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اليسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو نقله يف أي شكل أو وسيلة،
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مقّدمة

الكريم حمّمد، صّل اهلل عليه  العاملني والصالة والسالم عل رسوله  احلمد هلل رب 
وسّلم، وبعد،

أبنائها يف  يتكّلم هبا ماليني من  املهمة،  العاملية  اللغات  العربية واحدة من  اللغة  فإن 
دينية،  خمتلفة:  لغايات  العامل  عرب  أبنائها  غري  من  وزيادة  مثلهم  ويتعّلمها  العريب،  العامل 
وتواصلية، وسياسية، واقتصادية، وحضارية، وغريها. وقد كثرت املؤسسات التعليمية 
التي تدّرسها، وتنافست فيام بينها يف تقديم اخلدمات املميزة للمتعلمني، وحرصت بعض 
األمريكية  املؤسسات  فأرسلت  العربية،  البيئة  يف  املتعلمني  دمج  عل  املؤسسات  هذه 
اللغوي،  الواقع  ليعيشوا  العربية،  البلدان  إىل  املتعلمني  وغريها  واآلسيوية  واألوروبية 
وينغمسوا بأبنائها، ويتعرفوا عن قرب إىل ثقافتهم، وفكرهم، وعاداهتم وتقاليدهم، إيامنًا 
منها بأن ذلك يزيد من كفاياهتم اللغوية والتواصلية والثقافية، ويرّسع يف تعّلمهم اللغة، 
ويزيد يف ثقتهم بأنفسهم. أّما املؤسسات التعليمية يف العامل العريب، فقد هّيأ بعضها برامج 
انغامسية خاصة هبذا األمر، زيادة  يف فاعلية أدائها، وتنافسها مع غريها يف هذا املجال. ومّلا 
كانت اللغة وعاء الفكر والثقافة، وهي التي متنح اهلوية للمتحّدثني فيها، فإن الوصول 
إىل النموذج العريب يف لغته أو االقرتاب منه ال يكون إال باالندماج بأبنائه، وبمعايشتهم، 
اللغويون عربًا وغريهم هذا األمر، فرّكزوا عل اجتامعية  وبالتواصل معهم. وقد أدرك 
اللغة، وأهنا رموز ومعان َتواَفَق عليها أبناؤها وتصاحلوا، وأهنا ختتلف من بيئة إىل أخرى، 
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وآمنوا بأن أي تعّلم هلا يفصل املتعلمني عن جمتمعها، وعن بيئتها، وعن أبنائها يظّل ناقصًا 
وقارصًا عن الوصول هبم إىل األداء املطلوب، والغاية النهائية، وهو االكتساب وحتقيق 
الكفايات الثالث: اللغوية والتواصلية والثقافية. ومن هنا كان االنغامس اللغوي والثقايف 
رضورة ملحة يف تعليم اللغة العربية وتعّلمها داخل قاعة الدرس وخارجها، بل يف تعّلم 
عل  العاملية،  املرجعية  وأطرها  ونظرياهتا  تعليمها  طرق  فحرصت  بعامة،  الثانية  اللغة 
اختالف فيام بينها يف ذلك، عل أن يكون االنغامس جزءًا ال يتجزأ من العملية التعليمية، 
وجعله بعضها اهلدف والغاية النهائية من تعليم اللغات وتعّلمها. وعل الرغم من أمهية 
التعليمية  مؤسساته  فإّن  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  يف  االنغامس  هذا 
يف  واضحة  اسرتاتيجيات  عن  بعيدة  منها  كثري  زالت  فام  به،  اهتاممها  درجة  يف  تفاوتت 
هذا املجال، فال تويل برامج االنغامس أمهية كبرية، ومثلها مناهج تعليم العربية للناطقني 
بغريها، فهي ال حتتفي هبذا اجلانب كثريًا لرتسم له خطوات واعية به، تقود املتعّلم منذ 
تعّلم  من  إىل هدفه  املطاف  هناية  يوصله يف  ومتدّرج،  حمّدد  انغامس  نحو  األوىل  اللحظة 
العربية. ولعل صعوبة اخلوض يف هذا األسلوب، ويف رسم اسرتاتيجياته، وإعداد براجمه 
وتوفريها،  كان وراء قّلة االهتامم به. ويف احلقيقة ما زالت الدراسات العربية حول هذا 
املوضوع قليلة، ما حدا بمؤلفي هذا الكتاب إىل حماولة ملّ شتاته،  ليكون هاديًا للمختصني 
إعدادهم  ويف  املناهج،  تأليفهم  ويف  تدريسهم،  يف  بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  يف 
رضورة  إىل  التعليمية  املؤسسات  نظر  وليلفت  والتعّلمية،  التعليمية  االسرتاتيجيات 
اجلانبني:  الكتاب عل  رّكز  بغريها. وقد  للناطقني  العربية  تعليم  امليدان يف  االعتناء هبذا 
النظري والتطبيقي، فكانت فصوله جامعة هلام، فلم يرتك جماالً خاّصًا هبذا املوضوع إال 
خاض فيه، وأبقى الباب مفتوحًا لدراسات أخرى تقتدي به، أو جتاريه وتضيف إليه. وقد 
كان عنوانه عالمة عليه، وهو ) االنغامس اللغوي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: 
بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  املختصني  من  أربعة  أّلفه  والتطبيق(،  النظرية 

وقسموه إىل أربعة فصول، أعّد كّل فصل باحٌث منهم عل النحو اآليت:
ناقش  متعّددة،  موضوعات  فيه  وتناول  الرحيم،  عبد  رائد  د.  أّلفه  األول،  الفصل 
أّوهلا معنى االنغامس لغة واصطالحًا، ثّم حتّدث عن أمهيته، وأهدافه، وصعوباته،  يف 
طرق  ويف  القديم،  العريب  اللغوي  الفكر  يف  حضوره  واسترشف  وأنواعه.  وحتدياته، 

تعليم اللغة الثانية وتعّلمها. 
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أّما الفصل الثاين، فأّلفه وأعّده د. خالد أبو عمشة، حتّدث فيه عن حضور االنغامس 
معايري  ومها:  مهّمني،  إطارين  عل  ورّكز  للغات،  العاملية  املرجعية  األطر  يف  اللغوي 
املشرتك  األورويب  املرجعي  واإلطار  األجنبية،  اللغات  تعليم  يف  األمريكي  املجلس 
للغات األجنبية. ثم فّصل يف احلديث عن العناية التي أولتها نظريات تعليم اللغة الثانية 
وتعّلمها باالنغامس اللغوي، وخّص منها النظريات: السلوكية، والتفاعل االجتامعي، 

واملعرفية أو الفطرية، والوظيفية، ونظريات كراشن، ونظرية الذكاءات املتعددة.
وأعّد الفصل الثالث وأّلفه د.هداية هداية الشيخ عيل، فتناول فيه حضور االنغامس 
فانتقى عينة منها يطّبق عليها  للناطقني بغريها،  العربية  اللغة  اللغوي يف مناهج تعليم 
سلسلة  هي:  املناهج  وهذه  فيها،  وحضوره  اللغوي  االنغامس  لقياس  وضعها  معايري 
وحدات  منها  واختار  للصغار،  كنوز  وسلسلة  للعامل،  العربية  وسلسلة  تواصل، 
عشوائية، يقيس هبا وجود هذه االسرتاتيجية التعليمية فيها، فقّدم نتائجه يف هذا املجال، 

ثم توصياته ملؤلفي مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها. 
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  يف  انغامسية  جتارب  الرابع  الفصل  وتناول 
بغريها، وكتبه د. حممد إسامعييل علوي، فحّدد ست مؤسسات تعليمية تدّرس العربية 
اللغوي  االنغامس  باستخدامها  وأوروبا، عرفت  واملغرب  املرشق  بغريها يف  للناطقني 
العربية ودراسات شامل  اللغة  برنامج  والتعّلم، وهي  التعليم  املهمة يف  واسرتاتيجياته 
وبرنامج  املغربية،  اململكة  بإفران،  الدولية  األخوين  بجامعة    »ARANAS« إفريقيا 
االنغامس اللغوي الثقايف يف جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، وبرنامج »معهد قاصد«، 
عامن، األردن، وبرنامج مؤسسة أمديست Amideast, Morocco ، الرباط، وبرنامج 
العني  معهد  وبرنامج  فرنسا،  باريس،  الرتبوية«،  واخلدمات  للنرش  »غرناطة  مؤسسة 
هذه  مبادئ  دراسته  حّددت  وقّد  املغربية.  اململكة  مكناس،  األجنبية،  اللغات  لتعليم 
املؤسسات االنغامسية واسرتاتيجياهتا يف ذلك، وتوّسع يف احلديث عن برناجمني من هذه 
أحد  رأي  وعرض  غرناطة،  مؤسسة  وبرنامج  النجاح،  جامعة  برنامج  ومها  الربامج، 
الطالب غري الناطقني بالعربية الذين شاركوا يف برامج انغامسية خمتلفة يف العامل العريب، 
ليكون دلياًل عل أمهية هذه االسرتاتيجية ورضورهتا وفعاليتها، ثّم قّدم توصياته اخلاصة 

هبذه املجال.
ويف النهاية نسأل اهلل العيل العظيم أن يكون يف هذا الكتاب ما هو مفيد، وأن يضيف 
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لبنة جديدة يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها، وأن يكون مرشدًا وعونًا للباحثني 
والعاملني فيه، إنه سميع جميب الدعاء. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.

واهلل املوّفق واهلادي سواَء السبيل.

 د. ماء العينني ماء العينني العتيق
غرناطة
10 رمضان 1436 هـ / 28 يونيه 2015 م 
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د. رائد عبد الرحيم

االنغماس اللغوي: معناه لغة واصطالحًا وأنواعه 
وأهدافه واستراتيجياته وحضوره يف التراث اللغوي 

العربي القدمي ويف طرق تعليم اللغة الثانية.

الفصل األول
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مفهوم االنغامس
االنغامس لغة

يعود هذا املصدر إىل اجلذر غمس، وقد حتدثت املعاجم العربية عن معناه، وسأكتفي 
التي  املعاين  وحيمل  اجلذر،  هلذا  اللغوي  املعنى  ألتتبع  املشهورة  املهمة  املعاجم  ببعض 
هتمنا يف هذا املوضوع. يذهب ابن فارس يف مقاييس اللغة إىل أن »الغني وامليم والسني 
أصٌل واحد صحيح يدلُّ عل َغطِّ اليشء. يقال: َغَمست الثَّوَب واليَد يف املاء، إذا غططَته 
»ويمنٌي  اإلناء«.  يف  َيَده  َيغِمْس  فال  نومه  من  أحُدكم  استيَقَظ  »إذا  احلديث:  ويف  فيه. 

َغموس* قال قوم: معناه أهّنا َتغِمس صاحَبها يف اإلثم«)١(.
ويورد ابن منطور: » َغَمَسه َيْغِمُسه َغْمسًا َأي َمَقَله فيه ، وقد اْنَغَمَس فيه واْغَتَمس. 
اخلطب،ويف  َأو  احلرب  ِسَطة  يف  نفسه  الرجل  رَمى  إِذا  وكذلك   ، امُلاَمَقَلة  وامُلَغاَمَسة: 
بن  عيل  وقال  َيْغَتِمس.قال:  وال  وَيْرمَتُِس  الصائم  يكتِحل   : قال   ، عامر  عن  احلديث 

حجر: االْغتاِمس َأن ُيطِيل اللبَُّث فيه، واالْرمتاس َأن ال يطيل املكث فيه«)٢(
واالختالط  االندماج  هو  االنغامس  معنى  أن  الصحاح  خمتار  يف  الرازي  يذكر 
َء يف املاِء ونحوِه َغْمًسا: َغَمَرُه به . ويقال َغَمَس اللُّقمَة  واالمتزاج فقال : » َغَمَس اليشَّ

يف اإِلدام . و َغَمَس واليمنُي الكاذبُة صاحَبها يف اإِلثم : َأوقعته فيه)3(.
أّما املعجم الوسيط، فيقول: وغمس«اليشء يف املاء ونحوه غمسًا :غمره به، ويقال 
غمس اللقمة يف اإلدام، واليمني الكاذبة يف اإلثم :أوقعته فيه«، وتأيت بمعنى غمس املرء 

نفسه » وسط احلرب أو اخلطب«)٤( .
يتضح من املعنى اللغوي الذي قّدمته املعاجم اللغوية  أن االنغامس يفيد

 االندماج واالمتزاج يف اليشء- 
 واالحتكاك املبارش به- 
 والعيش وإطالة البقاء .- 

١ -ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة » غمس« .
٢- ابن منظور، لسان العرب، مادة غمس .

3- الرازي، خمتار الصحاح، مادة غمس.
٤- أنيس، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، مادة غمس .
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يف  املتداولة  األخرى  املصطلحات  من  شمولية  أكثر  املعنى  هبذا  االنغامس  ويكون 
وحممية  واالجتامعي  اللغوي  واحلامم  والغطس  واالندماج  التواصل  مثل  املجال  هذا 
التعليم)١(، التي ال تفيد شمولية املعاين التي قدمتها املعاجم العربية للفظة غمس)٢(، ويف 
اآليت مناقشة هلذه املصطلحات لتأكيد ما قامت عليه هذه الدراسة من اعتامد مصطلح 

انغامس .
أكثر  إذا  توصياًل  ووصله  التصارم،  ضّد  والتواصل:«والتوصل  الوصل  يف  قيل 
الوصل«)3(، والوصل والتواصل يف لسان العرب هو ضد اهلجران وخالف الفصل، » 
واتصل الرجل انتسب« ، » واتصل إذا انتمى«)٤(. وال خيرج ما ورد يف املعجم الوسيط 
التي قدمها معنى االختالط واالمتزاج، وتضيف  عن املعاين السابقة إذ أفادت املعاين 
اليشء  » وّصل  فقيل:   ، إليها  ينضم  اجلديدة حني  البيئة  املوصول جزءًا من  أن يصبح 
إياه«)5(.  وأبلغه  إليه  أهناه  إليه:  بمعنى ضّمه وألمه، واليشء  أكثر من وصله   : باليشء 
اجلديدة  البيئة  من  جزءًا  املرء  يضحي  أن  يعني  املعاين  هذه  وفق  التواصل  أن  صحيح 
واملجتمع اجلديد، وأن ينخرط فيه، ولكن تظل طريقة االنخراط جمهولة أهي مبارشة 
أم غري مبارشة؟، فليس هناك ترصيح باألمر كام ورد يف لفظة غمس التي اقتضت البقاء 
البيئة واملجتمع مكان االنغامس. ولكنها تتفق يف أن يصبح املرء جزءًا من  واملكث يف 

املجتمع، وحني يصبح كذلك يسهل عليه االنخراط فيه، واإلملام بلغته وثقافته.
رجل   « فيقال:  اليشء،  يف  واالمتزاج  االختالط  معنى  واندمج  دمج  لفظة  وتفيد 
دخل  إذا  دموجًا  اليشء  دمج  و«  الفتل«،  املحكم  كاحلبل  ُمداخل   : وُمنَْدِمج  ُمدَمج 
اليشء واستحكم فيه، وكذلك أندمج وادَّمج«، ويقال دمج الرجل واندمج يف البيت 

تعليمية  يف  وأثره  اللغوي  االنغامس  حيي،  بن  وحيي  آمنة،  مناع،  يف  التسميات  هذه  بعض  انظر   -١
اللغات، دراسة لسانية، ١٠5٢.

٢- انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة” وصل”، وأنيس، إبراهيم وآخرين، املعجم الوسيط، مادة 
“وصل”.

3- انظر اجلوهري، الصحاح، مادة وصل، وابن منظور، لسان العرب، مادة “ وصل” .
٤- ابن منظور، لسان العرب، مادة  “وصل” .

5- أنيس، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، مادة “وصل” .
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أي دخل)١(. فبعض هذه املعاين تفيد أن االختالط يكون مبارشًا يف اليشء حتى يضحيا 
شيئًا واحدًا، وهذا ال يقره الواقع العميل لتعّلم اللغة الثانية وتعليمها، فليس املقصود 
منها امتزاج املتعلم بالبيئة اللغوية، فيتخل عن ثقافته أو استحكام الثقافتني حتى تصبحا 
واحدة، وإنام اهلدف اإلفادة من املجتمع اجلديد والتأثر والتأثري، ألنه مهام بلغ االمتزاج 
مداه، فلن يضحي املتعلم حمكوما هنائيا لثقافته اجلديدة ولن يتخل عن ثقافته لصاحلها. 
فاملتعلم حني  االندماج األخرى االستتار واخلفاء)٢(،  لفظة  أن من معاين  ويؤكد ذلك 
يندمج يف بيئة جديدة ويستحكم فيها ختتفي ثقافته وتسترت فيها، وليس هذا املقصود البتة 

من مزج املتعلم بالبيئة اللغوية التي يتعلمها.
  وال تفرق املعاجم اللغوية بني لفظتي غمس وغطس يف املعني الكيل، وجتعلهام شيئًا 
واحدًا، فورد فيها » الغطس يف املاء الغمس فيه، غطسه يف املاء َغْطسًا وَغطََّسُه يف املاء 
أكثر  واالنغامس  بالغمس  اخلاصة  املعاين  جاءت  ولكن  وانغمس)٤(،  فيه«)3(  ...غمسه 
البقاء واملكث،  ففيها معنى  الثانية،  اللغة  تعلم وتعليم  للهدف من  وضوحا وشمولية 
وهذا ما مل يرصح به يف معاين لفظة غطس، ومن هنا يكون االنغامس اللغوي أكثر دقة 
من املغطس اللغوي، بل عل العكس من ذلك فإهنا توحي املكث القليل القرتاهنا باملاء 
فال يستطيع أحد املكوث فيه فرتة طويلة إال إذا كان مجادًا غري حي، فقالوا: »الغاطس 

من السفينة :اسفلها الذي يغيب يف املاء«)5(، وعادة هذا اجلزء يغطس لفرتة طويلة.
غمس  ألفاظ  مع  معانيها  بعض  يف  فتتالقى  واغتمر،  وانغمر  غمر  ألفاظ  أما    
العربية، فقيل »واغتمر يف  املعاجم  به  واغتمس وانغمس وانغامس، وهذا ما رصحت 

١- ابن منظور،لســان العرب،مادة »دمج«،وانظراجلوهري،الصــحاح،مادة »دمج«،والفريوزأبادي، 
القاموس املحيط،مادة »دمج«، أنيس، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، مادة »دمج« .

٢- انظر اجلوهري، الصحاح، مادة »دمج«، والفريوزآبادي، القاموس املحيط،مادة »دمج«، أنيس، 
إبراهيم وآخرون،املعجم الوسيط،مادة »دمج« .  

والفريوز  »غطس«،  »غطس«،وانظراجلوهري،الصحاح،مادة  العرب،مادة  منظور،لسان  ابن   -3
آبادي،القاموس املحيط، مادة »غطس«، ... أنيس، إبراهيم وآخرون،املعجم الوسيط،مادة »غطس« .

٤- الفريوز آبادي،القاموس املحيط،مادة »غطس« .
5- أنيس، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، مادة »غطس« .
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اليشء : اغتمس، واالغتامر : االنغامس، واالنغامر: االنغامس يف املاء«)١(، إال أن الغمر 
واالنغامر حتمل معاين أوسع وأكثر شدة يف االمتزاج تصل إىل درجة التغطية والتاليش 
الكثرة  تفيد معنى  : عاله وأغرقة وغّطاه)٢(، وهي  املاء  فيقال: غمره  والغرق،  والعلو 
كذلك، فأوردوا : غمرة املاء والناس كثرهتم، »وكأنني ضارب يف غمرٍة لعُب أي سابح 
يف ماء كثري«)3(. وهذه املعاين اإلضافية تبعد املتعلم عن اهلدف النهائي من تعلمه اللغة 
الثانية وثقافة البيئة اجلديدة، فتعلمها ال يعني أن تطغى عل ثقافته أو تغمره هنائيًا، فيأخذ 
منها الغث والسمني، وال تنسجم واسرتاتيجيات االمتزاج الذي يقتيض أن يأخذ من 
فال  كثرية  املعلومات  وتأتيه  فيه،  واحدة  مرة  يغرق  أن  ال  وبتدرج،  حاجته،  املجتمع 

يستطيع السيطرة عليها، وهذا أمر خيل يف العملية التعليمية .
يف ضوء هذه املعطيات كّلها كانت لفظة انغامس وانغمس أكثرها دقة ألهنا تنسجم 
واهلدف النهائي من امتزاج املتعّلم بالبيئة اللغوية والثقافية اهلدف، فهو يمكث يف البيئة، 
اإلقامة  هذه  له  فتتيح  مهل،  عل  يريده  ما  ويأخذ  منها  ويغمس،  مبارشة،  هبا  ويتصل 
والغمر  الغمس  جعلوا  اللغويني  أن  صحيح  التعليمية.  العملية  يف  والرتتيب  التنظيم 
والغطس يف سياق داليل واحد أحيانًا إال أن هناك فروقات داللية ترجح غلبة الغمس 
عليها يف املجال الذي نبحثه . وقد أملح الباحثان آمنة مناع وحيي بن حيي إىل هذا الفرق 
الغمس واالغتامس والغمر من غري تفصيل يف ذلك  املعنى أللفاظ  ناقشا  الداليل حني 
مناقشة  دون  من  االنغامس  مصطلح  الباحثان  وتبنى  اآلخر)٤(،  عل  أحدمها  ترجيح  أو 
وافية للمصطلحات األخرى حاشا الغمر، واكتفيا بالقول بعد اإلشارة إىل مصطلحات 
أخرى » أما تبنينا للمصطلح األول »االنغامس«، فكونه األقرب للمعنى اللغوي الوارد 

والفريوزآبادي،  العرب،مادة  »غمر«،وانظراجلوهري،الصحاح،مادة »غمر«  منظور،لسان  ابن    -١
القاموس املحيط،مادة« غمر« أنيس، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، مادة »غمر«.

»غمر«  مادة  الصحاح،  اجلوهري،  وانظر  غمر«،   « مادة   العرب،  لسان  منظور،  ابن  انظر   -٢
والفريوزآبادي،القاموس املحيط،مادة »غمر«، إبراهيم انيس وآخرين، املعجم الوسيط،مادة »غمر«.

3- ابن منظور، لسان العرب، مادة “ غمر” .
٤- انظر مناع، آمنة ، وحيي بن حيي، االنغامس اللغوي وأثره يف تعليمية اللغات، دراسة لسانية، ص 

.١٠5١
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يف املعاجم اللغوية العربية«)١(. ولكنهام يعودان إىل ترجيح مصطلح االنغامس عل الغمر 
يف ضوء آراء اللسانيني، الذين نظروا إليهام من منظور الفرق يف االسرتاتيجيات، فيوردان 
اللغوي غري منظم، وال  الدمج  فيه  »يكون  الغمر  أن  يرى  الذي  فلوريان كوملاس  رأي 
يستند لتخطيط يراعي الثنائية والتنّوع اللغوي، عكس ما يكون يف برنامج االنغامس«)٢( .

االنغامس اصطالحًا
اعتمدت بعض الدراسات مصطلح االنغامس، فاختذته عنوانا هلا، وناقشت معناه 
االصطالحي يف سياق تعليم اللغات الثانية، ومنها العربية، ويف اآليت عرض هلذه املعاين:
َيمع عادل أبو الروس غري تعريف ملعنى االنغامس اللغوي)3(، ويعرض آراء بعض 
الباحثني واللغويني يف املوضوع، فبعضهم عّده أسلوبًا أو مدخال أو طريقة او اسرتاتيجية 
يف تعليم اللغة الثانية وتعّلمها، تستخدم فيه لتدريس املحتوى الدرايس واملنهجي بطريقة 
وظيفية، وتوظف فيه الوسائل التعليمية بصورة عامة، ويضيف بأن االنغامس » أسلوب 
لتعليم اللغة األجنبية يف األنشطة الصفية املعتادة، وهذا يعني أن اللغة اجلديدة هي وسيلة 
والتواصل  للفهم  الالزمة  اللغوية  املهارات  املتعلمون  يكتسب  والتعّلم، حيث  التعليم 
حول موضوع حمدد يف الربنامج الدرايس« . وجعل بعضهم استخدام اللغة الثانية يصل 
إىل  باإلضافة  الدرايس  العام  »خالل  االنغامسية،  الربامج  يف  األقل  عل   %5٠ نسبة  إىل 
الثانية« .  وخلص بعد هذا العرض  اللغة  اللغوية من خالل استخدام  الفنون  تدريس 
إىل رأي يف تعريف االنغامس أضاف إليه مشحات من رؤيته اخلاصة، فقال: االنغامس 
يستخدم  حيث  الدارسني،  لدى  اللغوية  املهارات  لتنمية  تدرييس  »أسلوب  اللغوي 
املعلمون ودارسو اللغة العربية كلغة ثانية/أجنبية اللغة املستهدفة، وهي اللغة العربية يف 
أثناء الدراسة دون استخدام أية لغة وسيطة، هبدف االعتامد عل استخدام اللغة العربية 
دون أية لغة أخرى يف أثناء التدريس، أو خارج القاعات الدراسية أو يف الرحالت أو يف 

املواقف اللغوية املختلفة التي يتعرض هلا الدارسون«)٤( .

١- انظر املرجع نفسه، ص١٠5٢.
٢- مناع، آمنة، وحيي بن حيي، االنغامس اللغوي، ص ١٠5٢.

3- انظرهذه التعريفات يف بحثه دور االنغامس اللغوي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 
ص٢69.

٤- أبو الروس، عادل، دور االنغامس يف اللغوي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،ص٢69-٢7٠.
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التي  التعريفات  من  أكثر شموالً  الروس  أبو  قّدمه  الذي  التعريف  هذا  أّن  واضح 
أشار إليها، فتلك مل ترش إىل االنغامس خارج قاعة الدرس، وقرصت األمر عل املحتوى 
الدرايس املربمج املوجه، والدراسة داخل الصف، ومل ترش إىل أن هناك انغامسا يكون 
غري موّجه يتعّرض فيه املتعلم للمجتمع مبارشة، وما يغفر هلم ذلك أهنم يتحدثون عن 
التعليمية والتعلمية، ألنه موضع االهتامم، واهلدف  العملية  املتكامل مع  ذلك املربمج 

من االنغامس. وهبذا يكون عندنا نوعان من االنغامس
انغامس داخل قاعة الدرس ، ويرتبط باملنهاج والعملية التدريسية.. ١
انغامس خارج قاعة الدرس يرتبط هبا، وباسرتاتيجيات أخرى يضعها املعّلم أو . ٢

املؤسسة التعليمية، ويمكن للطالب أن يشارك يف صياغتها.
ويناقش الباحثان آمنة مناع وحيي بن حيي املعنى االصطالحي لالنغامس، فينقالن 
رأي فلوريان كوملان الذي رأى أنه يعتمد عل التخطيط الرتبوي، و»تعزيز الثنائية اللغوية 
دونام إحالل للغة مكان أخرى«، وبنى عل وجود معّلم يستعمل لغة األغلبية فقط)١(. 
وتؤكد التعريفات التي قدمها الباحثان أن االنغامس يعني أن ينغمس املتعلم مدة زمنية 
كافية يف بيئة اللغة الطبيعية، وال يستخدم فيها إال اللغة اهلدف. ومن هنا خلص الباحثان 
إىل تعريف االنغامس بالقول: إن »مصطلح االنغامس اللغوي يرتكز تعريفه عل حمددين 
أساسيني مها: اللغة والفرتة الزمنية التي يقضيها الفرد مع تلك اللغة، هذا بغض النظر 
عن املنهج والطريقة وكذا البيئة، لذلك يمكن تعريفه بأنه مبدأ يف تعليم اللغات  بذاهتا 

يف فرتة زمنية حمددة، ال يتم خالهلا استعامل لغة غري اللغة املراد تعّلمها«)٢(
ويتفق الباحثان حممد زيد إسامعيل وداود إسامعيل مع غريهم عل أمهية االنغامس، 
يضيفان  ولكنهام  غريهم،  مشاهبًا  إياه  تعريفهام  فجاء  املتعلمني،  كفاءة  زيادة  يف  ودوره 
بعض املعايري التي قدمها كوان يف إعداد برنامج انغاميس فاعل وهي : استبعاد اللغة األم 
والرتكيز عل اللغة اهلدف، والتواصل الطبيعي، وأن تكون فعاليات الربنامج متنوعة يف 
أغلبها خارج الصف، وتشمل املهارات اللغوية كلها، مع حتديد أوقات خاصة بالقراءة، 

وأن يكون التقييم ومراجعة الذات للربنامج منظام ومتكررًا )3(.

١- انظر مناع، آمنة، وحيي بن حيي، االنغامس اللغوي، ص ١٠5٢-١٠53.
٢- املرجع نفسه، ص ١٠53 وانظر ١٠5٤-١٠55.

املهارات  اللغوي يف حتسني  االنغامس  برنامج  داود،  إسامعيل،  حممد،  إسامعيل،  زيد  حممد  انظر   -3
اللغوية، ص ٢.
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الباحثني  آراء  بعض  فعرض  اللغوي،  االنغامس  مصطلح  قريرة  توفيق  وناقش 
اإلنجليزي  للمصطلح  املقابل  هو  املصطلح  هذا  أن  فبنّي  الغربيني،  واللغويني 
وعّرفه  اللغوي،  االزدواج  ذات  املجتمعات  يف  ويشيع   ،)Language immersion(

بقوله: إنه »طريقة يف تدريس اللغات األجنبية أو الثانية، تكون فيها تلك اللغات لسان 
لتعليم  وسيلة  عندئذ  تكون  الثانية  فاللغة  املدرسية.  واملناهج  العلمية  املواد  تدريس 
التعريفات  من  وواضح  تدريس«)١(.  موضوع  لذاهتا  تكون  وال  املدريس،  املحتوى 
األخرى التي أتى هبا، وتعليقاته عل املوضوع أن تعريفه قارص عل أبناء العرب الذين 
ولدوا يف الغرب، فأتى هبم آباؤهم ليتعلموا يف املدارس العربية، فينتقلون نقلة نوعية إىل 
حميط كل ما فيه بالعربية، وبخاصة لغة املناهج التي يدرسوهنا، وهلذا استعان بتعريف 
هامرس لالنغامس، الذي يقول: »بأنه تعليم للمواد املدروسة او إنجاز أنشطة مدرسية 
بلغة ثانية عل أن تستخدم هذه اللغة أداة تواصل«)٢(. ويؤكد الباحث نفسه ذلك حني 
الثانية  اللغة  تعلم  مها  متالزمني  »هدفني  يف  وحرصها  االنغامس،  أهداف  عن  حتّدث 
مع  يتفق  بذلك  وهو  أخرى«)3(،  ناحية  من  املقررة  واملناهج  املواد  وتعّلم  ناحية،  من 
سترين الذي رأي أن االنغامس »يف جممله أن ترضب بحجر واحد رضبتني: أن تدرس 
موضوعًا ما، وتتعّلم لغة ثانية يف اآلن نفسه«)٤(. صحيح أن ما قّدموه بصورة جمملة يفيد 
األكاديمية.  أو  املدرسية  البيئة  عل  يقترص  ال  تطبيقه  ولكن  وأهدافه،  االنغامس  معنى 
بل هو أوسع من ذلك، يشمل جمتمع الدراسة واملجتمع اخلارجي، ويكون لكل منهام 

اسرتاتيجيات خاصة توجهه.
  إن املعاين اللغوية للفظة غمس تعني عل إياد معنى اصطالحي هلا يطبق عل برامج 
تعليم العربية للناطقني بغريها، فمن املالحظ أن ما حتمله هذه اللفظة من معان جتعلها 
أكثر دقة يف التعبري عاّم هتدف إليه برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وطرق 
تدريسها ونظريات تعليم اللغة الثانية وتعّلمها، فهي تفرتض أن حيتك املتعّلم ويندمج 

١- قريرة، توفيق، طريقة االنغامس اللغوي وتطبيقها، ص١٢7.
٢-  املرجع نفسه، طريقة االنغامس اللغوي وتطبيقها،ص١٢7.

3- املرجع نفسه، ص١٢7.

٤- املرجع نفسه، ص١٢7.
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وخيتلط ويمتزج يف بيئة اللغة، ويبني جسورًا لغوية تواصلية وثقافية بينه وبني جمتمعه، 
كافية  تكون  الدهر،  من  حقبة  فيها  بالبقاء  يكون  بل  وضحاها،  ليلة  بني  يتم  ال  وهذا 
لتحقيق هذه الغايات جمتمعة، ولكن األمر ال ينبغي أن يكون عشوائيا، وإنام ينبغي أن 
يكون مبنيًا عل ختطيط سليم من برامج تعليم اللغة، ومؤسساهتا املختلفة، ومن املتعلم 
نفسه، الذي يوظف انغامسه خلدمة أغراضه العامة واخلاصة يف تعّلم اللغة، وهذا يتطلب 
خططًا اسرتاتيجية واضحة، حمددة األهداف، وواضحة املعامل، وتكون مشفوعة بتقييم 
مستمر، ومراجعة للذات، وأخذ العرب، ومعرفة اإليابيات والسلبيات لتؤخذ يف عني 
أسباهبا.  وتعالج  السلبيات،  وتتجنب  اإليابيات،  فتعّزز  النهائي،  التقييم  يف  االعتبار 

ومن هنا يمكن أن نطرح النقاط اآلتية يف معنى االنغامس االصطالحي :
حاجاته -  املتعلم  ليحقق  تكفي  مدة  فيها  والبقاء  اللغوي،  بالبيئة  االمتزاج 

التعليمية.
يكون هذا االختالط واعيًا، وحمدد األهداف والغايات .- 
تستعمل فيه اللغة اهلدف يف العملية التعليمية .- 
ترسم له االسرتاتيجيات املالئمة به، التي حتقق األهداف املوضوعة له .- 
وضع اآلليات املناسبة هلذا االمتزاج، والبدء بتحقيقه .- 
تقويم هذه االسرتاتيجيات واآلليات والنتائج باستمرار .- 
تعزيز اإليابيات، وجتنب ما ينتج عنه من سلبيات .- 

االنغامس اللغوي واسترشافه يف الفكر اللغوي العريب القديم
حتت  فتحدثوا  عسري،  أمر  هبا  واإلحاطة  اللغة  تعّلم  بأن  القدامى  اللغويون  أدرك 
»باب القول يف لغة العرب وهل يوز أن حُياط هبا« عن أن اللغة العربية »كالم ال حييط 
به إال نبّي«)١(، وجعلوا قوله تعاىل: »وعّلم آدم األسامء كّلها«)٢(، دلياًل عل ما قالوا، ألّن 
اهلل هو الذي منحهم هذا، فجعلها وقفًا عليهم، فمنحهم من اللغة »اسم كّل يشء«)3(، 
وعّلمه مجيع اللغات »العربية، والفارسية، والرسيانية، والعربية، والرومية، وغري ذلك 

١- ابن فارس، الصاحبي، ص٢٤، السيوطي، املزهر، ١/65،3٠، ١6٤، ٢/٢75-٢77.
٢- سورة البقرة، آية 3١.

3- انظر ابن فارس، الصاحبي، ص١3.
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أم اصطالح؟  توقيف  اللغة أهي  مناقشتهم  إّبان  اللغات«)١(. وقد جاء ذلك  من سائر 
فهم ابتداء أقروا بصعوبة تعّلم اللغة كاملة، ولكنّهم قّدموا نصائح وهم يدونون آراءهم 
اللغوية تعني اللغوي أو متعلم اللغة عل تعّلمها ومجعها، صحيح أّن أغلب توجيهاهتم 
أّنه يمكن االستعانة هبا يف تعليم غري الناطقني بالعربية،  كانت موّجهة البن اللغة، إالّ 
واسترشاف آراء تنّظر إىل أن اللغة بنت بيئتها، وتتطّور عرب الزمن وفق مقتضيات عديدة 
هبا  يعرّب  »أصوات  أهنا  اللغة  تعريفهم  يف  ابتداء  ذلك  جاء  وقد  اجتامعية،  أكثرها  ويف 
كّل قوم عن أغراضهم«)٢(، فواضح  من كالم ابن جنّي أنه يرى أن اللغة تصالح بني 
الناس، يتفقون عل معان حمددة، فيعربون هبا عاّم يريدون، وهو من جهة أخرى يشري 
إىل خصوصية كل بيئة يف اللغة.وال يفرتق كالم ابن خلدون يف تعريف اللغة كثريًا عن 
هذا الفهم، إذ تنّبه إىل خصوصية كل بيئة وقوم يف لغتهم، وإىل أهنا بنت جمتمعها، وهي 
اللغة يف  أن  »اعلم  فقال:  به،  اخلاصة  امللكة  عنده  لتحدث  الفرد  يامرسه  فعل سلوكي 
املتعارف هي عبارة املتكّلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساين ناشئة عن القصد 
إلفادة الكالم. فال بّد أن تصري ملكة متقررة يف العضو الفاعل هلا، وهو اللسان. وهو 

بكل أمة بحسب اصطالحاهتم«)3(
ويتضح ذلك أيضا يف عبارات اللغويني التي تؤكد ربط »وجود اللغة بغاية اإلعالم 
واالستعالم لالجتامع، وبعبارة أخرى إذا كان اإلنساُن جمبوالً عل اسرتفاد املعونة من 
وسيلة  تلزمه  بنفسه،  إليه  حيتاج  ما  كل  حتصيل  من  يتمكن  ال  الواحد  ألن  الرشيك، 
يتوصل باستعامهلا إىل إفهام الرشيك ما يف نفسه، وفهم ما يف نفس رشيكه، ولذا مل تكن 
اللغة لتوجد لذاهتا، وإال كانت غاية يف نفسها، وإّنام سبب وجودها ما ذكر من رضورة 

اسرتفاد املعونة من الرشيك«)٤(. 
أغلبهم  فرأى  اللغات،  أصل  ناقشوا  حني  به  رّصحوا  للغة  االجتامعي  اجلانب  وهذا 

١- ابن جني، اخلصائص، ٤٢/١.
٢- املصدر نفسه، 3٤/١.

3- ابن خلدون، املقدمة، ٢/367.
٤- األوزاعي، حممد، اكتساب اللغة يف الفكر العريب القديم، ص١١٠-١١١.
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متالحقة  وقعت  بل  واحد،  وقت  يف  كّلها  توضع  مل  »أهنّا  و  واصطالح«)١(.  »تواضع  أهنا 
متتابعة«)٢(.

اللغة  تفصيالت  يناقشون  راحوا  حني  اللغوين  عند  اللغوي  التفكري  وتوسع 
وعنارصها وقواعدها، فرأى فريق منهم أن الرتاكيب، ومنها النحو، توقيف، واملفردات 
اصطالح بني الناس، وقد أرود السيوطي رأي الزركيش يف ذلك إذ قال: »وقال الزركيش 
للحيوان  إنسان«   « لفظ  كوضع  موضوعة،  املفردات  أن  خالف  ال  املحيط:  البحر  يف 
املركبات  يف  واختلفوا  خمصوص...،  زمن  يف  القيام  حلدوث  »قام«  وكوضع  الناطق، 
نحو »قام زيد«، و»عمرو منطلق«، فقيل: ليست موضوعة، وهلذا مل يتكّلم أهل اللغة يف 
املركبات وال يف تأليفها، وإّنام تكّلموا يف وضع املفردات، وما ذاك إال ألّن األمر موكول 
باملتكلمني،  اللغة  ارتباط  وهي  مهمة،  دالالت  النص  هذا  حيمل  هبا«)3(.  املتكّلم  إىل 
وأهنم املرجع يف فهمها، فهم الذين يتواضعون عليها، ويطّوروهنا. أّما الرتاكيب، فهي 
من الثبات جعلت اللغويني يرجحون رأي توقيفها، وأهنا من اهلل. ولعّل هذا األمر هو 
ما عناه تشومسكي حني حتّدث عن النحو الكوين، وأن لكل لغة جمموعة من القواعد 
أسباب  اللغويون عن  يتناهى من اجلمل. وتكلم  ما ال  متكلمها  ينتج هبا  التي  الثابتة، 
االجتامعية،  باحلاجة  األمر  ربط  إذ  الرازي  الدين  فخر  عنه  فيتحدث  األلفاظ،  وضع 
وارتباطها باإلنسان ذاته، فقال:« السبب يف وضع األلفاظ أن اإلنسان الواحد وحده 
ال يستقّل بجميع حاجاته، بل ال بّد من التعاون، وال تعاون إال بالتعارف، وال تعارف 
إال بأسباب، كحركات، أو إشارات أو نقوش، أو ألفاظ توضع بإزاء املقاصد،وأيرسها 
وأفيدها وأعمها األلفاظ«)٤(، ولعل هذا الرأي وتواضع الناس عل اللغة وتطويرها هو 
ما عناه األخفش يف قوله يف احلديث عن اختالف اللهجات: »اختالف لغات العرب 
عل  مسوقًا  كّله  كان  وإن  خالف،  عل  ُوضع  منها  ُوضع  ما  أّول  أّن  ِقَبل  من  جاء  إّنام 
ما  قياس  عل  أهنا  غري  إليها،  للحاجة  كثرية  أشياء  بعُد  من  أحدثوا  ثم  وقياس،  صّحة 

١- ابن جني، اخلصائص، ٤٠/١.
٢- السيوطي، املزهر، ١/55.

3- املصدر نفسه، ١/٤3، ٤٤.
٤- املصدر نفسه، 3٨/١.
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اللغة، وهو  ثابتًا من  أن هناك جانبًا  ينّم عل  كان وضع يف األصل خمتلفًا«)١(. فكالمه 
تتطّور  التي  األلفاظ  وهي  متغريات  هناك  وأن  والرصفية،  النحوية  األساسية  قوالبها 
وفق حاجات مستخدميها، ولكنّها تظل عل قياس واحد وقوالب حمددة، وهي الثابتة 
أثر  لبيان  بابًا  خصصوا  حني  داللتها  يف  األلفاظ  تطّور  عن  احلديث  وجاء  اللغة.  من 
اللغة وانتقال معاين األلفاظ من معنى إىل معان أخرى، وهو ما جاءوا به  اإلسالم يف 
أبو  أو »معرفة األلفاظ اإلسالمية«)3(.وقد ألف  باب األسباب اإلسالمية«)٢(،   « حتت 
الزينة يف الكلامت  الرازي )ت3٢٢هـ( كتابًا كامال يف هذا املجال أسامه »كتاب  حاتم 
اإلسالمية«. وبرز ذلك يف حديث اللغويني عن امُلوّلد، الذي »أحدثه املولدون الذين ال 
حيتج بألفاظهم«)٤(. وكذلك جاء احلديث عن التطّور اللغوي يف الكتب التي خصصت 

للحن العامة، الذي » يتوّلد يف النواحي واألمم بحسب العادات والسرية«)5(.
وتنّبه اللغويون إىل خصوصية كل بيئة بلغة خاصة إذ حتّدثوا عن اختالف اللهجات: 
صوتًا وحركة وداللة وغري ذلك، وحني أوردوا أمثلة عل ذلك يف كتبهم)6(، وحّددوا 
بيئاهتا اخلاصة، وحني بّينوا خطورة هذا االختالف يف بعض األحيان، ومنه ما ذكره ابن 
يٍد له عل جبل  فارس من أن » زيد بن دارم وفد عل بعض ملوك محري، فألفاه يف ُمَتصَّ
ُمرشف، فسّلم عليه وانتسب له، فقال له امللك: ثب، أي: اجلس، وظّن الرجل أنه أمره 
بالوثوب من اجلبل، فقال: لتجدين أهيا امللك مطواعًا، ثم وثب من اجلبل فهلك، فقال 
امللك: ما شأنه؟ فخرّبوه قّصته، وغلطه يف الكلمة، فقال: أما إّنه ليست عندنا عربية: من 

دخل َظفار مّحر«)7(، أي عليه أن يتعّلم اللغة احلمريية. 

١- السيوطي، املزهر، ١/56.
٢- انظر ابن فارس، الصاحبي، ص٤٤.

3- انظر السيوطي، املزهر، ٢9٤/١.  
٤- السيوطي، املزهر، 3٠٤/١.

5- املصدر نفسه، 3٢٠/١.
6- انظر ابن فارس، الصاحبي، ص٢5-3١، السيوطي، املزهر،٢٢١/١-٢٢6، ٢55-٢6١.

7- ابن فارس، الصاحبي، ص٢٨.



