرامج في 

فيضاااااااااااااحى حينئااذ بااالبرنااامج التعليمي في القنوات غير  بعض األحيااان إذ كااان هناااك حاااجااة لعرض مباااراة أو االنتقااال إلى اذاعااة خااارجيااة..
 المتخصصة.

ولدينا في الجامعات قيادة ذاتية من الجامعات ألنفسها تعالج كل شئون الجامعات من الناحية التعليمية والمناهج إلى نواحي اعضاء هيئة 
 التدريس إلى الشهادات التي تمنحها الكليات إلى كل أمور الجامعات.

المطلوب لجنة تضاام رؤساااء المواد اللغوية ترشااع المادة المطلوب تقديمها على الشاااشااة وفا المعايير التي تسااتهدف تنفيذ برامج انن 
 صقل المهارات اللغوية األربا والمهارات الفرعية من خالل البرامج التليفزيونية واإلذاعية التي تعد لذلك.
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الساااااتذة الجامعات في مجال اسااااتخدام الوسااااائط الجديدة كالكمبيوتر في التدريس، كذلك يمكن تعاون اليونسااااكو في تقديم محاضاااارات 
 .كذلك نقدم المواد الفنية ومواد في العلوم اإلنسانية إلى جانب المواد اللغوية التي تشرح وتعلم مهارات الحياة بكل جوانبها.

 ماذا يقصد بمهارة الحياة..؟
فاظ على حياته، وتطوير ذاته، وتطوير مجتمعه, فمهارات الحياة هي في األصااااااااااال مهارات هي تلك المهارات التي تسااااااااااااعد الفرد في الح

يتعلمها المرء، ويكتسااابها حتى يساااتطيا أن يمارس الحياة ما كل البشااار، وما كل المؤساااساااات بيسااار وساااهولة، ويؤدب أداًء ناجحًا يعبر عنه في 
 سلوك متوازن، ويحل من خاللها مشكالت يعايشها.

كما تمكن الفرد من أن يقوم ذاته، ويقوم انخر بأعلى درجة من الموضاااوعية، ومهارات الحياة أيضاااا تشااامل كل ما يعبر عن تراكم معرفي 
جماال يمكننا القول أن   مهارات الحياة هي مهارات إلدارة الحياة بكل جوانبها.أو وجداني وسلوكي، وات

 ..؟لماذا تع م المهارات الحياتي 

المعلومات والحقائا عن المهارات الحياتية في مناهجنا الدراساااااااااااااية على كل المساااااااااااااتويات، إال أن هذا البعد المعرفي  قد توجد بعض -1
للمهارة ليس أكثر من بنية معرفية من المفترض فيها أن يصااااحبها الوعي بأهميتها، وتنميتها بالنسااابة للفرد والمجتما، هذا فضاااال عن 

جداني ما الجانبين العملي والساالوكي، ومن ثم فإن أداء المهارة لدى الفرد يجب أن يتم بدرجة من ضاارورة تكامل البعدين المعرفي والو 
 التمكن يقبلها كل من يعني بهذه المسألة.

في عصاااااااار التنافس العالمي مطلوبة بشااااااااكل مؤكد، حيث أن األداء المتميز ألب مهارة حياتية ينعكس بشااااااااكل  أن المهارات الحياتي  -2
 الفرد الذب يؤدب هذه المهمة حيث التنافس ما انخرين، وذلك من حيث الجودة. مباشر على "منتج"

تساعد الفرد على تكوين شخصية قادرة على العمل الجاد، والمتميز، واإلبداعي، حيث أن تعددية المهارات التي  أن المهارات الحياتي  -3
 بيقاتها وممارستها مما يبني شخصية متميزة في عصر التميز.يمتلكها تؤكد على قدرة الفرد في الربط بين نظم معرفية متعددة، وتط

نما هي مسئولية مجتمعية يشارك فيها الجميا، وفي مقدمة ذلك المؤسسات  -4 أن تعلم مهارات الحياة ليس قاصرًا على مؤسسة واحدة، وات
نسااااااااااعى جميعا إلى انجازه، ونوفر الشااااااااااروط التعليمية، والدينية، والثقافية، والترويحية، ووسااااااااااائل االعالم، إال أن الهدف واحد هو أن 

الالزمة لتعلم هذه المهارات في موقف ذات مناخ تعليمي صحي، باعتبار أن كل هذا في النهاية يصب في المجتما، ويحقا معدالت 
 عالية للتنمية. 