-٢٢-

عل  درجوا  وأهنم  لغتهم،  يف  للعامة  خمصوصة  عادات  هناك  أّن  اللغويون  وأدرك 
هذه العادات، ومارسوها حتى وإن علم بعضهم خطأها وخروجها عن املعيار اللغوي 
يف  اللغة  مع  يتعاملون  ممّن  يقبل  وال  العامة،  هؤالء  من  يقبل  ذلك  أن  وبّينوا  السليم، 
تفسري الرشع، فهؤالء ال يقبل منهم إال املعيار السليم الصحيح، وهو ما يتضح يف قول 
ابن فارس: »ألن الناس مل يزالوا يلحنون ويتالحنون فيام خياطب بعضهم بعضًا، اتقاًء 
للخروج عن عادة العامة، فال يعيب ذلك من ُينصفهم من اخلاصة، وإّنام العيب عل من 

غلط من جهة اللغة فيام ُيغرّي به ُحكم الرشيعة«)١(.
بأن  القدامى  العرب  اللغويني  وعي  عن  واحلديث  السابقة،  اآلراء  هذه  عرض  إن 
عليها  املتواضعني  هبا  باملتكلمني  مرتبطة  وأهنا  هبا،  املخصوصة  البيئة  من  جزء  اللغة 
أبناء  أن خيالط  يقتيض  اللغة ومتحدثها  متعّلم هذه  بأن  نتيجة  إىل  يقود  لفظًا وأسلوبا، 
هذه اللغة، وأن يتعّرف إىل طرقهم يف التعبري، وإىل مدلوالت األلفاظ التي يعربون هبا 
اللغة،  أبناء  اللغويون، وهم من  اليومية، ومن هنا محل هؤالء  عن حياهتم وحاجاهتم 
فتمكنوا من وضع أسسها  اختالف هلجاهتا،  إىل  والتعرف  وارحتلوا جلمعها،  أقالمهم 
النحوية والرصفية والصوتية، ووضعوا املعاجم اللغوية، وما اختالف اآلراء الصوتية 
النحوية والرصفية والداللية إال صورة عن تنّوع مظاهرها االجتامعية، وتشكالهتا عل 

أرض الواقع. 
اللغويون إىل رضورة أن ينغمس متعلمها يف  تنّبه  ولكن السؤال الذي يطرح: هل 

البيئة وأن يتعايش مع أهلها مبارشة؟
االنغامس  بأن  وعي  عل  كانوا  أهنم  تنبئ  اللغة  كتب  يف  املبثوثة  اللغويني  آراء  إن 
والتعّود عل سلوك  مترين،  إىل  ذلك حيتاج  وأن  اللغة،  تعلم  ملحة ومهمة يف  رضورة 
أبناء اللغة، فال يتأتى تعّلمها إال بتكرار هذا السلوك والتدّرب عليه، أو بسامع أبنائها، 
أو بالتلقني عن طريق معّلم هلا، وهذا يتضح يف حديث ابن فارس عن تعّلم الطفل لغة 
أبويه وحميطه إذ قال: »تؤخذ اللغة اعتيادًا كالصبي العريب يسمع أبويه أو غريمها، فهو 
ن، وتؤخذ سامعًا من الرواة  يأخذ اللغة عنهم عل ممّر األوقات، وتؤخذ تلّقنًا من ُملقِّ

١- ابن فارس، الصاحبي، ص35-3٤.
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الثقات ذوي الصدق واألمانة«)١(.وال شك أن ابن خلدون كان سابقًا غريه يف احلديث 
اللغة من هذا املحيط، حتى  اللغة من املجتمع،  وذلك بسامع هذه  عن  رضورة تعّلم 
اللغات كلها  أبنائها، وهذا معنى قوله إن »  اللغوية عند  امللكة  تضحي سلوكًا، يقوي 
وجودهتا  املعاين  عن  للعبارة  اللسان  يف  ملكات  هي  إذ  بالصناعات،  شبيهة  ملكات 
وقصورها بحسب متام امللكة أو نقصاهنا«)٢(، فهذا قول واضح الداللة عل دور السلوك 
اليومي اللغوي، وأهنا كفايات يومية يأخذها املتعّلم من حميطها، وتكون ملكته يف هناية 
املطاف عل قدر هذه الكفاية. ويؤكد ابن خلدون رأيه يف هذا املوضوع إذ جعل اللغة 
يأخذها الالحق عن السابق سلوكًا، وهبذا يتعّلمها األطفال إذ قال عنها: »إّنام هي ملكة 
يف ألسنتهم، يأخذها اآلخر عن األول، كام تأخذ صبياننا هلذا العهد لغاتنا«)3(. ومن هنا 
خلص ابن خلدون أن تعّلم اللغات واكتساهبا ال يكون إال بنمو هذه امللكة سلوكًا يف 
جمتمعها، ويعاود االستشهاد عل ذلك بلغة الطفل والعرب واألعاجم واكتساهبم إياها، 
فيهم يسمع كالم  العربية موجودة  اللغة  َملكة  العرب حني كانت  فقال:»فاملتكلم من 
أهل جيله وأساليبهم يف خماطباهتم، وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم، كام يسمع الصبّي 
استعامل املفردات يف معانيها، فيلقنها أوالً، ثم يسمع الرتاكيب بعدها، فيلقنها كذلك، 
ثّم ال يزال سامعه لذلك يتجدد يف كّل حلظة ومن كّل متكلم، واستعامله يتكرر إىل أن 
واللغات  األلسن  يصري ذلك ملكة وصفة راسخة، ويكون كأحدهم، هكذا تصرّيت 
امللكات  أبا  السمع  كان  كله  العجم واألطفال«)٤(، وهلذا  وتعّلمها  إىل جيل،  من جيل 
اللسانية)5(عند ابن خلدون. ويؤكد يف موضع آخر أن معرفة القواعد اللغوية كالنحو ال 
حتدث ملكة يف اللسان، ألن معرفة هذه القوانني اللغوية تفيد معرفة باللغة أو اللسان، 

١- ابن فارس، الصاحبي،ص3٤   ، السيوطي، املزهر، 5٨/١، ١37، ١٤5. وانظر حديث السيوطي 
عن لغة الطفل وتعّلمه اللغة من أبويه، املزهر، ٢١/١، ٢3.

٢- ابن خلدون، املقدمة، 37٨/٢.
3- املصدر نفسه، 36٨/٢.
٤- املصدر نفسه، 37٨/٢.

5- انظر املصدر نفسه، 36٨/٢.
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بيئتها وحميطها)١(، ألن ذلك  بعد سامعها من  اللغة  إال بمامرسة  امللكة ال تكون  ولكن 
هو الذي يرفد كفاية املتعّلم، ويطلعه عل أساليب اخلطاب اللغوي االجتامعي، وهذه 
لفتة مهمة سابقة لبيان أن طريقة النحو والرتمجة احلديثة يف تعّلم اللغات وتعليمها ال 
ذلك:  ابن خلدون جمماًل  يقول  متعّلمها.  عند  لسانية  ملكة  إحداث  تكفي وحدها يف 
امللكة يف  فليس من حتصيل  الكتب،  املسطرة يف  القوانني  من  امللكة  تلك  »ومن عرف 
العرب«)٢(. ومع  باملامرسة واالعتياد والتكّرر لكالم  امللكة  وإّنام حُتّصل هذه  يشء...، 
ذلك كّله فإن ابن خلدون ظّل مرّصًا عل رأيه بأن األعجمي متعّلم اللغة وإن كان قادرًا 
عل تعّلمها من حميطها حتى حتصل له ملكتها إال أنه يظل عاجزا عن الوصول إىل مرتبة 
العريب يف بالغة اخلطاب، أو ما أطلق عليه مصطلح الذوق، ويرجع ذلك إىل أّن هؤالء 
» قصاراهم بعد طائفة من العمر، وسبق ملكة أخرى إىل لساهنم، وهي لغاهتم أن يعتنوا 
إليه من  ممّا يضطرون  املحاورة من مفرد ومركب  بينهم من  فيام  أهل مرص  يتداوله  بام 
ذلك«)3(، وهذا مبدأ سار عليه ابن خلدون يف تنظريه لتعلم اللغة وتعليمها خالصته » 

أن امللكة إذا سبقتها ملكة أخرى يف املحل فال حتصل إال ناقصة خمدوشة«)٤(.
وحتى ال يعرتض عليه معرتض يف رأيه، حيتج بعلامء اللغة من غري العرب، الذين 
سبقوا العرب يف بالغتهم وعربيتهم، أمثال سيبويه وابن فارس والزخمرشي، فبنّي أن 
هؤالء إنام أعاجم يف نسبهم فقط، ولكنهم تربوا ونشؤوا يف بيئة عربية، فكانوا عربًا يف 

نشأهتم واكتساهبم اللغة)5(.
ومل يغفل ابن خلدون دور احلفظ يف امللكة اللسانية، ويف تطوير الكفايات اللغوية، 
بل عّدها من أسس تعّلم اللغة العربية، صحيح أنه خص هبذا املوضوع الشعر والنثر 
واألمثال واخلطب وغري ذلك، ولكن ال ضري إذا استفاد متعّلم العربية من غري أبنائها 
معه،  يعيش  الذي  يسمعها من حميطه  وأقواالً  وأمثاالً  عبارات  األمر، وحفظ  من هذا 

١- ابن خلدون، املقدمة، ٢/3٨7.
٢- املصدر نفسه، 3٨٨/٢.
3- املصدر نفسه،3٨٨/٢.
٤- املصدر نفسه، 39٨/٢.

5- انظر املصدر نفسه، ٢/3٨9.
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ابن  رأي  عل  منواهلم،  عل  النسج  عل  قادرًا  فيضحي  رضورة،  هذا  بل  به  وينغمس 
خلدون، وحتصل له »امللكة املستقرة يف العبارة عن املقاصد عل نحو كالمهم«)١(.

وال شك أن كّل الطرق التي حتّدث عنها ابن فارس وابن خلدون تصب يف دائرة 
االنغامس، التي يمكن اإلفادة منها يف اآليت:

معرفة أمهية السامع من أبناء اللغة مبارشة.. ١
وتكرارها، . ٢ املعرفة،  هذه  يف  والتدّرج  ومالحظته،  اللغوي،  سلوكهم  معرفة 

فيضحون يف ذلك شأهنم شأن الطفل متعلم اللغة من والديه وبيئته املحيطة.
رضورة أن يتلقى أو يتلقن متعلم اللغة عن خبري فيها من أبنائها مبارشة، يميل . 3

عليه جزئياهتا.
أن قوانني اللغة وحدها ال تفي بغرض تعّلمها وتعليمها بل يب هلذا االنغامس . ٤

أن يأخذ حّظه، ليحصل املتعّلم به عل كفايات متعددة يف جمتمع اللغة وبيئتها، 
ويضحي قادرًا عل التعبري بطرقهم وأساليبهم.

وهذا األمر نّبه إليه أثري الدين أبو حيان إذ رأى أن اللغة »حتتاج إىل سامع من أهل 
ذلك اللسان«)٢(. واشرتط لغويون أن أخذ اللغة ونقلها ال يكون إال إذا كان اللغوي 
قد سمع من أهلها حّسًا »وأّما بغريه فال«)3(. فالسامع عن طريق التلقني من املحيط أو 
األهل أو املعّلم واعتياد الكالم وتكراره ما هي إال صور لرضورة االنغامس بأبناء اللغة، 
 ، السابقة  الطرق  إىل  أخرى تضاف  السيوطي يف مزهره طرقًا  ويعّدد  واالندماج هبم. 
وكّلها تشري إىل رضورة السامع املبارش، واألخذ عن أبناء اللغة من العلامء أو أبناء البيئة 

املأخوذ عنها)٤(، وهذا ما أورده:
»وللمتحمل هبذه الطرق عند األداء والرواية صيغ: أعالها أن يقول: أمل عيّل فالن، 
أو أَمّل عل فالن«. »وييل ذلك سمعت«، »وييل ذلك أن يقول: حّدثني فالن«، »وييل 
ذلك أخربين فالن وأخربنا فالن«، »وييل ذلك أن يقول: قال يل فالن«، »وييل ذلك أن 

١- ابن خلدون، املقدمة، ٢/3٨6.
٢- السيوطي، املزهر، ١/٤3.

3- املصدر نفسه، ١/59.
٤- انظر املصدر نفسه، ١٤/١.
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يقول: قال فالن، بدون يل، »وييل ذلك أن يقول عن فالن«. ويورد السيوطي أمثلة كثرية 
من كتب علامء اللغة، تدل عل أن ما أوردوه يف كتبهم كان هبذه الطرق، وحرصهم عل 
القايل يف  قوله: »رأيت  ثقة، فمن ذلك  أو ممّن عارشهم وكان  أبنائها  إياها من  تلقيهم 
أماليه يذكر يف الرواية عن ابن دريد حّدثنا، ألنه أخذ عنه إمالء، ويذكر عن أيب احلسن 
قرأه  فيام  أخربنا  وتارة  عليه،  إمالء  فيام سمعه  عيّل  أمل  تارة  األخفش  بن سليامن  عيل 
عليه، وتارة قرئ عليه وأنا أسمع، وقد يستعمل فيه حّدثنا«)١(. وهذا واضح جيل يف 
كتاب األمايل، فمتصفحه يرى تكرارًا لصيغة حدثنا، وقال، وأنشدنا، ويروى وغريها 

ممّا يدل عل ما مّر)٢(.
وجاءت إشارات اللغويني وأحاديثهم املبارِشة عن رضورة االنغامس حني تناولوا 
آداب اللغوي، فكان منها أن يكتب »كّل ما يراه ويسمعه، فذاك أضبط له«)3(، وهذا فيه 
داللة عل رضورة االنغامس يف جمتمع اللغة،  وإضافة أن عل املنغمس تقييد ما يسمعه 
ملا هلا من دور يف  أبنائها  اللغة من غري  ملتعلم  تقديمها  أبنائها،وهي نصيحة يمكن  من 
بعضهم  كان  إذ  ذلك  اللغة  مارس علامء  وقد  وثقافة.  لغة  من  ما سمع وعايش  حفظ 
يكتب اللغة عل ذراعه، وأرود القايل »يف املقصور واملمدود: قال األصمعي: قال عيسى 
بن عمر: كنت أنسخ بالليل حتى ينقطع سوائي )يعني وسطه(«)٤(.وطلبوا إىل اللغوي 
أن يرحل ليطلب الفوائد والغرائب اللغوية، وهو ما فعله اللغويون العرب القدامى)5(، 
أنه حذف  ألفاظهم«)6(. وروي  الذي كان »يتتبع األعراب فيكتب  ومنهم األصمعي، 
كثريًا من اللغة التي مجعها ومل يثبتها »ألنه مل يقو عنده إذ مل يسمعه«)7(. وهذا يدّل أيضًا 
واألخذ  بأهلها  واالختالط  فيها  العيش  ورضورة  اللغوية،  البيئات  خصوصية  عل 
ماعرّب  وهو  هبم،  ويتأثر  املستمع،  عادة  تتغرّي  االحتكاك  وهبذا  منهم.  والسامع  عنهم، 

١- السيوطي، املزهر، ١/١59-١6٠.
٢- انظر أبا عيل القايل، كتاب األمايل.

3- السيوطي، املزهر، ٢/3٠3.
٤- املصدر نفسه، ٢/3٠3-3٠٤.

5- انظر املصدر نفسه، ٢/3٠5.
6- املصدر نفسه، 3٠٨/٢.
7- املصدر نفسه، ٢/٤١5.



-٢7-

عنه الفارايب إذ قال: »إذا كثرت خمالطتهم لسائر األمم وسامعهم بحروفهم وألفاظهم مل 
يؤمن عليه ان تتغري عادته األوىل، ويتمّكن فيه ما يسمعه منهم«)١(.

وهناك لفتة مهمة يف رشوط اللغوي يمكن أن تنسحب عل متعّلمها من غري أبنائها 
القدر  عل  واالقتصار  التعليم  يف  والنصح  »التحري  وهي  املجتمع،  يف  ينغمس  حني 
ينبغي عليه األخذ هبذه  اللغة  أبناء  اللغوي من  املتعّلم«)٢(. فإذا كان  الذي حتمله طاقة 
النصيحة، فمن األوىل عل متعّلمها من الناطقني بغريها أن يلتزم هبا، فيطلب من اللغة 

ما هو مفيد، ويتعّلم منها يف اليوم قدر استطاعته.
ومن اإلشارات املهمة يف كتب اللغة التي تفيد أّن تعّلم اللغة ال يكون إال من أبنائها، 
عند  العرب  لسان  »وهذا  املزهر:  يف  السيوطي  أورده  ما  هبا،  امللمون  وحدهم  ألهنم 
خاّصتها وعاّمتها، ال يذهب منه يشء عليها وال ُيطلب عند غريها، وال يعلُمه إال من 
قبله منها، وال يرشكها فيه إال من اّتبعها، وقبله منها، فهو من أهل لساهنا«)3(. يدل هذا 

النص عل أمرين:
عل رضورة أخذ اللغة من أبنائها وجمتمعها احلقيقي، ألّن أهله هم أعلم الناس . ١

هبا، وهذا يقتيض التعايش معهم واالنغامس هبم.
يدّل عل أّن أخذ اللغة عّمن تعّلمها ال يستقيم، فهم مهام عرفوها، ال يمكنهم . ٢

أن يكونوا مثل أبنائها احلقيقيني.
يف  القياس  عل  السامع  األحيان  بعض  يف  غّلبوا  اللغويني  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املسموع  هذا  يكون  أن  اشرتطوا  ولكنهم  قاعدته،  خمالفًا  كان  وإن  اللغة،  استخدام 
متداوالً ومشهورًا بني يدي الناس، وهذا يدّل عل أمهية املحكي من القول والشائع بني 
الناس، الذي كثر ترداده عل ألسنتهم، يقول ابن جني: »وإن شّذ اليشء يف االستعامل 
وقوي يف القياس، كان استعامل ما كثر استعامله أوىل«)٤(، وهذا ما عرّب عنه ابن جني يف 

١- الفارايب، احلروف، ص١٤6، مناع، آمنة، حيي بن حيي، االنغامس اللغوي وأثره، ص١٠6٠.
٢- السيوطي، املزهر، 33٠/٢.

3- السيوطي، املزهر، 65/١-66. وانظر األوزاعي، حممد، اكتساب اللغة يف الفكر العريب القديم، 
ص١79.

٤- ابن جني، اخلصائص، ١٢5/١. وانظر ص١٢6.
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العرب قد  القياس إىل يشء ما، ثّم سمعت  أّداك  إذا  أّنك  موضع آخر، فقال: »واعلم 
نطقت فيه بيشء آخر عل قياس غريه، فدع ما كنت عليه إىل ما هم عليه«)١(.وهذا الكالم 
يدل عل وعي اللغويني بأن املسموع ال غنى عنه، وأن لغة املجتمع هي أساس يف كثري 
من األحيان، فال يمكن البن اللغة أو متعلمها االنفصال عن املجتمع، الذي قد يقوده 

إىل استعامالت للغة قد ال يدها يف القواعد واألوزان التي درسها.
من  املراضع  إىل  أوالدهم  يرسلون  كانوا  العرب  من  األرشاف  أّن  روي  وقد 
نتيجة احتكاكهم  ليزدادوا فصاحة  الزمان  القبائل، ويفصلوهنم عن أمهاهتم حقبة من 

باألعراب)٢(. 
هذه نامذج من آراء اللغويني القدامى التي خيلص هبا البحث أهنم كانوا عل وعي 
تاّم بأن السامع املبارش من أبناء اللغة للتعرف إىل عاداهتم اللغوية وطرقهم يف التعبري، 
يقولون، وتكراره حتى يضحي عادة  ما  واالنغامس يف جمتمعاهتم، والتدّرج يف معرفة 
سلوكية، ماهي إال أسس مهمة يف اكتساب اللغة، صحيح أهنم وضعوا ضوابط للناقل 
واملنقول عنه، وهم يتحرون مجع اللغة وتدوينها)3(، إال أّن هذا الفهم الجتامعية اللغة، 
ورضورة االحتكاك بأبنائها وبيئتها، هو املعنى النهائي والغاية املقصودة من االنغامس 
يأيت  أخرى  تفصيالت  مع  بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  يف  توظيفه  حال  اللغوي 

احلديث عنها الحقًا.

االنغامس أمهيته وأهدافه وحتدياته 
لقد ناقش اللغويون وعلامء النفس اكتساب اللغات ألبنائها وللناطقني بغريها، وتعّددت 
النظريات واألقوال يف هذا املوضوع، ويكاد أغلبهم يمعون عل أن البيئة هلا دور كبري ومهم 
يف هذا االكتساب، وعليها املعّول الرئيس فيه، ذلك أن اهلدف النهائي عند هؤالء أن يصل 
اهلدف  أن  يعني  وهذا  الكبري«)٤(،  األصيل  املتحدث  قدرة  أي  النهائية  »احلالة  إىل  املتعّلم 
األسايس هو أن يصل متعلم اللغة ومكتسبها إىل النموذج أو املثال من أبناء اللغة اهلدف، 

١- املصدر نفسه، ١/١٢6.
٢- انظر املناوي، فيض القدير، 3٨/3، مناع، آمنة، حيي بن حيي، االنغامس اللغوي وأثره، ص١٠6٠.

3- انظر األوزاعي، حممد، اكتساب اللغة يف الفكر العريب القديم، ص١75-١٨6.
٤- اليتباون، باتيس، سيادا، نينا، كيف نتعلم اللغات، ص6١، وانظر 6٢.
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وبتعبري أدق أن اإلنسان العريب عل سبيل املثال يمتلك يف ذهنه آلية لغوية ومنظومة ثقافية 
متنوعة، فهو يعرف، عل اختالف ثقافة الشخص، فصحى الرتاث، والفصحى املعارصة، 
وينطق باملحكية، ويميز لغة اخلطاب يف كل منها حسب السياق، ويمتلك منظومة إشارية 
وإيامئية، تربطه باجلامعة الكالمية التي ينتمي إليها، فحني ينغمس املتعّلم يف بيئة معّينة يكون 
هلا  تسعى  وأن  احلقيقة،  تدرك هذه  أن  االنغامس  تنظم هذا  التي  املؤسسة  عليه وعل  لزامًا 
سعيها، حتى يكون تفاعله بأبناء البيئة واعيًا، وفق اسرتاتيجيات واضحة ومرسومة بعناية.

واختلف اللغويون يف حتديد مفهوم اجلامعة الكالمية، فقيل هي » أي مجاعة من الناس، 
يتصل بعضهم ببعض سواء بطريق مبارشة أم غري مبارشة، وذلك عن طريق لغة شائعة 
بينهم«)١(، وقيل يف تعريفها: »أي جتّمع إنساين يتمّيز بكثرة وانتظام التعامل بني أفراده، 
يف  مهمة  باختالفات  األخرى  البرشية  التجمعات  من  غريه  عن  التجّمع  هذا  وخيتلف 
استخدام اللغة«)٢(. ومهام تنوعت التعريفات واختلفت يف إضافة رؤية واستبعاد أخرى، 
تنوع  الناتج عن  اللغوي  اخلطاب  املجتمع يف  أبناء  بني  الفردية  الفروق  اختلفت  ومهام 
الثقافة والطبقة والوسط االجتامعي، يظل واضحًا أن لكل بيئة من البيئات خصوصيتها 
القولية والفعلية، ومن هنا ينبغي إدراك هذا األمر منذ اللحظة األوىل من رسم الرؤية 
االنغامسية عل صعيد األفراد أو املؤسسات، فام يده املتعّلم يف بيئة عربية من لغة وثقافة 
قد ال يده يف غريها، مع التنبيه عل أن هناك قدرًا مشرتكًا من الثقافة اجلمعية للبيئات 
االجتامعية  املجموعات  »لتمييز  مهام  االنغامس  كان  هنا  ومن  املطاف.  هناية  يف  العربية 
لألبنية  اجتامعية  تفسريات  وجود  الحتامالت  »استبعاد  يعني  واستبعاده  املختلفة«، 
اللغة املجتمعية، وعن  والصيغ املستخدمة يف الكالم«)3(. ويتحدث هدسون عن أمهية 
رضورة معرفتها، فيقول: »حقائق اللغة يمكن أن تزيد من فهمهم للمجتمع، وكذلك 
فإنه من الصعب أن نجد يف خصائص املجتمع ما يمكن أن يكون أكثر متييزًا للمجتمع 

من لغته، أو يوازهيا أمهية يف الدور الذي تؤديه يف عملية قيام املجتمع بوظيفته«)٤(. 

١- هدسون، علم اللغة االجتامعي، ص٤5-٤6.
٢- املرجع نفسه، ص٤6-٤7.

3- املرجع نفسه، ص١6.

٤- املرجع نفسه، ص١7.
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مرتبطة  الطفل  لغة  تطّور  وفيجوتسكي  بياجيه  ومنهم  النفس  علامء  بعض  ويعل 
هبذا التفاعل االجتامعي واللعب مع الناس، فهي تنمو أساسًا بفضله، وقد توصل ليف 
فيجوتسكي إىل أن »األطفال يف البيئة التفاعلية املشجعة يستطيعون إحراز مستوى عال 
من املعارف واألداء«)١(. وبناء عل هذه املقدمات بات واضحًا أمهية االنغامس اللغوي 
ويمكن  األم،  اللغة  حتى  أو  الثانية  اللغة  تعليم  يف  حتقيقها  إىل  يسعى  التي  واألهداف 

إمجاهلا يف اآليت:
سياقها . ١ يف  إليها  واالستامع  هبا،  التفاعل  الثانية  اللغة  ملتعلمي  االنغامس  يتيح 

الطبيعي، ومعرفة سياقاهتا املتنوعة)٢( عل صعيد املفردات والتعبريات: تعجّبًا 
واستفهامًا وسخرية ودعابة، وغريها، وعل الصعيد الثقايف بأوجهه املختلفة.

يضحي املتعّلم قادرًا عل ربط ما سمع وتعّلم بمواقفه اخلاصة به، ما يزيد ثقته . ٢
الربطي  االجتاه  أرباب  عّول  وقّد  االنغامسية،  مراحله  تطّورت  كلام  بنفسه)3( 
والتنافيس يف تعليم اللغات، عل البيئة وما ينتج عن االندماج فيها من ربط  يف 
وتطورها  ونمّوها  اكتساهبا  يف  األكرب  الفضل  إليه  وأسندوا  وتعّلمها،  تعليمها 
إّنام  اللغوية  للمعلومات  التدريي  البناء  »أن  يرون  ،فهم  املتعلمني  أذهان  يف 
حيدث من خالل التعرض آلالف األمثلة من املالمح اللغوية التي يسمعوهنا، 
وبعد سامع املالمح اللغوية يف سياقات أو مواقف معّينة مرات ومرات، يربط 
عنرص  ظهور  فإن  ثّم  ومن  متزايدًا،  ربطًا  اللغوية  املالمح  تلك  بني  املتعلمون 

لغوي أو موقفي ما يستدعي ظهور عنارص أخرى يف ذهن املتعّلم«)٤(.
يوفر االنغامس للمتعلمني من يصححهم إن أخطأوا أو استخدموا اللغة يف غري . 3

سياقها، وقد جعل أصحاب االجتاه التفاعيل يف اكتساب اللغة هذا األمر مهاًم 
وأساسيًا يف تعّلم اللغة وتعليمها، وأطلقوا عليه اسم التفاعل املعّدل، وعّدوه 

١- اليتباون، باتيس، سيادا، نينا، كيف نتعلم اللغات، ص6٢، 63.
٢- انظر مناع، آمنة، حيي بن حيي، االنغامس اللغوي، ص١٠53، ١٠5٤.

3- انظر أبا الروس، عادل، دور االنغامس اللغوي، ص٢7١، زيد، حممد ، إسامعيل، داود، برنامج 
االنغامس اللغوي، ص٢، 3.

٤- اليتباون، باتيس، سيادا، نينا، كيف نتعلم اللغات، ص99.
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رضورة »جلعل اللغة مفهومة، بمعنى أن ما حيتاجه املتعّلم ليس بالرضورة تبسيط 
الشكل اللغوي بل فرصة للتفاعل مع متحدثني آخرين يعملون معه للتواصل 
ما حيتاجون  املتحاورون  التفاعالت حيّدد  متبادل، ومن خالل هذه  تفاهم  إىل 
فعله لالستمرار يف احلوار وجعل اللغة مفهومة، ويعني ما يقوله  مايكل لونج 
مع  حتّدثه  من  ثانية  لغة  فيها  اكتسب  مبتدئ  لغة  لنتعّلم  حاالت  توجد  ال  أنه 
التفاعل  وهذا  ما«)١(،  بطريقة  معه  حديثهم  يعّدلوا  مل  باللغة  أصليني  ناطقني 
املعّدل ليس رضورة أن حيتوي عل لغة مبسطة حسب »بل إنه قد حيتوي أحيانًا 

عل إسهاب، وبطء إيقاع يف احلديث، وإيامءات ومؤرشات سياقية أخرى«)٢(.
أقل . ٤ الثانية »يف  اللغة  وتعليم  تعّلم  يرّسع  االندماج  هذا  أن  إىل  باحثون  ويشري 

وقت ممكن وبكفاءة عالية«)3(، وييرس عل املتعلمني »اكتساب لغة األغلبية«)٤(.
الثانية، ويزيد من دافعيته . 5 اللغة  يثري االنغامس املهارات املختلفة لدى متعلم 

إىل تعّلم اللغة)5(، وبخاصة إذا ما ملس املنغمس تطّورًا فعليًا عل لغته عل أرض 
الواقع، وأضحى ذا قدرة عل التفاعل والتواصل مع أبناء اللغة اهلدف.

يسهم االنغامس يف تطوير قدرات املتعلمني »يف الفهم والشعور باالحرتام للغة . 6
والثقافة الثانية مع احلفاظ عل هويتهم الثقافية األصلية«)6(.

تغيري . 7 إىل  يدفعهم  ما  العريب،  الواقع  فهم  عل  املتعلمني  االنغامس  هذا  يساعد 
الصورة النمطية عن هذا املجتمع وأناسه التي استقوها من جمتمعهم األم، وقد 
املتعلمني  املثال، إذ جعل  أثره الكبري يف فلسطني عل سبيل  كان هلذا الربنامج 
التي  الفكرة  تعديل  فنجح يف  الفلسطيني وقضيته،  الشعب  طبيعة  يقفون عل 

١- اليتباون، باتيس، سيادا، نينا، كيف نتعلم اللغات، ص99.
٢- املرجع نفسه، ص١٠٠.

3- أبو الروس، عادل، دور االنغامس اللغوي، ص٢6٨.
٤- كوملاس، فلوريان، دليل السوسيولسانيات، ص٨٨١.

5- انظر أبا الروس، عادل، دور االنغامس اللغوي، ص٢7١، زيد، حممد ، إسامعيل، داود، برنامج 
االنغامس اللغوي، ص٢، 3، قريرة، توفيق، طريقة االنغامس اللغوي، ص١3١-١3٢.

6- قريرة، توفيق، طريقة االنغامس اللغوي، ص١3١.
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كانت سائدة يف أذهان كثري منهم عن هذه القضية وعن أناسها، فأضحوا الحقًا 
القضية  هلذه  رساًل  وأضحوا  املختلفة،  املحافل  يف  عنها  ومنافحني  مدافعني 

وعدالتها.
الثانية . ٨ ويمع كثري من املدرسني أن املتعّلم »الذي يتفاعل مع اآلخرين باللغة 

املتعلمني  أكثر  هو  اللغة  مهارات  ملامرسة  فرص  عن  ويبحث  عائق،  ما  دون 
التفاعل  هذا  فرصة  ثم  التفاعل  يف  الدافعية  للمتعّلم  توّفر  فإذا  نجاحًا«)١(. 
يف  األمهية  بالغ  أثر  هلا  ستكون  والثقافية  اللغوية  كفاياته  تطور  فإن  وتنظيمه، 

تعّلمه اللغة الثانية.
وقد يظن املرء أن هذا االنغامس سهل يسري، ولكن التجارب العملية أثبتت أن هناك 
صعوبات وحتديات تواجه املتعّلم واملؤسسة يف هذا املجال، وتكمن هذه التحديات يف:

أدوات . ١ املجتمع دون  يتفاعل مع  املتعّلم ال  أن  املعلوم  املنغمس، فمن  أهداف 
واسرتاتيجيات تضمن نجاح هذا االنغامس، ومن هنا فإن حتديد هذه األهداف 
املؤسسة  وتواجه  تواجهه،  التي  التحديات  أكرب  من  التنفيذية  ورسم خطواهتا 

التي يدرس فيها.
وتتجل بعض التحديات يف اختيار الفئة التي يتعامل معها املتعّلم يف املجتمع، . ٢

ويكون هلا قدرة عل إفادته ، وفهم أهدافه وثقافته، واختيار الفئة االجتامعية له 
أثر كبري يف نجاح العملية التفاعلية، وتنميتها، فهي تساعد املتعّلم عل التغلب 
التي يمكن أن تواجهه، ويتحّكم يف  النفسية والثقافية واللغوية  عل املعوقات 
هذا األمر عمر املنغمس أيضًا وثقافته، وقدرته الذاتية عل قبول ثقافة اآلخر، 

والتأقلم معها.
عقبات . 3 من  أخرى  عقبة  والعامية  الفصحى  اللغوية:  االزدواجية  تشّكل 

املؤسسة  املتعّلم قد درس هذه االزدواجية يف  إذا مل يكن  االنغامس، وبخاصة 
يف  تلكئه  أو  املتعّلم  إحجام  إىل  االنغامس  بداية  يف  أدت  فربام  الدرس،  وقاعة 
انغامسية  اسرتاتيجيات  بناء  فإن  هنا  ومن  املجتمع،  مع  التفاعل  يف  االستمرار 

مناسبة هلذه الغاية، والوعي هبا ييرس عل الطالب قبوهلا والتعامل معها.

1- اليتباون، باتسي، سيادا، نينا، كيف نتعلم اللغات، ص114-113.
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اعتامد بعض املؤسسات عل اللغة الفصحى وحدها يف تعليم العربية للناطقني . ٤
بغريها، ورفضها املحكية من أكرب التحديات يف الربامج االنغامسية، وبخاصة 
يف  عليه  ،ويلّح  املحكية  من  وينفره  باستمرار  يرشده  معّلام  الطالب  وجد  إذا 

عبارات قل وال تقل.
إن االختالف الثقايف يف البيئة  الواحدة وتعدد اللهجات فيها، يعّد مشكلة قد . 5

تواجه املتعّلم يف بداية طريقه يف االنغامس، ولذا ينبغي لفت نظره إليها كّلام دعت 
واالستنتاج  الربط  عل  وقادرًا  هبا  واعيًا  يضحى  عليها،حتى  وتنبيهه  احلاجة، 
قوّية،  دوافعه  فتكون  السلوكية«،  أنظمتها  وحتليل  »مالحظة  ثّم  ومن  الكيل، 

متكنه من »أن ينتقي ويكّيف سلوكه، ويطّوعه لتلك األنظمة«)١(.
وهناك أمور أخرى قد تواجه املتعّلم املنغمس يف البيئة الثانية، ومنها السخرية . 6

اللغة  تلقيه  عل  سلبية  نتائج  له  يكون  ربام  األمر  وهذا  هبا،  والتندر  لغته  من 
اختيار  يف  ثم  صدر،  برحابة  إياه  واستقباله  األمر،  هبذا  وعيه  وحّله  والثقافة، 

الفئة االنغامسية املناسبة التي يتفاعل معها. 
إيادها . 7 فإن  التعليمية  مواده  اللغوي  االنغاميس  للربنامج  املعوقات  ومن 

املتعلمني  وألهداف  االنغامس  لطبيعة  كبري  وفهم  خربة،  إىل  حيتاج  وحتضريها 
ومستوياهتم، وإعداده كذلك حيتاج إىل وقت طويل)٢(. 

اهلدف،  اللغة  ملتعلم  تعني عليه وتيرسه  الشاملة لالنغامس  بناء االسرتاتيجيات  إن 
املتعّلم واملعّلم واملؤسسة، ويعينهم عليها املجتمع، ومن  وهذه مسؤولية يتشارك فيها 

هذه االسرتاتيجيات:
الوعي الكيل بربامج االنغامس اللغوي وأهدافها اخلاصة والعامة.أ. 
تدريب املتعلمني عل هذا االنغامس وتطبيقه، وعل إعداد املواد التعليمية اخلاصة ب. 

به)3(، والتنبه إىل أن تكون هذه املواد مناسبة هلدف الطالب من االنغامس إن كان 
عاّمًا أو خاّصا بغرض خاص، وتوفري األنشطة الالزمة لنجاح ذلك كّله.

١- هدسون، علم اللغة االجتامعي، ص٤٨.
٢- انظر أبا الروس، عادل، دور االنغامس اللغوي، ص٢7٢، ٢75.

3- املرجع نفسه، ص٢6٨.
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 ويساعد عل تطبيقه اختيار الرشكاء اللغويني املناسبني الذين تتوفر فيها صفات ت. 
الوعي هبذا الربنامج، واحتياجات الطالب وأهدافهم وثقافتهم. 

باستمرار ث.  هلم  الراجعة  التغذية  وتقديم  املنغمسني،  املتعلمني  سلوك  مراقبة   
للمساعدة يف تطويرهم وتنمية لغتهم، وإعانتهم عل مواجهة املشكالت التي 

تعرتضهم)١(.
رسم اسرتاتيجيات كلّية لتزويد املتعلمني باملهارات اللغوية املختلفة، فتفاعلهم ج. 

مع املجتمع فرصة لزيادة كفاياهتم يف هذا املجال.
أن يتلقى املعلم أو املؤسسة تقارير دورية عن سري برنامج االنغامس، واألنشطة ح. 

والكفايات املختلفة التي يتلقاها املتعّلم فيه.
التنبيه عل أن تكون اللغة اهلدف هي حمور هذا االنغامس، وأن يكون التواصل 	. 

فيها طبيعيًا)٢(.
الفصحى د.  العربية  اللغة  أوجه  بني  للتفريق  املنغمس  لدى  عام  وعي  تشكيل 

واملحكية، وأن يراعي مقاماهتا يف برامج االنغامس، فإذا كان احلوار علميًا ينبغي 
أن خياطب املستمعني باللغة الفصحى، وإن كان احلوار عاديًا فتكون املحكية 
الذي  فيه، ألن  البت  يمكن  اجلانب ال  هذا  إن  احلقيقة  احلديث. ويف  لغة  هي 
املؤسسات  فبعض  ومؤسسته،  للطالب  االنغامس  من  النهائي  اهلدف  حيدده 
الفصحى  يتكّلم  أن  الطالب  عل  ترّص  ولكنها  االنغامس،  اسرتاتيجية  تتبنى 

حسب يف كل مقامات احلديث واخلطاب.

أنواع االنغامس واسرتاتيجياته
تزويد  إىل  هيدف  متكامل،  نشاط  هو  بل  واحدًا،  رضبًا  ليس  اللغوي  االنغامس 
عل  قدرته  من  وتزيد  وتطويرها،  ومهارية  وثقافية  لغوية  متعددة  بكفايات  املتعلم 
حماكاة النموذج اللغوي البن اللغة اهلدف، وقد اجتهدت املؤسسات التعليمية وبعض 
الباحثني واملختصني يف جمال تعليم اللغات يف تصنيف االنغامس إىل أنواع متعددة، ختدم 

١- انظر أبا الروس، عادل، دور االنغامس اللغوي، ص٢75، زيد، حممد، إسامعيل، داود، برنامج 
االنغامس اللغوي، ص٢، ٤.

٢- انظر زيد، حممد، إسامعيل، داود، برنامج االنغامس اللغوي، ص٢
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اهلدف العام لتعليم وتعليم اللغة الثانية، وتراعي احتياجاهتم وأهدافهم املختلفة، إال أن 
االهتامم انصب أكثر من غريه عل االنغامس يف املدارس متعددة الثقافات واللغات يف 
برامج تعليم اللغة الثانية يف أمريكا وفرنسا وغريمها ، فراعت املواد التعليمية املدرسية 
املختلفة، وراعت التقسيامت اهلدف اإلمجايل للربامج، واملستويات املختلفة، ولكن جاء 
إال  فيها  اتباعها  الواجب  والثقافة  واللغة  لألنشطة  فيه  تفصيل  ال  جمماًل  فيها  احلديث 
نادرًا )١(. ومن هنا كان ال بد من عرض هذه األنواع، ثم تقديم رؤية شاملة مفصلة من 

وحي التجربة ملا يمكن أن يكون فيها من أنشطة. ويمكن إمجال هذه األنواع يف اآليت:
قسم بعض الباحثني البيئة االنغامسية بشكل عام إىل رضبني:. ١

بيئة طبيعية، وهي التي حيتّك فيها املتعلمون مبارشة بأبناء جمتمع اللغة اهلدف، ب. 
فيتعلمون منهم اللغة والثقافة املختلفة دون ختطيط مسبق بصورة تلقائية يومية، 

كأن يعيشوا مع أرسة عربية، ويضحوا جزءًا من مكوهنا اللغوي والثقايف.)٢(
بيئة اصطناعية أو افرتاضية: وهي التي تصنع من خالل اسرتاتيجيات ترسمها ت. 

عل  ذلك  أكان  سواء  اللغة  جمتمع  يف  الطالب  لتغمس  التعليمية،  املؤسسة 
مستوى قاعة الدرس أو خارجها)3(.

ويف احلقيقة إن الفصل بني اجلانبني صعب جدًا، ذلك أن بعض املؤسسات التعليمية 
قد هتيئ البيئتني يف الوقت نفسه، وجتعل مما هو طبيعي صناعيًا حني تنسق مع األرسة 
هتيئها  التي  والبيئة  للتعّلم.  فيها  املقيم  بالضيف  خاصة  تعليمية  اسرتاتيجيات  املضيفة 
ولكنها  الطبيعي،  النموذج  حتاكي  وخارجه  الدرس  قاعة  يف  املطاف  هناية  يف  املؤسسة 

تتالءم واحتياجات املتعّلم ومستواه وتطّوره.
االنغامس العمري، ويقصد به ذلك االنغامس الذي يبدأ فيه الطالب بتعّلم اللغة . ٢

عليه  ويرشف  نفسه،  الوقت  يف  أكثر  أو  لغتان  له  فتجتمع  مدرسته،  يف  الثانية 
مدرسون من اللغة اهلدف أو ذوو ازدواج لغوي، وهذا النوع من االنغامس كان 

١- انظر قريرة، توفيق، طريقة االنغامس اللغوي، ص١5٨-١6١.
طريقة  توفيق،  قريرة،  ص7،  املهارات،  تعليم  يف  ودورها  اللغوية  البيئة  حممد،  الشّواي،  انظر   -٢

االنغامس اللغوي، ص١5٨.
طريقة  توفيق،  قريرة،  ص7،  املهارات،  تعليم  يف  ودورها  اللغوية  البيئة  حممد،  الشّواي،  انظر   -3

االنغامس اللغوي، ص١5٨.
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االختالف فيه يف أي عمر يكون، وقسم إىل ثالثة أقسام)١(:
اللغة األم إال بعد ت.  ُتدّرس  انغامس مبكر، ويبدأ من رياض األطفال، وفيه »ال 

ثالث سنوات، وتدّرس عل أهّنا اللغة األوىل بمعدل مرتني يف األسبوع، وملدة 
نصف ساعة«.

االنغامس املبكر اجلزئي، وفيه تستخدم اللغتان األوىل والثانية »أدايت تعليم منذ ث. 
بداية املدرسة، وتوّزع عدد ساعات اللغتني وفق خصوصيات الربامج«.

انغامس متأخر، وهو الذي يكون يف املرحلة الثانوية، »وهذا النوع من تصميم ج. 
الربنامج يتّم خّصيصًا للطالب الذين أمتّوا دورات اللغة الثانية يف االبتدائي«.

مراحل  قسمت  التي  اإلنجليزية  ويكيبيديا  يف  ورد  ما  العمري  التقسيم  هذا  ومثل 
االنغامس إىل مرحلة االنغامس املبكر، وتبدأ من عمر مخس سنوات، ومرحلة االنغامس 
املتأخر، وتكون بعد عمر  املتوسط، وتكون يف عمر تسع سنوات، ومرحلة االنغامس 

أحد عرشة سنة)٢(.
وواضح أن أنواع االنغامس هذه ختدم الدول متعددة الثقافات، التي تريد أن تدخل 
الثانية، وهو  اللغة  تعليم  برامج  لكل  عامًا  املدرسية، وليس  براجمها  إىل  الثانية  اللغات 
يف  أخرى  لغات  تدخل  التي  العريب  العامل  يف  والتعليم  الرتبية  وزارات  تفعله  بام  شبيه 
التعليم املدريس، ولكنها ختتلف أيضا يف العمر املناسب لذلك، ورّبام تتاميز املدارس يف 
اسرتاتيجياهتا يف هذا األمر، فبعضها يعّلم اللغة الثانية باالستعانة املبارشة باللغة األم، 
لغايات  أدائها  يف  الرقي  إىل  هتدف  التي  اخلاصة  املدارس  يف  وبخاصة  بعضها  ويتمّيز 
ليرشفوا عل  اهلدف،  اللغة  متحدثي  بمدّرسني من  باالستعانة  األول،  املقام  جتارية يف 

تدريسها، وينغمس الطالب هبم.
يمكن . 3 عامة،  أخرى  انغامسية  برامج  الدول  من  وغريها  أمريكا  يف  ووجدت 

حرصها يف اآليت:

املبني عل  التقسيم العمري  ١- قريرة، توفيق، طريقة االنغامس اللغوي، ص١٢9. وانظر مثل هذا 
املستوى املتقدم واملتوسط واملتأخر يف: مناع، آمنة، حيي بن حيي، االنغامس اللغوي وأثره، ص١٠5٨-

١٠95، وانظر أبا الروس، عادل، دور االنغامس اللغوي، ص٢73.
Wikipedia-language immersion ٢- انظر
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اللغة ث.  تعّلم  يف  وقته  من   %١٠٠ املتعّلم  فيه  يقيض  الكيل:  االنغاميس  الربنامج 
املنهاج  عرب  اليوم،  طوال  اهلدف  باللغة  التدريس  بـأنه  ويعّرف  الثانية)١(. 
املعّلم  »يستعني  الثانية  باللغة  القضايا  الطالب كل  يستوعب  مل  وإذا  املدريس، 

ببعض التقنيات املساعدة مثل الدراما وغريها«)٢(.
منغمسًا ج.  الربنامج  يف  وقته  نصف  الطالب  يقيض  اجلزئي:  االنغاميس  الربنامج 

يف اللغة الثانية)3(. فيقيض الطالب ما يعادل 5٠% من اليوم، وهو يتلقى املادة 
املتبقي واملنهاج واملوضوعات  الثانية »يف حني خُيّصص اجلزء  باللغة  التعليمية 

األخرى للغة األوىل«)٤(.
الربنامج ثنائي اللغة: وفيه تنغمس األقلية اللغوية باألكثرية يف قاعة الدرس، ح. 