هاراته اللغوية التي تتمثل في القراءة وفيما يلي أمثلة لبعض المهارات األساسية والفرعية التي يجب تكاملها في شخصية الفرد إلى جانب م
 والكتابة واالستماع والتحدث.. فهذه المهارات اللغوية تفيد في تكوينع

 الذي يحقق ما ي ي:مهارة التواصل االجتماعي : 
 يظهر االهتمام بانخرين. -1
 يعمل بفاعلية ما انخرين كفرد وعضو في جماعة. -2
 يشارك في التخطيط الجماعي. -3
 الزمالء.يكون عالقات ما  -4
 يتعاطف ما انخرين في أوقات األزمات. -5
 يتقبل الرأب انخر. -6
 يحسن آداب التحدث واالستماع. -7
 تمتلك الرؤية النقدية لما تبثه وسائل اإلعالم من أفكار ومفاهيم. -8

 : ويمكن من خاللها أن تساعد الفرد ع ى أن: مهارة الكتاب  التعبيري 
 يعبر عن األفكار بوضوح. -1
 النظر الخاصة بالموضوع.يعبر عن وجهة  -2
 ينظم األفكار األساسية للموضوع. -3
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 يراعي البساطة في عرض الموضوع. -4
 يجما البيانات الالزمة المرتبطة بالموضوع. -5
 يثير اهتمام القارئ عن طريق: -6

 وضا العبارات التي تضفي على النص والتشويا واإلثارة. -أ
 التسلسل المنطقي للعبارات، وربط الفقرات بعضها البعض. -ب

 يستخدم مصادر التعلم الالزمة. -7
 يستعين بالحجج والبراهين المنطقية. -8
 يربط األفكار السابقة بالتالية. -9

 يعيد صياغة الفقرات. -10
 يكتب ملخص للعناصر األساسية. -11

 :مهارة القراءة 
 يحدد العالقة بين األسباب والنتائج. -1
 يشرح الحقائا بصورة وافية. -2
 يوضع أسباب الظواهر والمشكالت. -3
 التصورات المنطقية حول بعض األحداث.يضا بعض  -4

 :مهارة الفهم 
 يحدد المشكلة. -1
 يحدد كيفية بحث المشكلة. -2
 يهتم بمعرفة أسباب المشكالت التي يعاني منها المجتما. -3
 يحلل أبعاد المشكلة. -4
 يخطط لحل المشكلة. -5
 يتفاوض ما انخرين حول المشكلة. -6
 ينتقي الحلول األكثر منطقية ألب مشكلة. -7
 لنفس في وضا الحلول المشكلة.يعتمد على ا -8
 يقبل الحلول البديلة. -9

 يتحمل مسئولية اختيار الحل األمثل للمشكلة. -10
 يراعي المرونة في انتقاء الحلول المنطقية. -11

 :مهارة االستماع 
 يميز بين ما هو نافا وما هو ضار على المستوى الشخصي والمجتمعي. -1
 يجما المعلومات قبل اتخاذ القرار. -2
 لخالفية بموضوعية.يناق  النقاط ا -3
 يحكم على دقة المعلومات. -4
 يقوم المواقف ويصدر الحكم عليها. -5
 يتحمل مسئولية اتخاذ قراراته. -6

 :هناك مهارات حياتي  فرعي  أخرا مثل 
 مهارات استخدام االنترنت وخدمات البريد االلكتروني ممهارات تكنولوجيةه. -
 الخطابة.  –الشعر  –مهارات الخط  -
 الوقت.مهارة استخدام  -
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 مهارة إدارة الذات. -
 االلتزام بالقوانين وتنفيذها. -
 إدارة االنفعاالت والتحكم فيها. -
 مهارة توجيه الذات والتعلم الذاتي. -

 وغيرها من مهارات الحياة..