واملدرسون  األقران  فيها  يندمج  والتعّلم،  التعليم  حمور  واحدة  لغة  وتكون 
معًا)5(.

لغتني 	.  إتقان  إىل  اللغة، هيدف  ثنائي  »برنامج  املزدوج، وهو  اللغوي  االنغامس 
التعليم  أشكال  من  شكاًل  باعتباره  اجلّيد،  األكاديمي  التحصيل  إىل  إضافة 
أخرى  وبعبارة  بلغتني،  واملحتويات  املوضوعات  وخمتلف  اللغوية  للمهارات 
حيّقق املتعّلم من خالل هذا النمط نوعني من النمّو:نموًا معرفّيًا أكاديميًا، وآخر 

لغويًا لسانيًا«)6(.
من . ٤ الثقايف رضبًا مستقاًل  الغطس  أو  الثقايف  االنغامس  الباحثني  بعض  ويعل 

رضوب االنغامس، يتزّود فيه الطالب بالثقافة اليومية لبيئة اللغة اهلدف كلغة 
البلد،  السفر، وعملة  الرتفيه ووسائل  ،وأماكن  السوق  املجامالت ومنتجات 

  .Wikipedia-language immersion١- انظر
دور  الروس، عادل،  أبا  وانظر  وأثره، ص١٠57،  اللغوي  االنغامس  بن حيي،  آمنة، حيي  مناع،   -٢

االنغامس اللغوي، ص٢7٤.
.Wikipedia-language immersion 3- انظر

دور  الروس، عادل،  أبا  وانظر  وأثره، ص١٠57،  اللغوي  االنغامس  بن حيي،  آمنة، حيي  مناع،   -٤
االنغامس اللغوي، ص٢7٤.

  .Wikipedia-language immersion 5- انظر
دور  الروس، عادل،  أبا  وانظر  وأثره، ص١٠57،  اللغوي  االنغامس  بن حيي،  آمنة، حيي  مناع،   -6

االنغامس اللغوي، ص٢7٤.
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والرتفيهية  السياحية  واألماكن  واالجتامعية،  الدينية  واملناسبات  التحايا  ولغة 
االجتامعية  املختلفة:  والتقاليد  العادات  بثقافة  كذلك  ويتزودون  ذلك،  وغري 

والدينية والقومية والعرقية وغريها)١(.
وهناك أنواع أخرى لالنغامس، وهي:. 5

يف أ.  املتعّلم  غمس  به  ويقصد  خاص،  غرض  أو  موضوع  إىل  املستند  االنغامس 
موضوع حمدد، عرب املهارات املختلفة، مثل املوضوع املهني أو التطوعي أو البيئة 
أو السياسة أو السياحة أو غريها، ويعتمد فيه عل الوسائل املتنوعة لتعزيز هذا 

االنغامس وتطويره)٢(. 
انغامس املحمية، وهو الربنامج الذي يقّدم فيه املحتوى املعريف باللغة اهلدف، ب. 

ويتوفر فيه البيئة املساعدة لتحقيق هذه الغاية)3(، ولعل االسم مشتق من محاية 
املتعّلم من التكّلم بلغته األم، وفصله عن متكّلميها إّبان االنغامس.

بدورتني، ت.  املتعّلم  »يلتحق  النوع  هذا  ويف  االرتباطي،  أو  املساعد  االنغامس 
بعضًا،  بعضهام  يكّمل  ولكن  اللغة،  عل  وأخرى  املحتوى،  عل  تركز  واحدة 
باآلخر،  مرتبط  منهام  كاَل  أّن  ذلك  اخلربات،  وتبادل  املهام،  تنسيق  حيث  من 
وتنميتها  تعزيزها  يرتبط  واللغة  وإتقاهنا،  اللغة  بوعي  فهمه  يرتبط  فاملحتوى 

واستعامهلا بكثافة املادة املعرفية وسعة دائرة االتصال«)٤(.
ويمكن تقسيم االنغامس وبراجمه وأنواعه بناء عل اخلربة الطويلة التي قضيتها . 6

يف تعليم العربية للناطقني بغريها وبرامج االنغامس إىل اآليت:
املختصة 	.  واملؤسسة  الدرس  قاعة  يف  التعليمية  باملادة  املرتبط  املوجه  االنغامس 

الدرس  وقاعات  املؤسسة  هذه  جعل  إىل  هيدف  النوع  وهذا  اللغات،  بتعليم 
فيها بيئة انغامسية، تكون فيها اللغة العربية هي لغة التواصل والتعليم، وتبنى 
االسرتاتيجيات الالزمة هلذه الغاية، عل مستوى أداء الدرس، واملنهاج، وربط 

١- انظر قريرة، توفيق، طريقة االنغامس اللغوي، ص١5٨-١6١.
٢- انظر مناع، آمنة، حيي بن حيي، االنغامس اللغوي وأثره، ص١٠56، انظر قريرة، توفيق، طريقة 

االنغامس اللغوي، ص97، ص١5٨-١6١.
3- انظر مناع، آمنة، حيي بن حيي، االنغامس اللغوي وأثره، ص١٠56.

٤- املرجع نفسه، ص١٠56.
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ذلك كّله باملجتمع اخلارجي، ويمكن رسم اسرتاتيجيات هذا النوع وفق اآليت:
عل -  املرتاكمة  واخلربات  وحديثها  قديمها  التعليمية  التوجيهات  تعني 

االنغامس  هذا  لتوجيه  الواقع،  أرض  عل  للتطبيق  قابلة  خطوات  رسم 
وجهته الصحيحة، ويمكن البدء مما قاله ابن خلدون إذ حتّدث عن التعليم 
وأسسه، فقال: »اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إّنام يكون مفيدًا إذا كان 
كل  من  مسائل  أوالً  عليه  يلقى  قلياًل.  وقلياًل  فشيئًا،  شيئًا  التدريج،  عل 
باب من الفن هي أصول يف ذلك الباب. ويقرب له يف رشحها عل سبيل 
يرد عليه، حتى  ما  لقبول  قّوة عقله واستعداده  ويراعي يف ذلك  اإلمجال، 
ينتهي إىل آخر الفن، وعند ذلك حيصل له ملكة يف ذلك العلم«)١(، ويستمر 
ابن خلدون يف عرض رؤيته التي تفيد االستمرار يف العرض املتدّرج للامدة 
املهمة  املعلومات  وتقديم  فشيئا،  شيئًا  اهلدف  باملوضوع  اخلاصة  العلمية 
املعقد  إىل  البسيط  من  ومستواه  واستعداده  استطاعته  قدر  عل  للمتعلم 
حتى تكتمل ملكته، وتنمو نموًا طبيعيا، مثل اإلنسان السليم الذي يعيش 
يف ظروف مالئمة هلذا التعلم والتعليم. واضح أن ابن خلدون وضع يده 
عل نقاط مهمة يف التعليم، يمكن اإلفادة منها يف كل فروع العلم واملعرفة، 

ومنها تعليم اللغة الثانية، فهو يرى:
أن التدّرج يف إعطاء العلم أمر مهم حتى يستوى الطالب عل سوقه، - 

وتنمو ملكته رويدًا رويدًا.
خيتار املعّلم األمور املهمة يف كل باب، فيعرف بامذا يبدأ ثم يبني عليه، - 

وهذا يقتيض يف تعليم اللغة أن يعرف املعّلم من أين يبدأ وأين ينتهي، 
فيجب عليه حينئذ أن يقف عل احتياجات متعّلم اللغة وفق الربنامج 
الذي يدّرسه، فمدرسو األغراض العامة ال بد هلم من معرفة املستويات 
وتطّورها، حيتاج الطالب يف كل منها من لغة وكفايات خمتلفة، لذا ينبغي 
عليهم االطالع عل مناهج من سبقوهم، وطرق تقديمها وتدريسها، 
مستويات  عل  االنغامس  يكون  وهنا  للغات،  العاملية  املعايري  وعل 

١- ابن خلدون، املقدمة، ٢/3٤7.
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األغراض  مدرسو  هذا حيتاجه  ومثل  املنشود.  واهلدف  تتالءم  متعددة 
باملستوى  الالحقة  االسرتاتيجيات  يف  االختالف  مراعاة  مع   اخلاصة 
أو  االقتصاد  أو  كالسياسة  بعينه،  خاص  بغرض  ُتعنى  التي  املبتدئ، 
حني  خاصة  آليات  هلا  يكون  أيضا  االسرتاتيجيات  وهذه  السياحة..، 
يتعّلق األمربتدريس أبناء العرب الذين عرفوا املحكية من آبائهم ثم أتوا 
إىل املجتمع العريب ليدرسوا الفصحى، فانغامس هؤالء له طرق خاصة 

لتنميته، قد تتفق أو ختتلف عن غريها يف الربامج األخرى.
وقد -  عليه،  يرد  ملا  واستعداده  الطالب  مستوى  خلدون  ابن  ينس  مل 

حيتاج  مرحلة  كل  يف  أنه  يدرك  الطالب  أن  يف  املالحظة  هذه  من  نفيد 
إىل موضوعات خاصة، هبا يتطّور، ويكون لالنغامس فيها فائدة، ففي 
هذا الصدد ال يمكن للطالب الذي جاء ليدرس يف جمتمع عريب أن يبدأ 
باالنغامس املوجه يف دروس سياسية قبل أن يكون عرف املجتمع أو 
العبارات اخلاصة باألحاديث اليومية، ألّن ذلك سيكون منفرًا له، وال 

يساعد البتة يف التعليم، لذا ينبغي الوعي هبذه النقطة وضبطها.
ويوجه كالم ابن خلدون إىل فكرة االستعداد النفيس لقبول اآلخر، فال - 

ينبغي أن يتعرض الطالب منذ البدء لصدمات بعيدة عن ثقافته، ألن 
التعليم، وتقّبل جمتمع  يزعزع قدرته عل االستمرار يف  أن  ذلك شأنه 

اجلديد.
يشري ذلك كله إىل أنه من الرضورة امللحة اختيار موضوع الدرس وفق - 

هبا،  وعي  عل  املدرس  يكون  مستوى  كل  يف  ومنهجية  تربوية  أسس 
وأن يركز عليها يف االنغامس، حتى يستويف جوانبها املختلفة لغة وثقافة 

واستخدامًا.
اسرتاتيجياهتم -  يرسمون  واملؤسسة  املدرس  يظل  املنوال  هذا  وعل 

يف كل مستوى، ويف كل مرحلة حتى حتصل ملكة اللغة عند املتعلم، 
اللغوية  امللكة  هذه  حدوث  عل  ومعينا  مهاًم  جزءًا  االنغامس  فيكون 

وعل الثقة بالذات، وقبول اآلخر، والتعايش معه. 
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وهناك اسرتاتيجيات أخرى يف العملية التعليمية تشكل رضورة ملحة - 
يف االنغامس املوجه املرتبط بقاعة الدرس، وقد حتّدث عنها كراشن إذ 
بنّي أن الطريقة الطبيعية يف تعليم اللغات تقتيض أن يلتزم املدرس باللغة 
اهلدف يف قاعة الدرس، وأن يكون املوضوع حيظى باهتامم املتعّلم، وأن 
واحلركات  املختلفة  البرصية  والوسائل  باملرئيات  املدرس  يستعني 
واإليامءات واإلشارات وغري ذلك إليصال اللغة للمتعّلم)١(، وجتنب 
الرتمجة يف قاعة الدرس والعملية التعليمية برمتها.باختصار ينبغي عل 

املدرس أن يستخدم التواصل القويل وغري القويل يف قاعة الدرس)٢(. 
 إن ما قّدمه كراشن يقود للتوسع يف احلديث عن وسائل االنغامس يف املناهج - 

وقاعة الدرس التي ينبغي أن تبعد املعّلم واملتعّلم عن استخدام الرتمجة، أو 
االستغناء عنها بدرجة عالية، ومنها الصور املساندة للمفردات وغريها يف 
املناهج، والرتكيز عل املحسوسات يف املستوى األول عل سبيل املثال عند 
تعليم األصوات واحلروف، ثم توفري الوسائل التكنولوجية احلديثة يف قاعة 

الدرس، التي تعني عل توضيح الكفايات اللغوية اهلدف.
التطبيق -  وهذا  للدرس،  املساند  التطبيق  املوجه  االنغامس  هذا  عل  يعني 

يمكن توفريه بغري طريقة، منها أنه بعد االنتهاء من الدرس اهلدف، يمكن 
االستعانة بوسائل التكنولوجيا داخل قاعة الدرس إلجراء حوار انغاميس 
بني املدرس والطالب، فمثال إذا انتهى املدرس من درس السوق، بعد أن 
والفاكهة،  اخلرضاوات  مثل:  خمتلفة  قطاعات  إىل  قسمه  قد  منهجيًا  يكون 
وحمل اللحوم واألسامك، والسوبر ماركت واملالبس وهكذا..، يمكنه أن 
يفتح عل االنرتنت عل الصور اخلاصة باخلرضاوات والفاكهة،ويطلب إىل 
أن  أو  الزبون،  والطالب  البائع،  فيكون هو  بينهام،  يبدأ حوارًا  أن  الطالب 
هًا هلام  يري حوارًا بني طالبني أو أكثر، يرشف املدرس عليهام، فيكون ُمَوجِّ
يف طرق التعبري والنطق وإدارة احلوار، وال يتدخل إال للرضورة امللحة... 

١- قريرة، توفيق، طريقة االنغامس اللغوي، ص١3٠.
٢- انظر املرجع نفسه، ص١٤١.
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وقد حُيرض املدرس أشخاصًا عربًا إىل قاعة الدرس، فيكون احلوار طبيعيًا 
بينهم وبني الطالب املتعلمني، ما يعطي ثقة أكثر هلؤالء بأهنم خرجوا من 
وقد  الدرس.  قاعة  يف  يمّثله  من  املوجود  املجتمع  دائرة  إىل  املدّرس  دائرة 
إىل  حرة  جولة  يف  طالبه  فيصحب  املجال،  هذا  يف  خطوة  املدّرس  يتقّدم 
السوق نفسه، ويأخذهم إىل القطاعات التي درسوها ويطلب إليهم إجراء 
حوار مبارش وفق كفاياهتم التي امتلكوها، أو ربام سأهلم مبارشة عن األشياء 

املحسوسة التي يروهنا عل أرض الواقع، وهنا تتحقق غري فائدة:
االحتكاك الطبيعي خارج قاعة الدرس، ولكنه موّجه، فيؤدون أدوارًا - 

تواصلية شبيهة بام يدور بالواقع اللغوي اليومي)١(.
ممارسة الكفايات التي تلقوها يف قاعة الدرس، فيقتنع الطالب أن ما - 

درسوه يمكن اإلفادة منه يف حياهتم.
قاعة -  يف  يدرسوها  مل  جديدة  وعبارات  كلامت  إىل  الطالب  يتعّرف 

عن  األسئلة  لدهيم  تكثر  مبارشة  السوق  يواجهون  فحني  الدرس، 
كيفيات متعددة لغوية وأسلوبية، فريغبون يف تعّلمها، عندئذ يأخذوهنا 

من منبعها، ويدونوهنا، فتضيف رصيدًا معرفيًا هلم. وهكذا...
وال شّك أن ذلك كّله يعطي ثقة للطالب يف لغته وبام يدرس، فيكرس - 

حاجزًا نفسيًا جمتمعيًا ربام وقف مرارًا عائقًا أما تعّلمه اللغة، أو مّرت 
عليه بسببه حلظات إحباط كثرية.

تنمو مهارات الطالب املختلفة يف السامع واملحادثة، وكذلك يف الكتابة - 
حني يدونون مالحظات جديدة، ويف القراءة حني يقرؤون عل سبيل 

املثال الالفتات اخلاصة بالسوق.
يدرس -  ما  لربط  موجه  انغامس  دور  هلا  يكون  أن  للمناهج  ويمكن 

العبارات اخلاصة  الطالب  إذا درس  املثال  فيها بخارجها، فعل سبيل 
توجيه  يمكن  وغريها،  التهنئة،  أو  االجتامعية  املناسبات  أو  بالتعارف 
الطالب إىل مجع أخرى منها، يتعذر عل املنهاج الفصيح إدراجها بني 

١- انظر قريرة، توفيق، طريقة االنغامس اللغوي، ص١3٨.
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وحمكية،  فصيحة  لغة  واحد:  بحجر  عصفورين  هبذه  فيرضب  دفاته، 
احتكاكه  عن  فضاًل  هذا  والثقافية،  اللغوية  املتعّلم  رصيد  من  تزيد 
يف  مستقباًل  ديدنه  ذلك  فيكون  واالستعالم،  عنها  للسؤال  املبارش 
بقاعة  املرتبط  املوجه  االنغامس  يتطّور  وهكذا  األخرى.  املوضوعات 
وللمدّرس  فيه،  تدرس  التي  واملوضوعات  املستوى،  حسب  الدرس 

أن يفتح آفاقًا كثرية يف هذا املوضوع.
انغامس موّجه مبني عل اسرتاتيجيات املؤسسة العامة، وال عالقة للامدة املدروسة د. 

التعليمية  العملية  املؤسسة  أو  املدرس  يوّجه  أن  االنغامس  هبذا  ويقصد  فيها. 
وجهة انغامسية، تكون رافدًا إضافّيًا ملا درسوه يف قاعة الدرس، وال يعني ذلك أن 
يكون األمر عشوائيا بل منّظاًم ومدروسًا بعناية، وهنا ختتلف املؤسسات يف ابتكار 

الوسائل واألساليب التي تضفي املعرفة للطالب، ومن هذه الوسائل:
الرشيك اللغوي، ويقصد به ابن اللغة الذي يرغب بالتبادل اللغوي واملعريف - 

مع متعّلم لغته، وينبغي عل املؤسسة أن ختتار هذا الرشيك بعناية، وأن تشرتط 
فيه رشوطًا هلا دور مهم يف حتقيق أهدافهم املنشودة منه، فمنها أن يكون جاّدا 
صفات  له  وأن  اآلخر،  بثقافة  واللغوي،وواعيًا  والثقايف  املعريف  التبادل  يف 
نفسية وثقافية مغايرة ملا نشأ عليه،وأن يرسم اسرتاتيجيات معينة هلذا التبادل 
أن  للمؤسسة  يمكن  وهنا  مدروس،  غري  عشوائيًا  اللقاء  يكون  فال  اللغوي، 
توجه األنشطة اللغوية بني الطرفني أو يرتك املجال هلام يف رسم حدود واضحة 
ومفيدة هلذا االنغامس، عل أن يقّدم الطرفان تقارير أسبوعية أو حسب االتفاق 

للمؤسسة لبيان التطور والكفايات التي اضيفت إىل رصيد املتعّلم.
الثقافية، -  املسابقات  مثل  متنوعة  وأنشطة  لغوية،  ألعابًا  املؤسسة  تنظم  أن 

إليها  يستمعون  أو  الطالب،  يؤدهيا  التي  املختلفة  واملحارضات  والندوات 
املخرج  بذلك  فيتحقق  مسبقًا،  عليه  يتفقون  موضوع  يف  عريب  من  مبارشة 
املفهوم أو اإلنتاج الشفوي، الذي يزيد من خربة الطالب اللغوية والثقافية)١(.

١- انظر اليتباون، باتيس، سيادا، نينا، كيف نتعلم اللغات، ص١٠7، زيد، حممد، إسامعيل، داود، 
برنامج االنغامس اللغوي، ص٢.
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أن تعمد املؤسسة إىل إرشاك الطالب يف العمل التطوعي يف مؤسسات البلد - 
املختلفة.

أن تدجمهم يف الفرق الرياضية والفنية أو يف إنتاج املعارض والتحضري هلا.- 
أن تعقد هلم رحالت خمتلفة يف املجتمع، يتعرفون من خالهلا إىل ثقافة البلد - 

اللغوي  رصيدهم  فيزيد  خمتلفة،  وتقاليد  عادات  من  فيها  وما  وأماكنها، 
والثقايف.

أن يكون هناك برنامج خاص لدمج الطالب بثقافة املجتمع يف األعراس - 
وهتنئته  مريض  وزيارة  األعياد  يف  أو  املختلفة،  االجتامعية  واملناسبات 
بالسالمة، أو يف إقامة املطبخ اللغوي متعدد الثقافات، الذي يقّدم فيه كل 

طالب شيئًا يمّثل ثقافة بلده من األطعمة املختلفة.
أن يشارك الطالب يف إنتاج مشاهد متثيلية أو مرسحية باللغة العربية.- 
إقامة حفالت التخرج للطالب، فيكون املتعّلمون اخلريون القائمني عل - 

متثيلية،  فقرات  وتقديم  شعر،  وقراءة  وغناء  كلامت  من  املختلفة  فقراهتا 
وإنتاج عروض خمتلفة عن حياهتم يف جمتمع اللغة اهلدف.

إن من األمور االنغامسية التي جتلب انتباه الطلبة، وتشد انتباههم ما يمكن أن - 
يطلق عليه »املطبخ اللغوي«، ويقصد به تصميم حمارضات انغامسية للطلبة 
للتعرف إىل املطبخ العريب واحللويات العربية، فيعد املدرسون طريقة عملها 
قبل املحارضة، ثم ترشح عل مسامعهم، وتطّبق عمليًا يف مطبخ يهز هلذه 
فائدة، منها  بأنفسهم، وهذا حيقق غري  الغاية، ويمكن هلم أن يربوا ذلك 
املتعة وبخاصة للمتعلامت من اإلناث، والتعرف إىل الثقافة العربية يف هذا 
الفصيح واملحكي، فضاًل  بني  التي متزج  اللغوية  املجال، وزيادة احلصيلة 

عن اخلربة التي حيصل عليها الدارسون يف حياهتم، ونقلها إىل بلداهنم.
 ويمكن حتقيق االنغامس املؤسيس يف التخطيط لبحوث ومقابالت ومشاريع - 

خترج، هتدف إىل انغامس الطالب يف جمتمع اللغة، كأن يوّجه الطالب جلمع 
أمثال عربية خاصة بمحور معني، مثل موضوع املرأة أو الرجل..، أو إجراء 
مقابلة مع شخصية عامة أو سياسية أو أدبيةوغريها، وهذا حيقق مهارات 
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الثقايف  اجلانب  إىل  إضافة  والكتابة،  واملحادثة  السامع  مقدمتها  يف  متعددة 
الذي حيققه هذا النوع من االنغامس.

ويمكن حتقيق االنغامس اللغوي بأن يعيش الطالب مع عائالت عربية أو - 
بمهاراهتا  اللغة  ويامرسون  والثقافة،  اللغة  منهم  فيأخذون  عرب،  طالب 

املختلفة)١(.
تنظيم خميامت لغوية ثقافية يكون فيها متعلمو اللغة العربية جنبًا إىل جنب - 

تزويد  هدفه  املخيم،  هلذا  املعامل  واضح  برنامج  هناك  ويكون  أبنائها،  مع 
داريس العربية بكفايات جديدة لغوية وثقافية، وتطوير مهاراهتم املختلفة، 

فينغمسوا يف احلياة العربية كام هي يف واقعها املعاش)٢(.
املكتوبة -  إعالناهتا  تنرش  أن  التعليمية  املؤسسة  عل  أن  بعضهم  ويرى 

املتعلمني عل االستامع عل الربامج  العربية، وأن تعّود  باللغة  وتوجيهاهتا 
اإلذاعية باللغة اهلدف وكذلك عل حضور املحارضات هبا، وتوفري الكتب 

واملواد التعليمية املقروءة هبا)3(.
إن هذه األنشطة االنغامسية املتنوعة ستؤدي دورًا مهام ومساندًا يف العملية التعليمية، 

ويف حتقيق األهداف املنشودة من تعليم اللغة.
الطالب ذ.  يد  وفيه  الطبيعي،  االنغامس  عليه  يطلق  ما  أو  العشوائي  االنغامس 

ربام  االنغامس  هذا  مثل  أن  شّك  وال  اللغة،  جمتمع  يف  تلقائيًا  منغمسًا  نفسه 
ليتناسب مع  اللغة ويوّظفه  تكون مضاّره أكثر من منافعه إن مل يستغله متعّلم 
احتياجاته، فهذا االنغامس ال يراعي مستوى، وال تدّرجًا، وال ماّدة مدروسة، 
وقد يسهم يف إحداث فجوة ثقافية، ويسبب عزوفًا من الدارسني عن اللغة إذا 
ما رموا أنفسهم يف بحر اللغة، وال يملكون أدوات النجاة التي توصلهم إىل بر 

األمان، وترشدهم إىل نقطة الوصول.

١- انظر الشّواي، حممد، البيئة اللغوية ودورها يف تعليم املهارات، 7.
٢- انظر زيد، حممد، إسامعيل، داود، برنامج االنغامس اللغوي، ص3.

3- انظر الشّواي، محمد، البيئة اللغوية ودورها في تعليم المهارات، 8.
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االنغامس اللغوي يف املؤسسات التي تدرس اللغة الثانية يف جمتمع اللغة األم. ر. 
ما  فهو  بيئته،  يف  العربية  اللغة  متعّلم  أمام  حتديًا  يشكل  االنغامس  هذا  ولعّل 
ذلك  يسهم  فال  وثقافته،  بلغته  حماطًا  نفسه  يد  حتى  الدرس  قاعة  تنفّض  إن 
ينبغي عل  باللغة اهلدف. ومن هنا  ثقافته اخلاصة  تعزيز  أو  يف تطوير كفايات 
املؤسسة أن تسعى إىل اسرتاتيجيات خاصة تعني الطالب عل االندماج بأرباب 

اللغة اهلدف، ومن هذه االسرتاتيجيات الكائنة واملمكنة:
البلدان -  إىل  أكاديمية  بربامج  امللتحقني  أبناءها  ترسل  املؤسسات  بعض  أن 

العربية، وترسم هلم بالتعاون مع مؤسسات تلك البلدان التي يتعاملون معها 
اسرتاتيجيات، تعمل عل انغامسهم يف املجتمع، لتطوير كفاياهتم املختلفة، كأن 
يقيموا مع عائالت عربية أو طالب عرب، أو تنظم املؤسسة املضيفة أنشطة ، 
جتعل الوافد للتعليم والتعّلم يد »نفسه منغمسًا يف املحيط الثقايف للغة املتعّلمة 
انغامسًا تاّمًا«)١(، وهنا يمكن أن يكون االنغامس موّجهًا، يرشف عليه أساتذة 
الطالب، وفق اسرتاتيجيات ترسمها املؤسسة التعليمية ويسهم الطالب فيها، 
تشكل يف جمملها خارطة طريق تطّور هذا الطالب، وجتعل إقامته يف املجتمع 
اجلديد مفيدة. وهذا الرضب من االنغامس يعّد رضبًا من السياحة اللغوية)٢(.

أن تستعني املؤسسات التعليمية بأبناء اللغة اهلدف لتدريس طالهبام اللغة - 
الثانية، ويف بناء اسرتاتيجيات انغامسية حتقق غاياهتم املنشودة.

أهدافهم -  حتقيق  يف  العربية  اجلالية  أبناء  مع  املؤسسات  هذه  تتعاون  أن 
متنوعة،  وثقافات  متعددة  هلجات  سيجدون  أهنم  صحيح  االنغامسية، 

ولكنها حتقق يف هناية املطاف قدرًا معّينا ومفيدا من االنغامس.

االنغامس يف طرق تعليم اللغة الثانية وتعّلمها
ال تتساوى طرق تعليم اللغة الثانية يف اهتاممها باالنغامس اللغوي والثقايف وباالتصال 
وتعّلمها،  اللغة  تعليم  من  وضعتها  التي  لألهداف  تبعًا  ختتلف  بل  اهلدف،  اللغة  بأبناء 
سأركز هنا عل الطرق التي راعت االنغامس يف منهجها التعليمي، ومنها الطريقة املبارشة، 

١- قريرة، توفيق ، طريقة االنغامس اللغوي، ص١3١.
٢- انظر املرجع نفسه، ص١3١.
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وأوتويسربسن،  وماكسملني،  فرانك،  ف.  و  سوفري،  ول.  جوان  فرانسوا  رّوادها  ومن 
مبارشة بني  الطريقة هبذا االسم »ألهنا تفرتض وجود عالقة  باملر)١(، وسمّيت  وهارولد 
اللغة األم«)٢(،وهلذا  العبارة والفكرة، من غري حاجة إىل وساطة  الكلمة واليشء، أو بني 
جعلت أساسها »استعامل اللغة األجنبية لالتصال والتخاطب« اليومي)3(، »واالتصال هبا 
مع الناس بشكل طبعي عفوي«)٤(، وقد استمدت هذه الطريقة تسميتها أيضًا من حتريمها 
األم  اللغة  إىل  الرتمجة  بعمليات  املرور  بدون  اجلديدة  »باللغة  املبارش  وارتباطها  الرتمجة، 
اآلداب  غري  أخرى  ثقافية  عنارص  املتعّلم  إىل  وتضيف  بالكالم،  هتتم  وهي  للطالب«)5(. 
والفنون اجلميلة كاجلغرافيا واجلو واملال والقيم وغريها، واملعلومات اليومية عن حياة أبناء 
اللغة اهلدف، وتستعيض عن اللغة األم بوسائل خمتلفة لفهم املعنى مثل الصور واحلركات 
واإليامءات والرسوم وغريها، وهتيئ الطالب ليعيش مع اللغة اهلدف منذ اللحظة األوىل، 
الشفهي  وباحلوار  السليم،  بالنطق  ثّم  باالستامع  االهتامم  طريق  عن  طبيعيًا  وليكتسبها 
التقليدية،  الطريقة  املفردات كام تفعل  تامة، بدل االنشغال بحفظ قوائم  والكالم بجمل 
فإن  متحدثيها«)6(.وهكذا  وثقافة  حياة  معرفة  حيّتم  ما  لغة  »تعّلم  أّن  الطريقة  هذه  وترى 
هذه الطريقة تؤسس ملبدأ االنغامس اللغوي الثقايف، وتضعه أولوية من أولوياهتا إلدراكها 
عل  رّكزت  وهلذا  أبنائها،  ثقافة  ومعرفة  اهلدف  اللغة  مع  والعيش  التخاطب،  لغة  أمهية 
التعّلم أكثر من التعليم، واختارت، يف قاعة الدرس واملواد التعليمية، املفردات والرتاكيب 

الشائعة املتعلقة بحاجات املتعّلم اليومية، لتؤهله بعد ذلك لالنطالق إىل احلياة العامة)7(.

١- انظر العصييل، عبد العزيز، طرائق تعليم اللغة العربية، ص6١.
٢- انظر املرجع نفسه، ص6٢.

3- الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص٢١، العصييل، عبد العزيز، طرائق تعليم 
اللغة العربية، ص63.

٤- العصييل، عبد العزيز، طرائق تعليم اللغة العربية، ص6٢.
العزيز، طرائق  العصييل، عبد  انظر  اللغة، ص٢١،  دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس  5- الرسن، 

تعليم اللغة العربية، ص6٢، 6٤.
العصييل، عبد  انظر  اللغة، ص٢7-٢٨، ٢9،3٠،  تدريس  دايان، أساليب ومبادئ يف  6- الرسن، 

العزيز، طرائق تعليم اللغة العربية، ص63، 6٤.
7- انظر العصييل، عبد العزيز، طرائق تعليم اللغة العربية، ص6٤.
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وتلتقي الطريقة السمعية الشفوية يف بعض أفكارها مع الطريقة املبارشة، وختتلف 
أفراد  يتعارف  التي  الصوتية  الرموز  اللغة »جمموعة من  أن  ترى  معها يف أخرى، فهي 
املجتمع عل داللتها ووظائفها لتحقيق االتصال فيام بينهم، وأهنا بنية شكلية وظاهرة 
واالتصال  االنغامس  املعنى جتعل  هبذا  فهي  الشفهي«)١(.  الكالم  فيها  األصل  شفهية، 
بأبناء اللغة ومعرفة طريقة نطقهم ودالالهتم السياقية أساسًا هلا، ومن هنا كانت اللغة 
إليصال  متنوعة  أساليب  إىل  املدرس  ويلجأ  فيها،  التعليمية  العملية  حمور  هي  اهلدف 
سياقها  يف  االتصال  ولغة  الشفهي  احلوار  عل  الطريقة  هذه  وتركز  للمتلقني،  املعاين 
الطبيعي، ألن اللغة يف مبادئها »ما يتحّدث به الناطقون باللغة بالفعل«)٢(،وبالشائع من 
من  »متدّرجة  للمتعّلم  فتقّدمها  عامية،  كانت  وإن  املعارص  االستعامل  اهلدف يف  اللغة 
األكثر شيوعًا إىل الشائع فاألقل شيوعًا«.وتويل هذه الطريقة أيضًا أمهية لالستامع اجليد 
يقّدم هلم من حوار مع تقسيم هذا احلوار  ملا  الطالب  ترداد  له، وتعتمد عل  ولالنتباه 
إىل أجزاء، ثم يؤدي الطالب أدوار احلوار مرة أخرى، ويعاد توزيع أدوراه عليهم، كل 
ذلك عل عني املدرس ورقابته)3(. فالرتكيز عل التواصل واللغة اهلدف وترداد املواقف 
االنغامس  منهج  لّب  يف  هي  الدوام  عل  ومراجعتها  عليها  والبناء  الواقعية  احلوارية 
اللغوي داخل قاعة الدرس، وهو متثيل واقعي ملا يري خارجه، ويشبه لغة املتحدث 
األصيل، وحني يتقنه الطالب بأشكاله املختلفة يكونون قد وصلوا إىل مبتغاهم يف هذا 
املوقف التواصيل.وهناك إشارة مهمة يف هذه الطريقة يب التنويه إليها، وهي اعتامدها 
العادة  زادت  التكرار،  كثر  »فكّلام  املتعلمني  عند  سلوكية  عادة  لتكوين  التكرار  عل 
األم،  وتعّلم عادات  اللغة  التغلب عل عادات  الطالب  التعّلم«، واستطاع  قّوة وزاد 
اللغة اهلدف)٤(، ويف االهتامم بلغة التخاطب هي تتبع النظام الطبيعي يف تعّلم اللغات، 
فيكون املتعّلم شأنه شأن الطفل مكتسب اللغة األم، يتبع خطواته يف ذلك »يف اكتساب 

١- العصييل، عبد العزيز، طرائق تعليم اللغة العربية، ص95.
٢- املرجع نفسه، ص95، 9٨.

3- الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص٤5-37، ٤7، 5٠، 5٢، 53.
٤- املرجع نفسه، ص٤7، 5٠.
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ترى  وختامًا  الكتابة«)١(،  القراءة،  الكالم،  السامع،  املكتسبة:  للمهارات  األوىل  لغته 
ُيعّرف  »أن  املعّلم  واجبات  أهم  من  وأن  والثقافة،  اللغة  بني  فرق  ال  أنه  الطريقة  هذه 
الطالب هبذه الثقافة«)٢(، التي تتكّون لديه »من السلوك اليومي، وطريقةحياة متحدثي 
اللغة اجلديدة«)3(. ومع ذلك كّله يظل مفهوم االنغامس أوسع مما تقّدمه هذه الطريقة، 
املدرس  بني  الداخيل  االنغامس  يستوعبها  أن  من  أكثر  والثقافة  التواصلية  فاملواقف 

وطالبه، ولذا يظلون بحاجة إىل املجتمع أو االنغامس بالناس يف الواقع الفعيل.
الواسع،  ذلك  وتبتعد طريقة جورجي لوزانوف اإلحيائية عن االنغامس بمفهومه 
أهنا تركز عل العقل يف العملية التعليمية ال االتصال املبارش بأبناء اللغة، وتعتمد عل 
اللغة األم يف التعليم والتعّلم، وعل اخلطاب غري املبارش، الذي يثري الالوعي واخليال 
اإليايب، ولكنها يف جانب واحد هتتم بثقافة أبناء اللغة اهلدف، وبخاصة حياهتم اليومية، 

ومن هنا فإهنا متس جانبًا من االنغامس اللغوي والثقايف)٤(.
وتلتقي طريقة تعليم اللغة اجلامعي، التي ابتكرها شارليز أ. كوران يف بعض مبادئها 
والتعّلم،  التعليم  أثناء  يف  اليومي  االتصال  لغة  عل  تركيزها  يف  االنغامس  منهج  مع 
أكثر  للمتعلمني، ويف  املعاين  إيصال  األم يف  اللغة  اعتامدها عل  ولكنها ختتلف معه يف 

مبادئها األخرى)5(.
الثانية، وأكثرها اعتامدًا عل مبدأ االتصال واالنغامس  اللغة  ومن أبرز طرق تعليم 
أو  املبارش،  أو  اجلديد،  أو  الطبيعي،  املذهب  أو  الكاملة،  الطبيعية  االستجابة  طريقة 
اإلصالحي، أو التحلييل، أو التقليدي لربطه بالطرق السابقة له)6(، ومن رّواده كراشن 
وترايس تريل، وتبدأ هذه الطريقة بتعليم اللغة اهلدف باستعامهلا منذ اللحظة األوىل من 

العزيز،  العصييل، عبد  وانظر  اللغة، ص٤9، 5١،  تدريس  أساليب ومبادئ يف  دايان،  ١- الرسن، 
طرائق تعليم اللغة العربية، ص96.

٢- الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص ٤9.
3- الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص5١، وانظر العصييل، عبد العزيز، طرائق 

تعليم اللغة العربية، ص95.
٤- انظر الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص ٨5، 9١، 95، 96، 97، 9٨.

5- انظر املرجع نفسه، ص١٠3، ١١١، ١١3، ١١6، ١٢٨، ١٢9.
6- انظر العصييل، عبد العزيز، طرائق تعليم اللغة العربية، ص١7٠-١7١.
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تعّلمها، وجتعل مهارة االستامع أساسًا يف هذا األمر، وقد اخّتذت من اكتساب األطفال 
الطبيعي اللغة يف مراحلهم احلياتية األوىل أنموذجًا هلذا األمر، فالوليد »يقيض شهوره 
األوىل يستمع إىل الناس من حوله، قبل أن يبدأ احلديث، فالطفل عنده الوقت الستامع 
استعداد  عل  يكون  عندما  هو  يتحّدث  بل  اآلن  يتكّلم  بأن  خيربه  أحد  ال  يسمع،  ما 
لذلك«)١(. فهذه الطريقة تركز عل األنشطة التواصلية يف املقام األول، ويستعني املدرس 
فيها عل حتقيق هدفه باستخدام الصور، واإلشارات واإليامءات، واحلركة، والتمثيل، 
ثّم تأيت  باللغة اهلدف شفويًا،  وقسامت الوجه، ويستمع الطالب ويستجيبون ألوامره 
الشكلية)3(.  الدقة  اللغوية ال  بالطالقة  الطريقة  والكتابة)٢(. وهتتم هذه  القراءة  مرحلة 
عندهم  الطريقة،والثقافة  هذه  يف  االستامع  بعد  أساسيًا  الكالم  يكون  ذلك  عل  وبناء 
للمتعّلم  املقّدمة  اللغة  وتكون  قومّيًا«)٤(.  اللغة  يتحدثون  من  حياة  ألهنا«طريقة  مهمة 

يف هذه الطريقة عل مستوى القواعد واملفردات والرتاكيب طبيعية غري مصنوعة)5(. 
اللغة  اللغوي والثقايف، فهو يعمل عل تعليم  ويعتني املذهب االتصايل باالنغامس 
الطبيعية التواصلية يف مواقفها احلقيقة وبمعانيها الشاملة، وبناء كفاياهتا األربعة »الكفاية 
النحوية، والكفاية اللغوية، والكفاية االجتامعية، والكفاية االسرتاتيجية«)6(، فيحرص 
باستخدام  اهلدف،  اللغة  ألبناء  التواصلية  بالكفاية  املتعلمني  تزويد  عل  املذهب  هذا 
اللغة الثانية، وهيتم بنوايا املتحدثني والسياق االجتامعي والثقايف، والصيغ املتعددة يف 
ذلك كّله، ولذا تقّدم هذه الطريقة يف العملية التعليمية »جمموعة متنوعة من الرتاكيب 
اللغوية معًا«، أي الطبيعية منها، وال تويل اهتامما باملصنوع منها)7(.وتويل أمهية كبرية 

١- الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص١٢3، ١٢٤، وانظر العصييل، عبد العزيز، 
طرائق تعليم اللغة العربية، ص١7١.

٢- انظر الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص١٢٤، ١3٠، ١3١، وانظر العصييل، 
عبد العزيز، طرائق تعليم اللغة العربية، ص١7١.

3- انظر العصييل، عبد العزيز، طرائق تعليم اللغة العربية، ص١7٤.
٤- الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص١3١، ١٤٨، ١٤9 ، ١٤٠.

5- انظر العصييل، عبد العزيز، طرائق تعليم اللغة العربية، ص١7٤-١75.
6- املرجع نفسه، ص١٤9.

7- انظر املرجع نفسه، ص١5٢.
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الشفوي ملتحدث ومستمع،  ذاته، »فكام حيتاج االتصال  الوقت  للمهارات األربعة يف 
حتتاج اللغة املكتوبة لقارئ وكاتب«)١(، وتبدي الطريقة أيضًا اهتامما واضحًا باالستعامل 
الدقة  من  بدالً  بالطالقة  أهنا هتتم  بمعنى  الطبيعي،  للغة يف سياقها االتصايل  الصحيح 
»القواعد  تكون  وفيها  واإلشارات)٢(،  واإليامءات  احلركات  ذلك  يف  بام  الشكلية، 
املتحدثني«،ومتنحه  ودور  واملوقف  الوظيفة  من  تنبع  الطالب  يتعّلمها  التي  واملفردات 

»الفرصة لتنمية اسرتاتيجية ترمجة اللغة كام هي مستعملة عند أصحاهبا«)3(.
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الالزمة والرضورية.
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د.خالد حسني أبو عمشة

االنغماس اللغوي يف األطر املرجعية العاملية للغات 
ونظريات اكتساب اللغة الثانية

الفصل الثاني
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ملخص
التدريس  وطرائق  املرجعية  واألطر  الثانية  اللغات  اكتساب  نظريات  جتمع  تكاد 
وإتقاهنا.  اللغة  اكتساب  عوامل  أهم  بوصفه  اللغوي  االنغامس  أمهية  عل  املختلفة 
االنغامس سواء  يمر عرب  أن  ينبغي  الطبيعي  اللغوي  االكتساب  أن  باحث  وأشار غري 
أكان جزئيًا أم كليًا. ويؤكدون أنه يتحقق عرب التفاعل مع الواقع اللغوي احلقيقي الذي 
األطر  اللغوي يف  االنغامس  تأصيل موضوع  البحث  يروم هذا  االنغامس.  وعليه  هو 
املرجعية، وأمهها معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية، واإلطار املرجعي 
أو  الثانية  اللغة  اكتساب  نظريات  ويف  األجنبية،  اللغات  لتعليم  املشرتك  األورويب 
األجنبية، كل ذلك لكي تكون املبادئ واإلجراءات والوسائل واضحة ملعلمي العربية 

للناطقني بغريها قبل التدريس ويف أثنائه وبعده.