 ما األطر اإلعالمية الممكنة لتعليم المستويات التراكمية لمهارات الحياة.؟
 و متوالية، فهي تكون في شكل أساسيات في البداية ثم تزداد تراكما وصعوبة وتركيبا.المهارات الحياتية لها مستويات تراكمية أ

انات ومن هنا فإن اإلعالم سواء كان إذاعة أو صحافة أو تليفزيون أو غير ذلك مطالب بالمشاركة في جميا المستويات، ألنها تمتلك إمك
 متميزة من النشر وسعة االنتشار من خاللع

لمواقا الحقيقية التي تمارس فيها مهارات معينة، وتصااااااااويرها، ونقلها إلى المشاااااااااهدين بالصااااااااوت والصااااااااورة أو الخروج إلى جميا ا -1
 بإحداهما.

 الدراما المثيرة لالهتمام، والتي تساعد المواطن على اإلقبال عليها. -2
 حياة أفضل؟ إنشاء مواقا على االنترنت تحت عناوين مثلع كيف تحافظ على حياتك؟ كيف تدير حياتك؟ كيف تعي  -3
 تخصيص ركن يومي في الصحف والمجالت تعرض الجديد في مجاالت مهارات الحياة، وأماكن تعليمها وتطويرها. -4
 تخصيص جزء في اإلذاعة للتنويه عن مراكز أو مواقا لتنمية المهارات الحياتية. -5

نزله ؤهله بحا لإلعجاز الذب أودعه اهلل عز وجل توقد كانت هذه اللغة الشاااااااريفة، بما فعلته من اكتمال وبخصاااااااائصاااااااها الفريدة المتميزة م
 العزيز، وهكذا كان نزول أب الذكر الحكيم باللغة العربية من أقوى الدعائم في إقرار منزلتها الرفيعة بين لغات سائر أمم األرض.

 أمرين:يبقى أن  نستعرض 
 الفصحى في التعبير عن الهوية العربية من خالل وسائل اإلعالم. -1

 وسائل اإلعالم في اللغة العربية.تأثير  -2
 أواًل: دور الفصحى في التعبير عن الهوي  من خالل وسائل اإلعالم:

إن قضااية العالقة بين الفصااحى واللهجات الدارجة في الوطن العربي، مازالت مطروحة لم تحساام ألنها قضااية معقدة وال يخلو الخوض في 
مثل علوم اللسااااااانيات كالصااااااوتيات وعلوم  ه1مة تتصاااااال بعدة علوم لها صاااااالة بالعلوم اللغويةهذا الموضااااااوع من المزالا، فهو يثير قضااااااايا متعدد

 الصرف والنحو  والبالغة وعلوم المعجميات بشكل عام.
ذاعة وتلفزة وشاابكات أخرى كاالنترنت دائما تكون  وبشااكل عام فالمقروء من المكتوب في معظم أدوات االتصااال الجماهيرب من صااحف وات

 للغة العربية الفصحى.في الغالب با
أما ما يعتمد على االرتجال فالغالب باللغة الدراجة ما اختالف في المساااتويات حساااب الموضاااوعات واألشاااخاص وهناك رأب ألحد مديرب 
أو البرامج الثقافية في اإلذاعة المصااااااارية يؤكد أنه يوجد اليوم في هذه البرامج في مصااااااار إلى جانب العاميات مبصااااااايغ الجماه لغات فصاااااااحى 

 فصحيات أربا كما يسميهاع
تتعدد بتعدد  لغة التراث، ولغة العلم، واللغة األدبية، ولغة االتصاااااااااال بالجماهير ومنها لغة اإلذاعة والتلفزة ذات المساااااااااتويات المختلفة التي