مقدمة عامة
شهد ميدان تعليم اللغات األجنبية تطورًا ملحوظًا يف فلسفات تدريسه ومنهجياته 
الثامن عرش  القرن  القواعد والرتمجة )من أواخر  ابتداء من طريقة  اكتسابه،  ونظريات 
إىل ثالثينيات القرن التاسع عرش(، واملدخل املعريف )من األربعينات إىل اخلمسينات(، 
)يف  املبارشة  والطريقة   ، الستينات(  إىل  اخلمسينات  )من  الشفوية  السمعية  والطريقة 
والعرشين(  احلادي  القرن  بداية  إىل  الستينات  )من  التواصيل  واملدخل  السبعينات(، 
وطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة )من الستينات إىل بداية القرن احلادي والعرشين(، 
والطريقة الصامتة )من الستينات إىل بداية القرن احلادي والعرشين(، ومدخل التدريس 
القائم عل املضمون )من السبعينات إىل بداية القرن احلادي والعرشين(، وانتهاء بطريقة 
االنغامس الكيل، وهو مذهب يقوم عل غمس الطالب كليًا أو جزئيًا باللغة اهلدف يف 

أثناء تعّلمها منذ اللحظة األوىل أو الساعة األوىل أو الصف األول  من بداية التعّلم. 
أّما االنغامس  فّعال.  فّعال وانغامس غري  انغامس  ويقسم هذا االنغامس إىل نوعني: 
الفّعال، فهو االنغامس الذي يبدأ بقيام املعّلم باحلديث باللغة اهلدف منذ الساعة األوىل 
إىل  الفهم  عل  تساعد  اسرتاتيجيات  متبعًا  الدارسني،  ملستوى  ومناسبة  بطيئة  بطريقة 
أقىص حدوده املمكنة، ولعل من أفضل طرائق تفعيل هذا التفاعل اللغوي هي طريقة 
االستجابة اجلسدية الكاملة، أّما النوع الثاين غري الفّعال، فهو أن يستخدم املعّلم لغته 
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التواصلية العادية ورسعته الطبيعية دون مراعاة ملستوى املتعلم ولغته وثقافته ما يؤدي 
إىل فقدان الدافعية لدى املتعلم واحلامسة واالنتباه.

اللغوي  االنغامس  موضوع  حول  والدراسة  البحث  من  ونيف  قرن  نصف  وبعد 
يمكن القول بأن األدب الرتبوي توصل إىل فوائد مجة له أبرزها:

التحصيل األكاديمي.- 
التطور اللغوي واألديب.- 
تنمية املهارات املعرفية.- 

اللغة بني التعّلم واالكتساب
يمتلك اإلنسان لغته عرب نشأته يف بيئة جمتمعه اللغوي بطريقة طبيعية يف بادئ األمر 
قبل االنتقال إىل التعلم املدريس، وهو ما ُيطلق عليه باكتساب اللغة، وقد حيدث بعد 
فرتة الطفولة أو ما تسمى يف اللسانيات الرتبوية بالفرتة احلرجة فيكون إتقاهنا تعلاًم ال 
اكتسابًا ألهنا حتدث يف بيئة لغوية مصطنعة. ويقصد باكتساب اللغة ُمكنة الشخص من 
امتالك اللغة والسيطرة عل مهاراهتا وهو ما حيدث مع اللغة األم، أّما تعّلم اللغة، فهو 
يتعلق  وهو  مؤهلني،  وأساتذة  مقررة  وكتب  درايس  منهج  إىل  تستند  بطريقة  دراستها 
أن  )كراشن،١9٨١(  ويرى  األجنبية.  أو  الثانية  للغة  البالغني  أو  الراشدين  بدراسة 
اللغة،  الستعامل  املوجه  الوعي  التعلم  يعني  فيام  والتواصل  بالفهم  يتعلق  االكتساب 
واالكتساب أكثر أمهية من عملية التعّلم. وقد حاول )ميتشل ومايلز، ٢٠٠٤( التوفيق 
أنه  عل  الثانية  اللغة  تعلم  إىل  ينظر  الذي  التفاعل  مصطلح  تقديم  عرب  األمرين  بني 
اجتامعي يف األساس،تتعرض فيه هوية املتعلم ومعرفته باللغة للبناء وإعادة البناء خالل 
إىل  نظرية  من  حتدث  أن  يفرتض  التي  الكيفية  هذه  تفاصيل  وختتلف  التفاعل،  عملية 

أخرى.
ويقول )أبو عمشة، ٢٠١7(: وصفوة القول إنه ينبغي التفريق بني اكتساب اللغة، 
وتعليمها وتعلمها، بوصفهام عمليتني مغايرتني؛ فاكتساب اللغة هو عملية ال شعورية، 
تتم بطريقة تلقائية طبعّية،تتغيا تنمية الكفاءة اللغوية دون حاجة إىل تعلم؛ وذلك مثل 
اكتساب الطفل اللغة األم يف األرسة واملجتمع، أو مثل اكتساب فرٍد ما اللغَة األجنبيَة يف 
البلد الذي يتحدث أهله تلك اللغة، من خالل التفاعل االجتامعي، والتواصل اليومي، 
أما تعليم اللغات وتعّلمها، فهو عملية شعورية واعية؛ تتم بطريقة اصطناعية وإرادية؛ 
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كعملية تعلم اللغة األم أو األجنبية يف داخل الفصول الدراسية، أي يف بيئة مصطنعة. 
أما  والتواصل،  بالفهم  يتعلق  فاألول  واالكتساب،  التعلم  بني  كراشن  فرق  وقد 
من  أمهية  أقل  التعّلم  أن  كراشن  وأوضح  اللغة،  الستعامل  املوجه  الوعي  فهو  الثاين، 

االكتساب، أي أن عملية االكتساب أكثر أمهية من عملية التعّلم )كراشن،١9٨١(.

االنغامس يف األطر املرجعية العاملية للغات
االنغامس اللغوي يف معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية

الربامج  أن   )٢٠١٢ األجنبية،  اللغات  لتعليم  األمريكي  )املجلس  معايري  تؤمن 
عل  واللغوية  الثقافية  الكفاءة  تنمي  اهلدف  باللغة  اجلامعية  املواد  ودراسة  االنغامسية، 
حٍد سواء، وإن استخدام اللغة الثانية يف التدريس واحد من أهم اسرتاتيجيات اكتساب 
اللغة، وتشجع معايري املجلس األمريكي عل رضورة املشاركة يف الربامج االنغامسية 

حتى  لو كانت ثنائية اللغة أي تستهدف لغتني يف آٍن واحٍد.
وتعكس معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية هذه الفلسفة االنغامسية 
يف فصول اللغة الدراسية إذ تشجع عل أن يكون التواصل باللغة اهلدف يف حدود %9٠ 
هذه  األجنبية  اللغات  لتعليم  األمريكي  املجلس  معايري  وتبنت  التدريس.  وقت  من 
الرؤية، ألن درايس اللغات األجنبية بعامة يفضلون التواصل باللغة اهلدف، مستشعرًة 
اللغوية. وقد حققت  الدقة  بالقواعد وامليل إىل  التواصل يأيت فوق االهتامم  كذلك أن 
حركة املعايري اآلكتفلية هذه تطورًا ملحوظًا يف تدريس اللغات األجنبية إذ جعلت %9٠ 

من التواصل باللغة اهلدف، وحاولت اإلجابة عن هذين السؤالني:
كيف نجعل اللغة العربية مفهومة وقابلة للتواصل لطالبنا؟- 
كيف نقنع داريس العربّية بمقاومة استخدام اللغات األم يف النشاطات اليومية؟- 

  ويمكن أن نستقي اإلجابة عن هذين السؤالني من شعار معايري املجلس األمريكي 
اللغات  تعليم  باملامرسة اجلدية يف جمال  لنا  التي توحي  نفسها  اللغات األجنبية  لتعليم 
األجنبية وتعلّمها، وتعطينا تصورًا عن حجم اللغة األم واهلدف يف فصول اللغة. وكأهنا 
رسالة واضحة بأن املامرسة السليمة يف تعليم اللغات األجنبية أن يكون االنغامس فّعاالً 
منذ اليوم األول للبدء يف دراسة اللغة وتدريسها. ويميل بعض اللغويني الذين يؤمنون 
بفلسفة معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية بـأنه يمكن للمعّلم أن يضع 
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سقفًا أعل من توقعات ال 9٠% من االنغامس، وأن حيّققه إذا أحسن التخطيط والّتنفيذ 
والتطبيق. 

وحّثت معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية يف الفصول الدراسية من 
K-16 ، وهي ما تعرف بمعايري تعّلم اللغات األجنبية يف القرن احلادي والعرشين، عل 

االنغامس، وعل استخدام اللغة اهلدف، ودعت معلمي اللغات األجنبية ومنظرهيا إىل 
الدراسية وخارجها. ومن  الفصول  اهلدف يف  اللغة  استخدام  وضع حتدي 9٠%+ يف 

الوسائل التي طرحتها )آكتفل، ٢٠١٢( للمساعدة يف تطبيق هذا االنغامس:
توفري مدخالت لغوية قابلة للفهم حتقق األهداف التواصلية للغة.- 
واإليامءات -  واحلركات  اجلسم  لغة  توظيف  عرب  املعنى  إىل  الوصول  تسهيل 

والبرصيات.
التقويم املستمر لفهم الطالب ومدى استيعاهبم.- 
التفاوض حول املعنى ومنح مساحة جيدة آلراء الطالب.- 
تشجيع الكالم الذي يؤدي إىل تطوير الطالقة والدقة عند الدارسني.- 
تشجيع استعامل اللغة اهلدف بكل الوسائل املمكنة داخل الصف وخارجه.- 
تزويد الدارسني بإسرتاتيجيات طلب التوضيح وإعادة احلديث .- 
توفري تغذية راجعة ملساعدة الدارسني عل التواصل الشفوي مع أبناء اللغة.- 

اللغات  لتعليم  األمريكي  املجلس  معايري  معها  تعاملت  التي  امللحة  األسئلة  ومن 
من  األم؟  اللغة  نستخدم  ومتى  اهلدف؟  اللغة  نستخدم  أن  يمكن  متى  األجنبية: 
الرضوري قبل أن نجيب عن هذا السؤال أن يكون لدينا وعي فيام نريد أن نقوم فيه، 
وأال تكون قراراتنا ارجتالية ال تستند إىل رؤية، وهذا يقودنا إىل التخطيط اجليد، فالتنفيذ 
املناسب، ومن َثّم حتقيق النتائج املتوقعة.  ويمكن اختصار متى نستخدم اللغة اهلدف 
واألم يف التدريس بقولنا: بوصفي معلاًم أتبنى الطريقة التواصلية يف التدريس، وأعتقد 
وفق سياسة  املواقف  كل  تكون  أن  اهلدف،يب  اللغة  من  طلبتي  أجل متكني  من  بأنه 
9٠%+ اآلكتفلية داخل الصف وخارجه، دون اللجوء إىل اللغة األم إالّ حني أستنفد 
كل اخليارات األخرى يف إيصال املعنى من ترادف وأضداد وإشارات وإيامءات ومتثيل 

وتعريف وغريها من وسائل إيصال املعنى. 
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وتشجع آكتفل عل استخدام اللغة اهلدف يف عملية التعلم والتعليم ألهنا أهم ركيزة 
اللغة، وقد طرحت جمموعة من األسباب  اكتساب  اللغوية املشجعة عل  البيئة  لتوفري 

التي حتفز عل أداء هذه املهمة،ومن أبزرها:
توفري بيئة غنية باللغة اهلدف.- 
دعم عمليات الفهم واإلنتاج خالل السياق الداعم لذلك.- 
الرتكيز عل املعنى قبل التفاصيل.- 
فحص استيعاب الدارسني للتأكد من الفهم باللغة اهلدف.- 
االهتامم بالطالقة والدقة املؤديني إىل الكفاءة.- 
التشجيع عل استخدام اللغة اهلدف عل الدوام.- 
تعليم الدارسني أساليب طلب التوضيح وزيادة املعلومات باللغة اهلدف.- 
جتنّب استخدام اللغة األم للدارسني للتحقق من الفهم.- 

وتشري دراسة أجراها مركز )CASLS، 2013( أن الطلبة الذين يكونون يف برامج 
الكفاءة  اختبار  يف  أفضل  نتائج  حيققون  اهلدف  للغة  استخدامًا  فأكثر   %5٠ انغامسية 

الشفوية التابع ملعايري املجلس األمريكي يف تعليم اللغات األجنبية.

االنغامس اللغوي يف اإلطار املرجعي األورويب املشرتك يف تعليم اللغات األجنبية
يؤمن اإلطار املرجعي األوريب بأّن تنشيط الكفاءة اللغوية التواصلية  وتفعيلها يكون 
عرب أداء جمموعة من األنشطة اللغوية املتعددة استقباالً وإنتاجًا، وتظهر هذه النشاطات 
إّما يف شكل مكتوب أو منطوق. ويرى )اإلطار املرجعي، ٢٠١6: ٢٠١١( أن قدرات 
معاجلة املعلومات عند اإلنسان قوية بام يكفي الكتساب أي لغة إذا تعرض متعلم اللغة 
الثانية إىل لغة مفهومة له يكتسب هبا اللغة، ويتمكن من استخدامها فهاًم وإنتاجًا، وأهم 
التعّلم. ويرى  بيئة لغوية ممكنة يتم فيها  اللغة هو إياد أغنى  ما يمكن أن يفعله معلم 
من  فيها  ينّوع  صناعية،  األوىل  بيئتني  يف  يري  قد  التعلم  أن   )٢١١  :٢٠١6 اإلطار، 
التعلم الواعي واملامرسة الكافية، واالكتساب يف البيئة الطبيعية التي يكتسب فيها أبناء 
الثانية  اللغات  تعليم  املرجعي، ٢٠١6( يف  )اإلطار  وقد عرض  لغتهم.   األوىل  اللغة 

مقاربات عديدة يف تعليم اللغات الثانية، ويمكنني إمجاهلا يف اثنتني:
اهلدف -  للغة  األصيل  لالستخدام  طبيعية  بيئة  يف  املبارش  االنغامس  عرب  األوىل 

العرضية،  حمادثاهتم  وسامع  اللغة،  أبناء  مع  احلياة  ومنها  أكثر،  أو  بطريقة 
واالنخراط بكل جوانب حياهتم.
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التعرض املبارش إىل عبارات منطوقة خمتارة أي متدرجة وإىل نصوص مكتوبة - 
باللغة الثانية )مدخالت مفهومة( يف بيئة صناعية،تنجُز مهامًا تواصلية ُصّممت 

خصيصًا لتعلم اللغة اهلدف.
االنغامس  دور  لتعزيز  األوريب  املرجعي  اإلطار  يقرتحها  التي  اإلجراءات  ومن 
اللغوي يف بيئة اللغة اهلدف الطبيعية أو الصناعية يف تيسري عملية اكتساب اللغة الثانية، 

اآليت )اإلطار املرجعي، ٢١5:٢٠١7 (:
الطرق أ.  من  أكثر  أو  بطريقة  الثانية  للغة  األصيل  لالستخدام  املبارش  التعرض 

اآلتية:
املقابلة املبارشة مع متحدثي اللغة األصليني.- 
سامع املحادثات العرضية.- 
وما -  الفيديو،  ورشائط  التلفاز،  ومشاهدة  والتسجيالت،  املذياع،  إىل  االستامع 

إىل ذلك.
قراءة النصوص األصلية التي مل يتم تعديلها أو عرضها متدّرجة، مثل الصحف - 

واملجالت والقصص والروايات واللوحات العامة واإلعالنات.
استخدام برامج احلاسوب ومشغل األقراص املضغوطة إلخ.- 
االشرتاك يف املؤمترات احلاسوبية عن طريق اإلنرتنت أو من خارج الشبكة.- 
االشرتاك يف دورات تدريبية آخرى تستخدم موادها اللغة الثانية وسيلة للتعليم.- 
التعرض املبارش إىل عبارات منطوقة، خمتارة أي متدرجة، وإىل نصوص مكتوبة ب. 

باللغة الثانية )مدخالت مفهومة(.
املشاركة املبارشة يف التفاعل التواصيل األصيل باللغة الثانية، ومنها عل سبيل ت. 

املثال االشرتاك يف حمادثة مع حماور كفء.
الثانية ث.  اللغة  لتعلم  خصيصًا  صّممت  تواصلية  مهامت  يف  املبارشة  املشاركة 

)خمرجات مفهومة(.
التوجه ج.  الذاتية، والسعي نحو حتقيق أهداف  الذايت عن طريق الدراسة  التعّلم 

الذايت، واستخدام وسائل اإليضاح املتاحة.
اجلمع بني التقديم والرشوح وتطبيقات التكرار واألنشطة املوظفة مع اإلبقاء ح. 

عل اللغة األوىل لغة إلدارة الفصل والرشح.
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اجلمع بني بعض األنشطة املذكورة أعاله مثل البدء باألنشطة يف )و( مع احلد 	. 
تدرييًا من استخدام اللغة األوىل، وتضمني بعض املهام التواصلية والنصوص 

األصلية املنطوقة واملكتوبة، وتشجيع مكونات الدراسة الذاتية.
مجعي، د.  أو  فردي  بتخطيط  ذلك  ويكون  أعاله،  املذكورة  األنشطة  بني  اجلمع 

املتبادل  التفاعل  ومناقشة  املعلمني،  بدعم  وتقييمها  الصفية  األنشطة  وبتطبيق 
لتلبية حاجات املتعلمني املختلفة.

إىل  نظرته  الدراسية  البيئة  موضوع  يف   )٢٠١7 املرجعي،  )اإلطار  به  انامز  ومما 
اللغة  هذه  تعّلم  بيئة  يف  جزء  أهم  وقدراته  ومواقفه  الثانية  اللغة  معلم  ترصفات  أن 
ممارساهتم  ويف  للغة،  استخدامهم  مستقبل  يف  للطلبة  القدوة  يمثلون  فهم  واكتساهبا، 

بوصفهم معلمني يف املستقبل.

االنغامس اللغوي يف نظريات اكتساب اللغة الثانية
الرتبوية  املامرسات  أهم  من  أضحى  اللغوي  االنغامس  أن  عل  اثنان  خيتلف  ال 
الناجحة والفعالية يف اكتساب اللغات األجنبية عمومًا، والعربية عل وجه اخلصوص، 
وتتجل فوائده عل الصعيدين األكاديمي العام واللغوي اخلاص، فهو يطّور املهارات 
اللغة  اللغوية يف  الكفاءة  بلوغ أعل مستوى من  اللغوية سعيًا نحو  املعرفية واجلوانب 
الثانية أو األجنبية. وهناك ثالثة عوامل تؤدي دورًا بارزًا يف تفعيل االنغامس اللغوي 
وإنجاحه، وهي: مدة االنغامس، وكثافة االستعامل، ونوعية التعّرض اللغوي. وتؤكد 
كل نظريات اكتساب اللغة الثانية عل مصطلحي املدخالت واملخرجات اللغوية التي 
ختترص منظومة اكتساب اللغة، واالنغامس يتعامل مع كليهام: تعّرضًا وإنتاجًا. ويؤكد 
ستيفن كراشن عل أن اكتساب اللغة ال يستدعي وعيًا مكثفًا بالقواعد النحوية والرصفية 
بل ممارسة تشمل التعّرض واإلنتاج. وكلام كان قلق الدارسني يف حدوده الدنيا يف برامج 
االنغامس كانت النتائج أفضل. ويصل كراشن إىل أن االكتساب يتحقق إذا جرى يف بيئة 
تواصلية وتفاعلية يرّكز فيها عل املعنى ال عل الشكل. ويف الصفحات اآلتية عرض 

لرؤى نظريات اكتساب اللغة الثانية من االنغامس اللغوي.

االنغامس يف النظرية السلوكية
يرى أصحاب املدرسة البيئية )السلوكية( أن اللغة عادة سلوكية آلية شأهنا شأن أي 
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التحكم هبا والسيطرة  بيئتها االجتامعية، ويمكن  تنمو وتتطور يف  إنساين آخر،  سلوك 
عليها من خالل البيئة، تتحّقق عرب ما أطلقت عليه النظرية السلوكية املثري واالستجابة، 
االستجابة  إىل  يؤدي  الذي  اللغوي  التفاعل  تقدح رشارة  التي  اللغوية هي  فاملؤثرات 
لغوية  بيئة  خلق  دون  تعّلم  ال  أنه  أي  اصطناعية،  أم  طبيعية  البيئة  هذه  أكانت  سواء 
وما  املثريات،  من  الكثري  إىل  بيئتهم  يف  يتعرضون  الرأي  هذا  وفق  والناس  انغامسية. 
يبدونه من استجابات خيضع إىل التعزيز الحقًا إذا كانت االستجابات ناجحة )اخلويل، 
٢٠١٤(. ويري التعلم املتقن حني يقوم املدرس بـ »تكوين ارتباطات تساعد عل إنجاز 
االستجابات املطلوبة، كام جتعل التعلم يف حالة نشاط مستمر، وعليه إن كثرة املثريات 
)أي التعرض أو االنغامس( ال تعني بالرضورة حتقيق النجاح بل ربام تأيت بنتائج عكسية، 
وهايدي  برت  مارينا  وتؤكد    .)١٠7: )حتاملة،٢٠٠6  املرغوب«  التعلم  حيدث  وال 
دوليه دور االنغامس اللغوي والبيئة الطبيعية قائلتني: إن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات 
أمهية إضافية حينام يكون تركيز املتكلم عل التواصل اللغوي ال عل اللغة نفسها، ففي 
يف  املشاركون  وهيتم  طبيعيًا،  األلفاظ  وانسياب  املحادثة  تكون  شخصني  بني  احلديث 
احلديث بتبادل املعلومات واألفكار، ويف الوقت نفسه يستعملون أبنية اللغة، وحيدث 
ذلك علميًا دون وعي أو إدارك لبناء اجلمل الذي يستعملونه«)حتاملة،٢٠٠6: ١٠7(.  
وعليه يعتمد اكتساب اللغة فيها عل السامع والتكرار والتقليد واحلفظ والقياس يف آٍن 

واحد.
وقد خلصت مارينا برت وهايدي دوليه عالقة البيئة باملتعلم يف:

أّن البيئة الطبيعية رضورية لالكتساب األمثل للغة.- 
أّنه يب أن يكون االتصال اللغوي بمستوى حصيلة املتعلم اللغوية.- 
أن تكون اللغة املستعملة مفهومة للمتعلم)حتاملة، ٢٠٠6(.- 

  ولكي نفهم كيفية اكتساب اللغة الثانية ينبغي أن نفهم كيفية اكتساب اللغة األوىل، 
حيث إن كل ما عل املتعلم فعله يف اللغة األوىل أن نتعلم جمموعة من العادات اجلديدة 
يف أثناء تعلمنا لالستجابة إىل املثريات يف بيئتنا، ولكن األمر يصبح أكثر إشكاالً عندما 
نتصدى لتعلم لغة ثانية، فنحن هنا نكون قد انتهينا من تكوين جمموعة من االستجابات 
األكيدة يف لغتنا، وهلذا فإن عملية تعلمك لغة ثانية تتطّلب إحالل جمموعة من العادات 
اجلديدة مكان العادات القديمة، ويكمن التعقيد يف أن عادات اللغة القديمة تتدخل يف 
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هذه العملية إما باملساعدة أو التثبيط، فعندما تكون تراكيب اللغة الثانية مشاهبة لرتاكيب 
اللغة األوىل، فإن التعلم حيدث بسهولة، أما إذا كانت الرتاكيب خمتلفة يف اللغتني األوىل 

والثانية، فإن التعّلم حينئذ سيكون صعبًا )ميتشل ومايلز، ٢٠٠٤(.
ويمكن تلخيص عملية اكتساب اللغة الثانية وفق هذه النظرية لدى )ميتشل ومايلز، 
٢٠٠٤( يف نقطتني: األوىل: أن عملية اكتساب اللغة الثانية يتطلب إحالل جمموعة من 
العادات اجلديدة حمل العادات القديمة التي اكتسبناها من خالل البيئة التي نعيش فيها، 
والثانية: االعتقاد الراسخ أن التدريب يوصل إىل الكامل، أي أن التعّلم يتحقق بعبارة 

أخرى عن طريق تقليد الرتاكيب وترديدها مرة بعد مرة.
ويذكر )العصييل، ١999( أن املبدأ األسايس الذي اعتمدت عليه هذه النظرية يف 
املتعلم ما تشاء سواء أكانت طبيعية  البيئة تسطِّر يف ذهن  أن  اللغة هو  اكتساب  تفسري 
تعليمية  بيئة  أم  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  ووسائل  واألقران  واإلخوان  كالوالدين 
تربوية كاملدرسة بام فيها من معلمني وبرامج ومناهج وطرائق تدريس وأنشطة تعليمية، 

وخالصة األمر فيها أن املرء يكتسب اللغة بالسامع والتلقني والتدريب واملران.
يقول كراشن: إن هدفنا أن نضع املتعلم باملكان الذي يساعد يف حتسني لغته معتمدًا 
عل نفسه، وذلك يف وضعه يف بيئة طبيعية ألننا ال نستطيع أن نحصل عل مستوى جيٍد 
من الكفاءة يف الفصل وحده)حتاملة، ٢٠٠6(، ويرى )اليتبان وسيادا، ٢٠١٤: ٤٢( 
أّن »هذه النظرية تعزو أمهية كبرية للبيئة بوصفها مصدرًا لكل ما حيتاج إليه املتعّلم أن 
عل  وبناء  اللغة.  اكتساب  أساسيات  من  واملامرسة  املحاكاة  كون  من  انطالقًا  يتعلمه« 
املدرسة  بنظرة  متأثرة  األجنبية  اللغات  معلمي  ممارسات  من  كثري  تزال  ال  كله  ذلك 

السلوكية للغة يف عملية اكتساهبا.
النظرية  وفق  األساسية  املبادئ  من   :)٢٠١٠ )مدكور،  بقول  اجلزء  هذه  وأختم 
السلوكية يف التدريس أنه ال بد من اصطناع بيئة لغوية طبيعية، حيث تدرس النصوص 
واألمثلة والشواهد يف مواقف طبيعية ترتبط بمدلوالت النصوص، أو عن طريق متثيل 

األدوار، أو عن طريق تعّلم األشياء املوجودة بالفعل يف البيئة التي يوجد فيها املتعلم.

االنغامس يف نظرية التفاعل االجتامعي
تطور  يف  قوي  تأثري  له  ملا  االجتامعي؛  التفاعل  مبدأ  عل  فيجوتسكي  نظرية  تقوم 
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املعرفة وتشكيلها، وهذا التفاعل ال يري دون بيئة حاضنة له، إذ إن كل عمل يتعلق 
عل  وأخرى  الناس،  مع  االجتامعي  املستوى  عل  مرة  مرتني:  يظهر  املتعلم  بتطور 
املستوى الفردي يف نفسية املتعلم، يقول فيجوتسكي: إن مجيع العمليات املعرفية بام فيها 
موضوع اللغة تبدأ من التفاعل االجتامعي )حتاملة، ٢٠٠6(. رشط أن تكون مفهومة 
للمتعلم. أي أساس التعلم وفق فيجوتسكي يعود إىل التفاعل االجتامعي الذي ال يبدو 

لنا متعارضًا مع ما جاءت به النظريتان السلوكية واملعرفّية.
ويرى )الصامدي والعبد احلق، ١99٨( أّن التعرض لبيئة اللغة الطبيعية والتعايش 
فيها رضوري جدًا لتفعيل دور األجهزة الكامنة. فزيادة التعرض للبيئة الطبيعية للغة 
لغة  إىل فهم حمتوى  املتعلم  عها، وحيتاج  وُيثرهيا وُيرسِّ والتعلم  االكتساب  ُيغني عملية 
التواصل والتفاهم. ويف  اللغة هي  الرتكيز عل شكله ألن غاية  اللغوي دون  اخلطاب 
نوعية  يف  دورًا  الصناعية  أو  الطبيعية  البيئة  أو  اللغوي  االنغامس  يؤدي  النظرية  هذه 
عالقة  هناك  إن   :)١99٨ احلق،  والعبد  )الصامدي  يقول  وحجمها،  اللغوية  الكفاءة 
وارتباطًا بني البيئتني اللغوية واملادية للمتعلم وحمصوله اللغوي فهام تؤثران يف رسعة 
التفاعليون بأن االكتساب  اللغوية و يؤمن  االكتساب ومستوى األداء، وثراء ذخريته 
الرسمي.  التدريس  عملية  يف  التعلم  من  املفهوم  الطبيعي  االنغامس  يف  أفضل  يكون 
ويرى كراشن يف هذا السياق كام جاء عند )اليتبان وسيادا، ٢٠١٤: ٨٨( إننا نكتسب 
اللغة عن طريق التعرض إىل عينات نفهمها من اللغة الثانية، أي بالطريق نفسها التي 
عن  نتعّلم  لكننا  واعيًا،  اهتاممًا  الشكل  نعري  أن  دون  األوىل  لغتهم  األطفال  هبا  يلتقط 
فرضية  يف  أكده  ما  وهذا  القاعدة«.  وتعّلم  بالشكل  االهتامم  من  واعية  عملية  طريق 
دخل  إىل  نتعرض  أن  وهي  واحدة  بطريقة  اللغة  نكتسب  أننا  إىل  تشري  التي  املدخل 
الذي سبق  اللغة  إىل مستوى  السني  إذ يشري حرف  قاعدة س+١،  لغوي مفهوم وفق 
التعلم واالكتساب. وعليه فإن تطبيقات  التايل يف  اللغوي  املستوى  اكتسابه، و+١ إىل 
هذه النظرية يف الفصول الدراسية الكتساب اللغة تقوم عل رضورة توفري بيئة منشطة، 
يكون املتعلمون فيها مشاركني ومتواصلني ومتفاعلني. ويكون التفاعل االجتامعي هو 
األداة التي تنقل من خالهلا العادات اللغوية والقيم الثقافية واملهارات اليومية. وتؤّكد 
أّن املتعلمني وخاصة الصغار منهم يكتسبون اللغة بمشاركة الراشدين أو الّرفاق األكرب 
سنّا، وتصبح  املحاورات التي تصحب هذه اخلربات جزءًا من عملية التعلم )اخلويل، 



-67-

البيئة أو الوسط  ٢٠١٤(. واختصارًا فإن اكتساب اللغة وفق هذه النظرية يعتمد عل 
االجتامعي.

االنغامس يف النظرية املعرفية/ الفطرية
دور  جتاهلت  التي  السلوكية  املدرسة  عل  فعل  ردة  املعرفية  املدرسة  أفكار  جاءت 
العقل والدماغ يف اكتساب اللغة، والدعوة إىل دراسة اللغة اإلنسانية دراسة لغوية نفسية 
معرفية، وقد ُبنيت نتائج النظرية املعرفية عل دراسات علم النفس وعلم اللغة النفيس، 
ويعد التعلم أو اكتساب اللغة وفق هذه النظرية عملية معرفية بامتياز، وهي عملية تقوم 
عل مبدأين: األول: اشتامل التعّلم أو االكتساب عل متثالت داخلية توجه وتنظم األداء 
اللغوي، وهي مبنية عل منظومة اللغة التي تشتمل عل إجراءات الختيار املناسب من 
املفردات والقواعد النحوية واألعراف النفعية التي حتكم استخدامات اللغة، والثانية: 
مع حتسن اللغة حتدث عملية إعادة بناء مستمر عندما يبسط املتعلمون متثيالهتم الداخلية 

ويوحدوهنا، وحيققون املزيد من السيطرة عليها )ماكالفن، ١996(.
ويرى رائد هذا االجتاه نعوم تشومكيس أن اكتساب اللغة فطرة وقدرة عقلية مغروسة 
فيه منذ والدته، ويبقى السؤال اجلوهري يف هذا السياق، ما هو دور البيئة يف اكتساب 
أكدت  املدرسة  هذه  بأن  القول  يمكن  الفطرية؟  املعرفية  النظرية  اصحاب  لدى  اللغة 
بدورها أيضًا أمهية بيئة التعلم والعمليات العقلية التي يقوم هبا متعّلم اللغة سعيًا لبلوغ 
البيئة بغض  الكفاءة، فأي شخص يوجد يف بيئة برشية معينة سوف يكتسب لغة هذه 
النظر عن مستواه االجتامعي والتعليمي ما مل يكن مصابًا بام حيول دون ذلك )العصييل، 
٢٠٠6(. يقول )اخلويل، ٢٠١٤(: ال حيدث التعّلم يف ضوء هذه النظرية بفعل النضج 
النامئي حسب بل بفعل املحيط اخلارجي وآثاره، والنمو ما هو إال نتيجة آلية، وتعتقد 
هذه املدرسة بأن التعلم احلقيقي هو التعّلم الذي ينشأ عن التأمل والرتوي من خالل 
تنظيم املتعلم للدخل اللغوي املتناثر يف البيئة أو غريها، واالستفادة من ذلك كله يف فهم 
ما يالحظه وحتليله وتفسريه أي يؤمنون بالتوازن بني العوامل الداخلية للمتعّلم، ودور 

العوامل اخلارجية.
وأكد تشومسكي دور املتعلم يف مالحظة إنتاج ابن اللغة للغة التي تنتظم يف قواعد 
ويؤمن  معنى.  ذات  بمامرسة  له  يسمح  ما  العامل  لغات  كل  يف  تتشابه  كلية  وقوانني 
اكتساب  عل  فطرية  بمقدرة  مزود  وهو  يولد  اإلنسان  بأن  املعرفية  املدرسة  أصحاب 
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بجهاز  تشومسكي  عليها  يطلق  اللغة،  الكتساب  بيولوجيا  مربجمون  أهنم  أي  اللغة 
اكتساب اللغة أو القوة املركزية التي تقود إىل اكتساب اللغة، وهي جهاز حمدد موجود 
داخل دماغ اإلنسان، ويشري )اليتبان وسيادا،٢٠١٤: 53( إىل أن البيئة هلا دور أسايس، 
تتوىل  البيولوجية سوف  اللغة، وقدراته  للتحدث مع متعّلم  املتاحني  يتمثل يف األفراد 
الباقي«. وعل الرغم من موافقة كثري من اللسانيني عل هذه املبادئ إال أن هذا اجلهاز 
أو القدرة الكاملة ال يمكنها وحدها حتقيق التعلم واالكتساب اللغوي دون احلصول 
عل دخل لغوي مناسب أو بيئة تفاعلية تقوم عل تنشيط هذا اجلهاز؛ بمعنى أن اللغة 
يعتقد  كام   - فحسب  واملامرسة  والتعليم  والتلقني  بالتقليد  يكتسب  سلوكًا  ليست 
السلوكيون- وإنام فطرة عقلية معرفية، وإن الدخل اللغوي الذي يتلقاه املتعلم من بيئته 
اللغة واكتساهبا مهام بلغت  لبناء  بناء لغته، لكنه ال يكفي وحده  التي تشكل  املادة  هو 
كميته؛ ألنه ال يغطي مجيع مفردات اللغة وأبنيتها املمكنة، والفجوة بني اخلربة اللغوية 
والقدرة اللغوية كبرية جدًا، فاملرء يتعّلم أو يكتسب من اللغة أكثر بكثري مما يتلقاه من 
قبل مع قدرته عل احلكم  مل يسمعها من  إنتاج مجل وتراكيب  دخل لغوي، ويستطيع 
أن  الفطريون  املعرفيون  )العصييل، ٢٠٠6(. ويؤكد  اخلطأ  أو  بالصحة  ما يسمعه  عل 
اللغة، وإنام هو زناد حيرك القدرات اللغوية الكامنة يف  الدخل اللغوي وحده ال يبني 
عقل املتعلم، ويشكل مدخال يستعني به املتعلم عل بناء فرضياته حول قوانني اللغة التي 
يتلقاها ثم يتخذه دلياًل يؤيد هذه الفرضيات أو يرفضها، وهذا ما يعربون عنه بإبداعية 

اللغة )العصييل، ٢٠٠6(.
التي قضت أول عقد ونيف من عمرها  الطفلة جيني  الفكرة قصة  يثبت هذه  ومما 
العمل  من  اجلهاز  هذا  مع  والدهتا  يمكنها  فلم  اللغوية  البيئة  أو  املجتمع  عن  معزولة 
واكتساب اللغة دون عوامل حمفزة ومنشطة له. ويمكن النظر إىل أن هذه املدرسة تعيل 
وبيئة  لغوي  إىل دخل  بحاجة  لكنها  للتعلم،  الكامنة  والقوى  العقلية  املقدرة  من شأن 
صاحلة تقوم عل تنشيطه من أجل حتويل الدخل إىل خرج لغوي يعمل الدماغ وجهاز 
اكتساب اللغة عل صقله وهتذيبه. وهذا الرأي يتوافق مع قول تشومسكي إن املؤثرات 
اللغوية اخلارجية التي يتعرض هلا املتعلم ال تكفي وغري مالئمة وحدها لتفسري اكتساب 
اللغة وتوليدها وفق قواعد اللغة السليمة. بمعنى أن عملية التعلم وفق املدرسة املعرفية 

وفق رأي )أبو عمشة ٢٠١٨( تقوم عل:
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اكتساب اللغة يسري وفق ترتيب طبيعي برصف النظر عن طريقة التقديم.- 
تؤدي العوامل الفطرية دورًا بارزًا يف اكتساب اللغة.- 
كل شخص له قابلية التعلم واالكتساب.- 
امتالك املتعلم جهاز اكتساب اللغة.- 
يقوم -  الذي  )البيئة(  اللغوي  الدخل  أو  التعرض  من  معقول  قدر  إىل  احلاجة 

بإذكاء وشحذ وتفعيل اجلهاز.
ويؤكد هذه املقولة )اليتبان وسيادا،٢٠١٤( يف كتاهبام كيف نتعّلم اللغات أن كل 

األشخاص ينجحون يف اكتساب اللغة إذا كانوا يعيشون يف املجتمع.

االنغامس يف النظرية الوظيفية
مل تستطع النظريات السابقة تفسري كل جوانب اكتساب اللغة الثانية، لذلك أضافت 
النظرية الوظيفية بعض اجلوانب غري املقنعة يف اكتساب اللغة، ومن أبرز منظرهيا هاتش 
له  توافر  إذا  احلقيقي  بالتواصل  يكتسبها  اللغة  متعلم  أن  النظرية  وبياجيه، وترى هذه 
الدافع، وأن اكتساب اللغة حيدث نتيجة التفاعل بني الدخل اللغوي واآلليات املعرفية 
بناء  أن  أندرسون  أكد  وقد   .)٢6٨  :٢٠٠6 )العصييل،  وغريمها  والذاكرة  كاإلدراك 
والتواصل  اللغوي  التفاعل  يعتمد عل  الثانية  اللغة  اكتساب  اللغوية يف  املتعلم  أنظمة 

احلقيقي مع أبناء اللغة.
وعل الرغم من إيامن كثري من اللغويني التطبيقيني - بمن فيهم هاتش- بأن اكتساب 
اللغة يسري وفق تدرج طبعي ال يغري التعليم مساره وإن زاد يف رسعته وكميته، فإهنم 
اكتساب  يتحكم يف  له  البيئة، واستعامله  اللغوي من  للدخل  املتعلم  استقبال  أن  يرون 
عل  يعتمد  اللغة  اكتساب  أن  هاتش  يرى  ذلك  عل  وبناء   ،)٢٠٠6 )العصييل،  اللغة 

التواصل احلقيقي.
املتعلم  بني  للتفاعل  الفرصة  إتاحة  رضورة  اللغة  اكتساب  يف  بياجيه  مبادئ  ومن 
والبيئة الطبيعية أو االجتامعية الذي يساعد كثريًا يف االكتساب اللغوي إذ تقوم نظرية 
مع  متفاعلة  العقيل  نموه  مرحلة  مع  يتناسب  ما  يتعّلم  الدارس  أن  فكرة  عل  بياجيه 
أمران  العمرية  واملرحلة  البيئة  بني  فالتفاعل  نموه،  مراحل  أثناء  يف  البيئية  املتغريات 
أساسيان يف االكتساب اللغوية واملعريف. وال بد يف نظريته من التفاعل مع البيئة برصف 
النظر عن كون هذه البيئة طبيعية كانت أو صناعية.   ويضيف )العصييل، ١999( أن 
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التعّلم احلقيقي لدى بياجيه هو الذي ينشأ عن التأمل وتنظيم املعلومات املتناثرة يف البيئة 
أو غريها، أي أن بياجيه يعرتف برضورة التوازن بني العوامل الداخلية للمتعلم، وال 

هيمل يف الوقت نفسه دور العوامل اخلارجية.

االنغامس اللغوي يف نظريات كراشن
لكراشن مخس فرضيات يف اكتساب اللغة الثانية، هي: فرضية االكتساب والتعلم، 
وفرضية املراقب، وفرضية الرتبة الوظيفية، وفرضية الدخل اللغوي، وفرضية الراشح 
مكانة  نظرياته  بعض  يف  اللغوي  االنغامس  أو  وللبيئة   .)١9٨١ االنفعايل)لكراشن، 
بارزة. فريى أن الدخل اللغوي أو املدخالت ذات املعنى واملالئمة حلاجات املتعلمني 
تكن  مل  إذا  اللغة  نكتسب  أن  نستطيع  فال  اللغوي،  والتعلم  االكتساب  أساس  هي 
كالم  من  ويفهم  الصناعية(.  )البيئة  الدارس  أو  للمتعلم  مفهومة  اللغوية  املدخالت 
كراشن أن العامل خارج الفصل ال يستطيع أن يقدم األفضل، لذلك يفضل يف بداية تعّلم 

اللغة االنتظام يف فصول دراسية وال سيام للبالغني؛ لدوره املهم يف اكتساب اللغة.
الدارس  ملستوى  مناسبًا  وجعله  اللغوي  الدخل  تبسيط  رضورة  كراشن  أكد  وقد 
حتى تتيرس إمكانية فهمه وهضمه. ويتفق معه غري واحد عل رضورة االنغامس وتوفري 
البيئة الطبيعية أو الصناعية، لكنهم يؤكدون أن املدخالت املكثفة رضورية للنجاح يف 
اكتساب اللغة الثانية رشط تبسيطها ليستعملها املتعّلم بصورة فّعالة، متّكنه من اكتساب 
التي  اخلمس  نظرياته  من  األخرى  والنظرية    .)93  :٢٠٠6 وإتقاهنا)حتاملة،  اللغة 
اللغوي، فاللغة وفقها تكتسب بإحدى وسيلتني:  للبيئة أو االنغامس  تويل أمهية بارزة 
الرسمي،  التعليم  نتاج  هو  الذي  والتعّلم  الوعي،  وراء  ما  نتاج  هو  الذي  االكتساب 
يعني  ما  االكتساب  من  أمهية  أقل  كراشن  لدى  والتعلم  الوعي.  نطاق  ضمن  ويري 
أمهية االنغامس والبيئة يف االكتساب اللغوي. أما نظرته إىل البيئة يف فرضية املصطفى 
االنفعايل، فيؤكد فيها كام جاء عند )العصييل، ٢٠٠6( أن اكتساب اللغة الثانية ال يكون 
ما مل يتلق املتعلم اللغة اهلدف يف بيئتها احلقيقية عرب التواصل الطبيعي، أما متعلمها تعلياًم 
بيئة شبيهة  إىل  الدرايس  الفصل  يتحول  مل  ما  يكتسبها  فلن  منهجيًا يف فصول دراسية، 

بالبيئة احلقيقية الطبيعية للغة اهلدف )ميتشل ومايلز، ٢٠٠٤(.
إن التعارض بني البيئة الطبيعية والبيئة الصفية ال يمثل أمرًا مهاًم، فاألمر األهم كام 
جدًا  املمكن  من  الذي  جهة  من  احلقيقي  االتصال  بني  الفرق  يف  يكمن  كراشن  يزعم 
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واالنتباه  الشعورية،  العمليات  إليقاظ  وسيلة  وجعله  الدرايس  الفصل  لغة  يف  حتقيقه 
الواعي للصيغ من جهة أخرى، الذي يمكن أيضًا أن يتوافر يف البيئة الطبيعية خاصة 
مع املتعلمني األكرب سنًا الذين ربام التمسوا رصاحة بعض املعلومات النحوية من الناس 

حوهلم.

االنغامس اللغوي يف نظرية الذكاءات املتعددة
تقوم نظرية الذكاءات املتعددة التي جاء هبا هوارد جاردنر عل استثامر أنامط التعّلم 
لدى املتعلم وأساليبه  يف اكتساب اللغة، فمن املتعلمني من هو سمعّي، ومنهم من هو 
برصي، ومنهم من هو لغوي، ومنهم من هو ريايض إلخ، ويكون اكتساب اللغة وفق 
هذه الفلسفة عل تركيز االنغامس عل اجلانب الذي ينامز به كل متعلم. ونظرة عميقة 
وحتليليلة لنظرية الذكاءات املتعددة تظهر لنا أمهية البيئة ودورها يف االكتساب اللغوي، 
وأنواع  تتناسب  ومتنوعة  خمتلفة  لغوية  بيئات  تصميم  فكرهتاإىل  أصل  يف  تدعو  فهي 

املتعلمني آنفة الذكر، إذ تعمل هذه البيئات عل حتفيز عمليات التعّلم واالكتساب. 
ونظريات  للغات  العاملية  املرجعية  األطر  يف  االنغامس  مكانة  يف  اجلولة  هذه  وبعد 

اكتساب اللغة الثانية، يمكن تسجيل بعض املالحظات:
أّن االنغامس والبيئة يف اكتساب اللغة الثانية أو األجنبية يعد ركنًا أساسًا، وحجر . ١

الزاوية يف اكتساب اللغة بشقيه الطبيعي والصناعي يف هذه األطر والنظريات، 
التي تويص بـ:

السكن مع أرسة عربية.- التدريس باللغة اهلدف.- 

الزيارات امليدانية.- الرشاكة اللغوية.- 
املحارضات اليومية أو - 

األسبوعية.
املعارض املستمرة.- 

األلعاب اللغوية.- االستبانات املوجهة.- 

العمل التطوعي.- األندية املتنوعة.- 

الرحالت الرتفيهية.- األلعاب الرياضية.- 
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النشاطات احلزبية.- املناسبات املحلية.- 

االحتفاالت املوسمية.- املهرجانات املوسيقية- 

املؤمترات املختلفة.- األنشطة الثقافية.- 

املخيامت اللغوية.- مقابالت العمل.- 

الساعات املكتبية.- التسجيالت الصوتية.- 
توظيف مواقع التواصل - 

االجتامعي الفيديوية.
املطبخ اللغوي.- 

رسد القصص/ احلكوايت.- زيارة املواقع احلية عل الشابكة.- 

يوتيوب.- املرشوعات العملية.- 

التقديامت املستمرة- ظاهرة يومية وكلمة عنها.- 

املناسبات الثقافية املحلية.- التواصل اليومي باللغة اهلدف.- 

ُيقسم االنغامس وفق نظريات اكتساب اللغة الثانية إىل ثالثة أنواع. ٢
حياة أ.  يف  واملتداولة  املستعملة  اللغة  هي  العربية  اللغة  وتكون  كيّل:  انغامس 

الدارسني طيلة الربنامج الدرايس، ويوقع الدارس عل تعهد لغوي يمنعه من 
استخدام لغته األوىل.

يسمح ب.  إذ  قلياًل،  اكثر  أو  أقل  أو  باملائة  مخسني  بنسبة  ويكون  جزئي:  انغامس 
باستخدام اللغة األم يف بعض املواقف، إال أنه يب استخدام العربية يف حوايل 

مخسني باملئة من الوقت.
وهو ت.  واحد،  آن  يف  أجنبيتن  بلغتني  االنغامس  إىل  هيدف  مزدوج:  انغامس 

الفرنسية  اللغة  األمريكي  الدارس  يامرس  كأن  العريب،  العامل  يف  وجوده  يندر 
واإلسبانية يف أحد البلدين اآلخرين أو يف املخيم اللغوي الصيفي أو يف الربنامج 

االنغاميس.
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وترى سامنثاكليفر أن الدارس الذي يقيض مخسني باملئة من وقته يتعلم اللغة الثانية 
املدرس  بأن  وتعتقد  والدقة.   بالطالقة  تتسم  لغوية  كفاءة  ويطور  يّكون  أن  يستطيع 
نفسه يستطيع أن خيلق بيئة انغامسية حتقق كفاءة تتسم بالطالقة والدقة يف داخل الغرفة 
الصفية إذا كانت مدرسته ال تدعم فكرة االنغامس اللغوي، وال توّفر احتياجاته. وترى 
يكتسبه  مما  أفضل  يكتسب  أسابيع  أربعة  مدة  أيضًا  جزئيًا  ينغمس  الذي  الدارس  بأن 
التعريف  الدارس يف سنة دراسية كاملة يف اجلامعات األمريكية من حيث قدرته عل 
األفالم  ومتابعة  الكتب  وقراءة  جمرياته،  وفهم  التلفاز  ومشاهدة  وباآلخرين،  بنفسه 

واملسلسالت، واالستمتاع باحلفالت املوسيقية.
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العربية -  اللغة  تعليم  يف  اللغوي  االنغامس  دور   .)٢٠١٤( عادل  الروس،  أبو 
 the International Conference يف  قدمت  ورقة  أخرى،  بلغات  للناطقني 
 on Arabic Studies and Islamic Civilization iCasic 2014 )e-ISBN

978-967-11768-4-9(. 4-5 March 2014, Kuala Lumpur, MALAY-

SIA. Organized by WorldConferences.net

اللغوي -  الفكر  يف  الثانية  اللغة  اكتساب  نظريات   .)٢٠١٨( خالد  عمشة،  أبو 
العريب، الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة، عاّمن – األردن.

يف -  اللغوي  االنغامس  برنامج   .)٢٠١٤( داود  وإسامعيل،  حممد،  -إسامعيل، 
حتسني املهارات اللغوية، جامعة ال UKM ماليزيا.

تعليمية -  يف  وأثره  اللغوي  االنغامس   .)٢٠١6( حيي  حيي،  وابن  مناع،  آمنة، 
اللغات: دراسة لسانية، جملة الواحات للبحوث والدراسات، املجلد 9 العدد 

.١
الثانية وتطبيقاهتا الرتبوية: -  حتاملة، موسى )٢٠٠6(. نظريات اكتساب اللغة 

القسم األول، جملة جممع اللغة العربية األردين، العدد)7٠ ( .
دار -  وتطبيقات،  نظريات  اللغة  اكتساب   )٢٠١3( عبدالكريم  أمحد  اخلويل، 

جمدالوي للنرش التوزيع.
اللغة -  العبد احلق، فواز حممد )١99٨( نظريات تعلم  ؛  الصامدي، عقلة حممد 

واكتساهبا تضمينات لتعلم العربية وتعليمها، جملة جممع اللغة العربية األردين، 
العدد )5٤(.

اللغة -  وتعليم  والنفسية  اللغوية  النظريات   .)١999( العزيز  عبد  العصييل، 
اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  منشورات  األوىل،  الطبعة  العربية، 

السعودية.
العصييل، عبد العزيز )٢٠٠6(. علم اللغة النفيس، الطبعة األوىل، منشورات - 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية.

املصادر املراجع
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قريرة، توفيق )٢٠١3(. طريقة االنغامس اللغوي وتطبيقها عل تعليم العربية - 
أبو  بمؤمتر  خاص(  )عدد  العلمية  املجلة  استرشافية،  رؤية  بغريها:  للناطقني 

ظبي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
اليتبان، باتيس، وسيادا، نينا )٢٠١٤(. كيف نتعّلم اللغات، ترمجة: عيل شعبان، - 

الطبعة األوىل، املركز القومي للرتمجة.
عبد -  العبدان،  ترمجة:  الثانية،  اللغة  تعلم  نظريات   )١996( باري  ماكالفن، 

الرمحن عبد العزيز، دار عامل الكتب للنرش والتوزيع.
جمموعة من اخلرباء، )٢٠١6(. اإلطار املرجعي األوريب املشرتك لتعلم اللغات - 

القرى،  أم  جامعة  منشورات  صبري،  النارص  عبد  ترمجة:  وتقييمها،  وتعليمها 
مكة، اململكة العربية السعودية.

مدكور، عيل وآخرون )٢٠١٠(. املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني - 
بغريها، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل.

ميتشل، روزا، ومايلز، فلورنس )٢٠٠٤(. نظريات تعلم اللغة الثانية، ترمجة: - 
عيسى الرشيويف، منشورات جامعة امللك سعود.

املصادر األجنبية
 - Bostwick, Mike )n.d.(. “What is Immersion?” Retrieved January 

15, 2014, from: http://www.bilingual.com/school/INFO/WhatI-

sImmersion.html

 - Bussmann, Hadumod )1996(. Routledge Dictionary of Language 

and Linguistics, Routledge.- https://www.actfl.org/member-

ship/special-interest-groups-sigs/immersion-

 - Krashen,S. )1981(. Second language acquisition and second lan-

guage learning.Oxford: Pergamon Press.

 - Met, M. (1993). Foreign Language Immersion Programs. Online 

Recourse: Digest. Retrived June 22, 2012, from http://www.cal.

org/resources/digest/met00001.html.
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 - ShabanBarimani, )2012( Immersion program: state of the art, 

Middle-East Journal of Scientific Research , IDOSI Publications.

 - What Levels of Proficiency Do Immersion Students Achieve? Re-

port by Center for Applied Second Language Studies )CASLS(, 

University of Oregon January 17, 2011 Revised May 24, 2013

املواقع اإللكرتونية
االنغامس اللغوي يف تعليم العربية للناطقني بغريها، مدونة الدكتور خالد أبو - 

http://learning.aljazeera.net :عمشة عل اجلزيرة
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د.هداية هداية الشيخ عيل

االنغماس اللغوي يف مناهج تعليم اللغة العربية 
للناطقني بغيرها

الفصل الثالث
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مقدمة البحث
الفراد  بني  االتصال  وسهولة  والتقني  العلمي  بالتقدم  احلارض  العرص  يتسم 
والشعوب؛ وهلذا أصبح االتصال والتفاعل بني الشعوب أمرًا يسريًا، وال تستطيع دولة 
من الدول أن تعيش يف عزلة عن هذا التطور واالتصال؛ لذا فإن احلكومات والشعوب 
ُتعنى بتعليم اللغات األجنبية ألبنائها، خاصة اللغات احلية واسعة االنتشار التي يكثر 

عدد املتكلمني هبا.)هداية هداية الشيخ عيل، ٢٠٠٨(.
التواصل  يصعب  فبدوهنا  والشعوب،  األفراد  بني  للتواصل  وسيلة  اللغة  وتعد 
والتفاهم بني األمم، وهي معيار من املعايري التي تدل عل تقدم األمم؛ وهلذا  حرصت 
الشعوب عل نرش لغاهتا خارج نطاق املتحدثني هبا؛ ألن ذلك يعد امتدادا وهيمنة فكرية 
وثقافية هلا، فضاًل عن أهنا تعرف اآلخرين ثقافات الناطقني هبا، وفكرهم، وسلوكاهتم، 
وبذل  نرشها،  عل  والعمل  بلغاهتا  الشعوب  عناية  أرسار  أحد  هو  وهذا  وعاداهتم، 

اجلهود احلثيثة لتيسريها وتعليمها اآلخرين من خالل توفري بيئة خصبة وثرية لتعلمها.
وبيئة  تواصلية  الفعلية هلا، وذلك من خالل مواقف  باملامرسة  إال  اللغة  تتعلم  وال 
لغوية حتاكي البيئة احلقيقية للغة وتقرتب منها، فُيحاط املتعلم ببيئة اللغة اهلدف املراد 
تعلمها، فيسمعها، ويتحدث هبا، ويشارك الناطقني األصليني هبا، ويامرسها يف معظم 

أوقاته، حتى يصل إىل مرحلة التفكري هبا ومعايشتها معايشة كاملة.
واكتساب  اللغوية  املامرسة  فرص  متنح  اللغة،  لتعلم  خصبة  بيئة  توفري  يب  وهلذا 
املفاهيم الثقافية اخلاصة هبا، وتقّلل الزمن الذي يستغرقه الدارسون يف تعلم اللغات؛ 

ومن ثم تقليل جهد الدارسني يف ذلك.
ومن أهم الربامج التي توفر فرص املامرسة احلقيقية للغة، ورسعة اندماج املتعلمني 
عل  تساعدهم  فهي   ،  Linguistic Immersion اللغوي  االنغامس  برامُج  ثقافتها  يف 
تطوير كفايتهم اللغوية والثقافية، فيستطيعون التحدث بشكل مستمر ومرتابط لفرتات 
واقعية  بصورة  العربية  الثقافة  من  ومتعددة  متنوعة  جوانب  ويعيشون  مقبولة،  زمنية 
التي  اهلدف  واللغة  األم،  لغتهم  بني:  ثقافية  تقاطعات  إقامة  هبا  يستطيعون  حقيقية، 
العرب من خالل سياق  للتواصل مع  التعبريية  يتعلموهنا، وتعينهم عل رفع كفايتهم 
ثقايف واجتامعي ولغوي مقبول، فيقيض املتعّلمون فرتة زمنية حمددة يف بيئة اللغة اهلدف، 
لدهيم؛  املختلفة  املهارات  هذه  تعزز  التي  التفاعلية  األنشطة  من  جمموعة  ويامرسون 
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يف  وحمادثة  كتابة  هبا  التواصل  من  اللغة،متكنهم  فهم  يف  متقدمة  مستويات  إىل  ليصلوا 
بيئات خمتلفة.

وعل هذا فمن الالزم عل هذه الربامج االنغامسية أن توفر للمتعلمني بيئة خصبة 
ملامرسة اللغة والتواصل هبا يف جو طبعي حياكي البيئة احلقيقية للغة، وأن تتوافر مواقف 
وعدم  هبا  والتفكري  اهلدف  اللغة  استخدام  عل  املتعلم  جترب  متنوعة  تواصلية  لغوية 

استعامل لغته األم.
ويب أن تتوافر البيئة االنغامسية للغة يف كل مكونات وجوانب املوقف التعليمي 

والتعلمي، والذي يتمثل يف اجلوانب اآلتية:
األهداف ونواتج التعلم.- 
املناهج واملقررات التعليمية.- 
األساليب التدريسية.- 
األنشطة: الصفية، والالصفية.- 
الوسائط والوسائل التعليمية.- 
أساليب التقويم.- 

التعليمي  املوقف  مكونات  من  مهم  وجانب  مكون  عل  احلالية  الدراسة  ركزت 
بعض  حتليل  إىل  الدراسة  فعمدت  التعليمية(،  واملقررات  )املناهج  وهو  أال  التعلمي، 
مواءمة  مدى  لبيان  بغريها،  لللناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  املعنية  التعليمية  السالسل 
هذه السالسل برامج االنغامس اللغوي، ومدى توفريها فرص دمج الطالب يف ثقافة 
اللغة العربية -اللغة اهلدف-، واهتامم أنشطتها وتدريباهتا ونصوصها بغمس الطالب 
لغويا وثقافيا، وتوفري بيئة خصبة وثرية الكتساب اللغة وتعلمها من خالل ما تقدمه من 
ع  غمس لغوي للمتعلمني، ويساعد عل معايشة اللغة، وأخذ محام لغوي متكامل، يرسِّ
عملية تعلم اللغة، ويوّفر اجلهود املبذولة من املؤسسات التعليمية املعنية بتعليم العربية 

لغة ثانية.

هدف البحث
  هدف البحث إىل حتليل مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء معايري 
االنغامس اللغوي الالزم توافرها هبدف استفادة الربامج اللغوية والسالسل التعليمية 

من نتائج هذا التحليل.
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أسئلة البحث
اللغة -  تعليم  مناهج  يف  اللغوي  االنغامس  لتحقيق  توافرها  الالزم  املعايري  ما 

العربية لناطقني بغريها؟
مامدى توافر هذه املعايري يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟- 
ما أوجه القوة والضعف يف هذه املناهج باعتبار مراعاهتا معايري االنغامس اللغوي؟- 
كيف يمكن التغلب عل نقاط الضعف التي تعوق حتقيق االنغامس اللغوي يف - 

مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟

حدود البحث
اقترص البحث احلايل عل:

للناطقني بغريها، أ.  العربية  اللغة  بتعليم  املعنية  التعليمية  حتليل بعض السالسل 
حرصًا عل اّتسام الدراسة بالعمق والرتكيز.

حتليل ثالث سالسل تعليمية، وهي:ب. 
سلسلة »تواصل«.- 
سلسلة »العربية للعامل«.- 
سلسلة »كنوز« لتعليم اللغة العربية للصغار.- 

مصطلحات البحث
االنغامس اللغوي

أثناء  األقل يف  بنسبة 5٠%عل  الثانية  اللغة  استخدام  بأنه  اللغوي  االنغامس  ف  ُعرِّ
خالل  من  اللغوية  الفنون  تدريس  إىل  باإلضافة  الدرايس،  العمل  خالل  يف  التعليم 

)Genesee, 1987, P: 1( .استخدام اللغة الثانية
اهلدف وسيلة  اللغة  فيه  تستخدم  اللغة،  لتعليم  بأنه مدخل  الباحثني  بعض  وعرفه 
لتدريس حمتوى املواد الدراسية، وجلعل املتعّلمني يتقنون استخدام اللغة الثانية بطريقة 

)Fortune&Tedick, 2008, P: 5( .وظيفية
وقيل: هو طريقة لتدريس اللغة،وعادة ما تكون هذة اللغة هي اللغة الثانية؛ تستخدم 
 Pacific Policy Research( .فيه اللغة اهلدف يف حمتوى املناهج والوسائل التعليمية

.)Center, 2010, P. 1
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أسلوب  بأهنا  االنغامس  تعريف  للباحث  يمكن  السابقة  التعريفات  خالل  ومن 
وذلك  وعنارصها،  اللغة  مهارات  الكتساب  اللغوية،  املعايشة  عل  قائم  متكامل 
الدرايس  الفصل  داخل  التواصل  لغة  اهلدف  اللغة  يتخذ  لغوي  جو  توفري  خالل  من 
وخارجه، فيتاح للدارسني اكتساب اللغة بالفطرة واملامرسة عرب التواصل يف بيئة لغوية 
متكاملة، تتامثل أو تقرتب من البيئة احلقيقة؛ تؤهّلهم المتالك مستوى عال من الكفاية 

اللغوية والقدرات الوظيفية يف اللغة فيتواصلون هبا كتابة وحتدثًا يف بيئات خمتلفة.

أمهية البحث
تتمثل أمهية هذا البحث يف اآليت:

الكفاية . ١ من  عاليا  مستوى  حتقق  فهي  نفسها،  اللغوي  االنغامس  برامج  أمهية 
اللغوية، والقدرات الوظيفية يف اللغة املستهدفة، وتطّور املهارات اللغوية التي 

تتناسب مع التوقعات املرتبطة بأعامر الدارسني وقدراهتم.
عليه . ٢ العمل  إىل  حيتاج  امليدان،فهو  هبذا  اخلاصة  واألبحاث  الدراسات  ندرة 

تعليم  مناهج  وتطبيقه يف  تعني عل حتقيقه  نتائج  إىل  للوصول  والبحث حوله 
اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.

ويفيد هذا البحث الفئات اآلتية:. 3
السالسل التعليمية: إن معايري االنغامس اللغوي التي حتددها الدراسة احلالية  -

تساعد عل بناء مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، متكن املتعلمني من 
اكتساب اللغة وتعلمها يف صورة تقرتب من اكتساب الناطق األصيل للغة.

فإهنا  - اللغوي،  االنغامس  ُأعدت بصورة حتقق  إذا  التعليمية  فاملناهج  املعلمني: 
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  األسلوب  هذا  تطبيق  عل  املعلمني  تساعد 
إذا  هلم  املناسب  الدعم  وتقديم  الدارسني  مع  التعامل  طريقة  ويف  بغريها، 

واجهتهم مشكلة يف أثناء تعلم اللغة.
الباحثني: فهي تفتح املجال أمام الباحثني يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني  -

بغريها لعمل دراسات وأبحاث أخرى داعمة هلذا امليدان.
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منهج البحث
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل عند حتليل سالسل تعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريهايف ضوء املعايري الالزم توافرها لتحقيق االنغامس اللغوي داخل هذه السالسل.

عينة البحث
اقترص التحليل يف الدراسة احلالية عل ثالث سالسل يف تعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها، وهي:
سلسلة »تواصل«.- 
سلسلة »العربية للعامل«.- 
سلسلة »كنوز« لتعليم اللغة العربية للصغار.- 

واعتمدت )5( وحدات يف كل سلسلة، فكان جمموع الوحدات املحلََّلة)١5( وحدة، 
وقد اختريت عينة البحث بطريقة عشوائية قائمة عل استخدام »أسلوب القرعة« عل 

النحو اآليت:
مّثل الوحدات عينة البحث ورٌق متشابه متاما مكتوب عل كل ورقة منه رقم - 

الوحدة.
وضعت هذه األوراق يف كيس وخلطت جيدا.- 
هلذه -  املقرر  احلجم  الباحث  استوىف  أن  إىل  األكياس  هذه  من  العينة  اختريت 

العينة.
واجلدول اآليت يوضح عينة الدراسة احلالية،

جدول وصف عينة البحث

الوحدات عينة الدراسةاجلزءالسلسلة

سلسلة تواصل

الرابعة )تواصل(األّول

األوىل )األرسة(، والثانية )الّسكن(الّثاين

األوىل )املستشفى(، والثانية )العمل(اخلامس
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سلسلة العربّية للعامل

األوىل )الّتعارف(األّول

السادسة)الّتعليم(، والثامنة )وسائل اإلعالم(الّثاين

الرابعة)إدارة الوقت(، والسابعة)مدن عربية عاملية(الّثالث

سلسلة كنوز 

األوىل)مدينتي مجيلة(، والثانية)غذائي مفيد(الّثاين

الثالثة)الوقت(الّثالث

األوىل)العلم نور(، والثالثة)إعالم واّتصال(اخلامس

إجراءات البحث
أوالً- بناء أدوات الدراسة احلالية،وهي:

قائمة معايري االنغامس اللغوي، وبنيت من خالل:أ. 
الرجوع إىل الدراسات السابقة.- 
استطالع آراء املتخصصني.- 
وضع القائمة بصورة مبدئية، ثم عرضها عل املحكمني.- 
تعديل القائمة يف ضوء آراء املحكمني والوصول إىل الصورة النهائية للقائمة.- 
عينة ب.  السالسل  وحّللت  استامرة،  إىل  املعايري  قائمة  حّولت  التحليل:  استامرة 

معيارا،  عرش  أربعة  املعايري  هذه  بلغت  وقد  كيفيا،  حتليال  ضوئها  يف  البحث 
قسمت إىل عدة حماور، هي:

أوال-معايري بناء النصوص واختيارها
الوعاء . ١ أم  النص،  جمال  يف  ذلك  أكان  سواء  والسياقات،  النصوص  تنوع 

النارش، وذلك من أجل إمالك الدارسني مستوى عاليا من الكفاءة اللغوية، 
متكنهم من التواصل هبا يف بيئات خمتلفة.

ترتبط . ٢ )اإلنرتنت(،  العاملية  الشبكة  عل  إثرائية  روابط  السلسلة  تضمن 
بموضوعات السلسلة ودروسها.
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ثانيا- معايري األنشطة والتدريبات
اللغوي، . ١ الرشيك  أو  األقران  مع  التعاوين  للعمل  السالسل  أنشطة  دعم 

وذلك من خالل تكليف الطالب بمشاركة قرينه أو أقرانه يف تنفيذ بعض 
األنشطة، بصورة ثنائية أو مجاعية.

مساعدة الطالب عل ممارسة اللغة، وإزالة ما لدهيم من خوف وتردد،وتنمية . ٢
ثقتهم بأنفسهم عند استخدام اللغة.

تركيز السلسلة عل املتعلم، وإرشاكه يف كل األنشطة، وعدم تقديم املحتوى . 3
اللغوي جاهزا.

أن تكون هناك أهداف واضحة وحمددة لكل نشاط.. ٤
كي . 5 ماتعة،  تعلم  خربة  للطالب  وتقدم  وحمفزة،  مثرية  األنشطة  تكون  أن 

يتفاعل معها،ويتحقق الغرض املطلوب منها.
سهلة . 6 وال  صعبة،  معقدة  تكون  فال  املتعلمني،  مستوى  األنشطة  مناسبة 

بسيطة.
املواءمة بني األنشطة الصفية والالصفية.. 7
عدم حرص إنتاج الطالب يف قالب لغوي معني، والسامح له باختيار ما يراه . ٨

مناسبًا من املفردات والرتاكيب للتعبري عن أفكاره، وعدم احلد من حريته 
يف اختيار ما يتناسب مع حتقيق اهلدف من التواصل.

ثالثًا- معايري التواصل
الرتكيز عل اجلانب التواصيل للغة، وتوفري جو لغوي، يتخذ اللغة العربية . ١

اكتساب  للمتعلم  ويتيح  وخارجه؛  الدرايس  الفصل  داخل  للتواصل  لغة 
حقيقية  مواقف  خالل  من  اللغوي  التواصل  عرب  واملامرسة  بالفطرة  اللغة 

تواصلية.
استخدام اللغة اهلدف طوال مدة الربنامج، وذلك من خالل تدريس مجيع . ٢

املواد الدراسية باستخدام اللغة اهلدف.
رابعًا- معايري اخلطة التعليمية

وضوح اخلطة االنغامسية يف السالسل وتتابعها، واعتامدها عل خطة تفصيلية . ١
للمدة املتفق عليها، وإخبار الطالب بام سيفعله، لتكون أمامه رؤية واضحة.
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واألمثل . ٢ الصحيح  االستخدام  عل  يساعده  للمعلم،  دليل  كتاب  توفري 
للسلسلة.

ثانيا- الدراسة التحليلية للسالسل
أنجز التحليل وفق املنهج اآليت:

قراءة رسيعة وعامة للدروس.- 
قراءة تفصيلية للنصوص واألنشطة واملحتوى الثقايف.- 
مترير كل معيار عل الوحدات عينة الدراسة.- 
التوصيف الدقيق ملدى حتقق كل معيار.- 
بلغت -  التي  املحّللني،  بني  االتفاق  نسبة  وحساب  آخر،  بمحلل  االستعانة 

تناول  التحليل، ويمكن  ثبات مرتفعة الستامرة  )9٢%(، وهي تدل عل نسبة 
هذه الدراسة التحليلية بيشء من التفصيل والتحليل فيام اآليت:

بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  )سلسلة  »تواصل«  سلسلة  أوالً- 
أخرى(.

جهة النرش: مركز امللك فهد الثقايف برساييفو.- 
بلد النرش: رساييفو.- 
تاريخ النرش:٢٠١5.- 
املؤلفون

أ.د. خالد بن عبدالعزيز الدامغ
د. مجعان بن سعيد القحطاين

أ.د. صالح بن عبد العزيز النصار

نبذة عن السلسلة
أدبيات  أخرى وفق  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  »تواصل«  بنيت سلسلة 

علم اللغة التطبيقي يف تصميم الربامج اللغوية، وراعت يف ذلك اآليت:
اللغوية -  املناهج  لتصميم  الثالث  املراحل  ذات  العلمية  املنهجية  عل  االعتامد 

اللغوية،  احلاجات  دراسة  ذلك  يف  بام   ) التنفيذ   - التصميم   - )التخطيط 
املناهج  إعداد  ذلك  بعد  يأيت  ثم  التأليف،  وثيقة  وإعداد  التقابيل،  والتحليل 

وحتكيمها وجتريبها وتقويمها وتطويرها.
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للمخرجات -  السلسلة  مستويات  من  مستوى  لكل  التعلم  خمرجات  مطابقة 
املتوقعة ىف نفس الدرجة من سلم املستويات املعتمد يف اإلطار األوريب املشرتك 

لتعليم اللغات.
صالحية استخدام السلسلة يف بيئات لغوية متعددة، ال بيئة واحدة فحسب.- 

وبعد مترير كل معيار من معايري االنغامس اللغوي عل الوحدات عينة الدراسة، يأيت 
التوصيف الدقيق ملدى حتقق كل معيار:
أوال- معايري بناء النصوص واختيارها

الوعاء . ١ أو  النص،  جمال  يف:  ذلك  أكان  سواء  والسياقات،  النصوص  )تنوع 
النارش؛ من أجل إمالك الدارسني مستوى عاليا من الكفاءة اللغوية متكنهم من 

التواصل هبا يف خمتلف البيئات(.
تنوعت امليادين واملجاالت واحلقول الداللية التي أخذت منها السلسلة نصوصها، 
للمتعلم،  اليومية  احلياة  أن تكون من مواقف تواصلية، حتاكي واقع  وروعي يف أخذها 
إذ احتوت عل موضوعات كثرية مثل)اللقاء، وأين تعمل، واألرسة، والسكن،والعمل، 
واملستشفى، وغريها من املوضوعات املأخوذة من مواقف البّد للمتعلم أن يعرفها(، وهذا 
التنوع يزيد احلصيلة اللغوية للمتعّلم، ويمكنه من استخدم اللغة بكفاءة عالية يف خمتلف 
املواقف التي يتعرض هلا، وامتازت السلسلة يف تدّرجها يف بناء وحداهتا التعليمية، فهي 
مثال تبدأ بتعليم الدارس يف املستويات األوىل كيفية تقديم نفسه والتعرف إىل اآلخرين، 
وهذا ماحيتاجه الدارس يف هذا املستوى، وتتعّمق تبعا لتدرج مستوى الدارس، وقّدمت 
دروسها كّلها مجيعها يف شكل حوارات تواصلية إما ثنائية أو يف جمموعات صغرية كاآليت: 
ونص«أقسام  ص١٠6(،  ج١،  وآخران،  الدامغ  العزيز  عبد  بن  )خالد  »اللقاء«  نص 

املستشفى« )خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج5، ص٤7(.
تأليف  من  حوارات  لتشمل  للنصوص،  النارشة  األوعية  تنوع  السلسلة  وراعت 
»بيتنا  نص  مثل،  السلسلة،  هذه  يف  الغالب  هو  احلوارات  من  النوع  وهذا  املؤلفني، 
اجلديد« )خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج٢، ص69(، ونص »صديقي عامر« 
الدامغ وآخران، ج5، ص65(، واشتملت أيضا عل حوارات  العزيز  )خالد بن عبد 
أصيلة منقولة من كتب أو رسائل أو غري ذلك مثل: نص »دعوة خاصة« )خالد بن عبد 

العزيز الدامغ وآخران، ج٢، ص٨٢(.
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جعل  إىل  النحوية  الرتاكيب  تدريس  خالل  من  هتدف  السلسلة  هذه  أن  واّتضح 
صورة  يف  القواعد  فعرضت  اللغوية،  سالمته  عل  وحمافظًا  التعبري،  يف  طليقًا  املتعّلم 
ثم  وتقليدها،  والقياس عليها  إليه حماكاهتا  ثم طلبت  للمتعّلم،  أمثلة  قّدمت  إذ  نمطية 
التواصلية من خالل تدريس الرتكيب يف سياق تواصيل هيدف  اعتمدت عل الطريقة 
إىل تعليم الدارس الرتكيب النحوي وظيفيًا، وهذا جيلٌّ يف درس »الضامئر« الذي بدأت 

السلسلة بتدريسه.)خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج٢، ص5٠(.
ترتبط -  )اإلنرتنت(،  العاملية  الشبكة  عل  إثرائية  روابط  السلسلة  تضمن 

بموضوعات السلسلة ودروسها(.
مواد  وثالث  أساسية،  تعليمية  مادة  من  السلسلة  هذه  أجزاء  من  جزء  كّل  يتكّون 
بطاقات ومضية  الطالب -  » كتاب  تعليمه وتعلمه، وهي:  تعليمية مساندة تعني عل 
- لوحات تعليمية - تسجيالت صوتية » وعل الرغم من ذلك فإهنا مل تتضمن روابط 
عل  الدارسني  تساعد  بموضوعاهتا،  ترتبط  )اإلنرتنت(،  العاملية  الشبكة  عل  إثرائية 
خالل  من  اهلدف  اللغة  تعلم  يف  فراغهم  أوقات  واستغالل  اللغوي،  الدخل  زيادة 
تلك الروابط؛ التي من شأهنا أن تنّمي حّب االستطالع لدى الطالب، وتثري دافعيتهم 
عل  للحصول  والسؤال  االستكشاف  إىل  هتدف  جديدة،  فكرة  أو  عنوان  تقديم  عند 

املعلومات.
ثانيًا- معايري األنشطة والتدريبات

)دعم أنشطة السالسل العمَل التعاوين مع األقران أو الرشيك اللغوي، وذلك - 
بتكليف الطالب بمشاركة قرينه أو أقرانه يف تنفيذ بعض األنشطة، بصورة ثنائية 

أو مجاعية(.
األقران  التعاوين مع  العمل  التي حتث عل  األنشطة  تواصل عل  اشتملت سلسلة 
من خالل التواصل الثنائي بني الدارسني أو التواصل يف شكل جمموعات صغرية داخل 
يقرأ  أن  املتعّلم  إىل  يطلب  ضيق  نطاق  األنشطة جاء يف  من  النوع  هذا  ولكن  الصف، 
حوارا أو يكمله، ثم يتبادله مع زميله. ومل خترج أنشطة التواصل عل هذا النوع البتة، 
الدامغ  العزيز  عبد  بن  )خالد  زميلك«   مع  وتبادله  احلوار  »أكمل  األنشطة  هذه  ومن 
وآخران، ج٢، ص7١(، ونشاط »أكمل احلوار بالكلامت املناسبة ثم تبادله مع زميلك« 

)خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج5، ص5١(.
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وكان من األفضل لواضعي السلسلة إدراج الكثري من األنشطة التي تدعم التعاون 
للغة  التواصيل  للجانب  تعزيزًا  األنشطة،  هذه  من  واإلكثار  الدارسني،  بني  الصفي 

اهلدف، وهذا هو األصل يف تعلم اللغات.
أما الرشيك اللغوي الذي يقصد به ابن اللغة الذي يرغب بالتبادل اللغوي واملعريف 
مع متعلم لغته، فإنه، غالبًا، ما يكون دورًا للمعلم أو املؤسسة التعليمية، وليس دورًا 
للسلسة التعليمية، لصعوبة حتقيقه داخلها، ألنه نشاط يؤديه املتعلم مع رشيكه اللغوي، 
ومع ذلك يقرتح الباحث وضع أنشطة داخل السلسلة، تتيح الفرصة أمام الطالب كي 

يتعاون مع أبناء اللغة عل النحو اآليت:
أن تطلب السلسلة إىل املتعّلم كتابة تقرير حول زيارته إحدى العائالت العربية، - 

ثم النقاش مع أفرادها.
معني: -  حدث  حول  اللغة  أبناء  مع  املتعّلم  فيها  يتواصل  ميدانية،  رحلة  عمل 

ذلك... حول  تقريرًا  يكتب  ثم  وغريها(،  أوأديب  أوسيايس،  أوفني،  )ثقايف، 
إلخ، وغري ذلك من األنشطة التي يمكن أن جتعل السالسل داعمة اسرتاتيجية 

الرشيك اللغوي أو مهيئة له.
)مساعدة الطالب عل ممارسة اللغة، وإزالة ما لدهيم من خوف وتردد، وتنمية - 

ثقتهم بأنفسهم عند استخدام اللغة(.
ميادين  شتى  من  واملختلفة  املتنوعة  املواقف  من  كثري  عل  السلسلة  احتوت 
اللغةوجماالهتا، وقد عمدت يف تقديم تلك املواقف للدارسني عل الطرائق التواصلية، 
فال خيلو موضوع داخل هذه السلسلة إال وفيه تواصل ثنائي، أو تواصل يف جمموعات 
صغرية، ما يعزز قدرة الدارس عل ممارسة اللغة يف خمتلف املواقف التي يتعرض إليها 
بيئة اللغة اهلدف، ومن هذه املواقف التي تساعد الطالب عل ممارسة اللغة:  يوميا يف 
موقف« التعارف« )خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج١، ص١١٠(، وموقف«أين 

تعمل؟« )خالد ابن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج١، ص١١٨(.
أنموذجًا  فقّدمت  املتعلم،  لدى  املهارة  بناء  عل  والتدريبات  األنشطة  وساعدت 
للمتعلم، ثم طلبت إليه حماكاة النموذج والتدريب عليه يف موقف تواصيل مشابه ملا قدم له، 
مثل نشاط )قدم نفسك(.)خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج١، ص١١3- ١١٤(؛ 

وهذه األنشطة بدورها تعزز ثقة املتعلمني بأنفسهم، وتزيل ما لدهيم من قلق لغوي.
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)تركيز السلسلة عل املتعلم، وإرشاكه يف كّل األنشطة، وعدم تقديم املحتوى - 
اللغوي جاهزًا(

يف  وأرشكته  التعليمية،  العملية  حمور  فجعلته  املتعلم،  عل  السلسلة  هذه  رّكزت 
مع  التعاون  عل  تساعد  ال  األغلب،  يف  فردية  صورة  يف  ذلك  وكان  كّلها،  األنشطة 
القرين. وحيسب هلا أهنا أتاحت للمتعّلم فرصة التفاعل اللغوي، فكّل أنشطتها جعلته 
األنشطة:  هذه  ومن  فحسب،  متلقيًا  دوره  يكون  فال  للتعليم،  ومتحفزًا  دائاًم،  نشيطًا 
نشاط »اكتب الكلمة املناسبة بجانب الصورة، ثم اكتب مجلة مناسبة كام يف املثال« )خالد 

بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج5، ص9١(.
)أن تكون هناك أهداف واضحة وحمددة لكل نشاط(.- 

نشاط  كّل  فكان  نشاط،  لكل  واملحددة  الواضحة  باألهداف  السلسلة  هذه  متيزت 
ويكتشف  الطالب،  يقيس مستوى  اللغوية،  املهارات  من  معينة  مهارة  يركز عل  فيها 
مواطن الضعف اللغوي عندهم، ويعاجله، ويوجهه نحو األفضل، ففي مهارة االستامع 
العزيز  املسموع مثل نشاط«استمع وأجب«)خالد بن عبد  أنشطة تركز عل فهم  نجد 
الدارس وينمي قدرته عل  املهارة لدى  الدامغ وآخران، ج٢، ص٨3(، ما يعزز هذه 
التذكر، ويف مهارة الرتاكيب مثال هناك الكثري من األنشطة التي متنح الدارسني القدرة 
بأداة االستفهام  النحوية، ال جمرد معرفتها، مثل نشاط: »أكمل  القاعدة  عل استخدام 
الدامغ  العزيز  عبد  بن  املطلوب«. )خالد  الفقرة حسب  كتابة  »أعد  ونشاط  املناسبة«، 
وآخران، ج٢، ص6١(، أما مهارة الكتابة، ففيها أنشطة هتدف إىل مساعدة الدارسني 
عل عرض أفكارهم وإبداء رأهيم دون خوف أو تردد؛ ما يعزز القدرة التعبريية لدهيم، 
التالية...« )خالد بن عبد  بالكلامت  مثل نشاط«اكتب نصا متحدثا عن مريم مستعينًا 
اختبارات يف هناية كل  توجد  إىل ذلك  الدامغ وآخران، ج5، ص69(، إضافة  العزيز 
مواطن  وتكتشف  الطالب،  مستوى  عل  وتقف  التعلم،  نواتج  حتقق  تقيس  وحدة  

الضعف اللغوي لدهيم.
)أن تكون األنشطة مثرية وحمفزة، وتقدم للطالب خربة تعلم ماتعة كي يتفاعل - 

معها، ويتحقق الغرض املطلوب منها(
اللغوي،  تعتمد عل اإلبداع  التي  املثرية  السلسلة عل  كثري من األنشطة  اشتملت 
وقد  واملرح،  املتعة  من  معها، وتضفي جوا  ليتفاعل  ماتعة  تعلم  خربة  للطالب  وتقدم 



-9١-

تنّوعت هذه األنشطة، ومل تأت عل نمط واحد أو طريقة واحدة، حتى اليشعر الدارس 
بامللل. ومنها: »عرب عن الصورة التالية مستعينا بالكلامت، كام يف املثال«، و»ارسم بيتك، 
الدامغ  العزيز  املثال«. )خالد بن عبد  بيتك كام يف  وتبادل الصورة مع زميلك ليصف 

وآخران، ج٢، ص٨6(، )خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج5، ص7٠(.
)مناسبة األنشطة مستوى املتعلمني، فال تكون معقدة صعبة، وال سهلة بسيطة(.- 

ومستويات  لتتناسب  والصعوبة  السهولة  حيث  من  األنشطة  مستويات  تدرجت 
ومثال  معقدة،  صعبة  وال  بسيطة،  سهلة  هي  فال  بينهم،  الفردية  والفروق  الدارسني 
ذلك: أنه يف مهارة الكتابة مثال ال يطلب إىل املتعّلم أن يكتب مقاالً حول موضوع معني 
بشكل مبارش، وإنام يبدأ بتدريب الطالب عيل مهارة الكتابة بتدرج معني، فيعطيه يف أول 
األمر حوارا ناقصًا، ثم يطلب إليه أن يكمله باستخدام بعض الكلامت املطروحة تسهياًل 
للنشاط، مثل، »أكمل الفراغ بالكلمة املناسبة« )خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، 
ج5، ص73(، ثم يتدرج صعوبة هذا النشاط، فيعرض عل املتعّلم نّص يتحدث عن 
شخص معني وهو«عمر،« ثم يقال له: »أعد كتابة النص اآليت متحدثًا عن »فاطمة«، 
»)خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج5، ص7٤(، ثم تتدّرج النشاط يف صعوبته، 
فيقال للمتعلم: »اكتب وتكّلم عن صديق يعمل يف عدد من الوظائف« )خالد بن عبد 
يساعد  وهذا  األنشطة،  من  كثري  يف  وهكذا  ص9٤(،  ج5،  وآخران،  الدامغ  العزيز 
املتعلم عل نقل اخلربة اللغوية التي تعلمها داخل السلسلة إىل الواقع اخلارجي املعاش.

املواءمة بني األنشطة الصفية والالصفية(.- 
ما  استثامر  عل  تساعد  التي  الصفية  األنشطة  من  بالكثري  السلسلة  هذه  متيزت    
تعلمه الدارس يف كل وحدة من وحدات الكتاب، ومن هذه األنشطة: »اكتب الكلمة 
املناسبة حتت الصورة« )خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، ج٢، ص3٨(، و«أكمل 
احلوار بالكلامت املناسبة ثم تبادله مع زميلك« )خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، 
ج5، ص5١(، لكنها افتقدت وجود األنشطة الالصفية التي تضع الدارس يف مواقف 
حقيقية طبعية، يامرس من خالهلا اللغة تواصلّيًا، وكان من املمكن وضع أنشطة الصفية 

عل النحو اآليت:
يف -  احلكومية  املدارس  يف  التعليم  جودة  عن  تقريرًا  واكتب  املكتبة،  إىل  ارجع 

بلدك.
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مطعم -  الفتتاح  إليها  حتتاجان  مشرتيات  قائمة  زميلك،  مع  بالتعاون  اكتب، 
خاص بكام.

مايراه -  باختيار  له  والسامح  معني،  لغوي  شكل  يف  الطالب  إنتاج  حرص  )عدم 
للتعبري عن أفكاره، وعدم احلد من حريته يف  املفردات والرتاكيب  مناسبًا من 

اختيار ما يتناسب وحتقيق اهلدف من التواصل(.
الطالب  أمام  الفرصة  تتيح  التي  التواصلية  األنشطة  من  الكثري  السلسلة  تضمنت 
الختيار مايراه مناسبًا من املفردات والرتاكيب للتعبري عن أفكاره، وال يقيد حريته يف 
اختيار املفردات إال ما يتناسب مع حتقيق اهلدف من التواصل، ومن هذه األنشطة عل 
سبيل املثال: »أعد كتابة الفقرة حسب املطلوب« )خالد بن عبد العزيز الدامغ وآخران، 
العزيز  بن عبد  التالية« )خالد  باألسئلة  ج٢، ص5٢(، و«حتدث عن »مريم« مستعينا 
الطالب احلرية يف  التي متنح  الدامغ وآخران، ج5، ص93(، وغري ذلك من األنشطة 

اختيار املفردات والرتاكيب املناسبة للتعبري.
ثالثا- معايري التواصل

)الرتكيز عل اجلانب التواصيل للغة وذلك بتوفري جو لغوي، يتخذ اللغة العربية - 
الفصل  داخل  تقام  التي  األنشطة  ويف  املدريس،  الصف  داخل  للتواصل  لغة 
التواصل  عرب  واملامرسة  بالفطرة  اللغة  اكتساب  للمتعلم  وتتيح  وخارجه، 

اللغوي من خالل مواقف حقيقية تواصلية(.
ويف  املدريس  الصف  داخل  للتواصل  لغة  العربية  اللغة  السلسلة  هذه  جعلت 
املواقف  هذه  وتتدرج  بسيطة،  شفهية  تواصلية  مواقف  يف  املتعّلم  فوضعت  األنشطة، 
تبعا لتدرج املستوى اللغوي للمتعّلم، ما يتيح له اكتساب اللغة بالفطرة واملامرسة عرب 
التواصل اللغوي من خالل مواقف حقيقية تواصلية، فكل درس من دروس السلسلة 
يقدم موقفا تواصليا يمكن أن يتعرض له املتعّلم بلغة سهلة، يعني عل اكتساهبا وتعلمها 
بيرس، ووضعت السلسلة أنشطة تدرب الطالب عل التواصل يف هذه املواقف بشكل 
السلسلة،  داخل  اليشء  بعض  قليلة  كانت  التواصلية  األنشطة  هذه  ولكن  مناسب، 
املعارص،  احليايت  التواصيل  الواقع  من  القريبة  الفصيحة  اللغة  السلسلة  واستخدمت 
وتوّحدت فيها املهارات اللغوية األربع، فلم ُتقّدم فيها أية مهارة منفصلة عن األخرى، 

ما يعّزز االنغامس اللغوي يف هذا اجلانب يف هذه السلسلة. 
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استخدام اللغة اهلدف طوال مدة الربنامج، وهذا يعني أنه سيتم تدريس مجيع - 
املواد الدراسية باستخدامها(.