 تعليا السياسي.. ال .الفنون االذاعية ذاتها كالحديث والحوار والبرنامج الخاص والتمثيلية واألعمال المترجمة عن لغة الغير وال
 والذي أراه أن هناك عدة اسئ   ترد في هذا المجال:

                                                      
  إشكاليات الفصحى والدراجات، الدكتور الطيب البكوش، نفس المصدر السابق.( 1)
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هل تخلا وساااااائل اإلعالم بعض الهياكل واألشاااااكال للغة، أم أن الهياكل واألشاااااكال األخرى للغة تخلا مرحلة معينة في تنمية اإلعالم؟  -1
 الجديدة في لغة المجتما تؤثر على االتصال.فالذب ال شك فيه أن لكل منهما تأثيرا قويا على انخر، فالتطورات 

هل تم قياس مدى فعالية وساااااااائل اساااااااتخدام العربية في أجهزة االتصاااااااال الجماهيرب وما األساااااااباب والمعوقات؟ األمر يحتاج إلى إجراء  -2
لغة العربية ليقوم بحوث ميدانية مسااااتمرة وقد يكون من المالئم أن ينشااااأ برنامج مسااااتقل مسااااتمر لهذا الغرض في إحدى وحدات مجما ال

جراء  على أسااااااس ابتكار منهج عام في اللغة اإلعالمية الميسااااااااااااااااااااااارة لتعميم الفصاااااحى وتغطية النقص الواضاااااع في البحوث الميدانية وات
 القياسات الالزمة في ذلك.

ء المسااااتقبل، كما أن اللغة إن نمو لغتنا وازدهارها وقيامها بدورها الفكرب أهم معلم بارز في حياتنا الحاضاااارة، وطريا أساااااس من طرا بنا
ية العربية في حاجة إلى حماية حقيقية على غرار ما يحدث للغة الفرنسااااااااية اليوم فإن الفرنساااااااايين يتبعون في المحافظة على منزلة اللغة الفرنساااااااا

سااية والتصاادب للدخيل فيها من وعلى عالميتها باتباع سااياسااة حمائية تتمثل في اصاادار القوانين والقرارات الرساامية الخاصااة باسااتعمال اللغة الفرن
 اللغة االنجليزية بل خصصوا أجهزة مراقبة ومتابعة لذلك.

 وال تشاااااامل برامج التعليم في المرحلة االبتدائية على تعليم أية لغات أخرى غير  الفرنسااااااية على ما هو سااااااائد لدينا في البالد العربية حيث
 لفرنسية في المراحل المبكرة للتعليم الرسمي واألهلي.يزاحم تعليم اللغة العربية لغات أخرى كاالنجليزية وا

ومما ينب ي مالحظته أن ال    العربي  ليست ل   دول  دون أخرا، بل هي قاسم مشترك بين الدول العربي  جميعًا، ولذلك فإننا بحاج  
فإن مهم  تحقيق الرقي ل عربي  ومنافساتها  شديدة التباع سياسات ل وي  ذات طاب  عمومي شامل ل بالد العربي  واضح  ال ايات واألهداف،

ل  ات العالمي  الواسووع  االنتشووار يتط ة تبني مشوواري  جماعي  مشووترك  ترصوود لها الميزانيات المشووترك  وربما تط ة األمر ل تفكير في بحث 
 مشاري  لذات الشأن في الجامعات العربي  نفسها.

 :تجارة ناجحوو 
وتعني  َع ََّم باْلَقَ متعددت التجارب العملية في ميدان التعليم االلكتروني، ومن التجارب الناجحة التي حققت مبادرة متميزة تجربة برنامج 

 كيفية تعليم القراءة العربية عن طريا قاعدة بغدادية والبرنامج الخاص بمعلمي القرآن ورياض األطفال والتعليم األساسي.
 اكساب المشاركين المعارف والمهارات الالزمة لتعليم القراءة والكتابة العربية من خالل هذه الطريقة المتميزة. :العام ل برنامج أواًل: الهدف