اللغة اهلدف  ُنّوه يف بداية كل جزء من أجزاء هذه السلسلة عل رضورة استخدام 
طوال مدة الدراسة وعل جتنّب استخدام أي لغة وسيطة، وهذا التنويه يعني عل عملية 

اكتساب اللغة لدى الدارسني، وحيقق انغامسا لغويا هلم. 
رابعًا- معايري اخلطة التعليمية

وضوح اخلطة االنغامسية يف السالسل وتتابعها، واعتامدها عل خطة تفصيلية - 
للمدة املتفق عليها، وإخبار الطالب بام سيفعله حتى تكون أمامه رؤية واضحة(.
بنيت هذه السلسة وتدّرجت وفق اإلطار املرجعي األوريب املشرتك لتعليم اللغات 
األجنبية، فتطابقت خمرجات التعلم املستهدفة يف كل مستوى باملخرجات املوصوفة يف 
اللغة  متعلمي  لدى  اللغوية  احلاجات  تشابه  مبدأ  السلسلة  األورويب، وراعت  اإلطار 
العربية حول العامل، فهي تناسب أي متعلم بغض النظر عن املعتقد أو اجلنس أو العمر 
أو العرق أو االنتامء، فالطالب يعرف ما سيفعله جيدًا من خالل خطة تفصيلية للمدة 

املتفق عليها؛ وهذا وّفر رؤية واضحة للمتعلمني، يسريون عل هداها.
)توفري كتاب دليل للمعلم يساعده عل االستخدام الصحيح للسلسلة(.- 

مل توفر السلسلة كتاب دليل املعلم رغم أمهيته، فُحجبت عنه نقطة البداية والنهاية 
يف استخدامها، واحتياجات متعّلم اللغة وفق الربنامج الذي يدرسه. واكتفت السلسلة 
بتوجيهات وإرشادات عامة للمعلم فقط يف بداية كل جزء من أجزائها، ومل تشتمل عل 
إرشادات خاصة بكل درس أو نشاط، تساعد املعلم عل حتقيق نواتج التعلم املرجوة 

من كل وحدة من وحداهتا.
ثانيًا- سلسلة »العربية للعامل« يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

جهة النرش: معهد اللغة العربية - جامعة امللك سعود.- 
بلد النرش: اململكة العربية السعودية.- 
تاريخ النرش: ١٤3١ه/٢٠١٠م.- 
املؤلفون

د. حسن بن حممد الشمراين )الكتاب األول(.
د. عيل بن ماجد آل رشيدة )الكتاب الثاين(.
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د. حممد عبد اخلالق حممد فضل )الكتاب الثالث(.
د. عطا املنان عبداهلل حممد )الكتاب الرابع(.

د. عبداملنعم عثامن أمحد الشيخ )الكتاب الرابع(.
د. نارص بن عبداهلل الغايل )الكتاب اخلامس(.

نبذة عن السلسلة
تأيت سلسلة العربية للعامل لتضيف لبنة من لبنات جامعة امللك سعود يف بناء املواد 
اللغة  لتعليم  وكتابني  مصاحباهتا،  مع  كتب  ثالثة  يف  ممثلة  عامة،  ألغراض  التعليمية 
العربية  و«   ،« الدبلومايس  املجال  يف  للعاملني  العربية   « مها  خاصة  ألغراض  العربية 

لرجال املال واألعامل«.
  وقد أعدت هذه السلسلة لتحقق اهلدف األسمى جلامعة امللك سعود، وهو نرش 
اللغة العربية يف شتى أنحاء املعمورة، ومقابلة االهتامم املتزايد بتعلم اللغة العربية، سواء 

ألغراض عامة، أم ألغراض خاصة، ويشتمل حمتوى كتب هذه السلسلة عل:
نصوص حوارية ورسدية متدرجة تناسب املواقف اليومية.. ١
منهجية علمية يف التدريب عل املهارات اللغوية األربع، وتدريس عنارص اللغة . ٢

من: مفردات، وتعبريات وعبارات، وتراكيب، يف أسلوب تكاميل متدرج.
الدارسني، . 3 لدى  اللغوي  الضعف  مواطن  تكشف  متنوعة  اتصالية  تدريبات 

وتساعد عل عالج املهارات وتنميتها لدهيم.
اختبارات متنوعة هتدف إىل قياس تعلم الدارسني، وتساعد عل تعزيز عملية . ٤

التعلم.
الدراسة،  عينة  الوحدات  عل  اللغوي  االنغامس  معايري  من  معيار  كل  مترير  وبعد 

يمكن توصيف مدى حتقق كل معيار يف اآليت:
أوال- معايري بناء النصوص واختيارها

الوعاء -  أم  النص،  جمال  يف:  ذلك  أكان  سواء  والسياقات،  النصوص  )تنوع 
النارش، وذلك من أجل إكساب الدارسني مستوى عاليًا من الكفاءة اللغوية، 

متكنهم من التواصل هبا يف خمتلف البيئات(.
إىل نصوص  فتعّرضه  األربع،  اللغوية  املهارات  الدارس  تعليم  إىل  السلسلة  هتدف 
اتصالية متنوعة املوضوعات واحلقول الداللية، تالمس حياة املتعلم اليومية، وتشمل 
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درس  خالل  من  اآلخرين  إىل  التعرف  كيفية  الدارس  تعلم  فهي  إليها،  حيتاج  مواقف 
التعارف، واختيار األطعمة من خالل درس الطعام، والتنقل من مكان آلخر من خالل 
درس وسائل املواصالت، ففيها وجبة لغوية متكاملة متكن املتعّلم من استخدام اللغة 

بسهولة يف خمتلف املواقف التي سيتعرض إليها يف حياته اليومية.
أّلفها  حواراٍت  النصوص  أغلب  فجاءت  النرش،  أوعية  تنوع  السلسلة  وراعت    
آل  ماجد  بن  )عيل  النقل«  »وسائل  نص  مثل  اليومي،  الثنائي  التواصل  تعّزز  املعلم، 
رشيدة، ٢٠١٠، ج٢، ص3(، وحوت - لكن بدرجة أقل - حوارات أصيلة منقولة 
من مصادر متعدة كالشبكة العاملية - والكتب - واملجالت - ورسائل اجلوال... إلخ، 
٢٠١٠،ج٢،  رشيدة،  آل  ماجد  بن  )عيل  الصحفية«  »الطباعة  النصوص  أمثلة  ومن 

ص١١9(، ونص »بريوت« )حممد عبد اخلالق فضل، ٢٠١٠،ج3، ص١٠٢(.
  وهدفت السلسلة إىل تدريس الرتاكيب النحوية لتحقيق الطالقة والصحة اللغوية، 
ولكن ما يعيب ذلك أهنا قّدمت القواعد يف املستويات األوىل بذكر القاعدة مبارشة كام 
س للطالب العرب، فلم تعتمد يف تدريسها إياه عل الوظيفية والتواصل، وهذا يبدو  ُتَدرَّ
يف درس »النفي والنهي«. )عيل بن ماجد آل رشيدة، ٢٠١٠،ج٢،ص١٠7(، ودرس 
»الضامئر املتصلة«. )عيل بن ماجد آل رشيدة، ٢٠١٠،ج٢، ص٨١(، أما يف املستويات 
املتقدمة، فكان تدريس الرتاكيب النحوية أكثر عمقا، فأعطي الطالب فرصة لالستنتاج 
وتطبيق الرتكيب يف سياقات متنوعة، مثل: درس »املفعول املطلق«. )حممد عبد اخلالق 
فضل، ٢٠١٠،ج3، ص5٠(، إذ أعطى للطالب فيه فقرة توضح مجلة املفعول املطلق، 
فوضع خط حتت الفعل، وخطان حتت املصدر، ثم طلب إليه أن يالحظ موضع املفعول 
املطلق يف اجلملة ثّم إعرابه، وبعد ذلك طلب إليه أن يستنتج القاعدة، وأخريًا أن حيّل 

التدريبات لقياس مدى فهمه القاعدة.
ترتبط -  »اإلنرتنت«،  العاملية  الشبكة  عل  إثرائية  روابط  السلسلة  )تضمن 

بموضوعات السلسلة ودروسها(.
  مل تتضمن هذه السلسلة أية روابط إثرائية عل الشبكة العاملية )اإلنرتنت(، تساعد 
الدارسني عل زيادة الدخل اللغوي عندهم، وتنمي حب االستطالع والدافعية لدهيم 
عل  للحصول  والسؤال  االستكشاف  إىل  هتدف  جديدة،  فكرة  أو  عنوان  تقديم  عند 

املعلومات، ومن هنا، فإن السلسلة أخفقت يف حتقيق هذا املعيار االنغاميس.
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ثانيًا- معايري األنشطة والتدريبات
)دعم أنشطة السالسل للعمل التعاوين مع األقران أو الرشيك اللغوي، وذلك - 

بتكليف الطالب بمشاركة قرينه أو أقرانه يف تنفيذ بعض األنشطة، بصورة ثنائية 
أو مجاعية(.

  تدعم أنشطة هذه السلسلة العمل التعاوين مع األقران بشكل بارز، فقد اشتملت 
عل تدريبات اتصالية متنوعة، فال خيلو تدريب، عل األغلب، من التشارك مع الزميل 
أو العمل يف شكل جمموعات صغرية؛ يدفعهم إىل استخدام اللغة العربية، وإىل التعاون 

بينهم داخل قاعة الدرس، ومن هذه األنشطة:
»ناقش مع زميلك وسيلة اإلعالم املفضلة لديكام، اذكرا األسباب«. ) عيل بن - 

ماجد آل رشيدة ، ٢٠١٠، ج٢، ص١١٠(.
»اقرأ النص برسعة، وخلص أهم أفكاره لزميلك«. ) حممد عبد اخلالق فضل، - 

ج3، ٢٠١٠، ص١٠٠(.
السلسلة،  داخل  االسرتاتيجية  هذه  تدعم  أنشطة  توجد  فال  اللغوي،  الرشيك  أما 
التي  وباألنشطة  املستخدمة  التدريس  بطرائق  اسرتاتيجية خاصة  أهنا  من  الرغم  وعل 
يطبقها املعلم مع طالبه، إال أنه من املمكن وضع أنشطة يف السلسلة، تتيح الفرصة أمام 

املتعّلم كي يتعاون مع أبناء اللغة، ويقرتح الباحث بعضا منها، مثل:
أن تطلب السلسلة من املتعّلم أداء حوارات حتّدد له مع أبناء اللغة، ثّم تلخيصها - 

كتابيًا.
املدن -  لبعض  وصف  كتابة  املتعّلم  إىل  فيه  يطلب  نشاطًا  السلسلة  تتضمن  أن 

والبلدان العربية بعد مناقشة قرينه من أبناء اللغة.
)تساعد الطالب عل ممارسة اللغة، وتزيل ما لدهيم من خوف وتردد، وتنمي - 

ثقتهم بأنفسهم عند استخدام اللغة(.
التواصلية،  الطرائق  استخدام  املواقف واختالفها، وإىل  تنوع  إىل  السلسلة  عمدت 
فال خيلو موضوع أو تدريب داخل هذه السلسلة إال وفيه تواصل ثنائي بني دارسني، أو 
تواصل يف جمموعات صغرية، ما يعزز قدرهتم عل ممارسة اللغة يف خمتلف املواقف التي 

يتعرض إليها يوميا يف بيئة اللغة اهلدف، ومن هذه األنشطة:
»حدث زميلك عن نفسك كام يف املثالني«. )حسن بن حممد الشمراين، ٢٠١٠، - 

ج١، ص١١(.
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جمموعة -  يف  هذا  ناقش  العامة؟.  أم  اخلاصة  املدارس  يف  الدراسة  تؤيد  »هل 
صغرية«. )عيل بن ماجد آل رشيدة، ٢٠١٠، ج٢، ص٨٤(.

وزميلك. -  أنت  عنها  حتدث  فيها؟  رأيك  وما  التالية؟.  املدن  عن  تعرف  »ماذا 
)حممد عبد اخلالق فضل، ٢٠١٠، ج3، ص99(.

اللغة  استخدام  فرصة  ومتنحهم  التواصلية،  املتعلمني  كفاية  تنمي  األنشطة  فهذه 
حرية  متنحهم  حني  خوف،  من  فيها  ما  فتزيل  بأنفسهم،  ثقتهم  من  وتزيد  وممارستها، 
النقاش، وإبداء الرأي يف ميادين اللغة كّلها، وهذا يعّزز اسرتاتيجية االنغامس اللغوي، 

وينمي قدرة املتعلمني اإلبداعية والتواصلية. 
تقديم -  وعدم  فيها،  األنشطة  كل  يف  وإرشاكه  املتعلم،  عل  السلسلة  )تركيز 

املحتوى اللغوي جاهزا(.
رّكزت هذه السلسلة عل املتعلم، فأرشكته يف كل األنشطة عرب التواصل مع أقرانه، 
ففي  ملستواه،  تبعًا  متدّرجًا  بل  كّلها،  املستويات  يف  جاهزا  اللغوي  املحتوى  تقّدم  ومل 
املستويات األوىل بدء باملحتوى اللغوي مبارشة، مثل موضوع »الدراسة اجلامعية«. ) 
املتعّلم أعطي  تقّدم مستوى  ، ٢٠١٠، ج٢، ص79(، وبعد  بن ماجد آل رشيدة  عيل 
صورًا حول موضوع الوحدة وطلب إليه وصفها، واحلديث عام بداخلها، مثل »انظر إىل 
الصورة، وتناقش مع زميلك يف حمتوياهتا« من موضوع إدارة الوقت. )حممد عبد اخلالق 
فضل، ٢٠١٠، ج3، ص٤3(، فمثل هذه األنشطة تعطي دورًا فاعاًل للمتعلم، وجتعله 
حمور العملية التعليمية، وتعطيه مساحة أكرب للتفاعل اللغوي، وخترجه من دور املتلقي، 

وخترج املعلم من دور امللقن للمعلومة. 
)أن تكون هناك أهداف واضحة وحمددة لكل نشاط(.- 

متيزت هذه السلسلة بأهدافها الواضحة واملحددة لكل نشاط، فقسمت دروس كل 
وحدة إىل:

خاصة  أنشطة  وصّممت  وكتابة،  وتراكيب،  وقراءة،  وحتدث،  استامع،  دروس: 
بكل مهارة من هذه املهارات السالف ذكرها، ورّكزت عليها، ومثل ذلك بدا يف مهارة 
االستامع، مثل نشاط »استمع ثم ضع الرقم عل الصورة املناسبة ملا تسمع«. )حسن بن 
حممد الشمراين، ٢٠١٠، ج١، ص١٠(، ونشاط »استمع إىل احلوار التايل، ثم أجب عن 
وهذا  ص٨3(...إلخ؛  ج٢،   ،٢٠١٠  ، رشيدة  آل  ماجد  بن  تليه«.)عيل  التي  األسئلة 
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والتحليل  والتذكر  االستيعاب  عل  قدرهتم  وينمي  املتعلمني،  لدى  املهارة  هذه  يعزز 
واالستنتاج ...إلخ.

عل  القدرة  املتعلمني  ومتنح  الرتاكيب،  تتناول  التي  األنشطة  من  الكثري  وهناك 
توظيف القاعدة النحوية، ال حفظها وتردادها فحسب، ما ينمي سالمة النطق والصحة 
اللغوية لدهيم، أما مهارة التحدث، ففيها أنشطة هتدف إىل مساعدة املتعلمني عل التكلم 
وإبداء الرأي دون خوف أو تردد، ويزيد قدرهتم عل ممارسة اللغة، ومن ذلك نشاط 
آل رشيدة، ٢٠١٠، ج٢، ص٨٤(.  ماجد  بن  الصورة. )عيل  زميلك هذه  مع  »صف 
إضافة إىل ذلك توجد أنشطة وتدريبات عامة بعد كل أربع وحدات، تقف عل مستوى 

الطالب، وتكشف مواطن الضعف اللغوي لدهيم، وتعالج املهارات وتنميها عندهم.
)أن تكون األنشطة مثرية وحمفزة، تقدم للطالب خربة تعلم ماتعة كي يتفاعل - 

معها، ويتحقق الغرض املطلوب منها(.
اللغوي،  اإلبداع  عل  تعتمد  التي  واملحفزة  املثرية  األنشطة  بعض  السلسلة  حوت 
وتقدم للطالب خربة تعلم ماتعة؛ ليتفاعل معها، وحيقق الغرض املطلوب منها، إضافة 
أو  التفاعلية،  الثنائيات  خالل  من  التدريبات  حل  يف  األقران  مع  التعاون  وجود  إىل 
التواصل يف جمموعات صغرية، ما يضفي جّوًا من املتعة والتفاعل يف أثناء التعلم، ومن 

هذه األنشطة:
»أجب عن هذه االستبانة، ثم قم أنت وزميلك بالسؤال واجلواب عن األسئلة«. - 

)حممد عبد اخلالق فضل، ٢٠١٠، ج3، ص5٢(.
أعيدا، مع زمالئكم، ترتيب وكتابة اجلمل التالية لتشكال نصا مرتابطا ومفيدًا«.- 

)عيل ابن ماجد آل رشيدة، ٢٠١٠، ج٢، ص٨9(.
وتضّمنت الكثري من األنشطة التي عرضت بصورة نمطية تقليدية، فأفقدها عنرصي 
اإلثارة والتحفيز، ومن ثّم دافعية املتعلمني وتفاعلهم مع النشاط، مثل: التدريب عل 
أو  إثارة  أية  من  خالية  بطريقة  للمتعّلم  مبارشة  عرضت  إذ  املتصلة«،  »الضامئر  قاعدة 
حتفيز، فعّرفت الضامئر ابتداء، ثم قسمتها إىل أنواع، وذكرت الضامئر املتعلقة بكل نوع 
منها، واكتفت بإيراد أمثلة مقطوعة السياق عل كل ضمري، ثم درب املتعّلم عل القاعدة، 
فطلب إليه أن يضع خطًا حتت ضامئر الفاعل، ودائرة حول ضامئر املفعول به، ومربعا 
حول ضامئر اجلر، وهذا مدعاة أن ُيشعر الطالب بامللل، وكان من األجدر تدريس هذه 
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القاعدة بطريقة أكثر تفاعلية، جتذب انتباه املتعّلم كأن ُتقّدم له فقرة لشخص يتحدث 
عن نفسه مستخدمًا ضمري املتكلم، ثم يطلب إليه أن يعيد كتابة تلك الفقرة مستخدمًا 

ضمري اخلطاب)عل بن ماجد آل رشيدة، ٢٠١٠، ج٢، ص79،٨٠(.
)مناسبة األنشطة مستوى املتعلمني فال تكون معقدة صعبة، وال سهلة بسيطة(.- 

اشتملت هذه السلسلة عل تدريبات اتصالية متنوعة، تدرجت مستوياهتا من حيث 
السهولة والصعوبة حتى تتناسب مع مستويات الدارسني والفروق الفردية بينهم، فال 
هي سهلة بسيطة وال هي صعبة معقدة، ففي بعض الوحدات يقدم املحتوى اللغوي 
للدارس مبارشة، ويطلب إليه استخراج الفكر الرئيسة والفكر الفرعية، ثم يتدرج األمر 
النص وغري  املتضمنة يف  استنتاج األفكار  املتعّلم  ُيطلب إىل  أكثر صعوبة حني  ليصبح 

املبارشة فيه.
مهارة  يف  األنشطة  مستوى  تدرج  الباحث  تتبع  املعيار،  هذا  حتّقق  يف  للدقة  وحتّريًا 
التحدث، والحظ أن األنشطة اختلفت درجة صعوبتها تبعا لتدرج مستوى الطالب. 
ففي الكتاب األول مثال يقدم للمتعّلم جمموعة من املحادثات ثم يطلب إليه أداء نشاط، 
الشمراين،  حممد  بن  )حسن  املحادثة«.  يف  كام  زميلك  مع  احلوار  »تبادل  مثل:  سهل 
أداء  املتعّلم  إىل  فيطلب  الثاين  الكتاب  يف  الصعوبة  تتدرج  ثم  ص٤(،  ج١،   ،٢٠١٠
بن ماجد  التالية«. )عيل  الصورة  التي يف  التفاصيل  نشاط: »يف جمموعة صغرية صفوا 
آل رشيدة ، ٢٠١٠، ج٢، ص١١٠(، ثم تتدرج صعوبة النشاط أكثر وأكثر يف الكتاب 
الثالث فيطلب إليه أداء نشاط آخر وهو: »ختيل أنكام تعمالن يف رشكة تود أن تطرح 
منتجا جديدا ذا ميزات إضافية. اقرتح جدوالً زمنيًا للقيام بحملة تسويقية خالل الستة 

أشهر القادمة.« )حممد عبداخلالق فضل، ٢٠١٠،ج3، ص٤5(.
)املواءمة بني األنشطة الصفية والالصفية(.- 

استثامر  عل  تساعد  التي  الصفية  األنشطة  من  الكثري  عل  السلسلة  هذه  اشتملت 
تساعد  والتي  الكتاب،  وحدات  من  وحدة  كل  يف  تعلمها  التي  املهارات  وتوسعة 
مستواهم،  عل  للوقوف  تعلموه،  ما  حول  راجعة  تغذية  عل  احلصول  يف  الدارسني 
زميلك(  )مع  »امأل  نشاط  ذلك  أمثلة  ومن  كفايات،  من  عليه  حصلوا  ما  ومعرفة 
الفراغات بام يناسبها من الكلامت التالية«، ونشاط »ضع )مع زميلك( خطًا حتت ضامئر 
الفاعل، ودائرة حول ضامئر املفعول به، ومربعا حول ضامئر اجلر«.)عيل بن ماجد آل 
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افتقدت بصورة واضحة وجود األنشطة  رشيدة ، ٢٠١٠، ج٢، ص٨٢،٨٠(، لكنها 
الالصفية، التي تضع الدارس يف مواقف حقيقية طبعية، يامرس من خالهلا اللغة عرب 
التواصل اللغوي خارج الصف الدرايس، وكان من املمكن وضع أنشطة الصفية، مثل:

حوادث -  أو  بلدك  يف  العنف  جرائم  عن  تقريرا  باإلنرتنت،  مستعينًا  اكتب، 
السيارات مثال.

اكتب، متعاونًا مع زميلك، جدول األعامل اخلاص بك، وضع خطة زمنية هلذا - 
اجلدول.

قم بحجز تذكرة لرحلة طريان تنوي القيام هبا... إلخ.- 
يراه -  ما  باختيار  له  الطالب يف شكل لغوي معني، والسامح  إنتاج  )عدم حرص 

للتعبري عن أفكاره، وعدم احلد من حريته يف  املفردات والرتاكيب  مناسبًا من 
اختيار ما يتناسب مع حتقيق اهلدف من التواصل(.

كبرية  فرصة  تعطي  التي  التواصلية  األنشطة  من  الكثري  عل  السلسلة  اشتملت 
للمتعّلم لكي يامرس اللغة تواصليًا يف مواقف حقيقية طبعية، وتتيح له فرصة اختيار 
تقيد حريته يف ذلك،  أفكاره، وال  للتعبري عن  املفردات والرتاكيب  مناسبًا من  يراه  ما 
وساعدت هذه األنشطة التواصلية عل زيادة الدخل اللغوي وقياسه لدى الدارسني، 
األسئلة  عل  الرتكيز  مع  الصورة،  هذه  زميلك(  )مع  »صف  نشاط  ذلك:  أمثلة  ومن 
التالية«. )عيل بن ماجد آل رشيدة ، ٢٠١٠، ج٢، ص٨٤(، ونشاط« ماذا تعرف عن 
فضل،  اخلالق  عبد  )حممد  وزميلك.  أنت  عنها  حتدث  فيها؟  رأيك  وما  التالية.  املدن 

٢٠١٠، ج3، ص99(.
ثالثًا- معايري التواصل

اللغة -  يتخذ  لغوي  جو  توفري  طريق  عن  للغة  التواصيل  اجلانب  عل  )الرتكيز 
داخل  تقام  التي  األنشطة  ويف  املدريس،  الصف  داخل  للتواصل  لغة  العربية 
الفصل وخارجه؛ تتيح للمتعلم اكتساب اللغة بالفطرة واملامرسة عرب التواصل 

اللغوي من خالل مواقف حقيقية تواصلية(.
الكفايتني:  حتقيق  إىل  السلسلة  هذه  هدفت  فقد  كبري،  بشكل  املعيار  هذا  حتقق    
االتصالية، والثقافية، إذ عرضت نصوصًا حوارية يف مواقف اجتامعية خمتلفة، مستقاة 
ج١،  الشمراين،  حممد  بن  )حسن  التعارف  موقف  مثل  اليومية،  احلياة  مواقف  من 
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٢٠١٠(، وموقف إدارة الوقت،  وموقف وصف الصورة. )حممد عبد اخلالق فضل، 
٢٠١٠، ج3، ص٤3(.

ومن عوامل نجاحها يف هذا السياق أّن املوضوعات الرسدية املقالية التي ليس هبا 
مواقف تواصلية مثل: »الكساد والبطالة، ومدن عربية عاملية، وغريها« ُقدمت للمتعّلم 

يف أنشطة تفاعلية، فلم تكن حمتوى لغويًا جاهزًا.
وزّودت السلسلة املتعّلم بمظاهر متنوعة من الثقافة العربية، تعينه عل زيادة كفايته 
أن  للطالب  ينبغي  التي  املتداولة  اليومية  بالتعبريات  تتعلق  التي  تلك  منها  الثقافية، 
يعرفها لتيرس له سبل التواصل مع اآلخرين. مثل: ألفاظ وعبارات التحايا، واملناسبات 

واالحتفاالت، والعادات والتقاليد...إلخ.
)استخدام اللغة اهلدف طوال مدة الربنامج، وهذا يعني أنه سيتم تدريس مجيع - 

املواد الدراسية باستخدامها(.
لدى  املتداولة  املعارصة  الفصيحة  العربية  هي  السلسلة  هذه  يف  املستخدمة  اللغة    
العرب بمحتواها الثقايف العريب اإلسالمي، وهي لغة الكتابة، واإلعالم، واألحاديث 
املقام األول،  تفاعلية يف  اللغة ظاهرة  العامة والرسمية، ولغة املحارضات، ومّلا كانت 
اهلدف،  باللغة  واحلديث  التفاعل،  عل  الطالب  حث  أمهية  السلسلة  هذه  أكدت  فقد 

ليسهل عليه اكتساب اللغة الثانية وتعلمها. 
رابعًا- معايري اخلطة التعليمية

)وضوح اخلطة االنغامسية يف السالسل وتتابعها؛ واعتامدها عل خطة تفصيلية - 
للمدة املتفق عليها، وإخبار الطالب بام سيفعله، لتكون أمامه رؤية واضحة(.

املشرتك  األوريب  املرجعي  اإلطار  وفق  حمتواها  يف  وتدّرجت  السلسلة،  هذه  بنيت 
لتعليم اللغات األجنبية، إال أّن اخلطة االنغامسية ليست واضحة بجالء، فخلت مقدمتها 
من إرشادات للمعلم واملتعلم تعينهام عل كيفية تدريسها واستخدامها. وهذا بدوره خلٌل 

فيها إذ قرّصت يف توجيه مستخدميها الستخدامها عل هدى وبصرية، ورؤية واضحة. 
)توفري كتاب دليل للمعلم يساعده عل االستخدام الصحيح للسلسلة(.- 

مل يتوافر هلذه السلسلة دليل للمعلم يعينه عل االستخدام الصحيح هلا، ويعينه عل 
تشتمل  ، ومل  املرجوة من كل وحدة،  التعلم  نواتج  تدريس موضوعاهتا بصورة حتقق 
السلسلة عل توجيهات عامة يف بدايتها، أو توجيهات خاصة داخل الوحدات تساعد 
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املعلم عل االستخدام األمثل هلا يف تنفيذ األنشطة والتدريبات التي تتضمنها الدروس 
والوحدات.

ثالثا- سلسلة كنوز لتعليم اللغة العربية للصغار
جهة النرش: املعهد العريب للغة العربية.- 
بلد النرش: اململكة العربية السعودية.- 
تاريخ النرش:١٤3٤/٢٠١3.- 
املؤلفون

د. هداية هداية الشيخ عيل
أ. حممد عبداهلل بيهان

أ. عبداهلل بن صالح العمري
أ. صفوان عثامن عبدالرحيم

أ. شكري حممد مقبل

نبذة عن السلسلة
عن  النظر  بغض  العربية،  بغري  الناطقني  الصغار  تعليم  إىل  السلسلة  هذه  هتدف 
وحتوي  مستويات،  ستة  من  هذه  وتتكون  ودياناهتم،  األصلية  ولغاهتم  جنسياهتم 
وسائل تساعد الطالب عل رسعة اكتساب اللغة. وتتميز بمراعاهتا حاجات املتعلمني، 
وراعت  الدروس.  تقديم  عند  هلم  واللغوية  واالجتامعية  والرتبوية  النفسية  واألسس 

حلظة إعدادها التنوعات اآلتية: 
التنوع الديني: فقد ألفت لتكون صاحلة يف تدريسها للمسلمني وغريهم.- 
عرش -  ستة  إىل  أعوام  ستة  بني  ما  الصغار  السلسلة  تستهدف  العمري:  التنوع 

عاما، وتراعي ما بني األطفال واملراهقني من فروقات عمرية ونفسية واجتامعية 
وعقلية.

التنوع البيئي: فالسلسلة تستهدف أساسا الصغار الذين يقيمون يف بيئة عربية - 
بالد  يف  العربية  اجلاليات  أبناء  ومها:  منها،  االستفادة  يمكنهام  فئتني  إىل  ناظرة 
تعليم  بيئات ال تدعم  بالعربية يف  الناطقني  املتعلمني من غري  املهجر، وصغار 

العربية بوصفها لغة أجنبية.
  وبعد مترير كل معيار من معايري االنغامس اللغوي عل الوحدات عينة الدراسة، 
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يمكن توصيف مدى حتقق كل معيار يف اآليت:
أوال- معايري بناء النصوص واختيارها

الوعاء -  أم  النص،  جمال  يف:  ذلك  أكان  سواء  والسياقات،  النصوص  )تنوع 
الكفاءة  من  عاليًا  مستوى  الدارسني  إلمالك  وذلك  النص،  عرص  أم  النارش، 

اللغوية، يمكنهم من التواصل هبا يف بيئات خمتلفة(.
متيزت سلسلة كنوز بتنوع النصوص والسياقات، فشملت كافة امليادين واملجاالت 
اللغوية، والمس أغلبها مواقف احلياة اليومية التي يمكن أن حيتك هبا الدارس، ليحقق 
عرض  عل  وركزت  الدارسني،  لدى  اللغة  اكتساب  رسعة  ويزيد  اللغوية،  املعايشة 
أو جمموعات صغرية،  تفاعلية  ثنائيات  التواصلية يف شكل  بالطريقة  النصوص  معظم 
فاملتعّلم حيتاج إىل ما يعينه عل استخدام اللغة وممارستها يف خمتلف البيئات، فيقدم نفسه 
درس  خالل  من  يصفه  أو  مكانه  عن  ويسأل  »التعارف«،  درس  خالل  من  لآلخرين 
تساعد  التي  املوضوعات  من  وغريها  األرسة،  وأفراد  املهن،  ويعرف  »االجتاهات«، 

الدارس يف استخدام اللغة. 
وتنوعت أوعية النرش يف هذه السلسلة، فجاءت مشتملة عل حوارات من تأليف 
هداية  املرصية...«)هداية  السفارة  يف  سفريا  يعمل  »حممد  نص  مثل  عليها،  القائمني 
رسائل  من  منقولة  أصيلة  وحوارات  ص٨7(،  ج3،   ،٢٠١3 وآخرون،  عيل  الشيخ 
جوال، أو االنرتنت، أو كتب...وغري ذلك، مثل نص »رسالة عل جوايل من صديقي 
الشيخ عيل وآخرون، ٢٠١3، ج٢، ص١٨(، ونص »مدرستي  )هداية هداية  خالد« 

حديقتي« )هداية هداية الشيخ عيل وآخرون، ٢٠١3، ج٢، ص5١(.
ترتبط -  )اإلنرتنت(،  العاملية  الشبكة  عل  إثرائية  روابط  السلسلة  )تضمن 

بموضوعاهتا ودروسها(.
مل تتضمن السلسلة أية روابط إثرائية عل الشبكة العاملية )اإلنرتنت(، تسهم يف زيادة 
الدخل اللغوي لدى الدارسني، ويف تنمية حب االستطالع والدافعية لدهيم عند تقديم 
املعلومات،  عل  للحصول  والسؤال  االستكشاف  إىل  هتدف  جديدة،  فكرة  أو  عنوان 
واقترصت عل املواد التعليمية التي ُتقّدم للمتعّلم، ومل ُتقّدم له أية مواد إضافية إثرائية.

ثانيًا- معايري األنشطة والتدريبات



-١٠٤-

)دعم أنشطة السالسل العمل التعاوين مع األقران أو الرشيك اللغوي، وذلك - 
بتكليف الطالب بمشاركة قرينه أو أقرانه يف تنفيذ بعض األنشطة، بصورة ثنائية 

أو مجاعية(.
مع  التعاوين  العمل  عل  حتث  التي  األنشطة  بعض  عل  السلسلة  هذه  اشتملت 
تدريبات  ففيها  اللغة،  اكتساب  رسعة  من  ويزيد  اللغوي،  االنغامس  وحيقق  األقران، 
جمموعات  شكل  عل  حماورات  أو  طالبني،  بني  الثنائي  التواصل  عل  تعتمد  اتصالية 
العربية بطريقة طبعية مع زمالئه يف الصف،  اللغة  املتعّلم إىل استخدام  تدفع  صغرية، 
ومن هذه االنشطة التي تدعم ذلك: نشاط »أحتدث مع زمييل كام يف النموذج« )هداية 
النشاط تواصيل، حيث عل  هداية الشيخ عيل وآخرون، ٢٠١3، ج٢، ص٢٨(، فهذا 
التعاون بني الدارسني من خالل التواصل التمثييل فيام بينهم، فتكرار املحادثة يف شكل 
ثنائيات تفاعلية بني الدارسني، يضفي جوا من املتعة واإلثارة، ويسهم يف نجاح العملية 

التعليمية، ويزيد التفاعل اللغوي.
  أما الرشيك اللغوي، فلم تشتمل السلسلة عل أنشطة تدعم هذه االسرتاتيجية، 
ألهنا خاصة بطريقة التدريس واألنشطة التي يستخدمها املعلم مع املتعلمني، ويصعب 
أمام  الفرصة  تتيح  أنشطة،  وضع  املمكن  من  كان  هذا  ومع  السالسل،  داخل  حتقيقه 

املتعّلم كي يتعاون مع أبناء اللغة، مثل:
الرشيك -  بصحبة  عربية  سياحية  ألماكن  ميدانية  زيارات  حول  تقارير  كتابة 

اللغوي، والتعاون معه.
قراءة جدول متضمن يف الكتاب ملواعيد القطارات، ثم وضع خطة لرحلة يقوم - 

هبا الطالب مستخدمني هذه القطارات من خالل احلوار والنقاش فيام بينهم.
)مساعدة الطالب عل ممارسة اللغة، وإزالة ما لدهيم من خوف وتردد، وتنمية - 

ثقتهم بأنفسهم عند استخدامها(.
هتدف هذه السلسلة إىل متكني الدارس من استخدام اللغة وممارستها والتواصل هبا 
يف مواقف خمتلفة دون تردد أو خوف، ويساعد عل ذلك ألهّنا تقّدم دروسها تواصليًا 
يف حوارات ونصوص شمولية، مأخوذة من واقع احلياة اليومية، تغطي أغلب املواقف 

التي يتعرض هلا املتعّلم.
ومن صور هذا التواصل فيها عرضها ثنائيات تفاعلية جتعل املتعّلم يتواصل حقيقة 
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نشاط  ذلك:  تدعم  التي  األنشطة  الصف، ومن هذه  داخل  أقرانه  مع  باللغة  متثياًل  أو 
مجل«  مخس  عل  يزيد  ال  فيام  حتدث  للمستشفى؟  تصل  كيف  املدينة.  خارطة  »هذه 
وتواصيل،  النشاط  فهذا  ص١6(،  ج٢،   ،٢٠١3 وآخرون،  عيل  الشيخ  هداية  )هداية 
يضع الدارس يف موقف يمكن أن يتعرض له يوميا وهو أن يصف الطريق املؤدي ملكان 
ما، فيستخدم املفردات املتعلقة باالجتاهات عند وصفه الطريق، مثل: )رشق، وغرب، 

وشامل ... وغريها(.
)تركيز السلسلة عل املتعلم، وإرشاكه يف كل األنشطة، وعدم تقديم املحتوى - 

اللغوي جاهزًا(.
ترّكز هذه السلسلة عل املتعّلم، ألنه الركن األساس يف العملية التعلمية التعليمية، 
فهو يشرتك يف كل األنشطة والتدريبات منفردًا أو عرب ثنائيات تواصلية، وهي تتدرج 
يف تقديم املحتوى اللغوي يف كل وحدة من وحداهتا، فمثال تبدأ كل واحدة منها بتمهيد 
يشري إىل املحتوى املراد تعلمه من خالل أنشطة تساعد املتعلم عل املشاركة والتفاعل، 
الثاين  الوحدة األوىل من اجلزء  بنفسه، فمثال يف  التعليمية  يبني خربته  فاملتعلم هو من 
للمدينة،  خارطة  وضع  ثم  األربع،  االجتاهات  بذكر  السلسلة  بدأت  مجيلة«،  »مدينتي 
وذكر نشاط تواصيل عليها، وهذا يعني املتعّلم عل استخدام اخلارطة واملفردات اخلاصة 
معاملها  وأهم  وإىل  مدينته،  إىل  يتعرف  ذلك  أثناء  ويف  الطريق،  وصف  يف  باالجتاهات 
فاملتعّلم  هذا  وعل  ص١5،١6(،  ج٢،   ،٢٠١3 وآخرون،  عيل  الشيخ  هداية  )هداية 

خرج من دور املتلقي، وأصبح مشاركا فاعاًل يف عملية التعلم. 
)أن تكون هناك أهداف واضحة وحمددة لكل نشاط(.- 

الواضحة واملحددة لكل نشاط، فام من نشاط إال  باألهداف  السلسلة  متيزت هذه 
ويركز عل التدريب عل مهارة معينة من املهارات اللغوية، يكتشف مواطن الضعف 
اللغوي عند الدارسني، ويعالج املهارات اللغوية ويطّور أداءها، ففي مهارة القراءة عل 
سبيل املثال هناك أنشطة تنّميها لدى املتعلمني، وتعينهم عل املالحظة واالستنتاج، مثل 
نشاط »عرفُت ما يفعله زياد كل يوم، أصُف ما أفعله كل يوم« )هداية هداية الشيخ عيل 
»يوم يف حياة  عنوانه   ، النشاط نصٌّ هذا  وقد سبق  وآخرون، ٢٠١3، ج3، ص٨6(، 
إليهم أن  اليومي، ثم طلب  العريب«، يتحدث عن جدول أعامل زياد  املعهد  دارس يف 

يكتبوا جدول األعامل اخلاص هبم لقياس مستوى الفهم القرائي هلم. 
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وترّكز أنشطة أخرى يف مهارة االستامع عل تنمية القدرة عل التذكر، وفهم املسموع، 
مثل نشاط »أستمع إىل النص وأجيب عن األسئلة« )هداية هداية الشيخ عيل وآخرون، 
٢٠١3، ج5، ص37(، فيستمع املتعّلم إىل نص معني، ثم تقدم إليه أسئلة متنوعة عليه 
لقياس مدى استيعابه وفهمه ما سمع، وهذا هو احلال يف باقي املهارات. ويضاف إليها 
وجود اختبارات يف هناية كل وحدة، تقيس مستوى الطالب، وتكون تغذية راجعة ملا 

تعلموه. 
)أن تكون األنشطة مثرية وحمفزة، تقدم للطالب خربة تعلم ماتعة كي يتفاعل - 

معها، ويتحقق الغرض املطلوب منها(.
اللغوي، وختلق  اإلبداع  تعتمد عل  التي  السلسلة عل كثري من األنشطة  اشتملت 
جّوًا من املتعة واإلثارة يف أثناء حّلها، وتقّدم للمتعّلم خربة تعّلم ماتعة ليتفاعل معها، 
وحيقق الغرض املطلوب منها، وتدعوه إىل العمل التعاوين بني األقران يف شكل ثنائيات 
أكثر متعة وإفادة  التعليم ويعلها  أو جمموعات، وهذا يسهم يف نجاح عملية  تفاعلية 
للمتعّلم، ومن هذه األنشطة: نشاط »أكمل مستعينا بالصور كام يف املثال األول« )هداية 

هداية الشيخ عيل وآخرون، ٢٠١3، ج٢، ص7٤(.
)مناسبة األنشطة ملستوى املتعلمني، فال تكون معقدة صعبة، وال سهلة بسيطة(.- 

  اشتملت هذه السلسلة عل تدريبات اتصالية متنوعة، تدرجت مستوياهتا من حيث 
السهولة والصعوبة حتى تكون متناسبة مع مستويات الدارسني والفروق الفردية بينهم، 
فال هي سهلة بسيطة وال صعبة معقدة، ودليل ذلك نشاط الرتاكيب النحوية، إذ ُقدم 
فيه للمتعّلم نصٌّ بصيغة املذكر، وطلب إليه أن يالحظ التطابق بني الصفة واملوصوف 
الصفة  فهنا  واملوصوف«  الصفة  بني  التطابق  وأالحظ  النص  »أقرأ  كاآليت:  املفرد   يف 
واملوصوف يف حالة التذكري وبينهام تطابق، ثم طلب إليه أمر أكثر صعوبة، وهو تغيري 
صيغته إىل التأنيث كاآليت »أحوُل النص السابق للمؤنث وأغري ما يلزم« )هداية هداية 

الشيخ عيل وآخرون، ٢٠١3، ج5، ص٢5(، وهكذا يف أغلب أنشطة السلسلة.
)املواءمة بني األنشطة الصفية والالصفية(.- 

نواتج  تساعد عل حتقيق  التي  الصفية  األنشطة  من  بالكثري  السلسلة  متيزت هذه    
ما  حول  راجعة  تغذية  عل  احلصول  يف  وتعينهم  وحداهتا،  من  وحدة  كل  يف  التعلم 
تعلموه، وتكشف عن مستوى الدارسني وعن املشكالت التي تواجههم يف أثناء تعلم 
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عل  الشدة  وأضع  »أستمُع  نشاط  الصفية:  األنشطة  هذه  ومن  عليها،  والتغلب  اللغة 
لكنها  ص٢6(،  ج٢،   ،٢٠١3 وآخرون،  عيل  الشيخ  هداية  )هداية  املناسب«  احلرف 
افتقدت بدرجة كبرية إىل وجود األنشطة الالصفية التي تضع الدارس يف مواقف حقيقية 

طبعية يامرس من خالهلا اللغة، ويستثمر ما تعلمه يف مواقف أكثر رحابة واتساعا.
يراه -  ما  باختيار  له  الطالب يف شكل لغوي معني، والسامح  إنتاج  )عدم حرص 

للتعبري عن أفكاره، وعدم احلّد من حريته يف  املفردات والرتاكيب  مناسبًا من 
اختيار ما يتناسب مع حتقيق اهلدف من التواصل(.

كان يف السلسلة الكثري من األنشطة التواصلية التي تضع املتعّلم يف مواقف حقيقية 
كاملة  بحرية  وآرائه  أفكاره  عن  التعبري  وعل  اللغة،  ممارسة  عل  قدرة  تكسبه  طبعية، 
يف اختيار ما يراه مالئاًم من املفردات والرتاكيب رشط أن تتناسب مع املوضوع الذي 
يتحدث فيه. ومن هذه األنشطة »أحتدث وأصف األشياء يف طريقي إىل الشاطئ« )هداية 
هداية الشيخ عيل وآخرون، ٢٠١3، ج٢، ص٢٠(، فهذا النشاط يسمح للدارس أن 
خيتار املفردات املتناسبة مع وصف طريقه ومع ما يراه خالل سريه إىل الشاطئ، ونشاط 
»أكتب عن اتصااليت اليومية بأفراد أرسيت، يف حدود ثالثني كلمة« )هداية هداية الشيخ 

عيل وآخرون، ٢٠١3، ج5، ص٨6(.
ثالثًا- معايري التواصل

اللغة -  يتخذ  لغوي  جّو  توفري  طريق  عن  للغة  التواصيل  اجلانب  عل  )الرتكيز 
داخل  تقام  التي  األنشطة  ويف  املدريس،  الصف  داخل  للتواصل  لغة  العربية 
الفصل وخارجه؛ تتيح للمتعلم اكتساب اللغة بالفطرة واملامرسة عرب التواصل 

اللغوي من خالل مواقف حقيقية تواصلية(.
ذات  العامية  مع  مندجمة  احلّية  املعارصة  الفصحى  العربية  السلسلة  هذه  َقّدمت 
األصول الفصيحة، وكان ذلك يف نصوص حوارية اتصالية متنوعة، مستقاة من املواقف 
احلياتية اليومية املختلفة، فتحّقق هبا التكامل بني مستويي اللغة: االستقبايل، واإلنتاجي، 
وهذا يزيد من كفاية املتعّلم التواصلية، ويعله قادرًا عل أدائها بصورة أفضل، وجاءت 
موضوعات السلسلة  متنوعة، تغطي أغلب ميادين اللغة وجماالهتا، وحقوهلا الداللية، 
فمنها ما يتحدث عن االجتاهات، ومنها ما يتحدث عن الغذاء املفيد، ومنها ما يتحدث 

عن املهن وغريها من املوضوعات التي متس احلياة الواقعية. 
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)استخدام اللغة اهلدف طوال مدة الربنامج، وهذا يعني أنه سيتم تدريس مجيع - 
املواد الدراسية باستخدامها(.

ذات  والعامية  وعل  املعارصة،  العربية  اللغة  عل  نصوصها  يف  السلسلة  تعتمد 
األصول الفصيحة، وتستخدم اللغة اهلدف طوال مدة الربنامج، فيعني ذلك عل حتقيق 

اسرتاتيجية االنغامس اللغوي، وعل رسعة اكتساب اللغة الثانية. 
رابعًا- معايري اخلطة التعليمية

)وضوح اخلطة االنغامسية يف السالسل وتتابعها؛ واعتامدها عل خطة تفصيلية - 
للمدة املتفق عليها، وإخبار الطالب بام سيفعله، لتكون أمامه رؤية واضحة(.

اللغات  لتعليم  املشرتك  األوريب  املرجعي  اإلطار  وفق  متدّرجة  السلسة  بنيت هذه 
األجنبية، ومتّيزت بتقديم اللغة العربية احلية يف مستويات قصرية، مدة كل مستوى منها 
يف ست وثالثني ساعة، مراعية بذلك أوقات املتعلمني ومشاغلهم، ونظرْت عند تقديم 

الدروس اللغوية إىل األسس النفسية، والرتبوية، واالجتامعية، واللغوية والثقافية.
)توفري كتاب دليل للمعلم يساعده عل االستخدام الصحيح للسلسلة(.- 

  مل توفر السلسلة دليال للمعلم يف كتاب خاص مستقل، لكنها ركزت عل التوجيهات 
العامة للمعلم يف بداية كل جزء من أجزائها، ويف بداية كل وحدة من وحداهتا، بل يف 
كل درس من دروسها. وكانت هذه التوجيهات واضحة وكافية، تعني املعّلم عل حتقيق 

أهدافها التعليمية.

نتائج البحث
االنغامس . 1 لتحقيق  توافرها  الالزم  املعايري  وهو)ما  األول  السؤال  عن  لإلجابة 

اللغوي يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟(.
توصل الباحث إىل إعداد قائمة باملعايري التي حتقق االنغامس اللغوي يف مناهج تعليم 
اللغة العربية للناطقني بغريها، وقد شملت هذه القائمة عل)١6( معيارا، قسمت وفق 

املحاور اآلتية:
املحور األول:  معايري بناء النصوص واختيارها، وشملت معيارين.

املحور الثاين: معايري األنشطة والتدريبات، وشملت ثامنية معايري.
املحور الثالث: معايري التواصل، وشملت معيارين.

املحور الرابع:  معايري اخلطة التعليمية، وشملت معيارين.
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تعليم . 2 مناهج  يف  املعايري  هذه  توافر  مدى  وهو)ما  الثاين،  السؤال  عن  لإلجابة 
اللغة العربية للناطقني بغريها؟(.

يف  اللغوي  االنغامس  معايري  توافر  درجة  حتديد  يف  اآلتية  املنهجية  الباحث  اتبع 
السالسل عينة البحث:

املتوافرة بدرجة عالية: وهي املعايري التي حتققت يف ثالث سالسل.أ. 
املتوافرة بدرجة متوسطة: وهي املعايري التي حتققت يف سلسلتني.ب. 
مل ت.  أو  واحدة،  سلسلة  يف  حتققت  التي  املعايري  وهي  ضعيفة:  بدرجة  املتوافرة 

تتوافر أصال.
ويف اآليت بيان يوضح درجة توفر كل معيار من معايري االنغامس اللغوي يف السالسل 

عينة البحث:
املعايري املتوافرة بدرجة عاليةأ. 

تنوع النصوص والسياقات، سواء أكان ذلك يف: جمال النص، أم الوعاء النارش، - 
اللغوية، متكنهم  أم عرص النص، إلمالك الدارسني مستوى عاليًا من الكفاءة 

من التواصل هبا يف خمتلف البيئات.
مساعدة الطالب عل ممارسة اللغة، وإزالة ما لدهيم من خوف وتردد، وتنمية - 

ثقتهم بأنفسهم عند استخدام اللغة.
املحتوى -  تقديم  األنشطة، وعدم  املتعلم، وإرشاكه يف كل  السلسلة عل  تركيز 

اللغوي جاهزًا.
هناك أهداف واضحة وحمددة لكل نشاط.- 
مناسبة األنشطة مستوى املتعلمني، فال تكون معقدة صعبة، وال سهلة بسيطة.- 
توافر األنشطة الصفية.- 
الرتكيز عل اجلانب التواصيل للغة، وذلك بتوفري جّو لغوي، يتخذ اللغة العربية - 

الفصل  داخل  تقام  التي  األنشطة  ويف  املدريس،  الصف  داخل  للتواصل  لغة 
وخارجه؛ تتيح للمتعلم اكتساب اللغة بالفطرة واملامرسة عرب التواصل اللغوي 

من خالل مواقف حقيقية تواصلية.
استخدام اللغة اهلدف طوال مدة الربنامج، وهذا يعني أنه سيتم تدريس مجيع - 
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املواد الدراسية باستخدامها.
تفصيلية -  وتتابعها، واعتامدها عل خطة  السالسل  االنغامسيةىف  وضوح اخلطة 

للمدة املتفق عليها، وإخبار الطالب بام سيفعله، لتكون أمامه رؤية واضحة.
مل حترص إنتاج الطالب يف قالب لغوي معني، وسمحت له اختيار ما يراه مناسبًا - 

من املفردات والرتاكيب ليتواصل باللغة، وليعرب عن أفكاره.
املعايري التي توافرت بدرجة متوسطةب. 

الطالب -  بتكليف  وذلك  األقران،  مع  التعاوين  العمل  السالسل  أنشطة  دعم 
مشاركة قرينه أو أقرانه يف تنفيذ بعض األنشطة، بصورة ثنائية أو مجاعية.

ماتعة،يتفاعل معها، -  تعلم  للطالب خربة  تقّدم  التي  املثرية واملحفزة،  األنشطة 
ويتحقق الغرض املطلوب منها.

املعايري التي توافرت بدرجة ضعيفةت. 
توفري كتاب دليل للمعلم، يساعده عل االستخدام األمثل للسلسلة.- 
ترتبط -  )اإلنرتنت(،  العاملية  الشبكة  عل  إثرائية  روابط  السلسلة  تضّمن 

بموضوعات السلسلة ودروسها.
توافر األنشطة الالصفية.- 
دعم أنشطة السالسل العمل التعاوين مع الرشيك اللغوي.- 

لإلجابة عن السؤال الثالث وهو)ما أوجه القوة والضعف يف هذه املناهج عند . 3
مراعاهتا معايري االنغامس اللغوي؟(.

  متثلت أوجه القّوة يف املناهج عينة البحث يف اآليت:
التعليمية، . ١ للعملية  هدفًا  وجعله  التواصيل،  اجلانب  تنمية  عل  تركيزها 

اكتساهبا  للمتعلم  يتيح  ما  التعليمية،  العملية  طوال  اهلدف  اللغة  واستخدام 
احلقول  تعدد  إىل  إضافة  هذا  تواصلية،  حقيقية  مواقف  يف  واملامرسة  بالفطرة 
الداللية التي أخذت منها النصوص، فأعان املتعّلم عل التعبري هبا والتواصل 
هذه  يف  النرش  أوعية  وتنّوعت  متعددة.  ميادين  ويف  وخمتلفة،  شتى  مواقف  يف 
السالسل، فجاء بعضها حوارات ألفها معّدوها ، وبعضها اآلخر كان حوارات 
، مأخوذة من االنرتنت، أو الكتب، أومن رسائل اجلوال، وغري ذلك، إليصال 

الدارسني إىل مستوى مرتفع من الكفاءة اللغوية.
استعان مؤلفو هذه السالسل باإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات، فبنوا . ٢
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حمتواها ونّظموه وفق إرشاداته وتوجيهاته. وجعلوا اللغة العربية احلية املعارصة 
لغة مادهتا التعليمية، وتنبهوا إىل األسس النفسية والرتبوية، والثقافية عند تقديم 

الدروس.
ركزت السالسل بجالء عل املتعلم، وجعلته حمور العملية التعليمية، فكانت . 3

أنشطتها حتثه وتوجهه باستمرار للتواصل  مع زمالئه، وتساعده عل اكتساب 
املهارات اللغوية املختلفة، ما أسهم يف زيادة ثقته بنفسه حلظة استخدام اللغة.

بغية . ٤ عليه،  يركز  حمدد  هدف  نشاط  لكل  وكان  فيها،  الصفية  األنشطة  كثرت 
الوصول إىل أفضل النتائج، وكانت هذه األنشطة متدرجة من حيث الصعوبة، 
بعضها  وترك  بينهم،  الفردية  الفروق  ومراعية  الدارسني،  مستوى  ومناسبة 
للتعبري عن  والرتاكيب  املفردات  من  مناسبا  يراه  ما  اختيار  احلرية يف  للمتعّلم 

أفكاره، ويضاف إليها األنشطة التي تعتمد يف حّلها عل العمل التعاوين.
عل . 5 تعينه  خاصة،   أو  عامة  للمعلم  توجيهات  السالسل  بعض  وّفرت 

االستخدام الصحيح للسلسلة يف العملية التعليمية، وعل وضع خطة مناسبة 
لبدايتها وهنايتها، وقياس حتقق نتائجها. 

أما نقاط الضعف، فتتمثل يف،
لربطها . ١ امليدانية،  الزيارات  أو  الرحالت  اسرتاتيجية  السالسل  هذه  تتبَن  مل 

بأنشطة إبداعية مثرية وحمفزة للمتعّلم. و من املعلوم أن هذا النوع من األنشطة 
وترّسع  وتيرس  وثقافتها،  اللغة  مع  يتفاعل  جتعله  ماتعة،  تعلم  خربة  يعطيه 
اكتسابه اللغة، ملا تتيحه هذه الزيارات من فرص لالختالط بأهل اللغة اهلدف، 
وفرص لتنمية احرتام اللغة اهلدف وثقافتها لدى املتعلمني، وجعلهم منغمسني 

يف بيئتها، حتقيقًا لكفاياهتا اللغوية والتواصلية والثقافية.
مل تتوافر األنشطة الالصفية فيها،  وهذه األنشطة يمكن القول فيها ما قيل يف . ٢

النقطة السابقة.
مل تتضمن السالسل أية روابط إثرائية عل الشبكة العاملية )اإلنرتنت(، ترتبط . 3

اللغوية لدى الدارسني،  بموضوعاهتا ودروسها، وتساعد عل زيادة احلصيلة 
تلك  خالل  من  اهلدف  اللغة  تعلم  يف  فراغهم  أوقات  استغالل  إىل  وتدفعهم 

الروابط، التي يمكن أن تتحقق هبا املعايشة اللغوية.
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مل تدعم اسرتاتيجية الرشيك اللغوي، واألنشطة اخلاصة هبا التي من شأهنا أن . ٤
تزيد من إكساب املتعّلم الكفايات اللغوية والثقافية والتواصلية.

قبل . 5 عامة  أكانت  سواء  للمعلم  توجيهات  أية  عل  السالسل  بعض  تشتمل  مل 
بداية السلسلة، أم خاصة مالزمة ألنشطتها وتدريباهتا، تعني املعّلم واملتعّلم عل 

استخدامها عل بصرية. 
التي . 4 التغلب عىل نقاط الضعف  الرابع وهو)كيف يمكن  لإلجابة عن السؤال 

تعوق حتقيق االنغامس اللغوي يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟(.
يقرتح الباحث اآليت للتغلب عل نقاط الضعف التي تعوق حتقيق االنغامس اللغوي 

يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:
مهارات -  تنمية  إىل  لتكون موجهة  اللغوي،  االنغامس  استخدام  أهداف  حتديد 

وفقا هلذه  التعليمية  املواد  والكتابة، وتصميم  والقراءة،  والتحدث،  االستامع، 
تعينه  للمعلم،  إرشادات  ووضع  واهتامماهتم،  الدارسني  ولدوافع  األهداف، 
عل حتقيق االنغامس اللغوي بصورة فاعلة، وعل كيفية التعامل مع املتعلمني، 

وتقديم الدعم املناسب هلم إذا واجهتهم مشكالت يف أثناء تعلم اللغة.
الدارسني -  أمام  الفرصة  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  تتيح  أن 

اللغوي، وذلك  التبادل  يرغب يف  الذي  اللغوي  الرشيك  التعاوين مع  للعمل 
الدارسني  وهذا يرب  لذلك،  الفرصة  تعطي  التي  والتدريبات  األنشطة  بتوفري 
عل استخدام اللغة اهلدف طوال العملية التعليمية التعلمية، وحيقق التواصل 

باللغة وممارستها، ويزيد من رسعة اكتساهبا.
مراعاة -  إىل  يؤدي  الذي  والتنوع  والفاعلية  باملرونة  الصفية  األنشطة  تتسم  أن 

الفروق الفردية بني الدارسني، ليكسبهم نشاطًا داخل الصف، وتساعد املعلم 
يعني  ما  هلم،  املقدمة  اجلديدة  باخلربات  السابقة  املتعلمني  خربات  ربط  عل 
واملهارات  واملعلومات  للحقائق  الوظيفي  التطبيق  التعلم، وحتقيق  استمرارية 

التي يكتسبها املتعلمون.
أن تشتمل املناهج عل األنشطة الالصفية التي ينفذها الدارسون خارج الفصل، - 

وتكون مدة تنفيذها أطول، وميداهنا أوسع من األنشطة الصفية، وتكون مكملة 
لإلبداع  الفرصة  تعطيهم  الدرس،  قاعة  داخل  الدارسون  يتعلمه  ملا  ومضيفة 
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والتمّيز، والتعبري عن الذات وعن موضوعات جديدة متعددة يف اللغة اهلدف. 
بموضوعات -  خاصة  العاملية  الشبكة  عل  إثرائية  روابط  املناهج  تتضمن  أن 

الوحدات، من شأهنا تنمية حب االستطالع والدافعية للتعليم والتفكري باللغة 
اهلدف لدى املتعّلم.

التوصيات
فيها، يويص  بعد هذه اجلولة يف ثالث سالسل تعليمية، ومناقشة منهج االنغامس 

البحث باآليت:
للمواءمة بني . ١ للمتعلمني؛  اللغة اهلدف واللغة األم  ثقافية بني  تقاطعات  إقامة 

احرتام اللغة اهلدف وثقافتها واالعتزاز باللغة األوىل وثقافتها.
مراعاة مستوى داريس اللغة العربية من الناطقني بغريها والفروق الفردية بينهم . ٢

يف أثناء استخدام أسلوب االنغامس اللغوي مع هؤالء الدارسني.
توفري املعلم املعد إعدادا تربويا، وكذلك املواد التعليمية املناسبة التي تسهم يف . 3

إنجاح برنامج االنغامس اللغوي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
أن . ٤ عل  اللغوي،  الواقع  من  مأخوذة  وسياقات  نصوص  عل  األنشطة  اعتامد 

تكون مرنة، حتى يسهل تنقيحها وتعديلها، ومالءمتها حاجات املتعلمني. 
اللغة . 5 تعلم  نحو  فعالة  بصورة  الدارسني  جتذب  التي  التعليمية  املواد  توفري 

العربية، وتراعي الفروق الفردية بينهم.
غمس الدارس يف بيئة تواصلية تتخذ اللغة اهلدف لغة للتواصل داخل الصف . 6

وخارجه.
من . 7 له  ملا  تأليفها  يف  واضحًا  هنجًا  االنغامس  معيار  التعليمية  املناهج  تتخذ  أن 

أمهية يف اكتساب اللغة، ويف ترسيع تعليمها وتعّلمها.
الفاعل يف . ٨ التعليمية ألثرها  أنواع االنغامس املختلفة يف السالسل  املواءمة بني 

اكتامل دائرهتا وفعاليتها.
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أوال- املراجع العربية
سلسلة -  األول(،  )الكتاب  للعامل  العربية   .)٢٠١٠( الشمراين  حممد  بن  حسن 

اللغة  معهد  جتريبية«،  أخرى«نسخة  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف 
العربية، جامعة امللك سعود.

اللغة -  تعليم  تواصل«سلسلة   ،)٢٠١5( وآخران  الدامغ  عبدالعزيز  بن  خالد 
العربية لغري الناطقني هبا«، مركز امللك فهد الثقايف. رساييفو.

سلسلة -  الثاين(  )الكتاب  للعامل  العربية   ،)٢٠١٠( رشيدة   آل  ماجد  بن  عيل 
اللغة  معهد  جتريبية«،  أخرى«نسخة  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف 

العربية، جامعة امللك سعود.
حممد عبداخلالق حممد فضل )٢٠١٠(، العربية للعامل )الكتاب الثاين( سلسلة - 

اللغة  معهد  جتريبية«،  »نسخة  أخرى  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف 
العربية، جامعة امللك سعود.

اللغوية -  برنامج مقرتح لعالج الصعوبات  الشيخ عيل )٢٠٠٨(،  هداية هداية 
الشائعة يف كتابات داريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف ضوء مدخل التقابل 
الدراسات  معهد  منشورة«.  غري  دكتوراة«  رسالة  األخطاء،  وحتليل  اللغوي 

الرتبوية، جامعة القاهرة.
هداية هداية الشيخ عيل وآخرون )٢٠١3(، سلسلة كنوز لتعليم اللغة العربية - 

للصغار »الطبعة األوىل- نسخة جتريبية«. املعهد العريب للغة العربية. الرياض.
ثانيًا- املراجع األجنبية

 - Fortune, T. W., &Tedick, D. J. )2008(. One-way, two-way, and 

indigenous immersion: A call for cross-fertilization. In T. W. 

Fortune and D. J. Tedick )Eds.(, Pathways to multilingualism: 

Evolving perspectives on immersion education (pp. 3-21). Buf-

falo, NY: Multilingual Matters, Ltd.

 - Genesee, F. )1987(. Learning Through Two Languages. )First 

املصادر املراجع
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Ed.(. Cambridge, Mass.: Newbury House Publishers. )Harper & 

Row(.

 - Pacific Policy Research Center (2010): “Successful Bilingual 

and Immersion Education Models/Programs”. Honolulu: Kame-

hameha Schools, Research & Evaluation Division.
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د.حممد إسامعييل علوي
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل، اململكة املغربية

جتارب انغماسّية يف برامج تعليم اللغة العربّية
للناطقني بغيرها

الفصل الرابع
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مدخل
الدولية يف جمال  الربامج  انغامسية خمتلفة ملجموعة من  الفصل جتارب  يعرض هذا 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. ويركز هنا عل جتارب الربامج التي نراها أكثر قوة 

وانتشارا وشهرة، وهلا جتربة قوية يف تعليم العربية لغة أجنبية. هذه الربامج هي:
برنامج »اللغة العربية ودراسات شامل إفريقيا “ARANAS“ بجامعة األخوين - 

الدولية بإفران، اململكة املغربية)١(.
الربنامج االنغاميس اللغوي الثقايف جلامعة النجاح الوطنية فلسطني)٢(.- 
برنامج »معهد قاصد«، عامن، األردن)3(.- 
برنامج مؤسسة أمديست Amideast, Morocco ، الرباط)٤(.- 
برنامج مؤسسة »غرناطة للنرش واخلدمات الرتبوية«، باريس، فرنسا)5(.- 
برنامج معهد العني لتعليم اللغات األجنبية، مكناس، اململكة املغربية)6(.- 

وقد اعتمدت الدراسة يف مجع املعطيات اخلاصة هبذه املؤسسات واملعاهد املنشورة 
عل مواقعها اإللكرتونية؛ حيث عرضت أغلبها معامل براجمها االنغامسية . واعتمدت 
واملعاهد،  املراكز  هذه  يف  واملرشفني  املديرين  بعض  مع  مقتضبة  حوارات  إجراء  عل 

http:// املغرب:  إفران/  األخوين،  بجامعة  إفريقيا،  شامل  ودراسات  العربية  اللغة  برنامج  موقع   -١
www.aui.ma/en/arabic.html

https://learnarabic.najah. :٢- اطلع عل الربنامج  اللغوي االنغاميس جلامعة النجاح الوطنية عل الرابط
/edu/ar/academics/programs/immersion-program

https://www.qasid.com/why-qasid/ الرابط:  عل  قاصد  معهد  لربنامج  اإللكرتوين  املوقع  انظر   -3
/immersion

http://www.amideast.org/abroad/programs/morocco/area- عل:  املؤسسة  رباط  إىل  الرجوع  يمكن   -٤
باعتباري  الفعلية  جتربتي  من  هنا  وسأنطلق   .arabic-language-studies-morocco-semesteracademic-year

منسقا لربناجمها اللغوي العريب، ومرشفا عل عدد من األنشطة االنغامسية فيها.
http://www.alafaq-distribution. :5- برامج مؤسسة غرناطة للنرش واخلدمات الرتبوية، باريس، فرنسا

/fr/fr

http:// و  /http://aain.ma/cultural-events :6- برنامج معهد العني، بمدينة مكناس املغربية عل الرابطني
/aain.ma/clubs
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فضال عن جتربة الكاتب وخربته يف اإلرشاف عل برامج خمتلفة يف هذا املجال. 
    وستتناول الدراسة هذه الربامج من زوايا خمتلفة عل النحو اآليت:

املؤسسات . 1 هذه  يف  اللغوي  االنغامس  برامج  عليها  ترتكز  التي  املبادئ  أهم 
واملعاهد

انغامسية  برامج  بغريها عل خلق  للناطقني  العربية  بتعليم  املعنية  املؤسسات  تعمل 
وفق مبادئ أساسية متنوعة. وبالرجوع إىل هذه املؤسسات، التي اخرتناها نامذج يف هذا 
الفصل، يمكن حتديد أهم املبادئ التي تعتمدها هذه املؤسسات يف براجمهااالنغامسية يف 

ثالثة مبادئ أساسية، هي:
املبدأ اللغوي، تبنّي منها أن الربنامج له هدف يتمثل يف تعزيز الكفاية اللغوية أ. 

للمتعلم، واكسابه مفردات وعبارات وبنيات تركيبية متنوعة بحسب السياقات 
االجتامعية والتواصلية املختلفة. ويمكن أن متثل لذلك باملناسبات االجتامعية 
املختلفة )حفل زفاف، أو عقيقة، أو حفل تأبني..( واملناسبات الدينية املختلفة 
هذه  مثل  ففي  األضحى..(،  وعيد  الفطر،  وعيد  املسلمني،  عند  اجلمعة  )يوم 
السياقات حيتاج املتعلم إىل عبارات لغوية حمددة تكون سبيله لتحقيق تواصل 
فعال مع أبناء املجتمع، ألن كل مناسبة تقتيض عبارات حمددة دون غريها، فعل 

سبيل املثال،
حفل زفاف: حيتاج املتعّلم فيه إىل عبارات: ألف مبارك لكم ،وبالرفاء والبنني  -

العبارات  يا عريس، فضال عن  بينكام يف خري، ومبارك  ،وبارك اهلل لكام ومجع 
التي تنتمي إىل النسق اللهجي اخلاص بكّل جمتمع.

حفل تأبني: وحيتاج املتعلم إىل عبارات: آجركم اهلل ، وعظم اهلل أجركم،ورحم  -
اهلل الفقيد، وإنا هلل وإنا إليه راجعون، و اللهم ارمحه واغفر له..

إىل ب.  كثب  عن  والتعرف  االطالع  من  املتعّلم  الربامج  هذه  متّكن  الثقايف،  املبدأ 
فهي  وهكذا،  اللغة.  فيه  يتعلم  الذي  للمجتمع  الثقافية  اخلصوصيات  بعض 
متنحه فهاًم أعمق هلا، يعله يعيش كل حلظة وكل موقف بام يشكله من متّثالت 
ثقافية تساعده يف فهم بنيات تفكري الناس من حوله وطرق تعاطيهم مع القضايا 

احلياتية املختلفة بام يميزهم عن غريهم.
املبدأ التواصيل احلضاري: إّن اهلدف األكرب من املبدأين األولني هو متكني املتعلم ت. 
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من آليات التواصل احلضاري العام والشامل، ليس مع املجتمع، الذي يتعلم 
املجتمع  هذا  إليه  ينتمي  الذي  العام  السياق  إطار  يف  وإنام  فحسب،  اللغة  فيه 
وهو السياق احلضاري الذي تشرتك فيه جمتمعات عدة بينها أوصار قرابة )اللغة 
واالحتفاالت  والتقاليد،  )العادات  يف  خمتلفة  مشرتكة  وأوجه  مثال(،  والدين 
املثال  سبيل  عل  أخذنا  ولو  الذهنية..(.  والبنيات  التفكري  وطرق  الدينية، 
جمتمعا عربيا معينا، فإننا نجد أنه يشرتك مع باقي املجتمعات العربية األخرى 
يستطيع  ومتناسقة. وهكذا  منسجمة  معها وحدة  يف عدة خصائص، ويشكل 
املتعلم توظيف ما تعلمه بشكل فعال، ليس يف جمتمع واحد فقط، وإنام مع باقي 

املجتمعات األخرى التي تنتمي إىل نفس احلضارة والفكر.
االسرتاتيجيات والتقنيات العامة لربامج االنغامس اللغوي يف هذه املؤسسات. 2

اسرتاتيجيات  عل  الدراسة  حمل  املؤسسات  يف  االنغامسية  الربامج  اعتمدت 
وخطوات فعلية لتنفيذ خّطة عملها تكاد تكون متشاهبة يف ما بينها. ويمكن حتديد أهم 

اسرتاتيجيات االنغامس اللغوي هلا يف:
٢-١-اسرتاتيجية الرشيك اللغوي والثقايف: وهي اسرتاتيجية تعتمدها أغلب هذه 
رشيكا  )إما  للمتعلمني  مرافقني  أصليني  متكلمني  توظيف  وتقتيض  املؤسسات، 
يف  وبخـــاصة  بالربـــاط،  أمديست  مؤسسة  يف  احلـــال  هو  كــام  متعلم،  لكل 
عمر  يف  يكون  ما  عادة  )والذي  األصيل  املتكلم  فريافق   )NSLI-Y  ( برنــامج)١( 
املتعلم أو قريبا منه( املتعلَم خارج أوقات التعلم املقررة والرسمية، ليتحدث معه 
العربية فقط )فصيحة كانت أو عامة(. ويكون دليله إىل عدة مرافق ثقافية واجتامعية 
بالتكلم  ملزما  نفسه  املتعلم  يد  وهكذا،  وسينام..(.  وزيارات،  وأندية،  )أسواق، 
ومجع  خمتلفة،  وثقافية  جمتمعية  قضايا  إىل  قرب  عن  والتعرف  بالعربية،  رشيكه  مع 
ليس  اللغوي  الرشيك  إن  اللغوي.  رشيكه  طريق  عن  فيها  يرغب  التي  املعطيات 
املتعلم  عل  يسهل  مساعد  هو  وإنام  أستاذ،  كلمة  عليه  تدل  الذي  باملعنى  أستاذا 
والتواصل  املجتمع  لفهم  حيتاجها  بكفايات  ويزوده  الرتكيبية،  البينات  بعض  فهم 

١- برنامج خاص بوزارة اخلارجية األمريكية لطالب املرحلة الثانوية، الذين تقل أعامرهم عادة عن 
١٨ عاما. ويعّد هذا الربنامج )NSLI-Y( من أهم الربامج يف مؤسسة أمديست مكتب الرباط، وأيضا 

يف جامعات ومؤسسات دولية ببلدان خمتلفة.
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معه لغويًا وثقافّيًا، ويساعده يف فهم الواجبات املنزلية، أو يف التعرف إىل مفردات 
وعبارات جديدة قد ال تتاح له الفرصة لتعلمها داخل الصف.

أغلب  تعتمدها  اسرتاتيجية  وهي  املبارشة:  امليدانية  األبحاث  ٢-٢-اسرتاتيجية 
املؤسسات مع الطالب الذين أوشكوا عل إهناء برناجمهم اللغوي، ويكون 
قضايا  عن  شفوية  تقديامت  أو  ختامية  بحثية  أوراق  تقديم  منهم  مطلوبًا 
وموضوعات خمتلفة يتصل أغلبها بقضايا املجتمع الذي يتعلمون فيه. ومن 

املوضوعات التي يفضل متعلمو اللغة العربية البحث فيها وتقديمها، 
- املرأة يف املجتمع املغريب / الفلسطيني / األردين.

- التنوع اللغوي يف بلد التعلم.
- األمازيغ واألمازيغية يف املغرب.

- الربيع العريب وتأثرياته.
- الثقافة الفلسطينية / املغربية / األردنية.

- األكل يف املغرب / فلسطني / مرص / السعودية.
- الوضع السيايس ببلد التعلم.

أو شفهيًا، جزءا  كتابيًا كان  التطبيقي،  البحث  يكون  متعددة  برامج  إىل  وُيشار هنا 
أساسيًا من عالمة الطالب النهائية، وهي:

برنامج »اللغة العربية ودراسات شامل إفريقيا« بجامعة األخوين بإفران اململكة - 
املغربية.

برنامج االنغامس اللغوي والثقايف بجامعة النجاح الوطنية، فلسطني.- 
برنامج اللغة العربية بمؤسسة أمديست بالرباط.- 

٢-3-اسرتاتيجية السكن مع العائلة
وهي اسرتاتيجية تعتمدها أغلب هذه املؤسسات، وتعتمد عل إدماج الطالب مع 
عائالت حملية تسمى يف برامج هذه املؤسسات بـ«عائالت االستقبال«. وهكذا يستطيع 
الطالب أن يقيض مدة دراسته يف الربنامج مع عائلة، فيعيش معها ويتأقلم مع ظروفها 
ونمط عيشها. ما يسّهل عليه االحتاك أكثر ولوقت أطول بأفرادها باعتبارهم متكلمني 
أصليني، ويزيد من طالقته اللغوية، ويعّلمه مفردات وعبارات جديدة قد ال يتعلمها 
داخل صفوف الدراسة، ويعله يامرس ما درسه داخل هذه الصفوف يف مواقف حياتية 
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طبيعية،ويمّكنه السكن مع العائلة التعرف إىل أجزاء من ثقافة املجتمع من خالل األكل 
زفاف،  )حفل  يصادفها  قد  التي  االجتامعية  املناسبات  من  وغريها  اليومية  والعادات 
للتعّلم  بنفسه، ودافعيته  ثقته  زيادة  وزيارات عائلية، وتعزي، وحفل(.هذا فضاًل عن 

ولالستمرار فيه.
ويالحظ أّن أغلب طالب العربية يفضلون السكن مع عائلة حملية، إليامهنم بأّن هذه 
االسرتاتيجية تفيدهم كثريا يف فهم ثقافة املجتمع أكثر، والتقرب إىل الناس، والتواصل 
معهم بكفاءة عالية، خاصة أّن اللغة هي ممارسة يومية حقيقية مع متكّلميها. وال تتاح 
هذه الفرصة للمتعلم يف بلده األصيل. وخيضع اختيار العائلة املستقبلة يف هذه الربامج 

لرشوط ختتلف من معهد آلخر أو من مؤسسة ألخرى.
٢-٤-اسرتاتيجية الرحالت والزيارات الثقافية والتعاونية

تقّرب  ألهنا   املؤسسات  هذه  كل  تعتمدها  التي  الفعالة  االسرتاتيجيات  من  وهي 
الطالب إىل ثقافة املجتمع الذي يعيشون فيه، وجتعلهم يتعرفون عن كثب عل بعض 
جوانبه اجلغرافية والتارخيية واحلضارية والسياحية أيضا. وال ختفى أمهية هذه الزيارات 
عل املستوى اللغوي كذلك؛ التي يد فيها املتعلم نفسه أمام مفردات وعبارات عامة أو 
خاصة مرتبطة باجلوانب التارخيية واجلغرافية واحلضارية لبلد االستقبال، وهي عبارات 

تعزز القدرة اللغوية والتواصلية له، وتوسع منها، ومتّكنه من زيادة رصيده املعجمي. 
وقد أدرجت هذه املؤسسات يف براجمها االنغامسية برناجما خاصا بالزيارات الثقافية 
بأن  قويا  إيامنا  تؤمن  مجيعها  ألهنا  العربية،  لتعلم  العام  الربنامج  ضمن  واالستكشافية 
تعلم العربية ال يمكن أن يؤيت نتائج جيدة باالكتفاء فقط بام يتم داخل حجرات الدرس. 
وانطالقا من جتربتنا الفعلية يف هذا املجال، ولكوننا مرشفني عل برنامج تعلم العربية 
الزيارات جمرد خرجات  فإننا نحرص عل أال تكون هذه  الرباط،  أمديست  بمؤسسة 
للرتفيه والتسلية فقط، وإنام نخطط بمعية أساتذة املؤسسة لتكون هذه الزيارات هادفة 
األساتذة  يعمل  اهلدف  هذا  وليتحقق  أسايس.  بشكل  والثقافية  اللغوية  الناحيتني  من 
عل هتيئة الطالب، ومتكينهم من الرصيد املعجمي واملعريف األساس الذي حيتاج إليه 
ويقّدمون  الطالب،  فريافقون  النشاط،  متابعة  عل  وحيرصون  الرحلة.  قبل  املتعلمون 
لغة وثقافة.  الرحلة، فيجيبون عن أسئلتهم، ويرشدوهنم  الالزمة هلم خالل  املساعدة 
ُه املتعلمون إىل كتابة تقارير وملخصات عن الرحلة، وإىل  وبعد االنتهاء من الزيارة ُيَوجَّ
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تسجيل مالحظاهتم اخلاصة هبا، فضال عن استثامر كل هذا يف أنشطة املحادثة والتعبري 
الشفهي.    

أهدافهم من  بناء عل  زيارهتا -  الطالب  يفضل  التي  املراكز واألماكن  أمثلة  ومن 
التعلم بمؤسسة أمديست الرباط، 

الدراسات -  يف  املتخصصني  للطالب  بالنسبة  )خاصة  املغريب  الربملان  مقر 
السياسية(.

املآثر التارخيية واملدن القديمة بكل من مدن: الرباط ومكناس وفاس.- 
بعض املناطق اجلبلية ذات اخلصوصيات اجلغرافية واحلضارية املتميزة )منطقة - 

زاوية أحنصال بجبال األطلس املغربية(.
مساعدات -  بتقديم  تعنى  التي  واالجتامعية  اخلريية  واملراكز  اجلمعيات  بعض 

عنهم،  املتخل  األبناء  كمراكز  حمددة،  جماالت  يف  الناس  من  لرشائح  خمتلفة 
ومجعيات الدعم النسائي، ومؤسسات التنمية البرشية.

٢-5-أنشطة األندية اإلجبارية أو االختيارية
تتضمن أغلب برامج اللغة العربية برناجما خاصا بمجموعة من األندية، تكون جزءا 
أساسيا ضمن الربنامج العام. وتعرض الدراسة برناجمي جامعة األخوين بمدينة إفران، 

ومعهد العني بمدينة مكناس باملغرب اللذين يتضمنان األندية اآلتية)١( :
نادي القرآن الكريم، وفيه حُتفظ بعض السور واآليات، ويتعّرف املتعلمون إىل  -

بعض أوجه جتويدها وترتيلها. ويكون النادي مناسبة ملعرفة بعض املعلومات 
املكي  بني  وتنّوعه  وآياته،  سوره  وعدد  )نزوله،  الكريم  بالقرآن  اخلاصة 
واملدين..(. ويالحظ أّن هذا النادي حيظى بإقبال الطالب ذوي األصول املسلمة 
وغري املسلمة عل السواء؛ فهوفرصة للطالب املسلم ملعرفة بعض ما يهله عن 
دينه وعن هذا الكتاب، وفرصة للطالب غري املسلم للتعرف إىل بعض جوانب 
اإلسالم من خالل القرآن الكريم. وهنا تصبح الرتمجة عمال أساسيا من أنشطة 
هذا النادي. ويالحظ هنا أيضا غزارة األسئلة التي يطرحها الطالب، ويسعون 
إلياد إجابات عنها. إنه فرصة إلبراز بعض اجلوانب املرشقة واألساسية للدين 

بشكل عام، ولكتاب اهلل العزيز بشكل خاص. 

/http://aain.ma/clubs : 1- انظر الموقع اإللكتروني لمعهد العين على الرابط
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نادي اخلط العريب، ويعّد من األندية الناجحة التي يقبل الطالب عل االنضامم  -
العربية  تعلم  مكماًلجوانب  يعّد  فألنه  األوىل،  الزاوية  أما  زاويتني:  من  إليها 
الذين  الطالب  أغلب  فإن  وهلذا  اخلط.  وحتسني  بالكتابة  يتعلق  ما  السيام 
ينخرطون يف أنشطته هم من طالب املستويات األوىل. إنه فرصة مهمة بالنسبة 
لألصوات  وجيدة  صحيحة  كتابة  أجل  من  والتامرين  اجلهود  لتكثيف  هلم 
أنواع  بعض  إىل  التعرف  يف  فلرغبتهم  الثانية،  الزاوية  وأما  العربية.  والكلامت 
جانب  العريب  اخلط  إن  الكتابة.  خالل  مجاليات  من  تربزه  وما  العريب،  اخلط 
مجايل مكمل للكتابة يف اللغة العربية، خاصة أن هذا األمر ال يوجد يف اللغات 
الكتابة  يف  مواهبهم  إلبراز  الطالب  أمام  الفرصة  تكون  وعليه  األخرى. 
وتشكيل الكلامت واجلمل تشكيال مجاليا بصور خمتلفة. ومن صور هذا اجلامل 
رغبة الطالب يف كتابة أسامئهم األجنبية بطرق مجالية متنوعة عل شكل لوحات 

تشكيلية مجيلة، واالحتفاظ هبا ذكرى خاصة هبم. 
نادي الطبخ، من اجلوانب الثقافية التي تثري طالب العربية الطبخ العريب بأنواعه  -

وتشكيالته. لذلك ُيعّد هذا النادي أيضا من األندية الناجحة التي حتظى بإقبال 
كبري من الطالب. إنه خيلق هلم فرصًا للتعرف إىل أنواع األكل يف بلد اإلقامة 
الطعام؛  أنواع  بعض  إعداد  طرق  عل  للتعرف  الفرصة  هلم  ويتيح  وتنوعاته، 
وفرصة  وإعدادها،  مكوناهتا  معرفة  يف  بشدة  ويرغبون  يفضلوهنا  التي  السيام 
البلدان  تعكس  متنوعة  وجبات  الطبخ،ولتقديم  يف  مواهبهم  إلبراز  أيضا 
الغنى والتنوع  نوعا من  ما خيلق  الطالب،  إليها هؤالء  ينتمي  التي  والثقافات 

الثقايف يف هذا اجلانب. 
نادي املوسيقى العربية، يتعرف فيه الطالب إىل بعض أنواع املوسيقى العربية،  -

وإىل اإليقاعات املختلفة التي متيزها عن باقي أنواع املوسيقى العاملية األخرى. 
حمليني  ملطربني  األغاين  بعض  أداء  عل  للتدرب  فرصا  النادي  هذا  هلم  ويوفر 
أو عرٍب. ومن رشوط نجاح هذا النادي توفري بعض اآلالت املوسيقية حتى 
تكون التجربة حقيقية، وليست جمرد حمارضات وأفكار نظرية يتلقاها الطالب 
من املرشفني عل النادي. وُيشار هنا إىل أن مواهب بعض الطالب تربز بشكل 
الفت؛ فيكون منهم من يستطيع العزف عل الكامن أو العود أو البيانو أو غريها 
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فقرات  بعض  إعداد  يف  النادي  هذا  وُيْسهم  األخرى.  املوسيقية  اآلالت  من 
األغاين  بعض  كأداء  وهناية،  بداية  الطالب  عليه  يرشف  الذي  اخلتامي  احلفل 
أو مقاطع منها فرديا أو مجاعيا. وهكذا تكون املوسيقى العربية مدخال للتعرف 
إىل مفردات وكلامت ومجل من خالل ما يقدم يف النادي من أنشطة. فضال عن 

حفظ بعض األغاين املشهورة واملفضلة، ما يعزز القدرة اللغوية لدهيم.
نادي الصحافة، هو ناٍد حيرض يف بعض برامج تعلم العربية ويغيب يف بعضها  -

اآلخر، ألنه ال يكون دائام حمط اهتامم الطالب. وهلذا، نجده حارضا يف بعض 
السياسية  لألغراض  العربية  يتعلمون  ممن  طالهبا  أغلب  يكون  التي  الربامج 
واإلعالمية. وال ختفى أمهية هذا النادي أيضا، ألنه يتيح الفرصة للتعامل مع 
الصحف واجلرائد واملجالت العربية تعامال مبارشا فيزودهم بمفردات وصيغ 
النادي مدخال  هذا  ويعّد  لدهيم.  املقررة  الكتب  واردة يف  تعبريية جديدة غري 
أساسيا للمتعلم للتعرف إىل ثقافة بلد االستقبال، وإىل أهم القضايا السياسية 
واالجتامعية واالقتصادية وغريها التي تشغل الرأي العام فيه فيعينه عل تكوين 

نظرة شاملة عن حياة الناس وثقافتهم ونمط عيشهم..
نادي السينام، وهو من األندية التي حترض يف برامج، وتغيب يف أخرى حسب  -

هلم  يتيح  ال  لكونه  الطالب  أغلبية  من  باالهتامم  عادة  حيظى  ال  ألنه  الطلب، 
بعض  إىل  للتعرف  فرصة  إنه  للغة.  املبارش  غري  أو  املبارش  للتعلم  أكرب  فرصا 
اجلوانب املرتبطة بالسينام املحلية أو العربية، أو مشاهدة بعض األفالم السيام 

التي تعكس جوانب ثقافية خمتلفة.
واملالحظ يف هذه االختيارات أهنا متنوعة لتلبي حاجات املتعلمني وميوهلم. وبعض 
الربامج وطبيعتها. وكل  اختياريا بحسب  إجباريا، وبعضها يكون  األندية يكون  هذه 
برنامج خيتار منها ما يراه مناسبا ومنسجام مع األهداف التي يريد حتقيقها خالل عملية 
أندية أخرى، مثل  الربامج عل  التعلم أو بحسب الطلب واحلاجة. وقد تعتمد بعض 

نادي املرسح ونادي األدب العريب.
٢-6-اسرتاتيجية األنشطة التطوعية مع هيئات ومنظامت خمتلفة

خلق  سبيل  يف  االنغامسية  األنشطة  من  جمموعة  عل  باألردن  قاصد  معهد  يركز 
تواصلية خمتلفة. ومن ضمن  مواقف  العربية يف  باللغة  للتحدث  للطالب  أكرب  فرص 
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االسرتاتيجيات التي يعتمدها كذلك األنشطة التطوعية ومتكني الطالب من التواصل 
املعهد  أعد  وهلذا  باألردن.  ومنظامت  وهيئات  مؤسسات  مع  خمتلفة  خدمات  وتقديم 
عل  يمتد  تطوعي،  عمل  أداء  عل  املهتمني  الطالب  يعني  اخلارجي  للتدريب  برناجما 
من  حمدود  عدد  توفري  خالل  من  ذلك  املعهد  ويسهل  األردين،  املجتمع  نطاق  كامل 
الفرص مع املنظامت غري احلكومية املؤهلة مسبقا، والرشكات اخلاصة واملنظامت املحلية 
غري الربحية، فضال عن البقاء عل اتصال وثيق مع منسق الربنامج التابع للمعهد. وهبذه 
الطريقة، يستثمر الطالب وقتا كبريا يف التحدث باللغة العربية، والتمتع بفرص التفاعل 
مع فئات من املجتمع األردين خاصة الفئات التي قد ال يصل إليها بسهولة)١(. وهذه 

االسرتاتيجية ذاهتا يوفرها برنامج جامعة النجاح الوطنية يف فلسطني .
٢-7-اسرتاتيجية االنغامس باملحاكاة

بشكل  يعتمد  الذي  اللغوي  االنغامس  أنواع  من  نوعا  باملحاكاة)٢(   يعّداالنغامس 
أنواع  إىل  الرحيم  عبد  رائد  الدكتور  أشار  وقد  األجنبية.  اللغات  تعليم  يف  أسايس 
االنغامس يف الفصل األول من هذه الدراسة وسامه االنغامس يف البيئة االصطناعية أو 

االفرتاضية. 
والتواصلية  والثقافية  اللغوية  األنشطة  جمموع  هو  إذن،  باملحاكاة،  االنغامس  يكون 
التدريبية التي يقوم هبا املدّرس مع طالبه داخل الصف من أجل هتيئتهم لوقائع تواصلية 
حقيقية خارجه. وعليه، يتم إعداد حوارات وأنشطة لغوية خمتلفة بحسب املجاالت أو 
املواقف التواصلية التي يمكن للطالب أن يد نفسه فيها، فيكون بحاجة ماسة إىل استعامل 
مع من حوله. وهكذا،  التجاوب  أو  وأفكاره،  رغباته  للتعبري عن  هبا  والتواصل  اللغة 
يقوم املدرس بتدريب طالبه عل استعامل اللغة بام يناسب تلك املواقف واملقامات. ومن 

هذه املواقف التي يتدّرب الطالب عل استخدام اللغة والتواصل هبا مسبقا، 

/https://www.qasid.com/why-qasid/immersion :١- راجع موقع مقعد قاصد عل الرابط
أكثر قوة وحضورا  الربامج واملعاهد واملؤسسات رشقا وغربا، ويعتمد بشكل  يعتمد يف أغلب   -٢
وتدرس  األنشطة  هذه  ملثل  خاص  برنامج  أنشئ  حيث  الرباط؛  أمديست  مؤسسة  منها  بعضها،  يف 
بينها يف طريقة  ما  املعاهد واملؤسسات يف  التعلم. وختتلف  برنامج  األوىل من  الساعات  للطالب يف 
اعتامد هذا النوع من االنغامس؛ فهناك مؤسسات تعده برناجما خاصا منفصال عن برنامج التعلم العام، 

وبعضها تعّده جزءا ال ينفصل عنه.
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الطالب إىل جتريبه واكتشافه عند وصوهلم أ.  ما يسعى  أول  إن  املقهى واملطعم: 
إىل أي بلد هو أكله وطعامه، ولذلك، فإن املقاهي واملطاعم هي أكثر األماكن 
التي يرتددون عليها. هلذا، فإهنم يتدربون عل طرق استعامل اللغة والتواصل 
والعبارات  اجلمل  أهم  مفرتضني  والرشاب،  الطعام  وطلب  أصحاهبا،  مع 
إىل  بالعربية دون احلاجة  التواصل  لتحقيق  توظيفها  يمكنهم  التي  والتعبريات 
يمكن  التي  العبارات  ومن  مثال(؛  إنجليزية  أو  )فرنسية  أجنبية  لغة  استعامل 

تدريب الطالب عليها، 
السالم عليكم، وعليكم السالم، هل لديكم أكلة..؟، من فضلك، أريد طبقًا - 

من...، أريد عصري )التفاح، األناناس، املوز، الربتقال..(، أريد الشاي بالنعناع،  
أريد قهوة باحلليب - بالسكر / بدون سكر..، من فضلك، أريد قائمة الطعام، 

كم احلساب من فضلك؟ وغريها.
طلب املساعدة أو النجدة: قد تعرض للطالب بعض املواقف التي يد فيها نفسه ب. 