 :ثانيًا: األهداف التفصي ي  ل برنامج
 هذا البرنامج أعد ليكون المشارك في نهايته قادرا على أنع

 .يجيد قراءة األبجدية العربية بالطريقة الصحيحة -
 يدرس وحدة األبجدية العربية بأسهل وأقصر الطرا. -
 يستخدم وسائل علمية مبتكرة في تحفيظ الحروف العربية. -
 يتعرف أنواع الحركات القصار والتأصيل العلمي لترتيبها. -
 يتعرف أنواع الحركات الطوال والفرا بينها وبين القصار. -
 يدرس وحدة الحركات الطوال بالخطوات المنهجية الصحيحة. -
 يميز صوت التنوين من الناحية الشفاهية والكتابية. -
 يدرس صوت التلوين متفاديا األخطاء الشائعة في تدريسه. -
 يفرا بين الساكن والمتحرك من الحروف وما يتعلا بذلك من األحكام الصوتية. -
 يدرس وحدة السكون بطريقة علمية صحيحة. -
 يتعرف صوت الشدة ومكوناتها مقطعها الصوتي. -
 مقطا الشدة بإجراءات عملية تسهل اكتساب مهارة قراءة الشدة.يدرس  -

 :ثالثًا: أسالية التدرية
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 .الحوار والمناقشة 
 .العصف الذهني 
 .فرا العمل 
 .تمثيل األدوار 

 :رابعًا: المحتوا الع مي ل برنامج
 كيفية التعامل ما النص. -
 تقسيم اللغات من حيث مطابقة الكتابية للشفاهية. -
 اللغات واألسس العلمية لتحديد طريقة تعليم كل لغة.طرا تعليم  -
 األسس الفلسفية التي حددت المحتوى العلمي لطريا قاعدة بغدادية. -
 فكرة مراحل الدرس الثالثة. -
 دراسة األبجدية العربية من حيث الترتيب والعدد وبعض الصفات وما يتعلا ببعض الحروف من تنبيهات. -
 حصر دروس القراءة العربية. -
 تنتج األصوات. كيف -
 الخطوات العلمية العامة لتدريس وحدات القراءة العربية الست. -
 العالقة بين وحدات القراءة العربية الست. -
 استخدام األلوان في التعليم. -
 استخدام األنشودة في التعليم. -

 :خامسًا: المستهدفون بالبرنامج
 معلمي القرآن ومعلمات الحضانات. -1
 لمرحلة التعليم األساسي.مدرسو اللغة العربية  -2
 الموجهون والمشرفون على تعليم القراءة العربية. -3
 المهتمون من أولياء أمور الطلبة. -4

 طريق  التع يم:
 المناقشة. -
 األداء العلمي من المتعلم. -
 فرا العمل. -

 :الميزات الخاص  بالمع م في هذه المنهجي 
 سهولة التعليم والتعلم. -
 ساعة تدريبيةه. 40بهذه الطريقة معدد سهولة وسرعة إعداد المعلمين  -
شاااااااعور المعلم بنتيجة ملموساااااااة قريبة لدى المتعلم، يحفزه على االساااااااتمرار في العطاء نتيجة النجاح الذب شاااااااعر بتحقيقه، وهذا  -

 النجاح يتمثل في رؤيته لنسبة كبيرة من المتعلمين تجيد القراءة والكتابة.
 لها نظرية فلسفية تحكم عناصرها. -
 تجارب عديدة حيث كانت معتمدة ومستخدمة في الماضي في التعليم. قامت على -
قصااااار مدة البرنامج التعليمي بالنسااااابة للطفل تتراوح عشااااار دقائا في سااااابعين مجلس وبالنسااااابة للتعليم الجماعي بمدارس التعليم  -

 تربية والتعليمه.دقيقة في اليوم الدراسي من خالل مدرس الفصل ممدرس وزارة ال 25األساسي هي فصل دراسي واحد 
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 وضوح المسار التعليمي. -
 استثمار أكبر ميزة للقراءة العربية وهي صوتية اللغة العربية. -
 مسايرة النظام الطبيعي للتكوين. -
 التأثير النفسي اإليجابي على المتعلم. -
 الوصول بالمتعلمين إلى أقل درجة من الفروا الفردية. -
 سعة مجال االستفادة. -
 في أرض الواقا.توفر الخبرة الطويلة  -
 الجما بين نظرية الكلمات الفارغة ونظرية الجاشطلت. -
 اعتماد نظرية التصحيع الذاتي في التعليم. -
 نطا اللغة العربية على أصولها وقواعدها المتعارف عليها بين علماء اللغة. -
 يعد البرنامج مدخال لدراسة اللغات األخرى. -
 الكلمةه.التعليم المرحلي المتدرج ممن الحرف إلى  -
 التغلب على صعوبات النطا ومشاكل التخاطب. -
 تدريبات اتصال الحروف مالتعليم بالسليقةه. -

ومن أهم مااا يميز التعليم بااالقاااعاادة البغااداديااة هي عاادم الجما بين مهااارتين أو أكثر في آن واحااد أثناااء التاادريس للطفاال، طريقااة القاااعاادة 
ه والتي تقوم على تجميا األصوات المختلفة Non Senseم العالم وهي نظرية الكلمات الفارغةالبغدادية توافا أحدث نظريات تعليم اللغات في 

 الموجودة في اللغة في كلمات عديدة وبتعلم هذه الكلمات يكون المتعلم قد جما أصوات هذه اللغة من أقصر طريا.
 فل منفرد أو في مجموعات.دار القرآن...ه للط –المدرسة  –الروضة  –البرنامج ينفذ في أب مكان مالبيت 

 مؤهل علمي مناسب ما توفر الرغبة في الحفاظ على اللغة العربية. -1
 يجب أن يكون صحيع اللسان مال يوجد لديه عثرات في النطاه. -2
 يحصل على التدريب المناسب. -3

 جمعي  قبس من نورووقد عرض هذا التطبيا في مؤتمر  االندرويد أو األيباد اآلبلويتم انتاج البرنامج في صاااااااااااااورة تطبيا ذكي على 
والذب عقد في الفترة ما بين  )مبادرات ناجح  وتطبيقات مبتكرة في مجال تع يم ال    العربي  تحت شوووووووووعار ال    العربي  وتحديات العولم (

 .. 2015فبراير  21/22
 اً بحثي اً شاامس وهيئة محو األمية وتعليم الكبار ويعد هذا المؤتمر مؤتمر والمؤتمر تحت رعاية اإليسااسااكو ووزارة التعليم العالي وجامعة عين 

 يقدم به األبحاث التي تخدم اللغة العربية واألبحاث تتقييم من قبل المختصين بمجما اللغة العربية وجامعة عين شمس وخبراء اإليسسكو. اً علمي
 التوصيات : 

مية التنسايا بين جهود علماء االلكترونيات الذين بادروا إلى اساتخدام الفضاائيات ووساائل االتصاال االلكترونية في هنوصاي بأ .1
 .مجال تعليم اللغة العربية وتوثيا تراثها 

عداد .2 ذه المناهج الدراسية التي تيسر الحصول على الثورة المعرفية وخدمة التعليم الذاتي بغية التأكيد على دور ه تجديد وات
 الوسائل االلكترونية في ترسي  المهارات اللغوية وتنمية الطاقات اإلبداعية في سبيل االرتقاء بالفصحى.

 .ترجمة األعمال اإلبداعية من اللغة العربية إلى اللغات األخرى  .3
 . العالم حالياً  إلقاء الضوء على أثر اللغة العربية فى تكوين الفكر األوروبى والتأسيس للعلوم العصرية التى ينعم بها .4
 .التعريف بالمفردات اللغوية العربية التى دخلت اللغات األوروبية األخرى  .5

 المراج  : 
 .جاك دريدا  –ثقافة اللغة  .1
 د/ كمال بشر  –اللغة العربية والحضارة  .2
 جورجى زيدان  –اللغة العربية كائن حى  .3
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