مضطرا إىل طلب املساعدة، خاصة يف بعض املواقف حيث ال ييد املتكلمون 
أو  للرسقة  يتعرض  أن  مثال،  ذلك،  من  للطالب.  األجنبية  اللغة  األصليون 
االعتداء أو أي موقف آخر يفرض عليه طلب املساعدة. ومن العبارات التي 

تفيد الطالب يف مثل هذه املواقف، 
من فضلك، هل تعرف....؟ أين أجد مركز الرشطة / املستشفى..؟، ساعدوين - 

أرجوكم، هل يمكنك مساعديت يف...؟ ، أرجوك، أنا بحاجة للمساعدة..، هل 
يمكن أن أستعمل هاتفك من فضلك؟وغريها.

التسوق يف األسواق الشعبية واملحالت التجارية: أكد جمموعة من الطالب أن ت. 
يعطي  التجارية  املحالت  أصحاب  مع  التسوق  خالل  العربية  اللغة  استعامهلم 
بالعربية،  معهم  للكالم  يدفعهم  ما  والتجار  الباعة  هؤالء  لدى  جيدا  انطباعا 
و«حيله«  املجتمع  ثقافة  جيدا  يعي  الطالب  أن  هو  لدهيم  آخر  انطباعا  ويرتك 
األم.  بلغته  يتحدث  كان  لو  خمتلف  بشكل  معه  فيتعاملون  التسوق،  عملية  يف 
ومن صور التعامل معه يف هذه احلالة، أهنم يفرتضون أنه ال يعرف قيمة اليشء 
املراد رشاؤه وحقيقته فيضاعفون ثمنه. وأثبتت جتارب بعض الطالب مع الباعة 
والتجار أن هؤالء يستشعرون فخرًا كبريًا عندما يتحدث الطالب إليهم بلغتهم. 
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املناسبات االجتامعية: عادة ما يعيش الطالب الذين يقضون أسابيع مع عائالت 	. 
استقبال مواقف اجتامعية خمتلفة مثل: وعرس، وعقيقة، ومأتم. فيحتاجون إىل 
التعبري عن مشاعر الفرح أو احلزن باللغة العربية. ومن العبارات واجلمل التي 

يمكنهم استعامهلا، 
عرس: ألف مبارك، وبارك اهلل لكام ومجع بينكام يف خري، وهتانينا احلارة. -
عقيقة: ألف مبارك املولود اجلديد،ويرتبى يف عزكام،واللهم أنبته نباتا طيبا. -
يرمحه  - أن  اهلل  الفقيد، وأسأل  اهلل  أجركم، ورحم  اهلل  اهلل،وعظم  آجركم  مأتم: 

ويغفر له.
كثرة 	.  أوطاهنا  يف  العربية  تعلم  عل  املقبلني  الطالب  عادة  من  والسفر:  التنقل 

التنقل للسياحة واستكشاف األماكن واملدن وغريها. ولذلك يكونون بحاجة 
إىل تعلم عبارات مناسبة، من ذلك مثال:

أين أجد حمطة القطار؟ ومن فضلك، أريد تذكرة إىل....،وكم املسافة بني مدينة.. - 
املطار؟وخذين  من   / إىل  توصلني  وبكم  أجرة؟،  سيارة  أجد  ومدينة؟،وأين 

إىل..، وكم ثمن التذكرة إىل؟، وغريها.
بالنسبة 	.  اهلاتف  استعامل  صور  ومن  عليه:  اإلجابة  أو  هاتفي  اتصال  إجراء 

اخلروج  أو  بيشء  القيام  اتفاق  لعقد  عريب  بصديق  االتصال  العربية،  لطالب 
يف نزهة، أو بالرشطة يف حالة تعرضه ملوقف معني يستوجب ذلك، االتصال 
بفندق حلجز غرفة، واالتصال بإدارة الربنامج الذي يدرس فيه أو بأستاذه أو 

رشيكه اللغوي لالستفسار عن يشء أو طلب مساعدة..
إن من شأن تدريب الطالب عل مثل هذه املواقف وهتيئتهم هلا أن يعزز من فرصهم 
أجنبية. وهذه  لغة  استعامل  إىل  أو  بالعربية دون احلاجة إىل وسيط  الناس  التواصل مع  يف 
املواقف تعرض هلم باستمرار، ألهنا مواقف حياتية يومية وحقيقية، وفيها يمكنهم استثامر 
مثل  إىل  يتنبه  أن  لألستاذ  فائدة  واألكثر  الالزم  من  سيكون  لذلك  الصف.  يف  تعلموه  ما 
هذه املواقف االنغامسية مسبقا، ألهنا حتّقق فائدة مبارشة وكبرية للطالب. وُيشار هنا إىل أن 
الطالب يعربون عن فرحتهم الكبرية عندما يستعملون مثل هذه العبارات يف موقف معني، 
املتكلمني  مع  ناجح  حقيقي  تواصل  حتقيق  استطاعوا  ألهنم  والفخر،  بالرضا  فيشعرون 

األصليني ما يزيد من رغبتهم يف التعلم واالنفتاح أكثر عل مواقف حياتية أخرى. 
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٢-٨-اسرتاتيجية االنغامس الثقايف اخلاص:
وقد أشار إليه أيضا الدكتور رائد عبد الرحيم يف الفصل األول من هذه الدراسة، 
ويكون اهلدف الكبري منه هو غمس الطالب يف بيئة خاصة أو موضوع خاص وتطوير 
يف  االنغامس  مثال:  ذلك  من  املختلفة.  اللغوية  املهارات  عرب  لديه  التواصل  إمكانات 
الربامج السياحية، أو السياسية، أو املساعدات اإلنسانية لالجئني وغريهم، أو املهنية 
كالتواصل مع الناس يف املستشفيات واملراكز الصحية مثال. وغالبا ما يرتبط هذا النوع 

من االنغامس بتعليم اللغة لألغراض اخلاصة.
نموذجان تفصيليان من برامج االنغامس اللغوي. 3

العربية  اللغة  تعليم  معهد  يف  الثقايف  اللغوي  االنغامس  األول:  3-١-النموذج 
للناطقني بغريها يف جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني)١( 

الوطنية  النجاح  بجامعة  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  معهد  برنامج  ُيعّد 
بفلسطني من أهم الربامج الناجحة دوليا. وقد راكم جتربة مهمة إىل حدود الساعة )ثامن 
جمال  يف  والتجربة  العلمي  التخصص  يميزهم  والذين  عليه  املرشفني  بفضل  سنوات( 
عمد  لقد   . الرحيم  عبد  رائد  الدكتور  مديره  مقدمتهم  ويف  أجنبية،  لغة  العربية  تعليم 
الطالب  تأسيسه سنة ٢٠١١م، إىل رسم خطوات واضحة ومهمة تدمج  منذ  املعهد، 
نبعها األصيل،  اللغة تؤخذ من  بأن  منه  إيامنًا  الثقافية  العربية، وبيئتها  اللغة   يف جمتمع 
وأن املتعّلم الذي ال يأخذ اللغة صافية من هذا النبع تظل ملكته ناقصة، وفرق بني من 
انغمس يف البيئة اللغوية للغة اهلدف، وبني من ظل أسري قاعة الدرس منفصال عن تلك 

البيئة.
  ويمكن حتديد معامل اخلطة العامة للمعهد لتحقيق األهداف املتوخاة من األنشطة 

اللغوية والثقافية املختلفة يف اآليت:
واملتطوعني . ١ الطالب  عل  توّزع  اللغوي،  لالنغامس  خاصة  تعليامت  ُدّونت 

واملدرسني يف بداية كل فصل درايس أو دورة تدريبية، هدفها أن يكون األمر 
واعيًا ومدروسًا، وليس عشوائيًا، ونرشت عل موقع املعهد.

تزويدي  يف  املتمثلة  القيمة  مساعدته  عل  الرحيم  عبد  رائد  الدكتور  العزيز  للزميل  الشكر  كل   -١
بمعلومات وافية ومفصلة عن املعهد وبرناجمه اللغوي االنغاميس التي نوردها بترّصف هنا.
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الطبيعي . ٢ الثقايف  اللغوي  االنغامس  برضيب  واعيًا  االنغاميس  الربنامج  كان 
واالفرتايض أو الصناعي، ومزج بينهام بصورة واعية حتى بديا شيئًا واحدا ال 

انفصال بينهام عل النحو اآليت:
يوفر أ.  أن  به  ويقصد  املدروسة،  واملادة  الدرس  بقاعة  مرتبط  افرتايض  انغامس 

املعهد بيئة افرتاضية انغامسية يف العملية التعليمية، هدفها جعل الطالب يعيش 
مع اللغة العربية، ويعتاد عليها سامعا وكالمًا وقراءة وكتابة، ويمكن تلخيص 

معاملها يف النقاط اآلتية:
فرتكز -  وثقافتها،  لفلسطني  املالئمة  بالبيئة  اخلاصة  املناهج  املعهد  يعتمد 

املعارصة  الفصحى  واللغة  الفلسطينية،  الثقافة  عل  موضوعاهتا  من  كثري 
به،  اخلاصة  املناهج  تأليف  عل  املعهد  حرص  ولذا  فلسطني،  يف  املتداولة 
تعني املتعلمني عل فهم الواقع الفلسطيني ومعطياته الثقافية، وكانت هذه 

املناهج باللغة العربية الرصف.
تعتمد الدروس يف العملية التعليمية اللغة العربية فقط، ويبتعد املدرسون - 

وتكنولوجية  وتربوية  تعليمية  بوسائل  عنها  ويستعيضون  الرتمجة،  عن 
وإيامئية ولغوية وغريها لتحل حمل الرتمجة، لتعتاد أذن الطالب عل العربية 

وحدها.
العربية -  أوجه  بني  املتوسط  املستوى  يف  وبخاصة  التعليمية  العملية  متزج 

املختلفة: فصحى الرتاث، واملعارصة، واملحكية الفلسطينية، لتشكل هذه 
ويعرف  باملحكية،  ينطق  الذي  العريب  النموذج  املطاف  هناية  يف  األلوان 

الفرق بني كل وجه واستخدامه يف املقام اخلاص به.
واملجتمع، -  الدرس  قاعة  بني  الربط  عل  التدريس  اسرتاتيجيات  تعتمد 

الدروس  من  االنتهاء  فبعد  التطبيقي،  اجلانب  عل  بالرتكيز  ذلك  ويكون 
الطالب  مع  حلقات  يف  يتحاورون  عربًا  طالبًا  املدرسون  حيرض  عادة، 
األجانب، أو يصطحبون املتعلمني إىل خارج قاعة الدرس: السوق والبنك 
وغري ذلك للتطبيق، وممارسة اللغة التي درسوها وللسؤال عن معلومات 
إضافية ليتعلموها ويدونوها. ويمكن أن يذهب الطالب حلضور أعراس 

فلسطينية أو مناسبات معّينة هلا ارتباط باملنهاج.
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حترص املناهج عل اسرتاتيجية انغامس الطالب الفردي باملجتمع، فتطلب - 
منه القيام بمهام فردية أو مجاعية خاصة، ومرادفة للدروس التي درسوها، 
خاصة  عبارات  أو  املجامالت،  أساليب  عن  إضافية  كلامت  حيرّضوا  كأن 

بالتعارف، أو أمثاالً شعبية إضافية ملا درسوه، وهكذا.
أن يؤدي الطالب أدوارًا حوارية بأنفسهم حتاكي النموذج العريب، السيام - 

مع  لقاء  مثل:  الثقافية  أو  االجتامعية  أو  اليومية  احلياتية  املواقف  بعض  يف 
الطبيب يف العيادة أو املستشفى، أو التسّوق، أو يف حمطة القطار..

التواصل -  وسائل  عل  خاصة  جمموعات  املعهد  أنشأ  السياق  هذا  ويف 
موضوعات  حول  الطالب  مع  والنقاش  احلوار  تبادل  هدفها  االجتامعي 
درسوها أو أعدوا هلا ، فيتفق املدرس مع طلبته يف يوم حمدد وساعة حمددة 
عل النقاش يف املوضوع امُلختار، فيبدأ املدرس النقاش، ثم يتابعه الطالب 
ويشجعهم،  كتبوا  ما  املدرس  آراءهم،فيجمع  املجموعة  عل  فيكتبون 

وينبههم ألخطائهم كي يتداركوها مستقباًل.
انغامس افرتايض مرتبط بأهداف املؤسسة األخرى، ويقصد به االنغامس الذي ب. 

معلومات  يضيف  الذي  ذلك  بل  الدرس  قاعة  يف  درسوه  ملا  رديفًا  يكون  ال 
جديدة خلرباهتم وثقافتهم، وهو أنواع كثرية:

ذكورًا -  العرب  من  به  بأس  ال  بعدد  املعهد  يستعني  اللغوي:  الرشيك 
واسرتاتيجيات  تعليامت  وفق  الطالب  مرافقة  مهمتهم  فتكون  وإناثًا، 
الطالب  احتياجات  يلبي  بام  أهدافه  وتنسق  االنغامس،  بربنامج  خاصة 
متفقا  ورشيكه  الطالب  بني  اللقاءات  وتكون  املختلفة.  واملهارية  الثقافية 
عليه  ترشف  برنامج  ووفق  األقل(  عل  أسبوعيًا  ساعات  )ثالث  بشأهنا 
لتسهيل متابعة  أنجزا،  تقارير أسبوعية عاّم  املعهد. ويقّدم الرشيكان  إدارة 

الربنامج االنغاميس، ومراقبة سريه وتطوره لتحقيق األهداف املرجوة منه.
باملجتمع -  واحليايت  اليومي  الطبيعي  الطالب  دمج  عل  املعهد  حيرص 

أو  فلسطينية،  عائالت  مع  للطالب  سكن  توفري  حياول  ولذا  الفلسطيني، 
طالب فلسطينيني، ويتابع يف كثري من حاالهتم أنشطتهم خالل سكنهم.
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الشعبية -  باألكالت  كتاب خاص  اللغوي، وهو  املطبخ  كتاب  املعهد  أنجز 
الفلسطينية، ويقيم حمارضة أسبوعية خاّصة بأكلة فلسطينية، يرشحها باللغة 
إنتاجه  يف  يشارك  تطبيقيًا،  األمر  ويكون  املعهد،  مدرسو  املحكية  العربية 

الطالب، ثم يف تذّوقه.
متعدد -  باملطبخ  خاصا  دوريًا  نشاطًا  املعهد  يعقد  السابقة  بالنقطة  وشبيه 

الثقافات، إذ يصنع كل طالب أكال أو حلويات متثل ثقافته، ويتمع اجلمع 
مدرسني وطالبًا وأناسًا من املجتمع الفلسطيني عل مائدة واحدة ليتعرفوا 

إىل ما صنعوا وإىل أسامئه، فيزيد من حصيلتهم وكفاءهتم.
يفهمها -  فلسطينية،  أسبوعية ختصص ألغنية شعبية  املعهد حمارضات  يقيم 

الطالب ثم يرددوهنا، فيحصل الطالب مع هناية الدورة أو الدورات عل 
كفايات مهمة من الرتاث الشعبي الفلسطيني.

عليه -  يرشف  معنّي،  بموضوع  خاصة  وحمارضات  ندوات  املعهد  يقيم   -
ويشاركوا  عنه،  يقرؤوا  كي  الطالب  مع  وينسق  املوضوع،  يف  خمتصون 
فيه، وقد أثبت هذا النوع من األنشطة فعاليته إذ شعر الطالب بثقة كبرية 

بأنفسهم، وأسهموا يف التحضري اجليد هلا ويف النقاش.
يتعرف -  فلسطني،  يف  خمتلفة  أماكن  إىل  جمانية  شهرية  رحالت  املعهد  ينّظم 

حصيلتهم  فتزيد  والثقافية،  واألثرية  السياحية  األماكن  إىل  الطالب  فيها 
املعرفية يف هذا املجال، ويطلب إليهم الكتابة واحلديث عاّم استفادوا.   

يعقد املعهد ندوات خاصة بالطالب أنفسهم، يتحدثون فيها عن موضوعات - 
كتبوا عنها أو درسوها. وقد جّرب املعهد سلسلة من املحارضات حرضها 
مجهور عريب، وأداها الطالب املتعلمون يف املعهد، وقد كانت نتائجها مثرية 

لالهتامم.
يري املعهد، بني الفينة واألخرى، مسابقات ثقافية متعددة، وأنشطة تتعلق - 

باأللعاب اللغوية االنغامسية، للزيادة من كفاءة الطالب.
املجتمع -  يف  التطوعية  الربامج  يف  الطالب  إرشاك  عل  املعهد  حيرص 

العمل  ويف  الزيتون،  قطف  موسم  يف  الطالب  اشرتك  وقد  الفلسطيني، 
التطوعي يف املخيامت أو املدراس، ويف تعليم الطالب الفلسطينيني، وهذا 
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عنرص مهم وفاعل يف الربنامج االنغاميس، كان له فائدة كبرية عل املتعلمني 
وعل املجتمع الفلسطيني.

ينّظم املعهد دورات متعددة فنية للطالب، هدفها أن يتدربوا عل األغاين - 
الشعبية الفلسطينية، والدبكة الشعبية، وهي من األنشطة التي القت اهتاممًا 

كبريًا من الطالب، فهي مما يالقي قبوالً نفسيًا لدهيم. 
يشارك الطالب يف دورات اخلط العريب، ويف قراءة القرآن الكريم وجتويده، - 

وهي أنشطة مهمة تزيد من فرص الطالب يف التعرف عل بعض اجلوانب 
اجلاملية والفنية املرتبطة باللغة العربية.

التخرج -  ومشاريع  امليدانية  األبحاث  كتابة  عل  الطالب  املعهد  يشجع 
اخلاصة املرتبطة بالبيئة الفلسطينية باللغة العربية. وقد أنتج الطالب الكثري 
منها، وكان هلا دور يف تنمية مهاراهتم ولغتهم وثقافتهم، كتبوا عن العادات 
والتقاليد وعن القضية الفلسطينية، فضال عن قضايا أخرى حساسة متس 

الواقع الفلسطيني.
يقيم املعهد حفالت ختّرج سنوية للطالب الذين أهنوا دراستهم بالربنامج، - 

هنايته.  إىل  بدايته  من  وأنشطته  احلفل  فقرات  إعداد  يف  الطالب  ويسهم 
جتويد  من  بعضهم  ويتمكن  وينشدون،  ومرسحيات  متثيليات  ويقدمون 
القرآن الكريم. وال خيفى أمهية مثل هذه األنشطة يف تعزيز ما تعلمه الطالب 

وزيادة كفاءهتم، وإبراز قدرهتم عل احلديث والتواصل باللغة العربية. 
اجتامعية  وعالقات  صداقات  خلق  من  يتمكنون  الطالب  فإن  هذا،  إىل  باإلضافة 
متتد إىل ما بعد هناية الربنامج، ويبقون عل اتصال دائم مع العائالت التي احتضنتهم، 
الفلسطيني،  الشعب  مع  مماثلة  عالقات  عن  فضال  ساعدوهم،  الذين  رشكائهم  ومع 
وينافحون  جمتمعاهتم،  يف  ينرشوهنا  الفلسطينية،  للقضية  سفراء  منهم  كثري  كان  وقد 
عنها، ويفضحون السياسات اإلرسائيلية واإلعالمية املغرضة بحق الشعب الفلسطيني 

وحقوقه الوطنية املرشوعة يف حريته وإقامة دولته عل أرضه.
3-٢-النموذج الثاين: برامج مؤسسة غرناطة للنرش واخلدمات الرتبوية، باريس، فرنسا

التعريف باملؤسسة: أ. 
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يوجد مقر هذه املؤسسة بباريس، فرنسا، وهي تعمل يف جمال تأليف الكتب املدرسية 
اخلاصة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، سواء ألبناء اجلاليات املسلمة أم غري املسلمة 
يف عموم أنحاء أوروبا. وهلا جتربة تزيد عل أكثر من عرشين عاما يف هذا املجال. وتقدم 
لتيسري  التكنولوجية  األقراص  من  سلسلة   - التعليمية  الكتب  مع  باملوازاة   - املؤسسة 
تعليم العربية، خاصة أننا اآلن نعيش زمن التكنولوجية املتقدمة التي أصبحت كل الفئات 
تعتمد عليها يف كل جماالت حياهتا دون استثناء، وأول جمال هو تعليم اللغات وتعلمها. 

وأمام غياب بيئة عربية يمكنها أن تساعد عل التعلم، خاصة باعتامد برامج انغامسية 
العريب؛ سواء  للواقع  انغامسيةحماكية  برامج  أن ختلق  استطاعت  املؤسسة  فإن  مبارشة، 
يف الكتب التعليمية التي ألفتها، أم يف سلسلة األقراص املدجمة )CD( التي أعدهتا وفق 
أحدث التقنيات التكنولوجية. وهكذا، ضمنت هذه السلسلة جمموعة من الفيديوهات 
جوانبها،  من  كثري  يف  العربية  البيئة  وتعكس  حمرتفون،  ممثلون  أعدها  اهلادفة،  الرتبوية 
البيئات واملجاالت املختلفة.  حتى يستطيع الطالب أن يكون أقرب ما يكون إىل هذه 
ويمكن القول بحق إن املؤسسة استطاعت أن ختلق ما يمكن أن نصطلح عليه »برامج 

االنغامس التكنولوجية« يف مقابل االنغامس احلقيقي يف املجتمعات العربية. 
  ويمكن الدخول إىل موقع املؤسسة عل اإلنرتنت للتعرف إىل بعض هذه األقراص 

والربامج االنغامسية املحاكية. 
ميزات برامج االنغامس التكنولوجية:ب. 

  يمكن أن حرص ميزات مثل هذه الربامج يف اآليت:
إهنا بديل لتعلم العربية يف واقعها احلقيقي وبني أهلها املتكلمني هبا.- 
التكنولوجيا -  زمن  نعيش  أّننا  خاصة  املتعلم،  لدى  والتفاعلية  اجلاذبية  ختلق 

بامتياز، وال أحد يستغني عنها اآلن، بل صارت جزءا أساسيا يف كل جوانب 
حياتنا، وأوهلا التعليم والتعلم.

تتضمن حوارات متنوعة تعرب عن مواقف حياتية واجتامعية كثرية مشاهبة ملا هو - 
يف الواقع العريب. وختتلف هذه احلوارات باختالف مستوى الطالب، وأعدت 

باعتامد نظام تسلسيل حياكي ما يف الكتب التعليمية املعدة لكل مستوى.
متّكن املتعلم من الرجوع إليها عدة مرات كلام أراد ذلك، ما يتيح له تعزيز مهارة - 

االستامع لديه أكثر، وتعزيز معلوماته، وتذكر املفردات والعبارات، والرجوع 
إىل احلوارات املختلفة التي حتاكي املواقف احلياتية التي تعرض له.
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بلداهنا -  العربية يف  اللغة  تعلم  الذين ال يمكنهم  للمتعلمني  البديل األمثل  تعّد 
األصلية، خاصة بالنسبة لألطفال الصغار، أو من ال يستطيع إياد فرصة للسفر 

إىل البلدان العربية.
إنجازها -  للمتعلم  يمكن  التي  التامرين  من  بمجموعة  األقراص  هذه  تتعزز 

بشكل تفاعيل، مع إمكانية التعرف إىل الصواب من اخلطأ، وإعادة املحاولة من 
جديد أيضا.

تعرض -  وهي  خمتلفة،  أنشطة  عدة  تتضمن  ألهنا  الذايت،  التعلم  أسلوب  تيرس 
ومن  أخرى  إىل  صفحة  من  باالنتقال  كتاب  شكل  عل  والدروس  املعلومات 
درس إىل آخر بكل سهولة. إهنا كتب تعليمية تكنولوجية متضمنة أنشطة لغوية 

انغامسية خمتلفة.
رأي أحد طالب العربية يف مثل هذه الربامج االنغامسية:. 4

استعداده  عن   )١(Zac Smith سميث  زاك  الطالب  عرّب 
للتعاون وتقديم رأيه بكل حرية يف هذا املوضوع، بعد أن طلبت 
إليه كتابة بضعة أسطر، يعكس فيها جتربته االنغامسية يف العديد 
له:  سؤايل  كان  وقد  العربية.  اللغة  فيها  تعلم  التي  الربامج  من 
كيف ترى جتربة تعلمك اللغة العربية يف برامج خمتلفة باالعتامد 

عل أنشطة االنغامس اللغوي؟ فكان جوابه اآليت: 
»يعتقد دائام أن اللغة والثقافة متداخلتان، ومع ذلك، ال يمكن للمرء أن يقدر حقا 
العالقة املتكاملة التي يشرتكان فيها حتى يبدأ يف تعلم لغة ثانية ختتلف اختالفا جذريا 
عن لغته األم. يتم إدراك حجم هذه العالقة فقط عندما يعيش الفرد يف ثقافة جديدة، 
حيث تتجل اللغة يف االستخدام. بصفتي طالبا يف اللغة العربية درس وسافر إىل العديد 
من البلدان الناطقة بالعربية، أستطيع أن أشهد حقا عل االحتاد الرائع بني اللغة والثقافة، 

Fayetteville, Arkansas، تعلم العربية يف العديد من الربامج  ١- هو طالب أمريكي بجامعة أركنساس 
منها برنامج اللغة العربية بجامعته بأمريكا، وبمؤسسة أمديست الرباط التي كنت فيها أستاذا له ويف 
العربية اآلن بديب بدولة اإلمارات  يتابع تعلم  فيها. وهو  العربية  تربويا لربنامج  الوقت منسقا  نفس 
طريق  عن  التعلم  موضوع  يف  رأيه  بتقديم  مشكورا   – مني  بطلب   – تفضل  وقد  املتحدة.   العربية 

االنغامس اللغوي وعن النتائج الكثرية التي استطاع أن حيققها.
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ولكن أكثر من ذلك إىل الروابط الشخصية التي نشأت بيني وبني الغرباء القائمني عل 
تعليمي العربية«.

الغربية  اإلعالم  وسائل  يف  الطرفني  كال  من  اخلاطئة  النمطية  الصور  انتشار  ومع 
وعل  األحيان.  من  كثري  يف  زيتون«  »كغصن  العربية  عملت  سواء،  حد  عل  والعربية 
الرغم من أن مهارايت اللغوية تنمو باستمرار، بغض النظر عن مستوى املهارة يف اللغة 
العربية لدي، كان املتحدثون العرب دائام أكثر من ذلك بكثري مستعدين إلجراء حمادثة 
معهم عندما أرشح أقدم رحلتي )جتربتي( لتصبح مفهومة يف لغتهم. وأعتقد أن تعلم 
لغة جمموعة أخرى من الناس يدل عل أن العالقة احلقيقية بني هذين املكونني )اللغة 
والثقافة( هي املطلوب بام فيه الكفاية. إن تعلم لغة جديدة هو االستثامر اجلدير باالهتامم 

لإلنفاق من الوقت والطاقة.
ومن خالل التعمق يف اللغة العربية ودراسة اخلصائص الثقافية التي حتملها اللغة - 
ليس فقط يف االجتاهني بام يسمح للعرب أيضا معرفة املزيد أو أكثر عن الغرب، وحتديدا 
معه  احلوار  وتسهل  وفهمه،  العريب  الشعب  بتقدير  تسمح  -فإهنا  األمريكي  الشعب 
الشخصية بعضنا مع بعض، يمكن جتاوز االختالفات  التفاعالت  أيضا. ومن خالل 
التي  ثقايف مشرتك بني األطراف  التي تنرشها وسائل اإلعالم واحلكومات خللق فهم 

تبدو خمتلفة.
خالصات ونتائج من جتربة الطالب زاك سميث:

يمكن حتديد عدد مهم من الفوائد التي استطاع الطالب زاك أن حيققها من خالل 
جتربته يف تعلم العربية، وهي،

أصبح يفهم وبشكل أعمق اإلنسان العريب، ألن العربية التي تعلمها مل تفده يف - 
فهم بنيات اجلمل والعبارات وغريها من التعبريات املختلفة، وإنام مكنته أيضا 

من فهم العقلية العربية، وكانت سبيال لفهم أعمق هلا.
استطاع الطالب خلق صداقات، ليس مع أساتذته الذين أرشفوا عل تدريسه - 

خالل  من  خمتلفة  مناسبات  يف  هبم  التقى  الذين  الناس  خمتلف  مع  وإنام  فقط، 
أنشطة االنغامس الثقايف التي عاشها بشكل حقيقي ويف مواقف وأماكن خمتلفة.

الشعوب -  بني  املختلفة  النظر  وجهات  فهم  من  اللغوي  االنغامس  أنشطة  متكن 
العربية والشعوب الغربية، السيام الشعب األمريكي. وهذا يمكن أن يكون مدخال 

أساسيا خللق حوار وتفاهم مع هذه الشعوب، وفهم متبادل لوجهات النظر.
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الثقافة العربية -  عكست أنشطة االنغامس اللغوي جوانب مضيئة ومتنوعة من 
بالنسبة له، وجعلته ال يتعلم اللغة العربية فحسب، وإنام يغوص يف معامل ثقافة 

الناس ومعيشتهم اليومية واحلياتية.
ويتابع -  أمريكا  يف  يعيش  كان  عندما  لديه  تكّونت  التي  النمطية  الصور  إزالة 

اإلعالمي األمريكي املتحيز وغري املنصف جتاه العرب وقضاياهم. لقد أصبح 
الغريب ال  اإلعالم  يتداوله يف  ما  أن  لديه  للشك  يدع جماال  وبام ال  يعي جيدا، 

يعكس حقيقة العرب وحقيقة حياهتم ونمط عيشهم.
توصيات أساسية إلنجا	 أنشطة االنغامس اللغوي:. 5

يالحظ من خالل أنشطة االنغامس اللغوي، ومن التجارب التي عرضناها أن تعليم 
اللغات األجنبية بعامة، وتعليم اللغة العربيةبخاصة، حيتاج إىل إدماج مثل هذه األنشطة 
ضمن خمططات برامج تعليم العربية، وليس فقط جعلها أنشطة مكملة أو ثانوية. إن 
عن  أكثر  بالرضا  يشعرون  املتعلمني  أن  بينت  املجال  هذا  يف  العملية  امليدانية  التجربة 
مع  املبارش  التواصل  من  متكنهم  حقيقية  اجتامعية  مواقف  يف  ُيدجمون  عندما  أنفسهم 
املتكلمني األصليني، وهو ما يعلهم يتعرفون عن كثب إىل البيئة العربية وثقافتها، بل 
يزداد فخرهم عندما يدون أن ما تعلموه يف صفوف الدراسة يمكنهم من حتقيق اندماج 

جزئي أو كيل مع العرب.  
تنظيم مسبق  مل يكن هناك  إذا  يبقى حمصورا  أن دور األستاذ  أيضا  التجربة  وبينت 
وترتيب من إدارة املعهد أو املؤسسة التي يعمل فيها، ألهنا هي التي تتوىل جمموعة من 
األمور التنظيمية؛ السيام التي تتعلق باحلصول عل تراخيص الزيارات واالستطالعات 
مع اجلهات املسؤولة، وتتوىل ضبط اجلانب اللوجستيكي للعملية برمتها. ومن األمور 
التي ينبغي التنبيه إليها كذلك، حتديد أهداف أنشطة االنغامس بدقة، مع حتديد زمنها 

ومكاهنا ومدهتا قبل بداية برنامج التعلم. 
أو زيارة، ألن صلته هبم  وال ختفى أمهية مصاحبة األستاذ للطالب يف كل خرجة 
تكون قوية ويرجعون إليه يف كثري من األمور كمحاولة تدقيق الفهم فيام حيصلون عليه 
إن األستاذ هنا يكون  يزورونه.  الذي  الفضاء  أو  املكان  من معطيات ومعلومات هتم 
ثقافية خمصوصة،  أو  لغوية  عبارات  توضيح  السكان األصليني يف  بينهم وبني  وسيطا 
أو إعادة بناء كالم سمعوه من شخص آخر بالرسعة العادية أو باللهجة املحلية؛ السيام 
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الطالب يف املستويات املبتدئة واملتوسطة. إهنم يف مرحلة ال جتعلهم قادرين عل إدراك 
كل ما يستمعون إليه مبارشة من أهل اللغة. 

يقتيض األمر كذلك ختصيص رشكاء لغويني مدربني جيدا، تكون مهمتهم مصاحبة 
الطالب من بداية الربنامج إىل هنايته. إن الزمن الذي يقضيه الطالب خارج صفوف 
الدراسة أكثر مما يقضيه فيها ويف تواصل مبارش مع أساتذته، هلذا، يصبح دور الرشيك هنا 
أساسيا، ألنه يكون إىل جانب الطالب أوقاتا كثرية، ويساعده يف قضاء بعض األغراض 
اليومية. وقد بينت التجربة أيضا أن ما يتعلمه الطالب رفقة رشكائهم اللغويني يكون 
إليه يف الصف. وعالوة عل هذا ُيشعر الرشيُك  مهام وفعاال وأحيانا قد ال يتعرضون 
التي  التواصلية  أو  النفسية  املشاكل  بعض  عنه  وخيفف  أكثر،  والراحة  باألمن  املتعّلَم 
تواجهه، من قبيل شعوره بالغربة يف جمتمع خمتلف عنه، وحاجته املستمرة إىل املساعدة 
والدعم، وأحيانا جتنب مشاكل هو يف غنى عنها، وهذا واضح يف بعض املواقف اليومية 
إذا كان وحيدا. وإذا كان األمر  إال  االبتزاز)١(   إىل  يتعرض  كالتسوق، مثال، حيث ال 
كذلك، فإن هذا يقتيض اختيار هؤالء الرشكاء وفق معايري وخصائص حمددة وواضحة. 
وخيضعون أحيانا ملقابلة شفوية لتحديد األنسب واألحسن. ليس هذا فحسب، وإنام 
ينبغي أن خيضعهم الربنامج إىل دورات تكوينية )حتى لو كانت لبضع ساعات فقط(، 
من أجل تقديم املعطيات والنصائح الالزمة هلم عن كيفية التعامل مع الطالب، وتفهم 

ثقافتهم، وطرق مساعدهتم، وحتديد مسؤولياهتم بشكل واضح.
يتلقاها  التي  الدروس  مع  منسجمة  امليدانية  والزيارات  اخلرجات  كانت  وكلام 
الطالب كان أفضل وأحسن، ألهنا جتعل التعلم أكثر وضوحا وفاعلية. من ذلك مثال 
ما نفعله يف املغرب مع طالب العربية املتخصصني يف الدراسات السياسية؛ حيث نركز 
األحزاب  وبعض  الربملان،  مقر  مثل  الصلة،  ذات  املؤسسات  بعض  عل  الزيارات  يف 
السياسية ومالقاة املسؤولني عنها، ومجعيات املجتمع املدين.. يف حني نركز يف زيارات 

أخرى عل أماكن ثقافية ومزارات سياحية بالنسبة لطالب آخرين. 

١- هذه واحدة من بني املشاكل احلقيقية التي تواجه الطالب يف البلدان العربية، حيث يضاعف الباعة 
األثمنة أحيانا عندما يتعلق األمر بزبون أجنبي، فضال عن بعض املامرسات األخرى ذات الصلة – مع 
األسف – والتي قد ختلف انطباعات سيئة لدهيم عن البلد الذي يدرسون فيه وعن ثقافته وأهله ونمط 

عيشه.
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مواقع اإلنرتنت اخلاصة باملؤسسات واملعاهدأ. 
إفران/ . ٢ األخوين،  بجامعة  إفريقيا،  العربية ودراسات شامل  اللغة  برنامج 

http://www.aui.ma/en/arabic.html :املغرب
الربنامج  اللغوي االنغاميس جلامعة النجاح الوطنية:، نابلس، فلسطني عل . 3

https://learnarabic.najah.edu/ar/academics/programs/ الرابط: 
/immersion-program

٤ .http://aain. الرابطني:  عل  املغربية  مكناس  بمدينة  العني،  معهد  برنامج 
/http://aain.ma/clubs و  /ma/cultural-events

5 .https://www.qasid. الرابط:  عل  األردن،  عاّمن،  قاصد،  معهد  برنامج 
/com/why-qasid/immersion

6 .http://www.amideast.org/ الرباط:  أمديست،  مؤسسة  برنامج 
abroad/programs/morocco/area-arabic-language-studies-

.morocco-semesteracademic-year

7 .http:// :برامج مؤسسة غرناطة للنرش واخلدمات الرتبوية، باريس، فرنسا
/www.alafaq-distribution.fr/fr

املقابالت العلميةب. 
الوطنية، -  النجاح  برنامج جامعة  الرحيم، مدير  الدكتور رائد عبد  األستاذ 

فلسطني.
أمريكي بجامعة -  Zac Smith  هو طالب  الطالب األمريكي زاك سميث 

أركنساس Fayetteville, Arkansas، تعلم العربية يف العديد من الربامج 
الرباط.  أمديست  بأمريكا، وبمؤسسة  العربية بجامعته  اللغة  برنامج  منها 
عل  )نتوفر  فيها.  العربية  لربنامج  تربويا  ومديرا  أستاذا  عليه  أرشفت 
بيانات التواصل مع الطالب، لكننا نحتفظ هبا ألهنا تدخل ضمن معطياته 

الشخصية(.

املصادر املراجع
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التجارب العملية للمؤلفت. 
االنغامسية،  العربية  اللغة  برامج  من  بالعديد  علوي  إسامعييل  حممد  الدكتور  عمل 

منها:
إىل -   ٢٠٠7 العام  منذ  املغربية،  باململكة  الدولية،  األخوين  جامعة  برنامج 

والثقافية  اللغوية  األندية  من  عدد  عل  ومرشف  )أستاذ  ٢٠١6؛  العام 
ومرشفا عل جملة )عل العشب( الناطقة باسم الربنامج(.

املغربية، حيث عمل هبا أستاذا -  اململكة  الرباط،  برنامج مؤسسة أمديست 
مدة أربع سنوات )من ٢٠١٢ إىل ٢٠١6(، ثم مديرا لربنامج اللغة العربية  

فيها مدة عامني )٢٠١6 إىل ٢٠١٨(.
حيث -  فرنسا؛  باريس  الرتبوية،  واخلدمات  للنرش  غرناطة  مؤسسة  برامج 

املوجهني  لفائدة  التكوينية  دوراهتا  عل  ومرشفا  املؤسسة،  خبري   يعمل 
إيطاليا   – تايالند   – )ماليزيا  دول  بعدة  العربية  اللغة  وأساتذة  الرتبويني 
– جزر  الغابون   – البنني   – بوركينافاسو   – تشاد   – واهلرسك  البوسنة   –
القمر - تونس(، بالتعاون مع منظمة اإليسيسكو واملنظمة العاملية للنهوض 

باللغة العربية بقطر.
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5-٨املقدمة

وأنواعه  واصطالحًا  لغة  معناه  اللغوي:  االنغامس  األول:  الفصل 
وأهدافه واسرتاتيجياته وحضوره يف الفكر اللغوي العريب القديم ويف 

طرق تعليم اللغة الثانية وتعّلمها. د. رائد عبد الرحيم
5٤-9

١١-١٨ مفهوم االنغامس

١١-١5االنغامس لغة

١5-١٨ االنغامس اصطالحًا

١٨-٢٨االنغامس واسترشافه يف الفكر اللغوي العريب القديم

٢٨-3٤االنغامس: أمهيته وأهدافه وحتدياته

3٤-٤6أنواع االنغامس واسرتاتيحياته

٤6-5١االنغامس يف طرق تعليم اللغة الثانية وتعّلمها

5٢-5٤قائمة املصادر واملراجع

فهرست الكتاب
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الفصل الثاين: االنغامس اللغوي يف األطر املرجعية العاملية للغات ويف 
نظريات اكتساب اللغة الثانية. د.خالد أبو عمشة

7٤-55

57ملّخص

57-5٨مقدمة عامة

5٨-59اللغة بني التعّلم واالكتساب

59-63االنغامس اللغوي يف األطر املرجعية العاملية للغات
االنغامس اللغوي يف معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات 

األجنبية
6١-59

االنغامس اللغوي يف اإلطار املرجعي األورويب املشرتك يف تعليم 
اللغات

63-6١

63-73االنغامس اللغوي يف نظريات اكتساب اللغة الثانية

63-65االنغامس اللغوي يف النظرية السلوكية

65-67االنغامس اللغوي يف نظرية التفاعل االجتامعي

67-69االنغامس اللغوي يف النظرية املعرفية/الفطرية

69-7٠االنغامس اللغوي يف النظرية الوظيفية

7٠-7١االنغامس اللغوي يف نظريات كراشن

7١-73االنغامس اللغوي يف نظرية الذكاءات املتعددة

7٤-76قائمة املصادر واملراجع

العربية  اللغة  تعليم  مناهج  يف  اللغوي  االنغامس  الثالث:  الفصل 
للناطقني بغريها. د. هداية هداية الشيخ عيل

١١5-77

79-٨٠مقدمة البحث

٨٠هدف البحث
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٨١أسئلة البحث

٨١حدود البحث

٨١-٨٢مصطلحات البحث

٨٢أمهية البحث

٨3منهج البحث

٨3-٨٤عينة البحث

٨٤إجراءات الدراسة

٨٤-٨6أوالً: بناء أدوات الدراسة احلالية

٨6ثانيًا: الدراسة والتحليل للسالسل

9٢أّوالً: سلسلة تواصل

93-١٠٢ثانيًا: سلسلة العربية للعامل

١٠٢-١٠٨ثالثًا: سلسلة كنوز

١٠٨-١١3نتائج البحث

١١3التوصيات

١١٤-١١5قائمة املصادر واملراجع

الفصل الرابع: جتارب انغامسية يف تعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها. د. حممد إسامعييل علوي

١١-١٤٢7

مدخل: أهداف الدراسة واسرتاتيجياهتا وعينة الدراسة من الربامج 
االنغامسية

١١-١٢٠9

١٢٠-١٢١أهم املبادي التي ترتكز عليها برامج االنغامس اللغوي عينة الدراسة 

١٢١-١3٠االسرتاتيجيات والتقنيات العامة لربامج االنغامس عينة الدراسة



-١٤6-

١3٠-١36نموذجان تفصيليان من برامج االنغامس اللغوي

النموذج األول: االنغامس اللغوي والثقايف يف معهد تعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها يف جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني

١3١-٤3٠

النموذج الثاين: برامج مؤسسة غرناطة للنرش واخلدمات الرتبوية، 
باريس، فرنسا

١36-١3٤

رأي أحد طالب العربية من الناطقني بغريها بربامج االنغامس 
اللغوي

١37-١36

١3٨-١39توصيات أساسية إلنجاح أنشطة االنغامس

١٤١-١٤٢قائمة املصادر واملراجع

١٤3-١٤6فهرست الكتاب
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االنغماس اللغوي في تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها )النظرّية والّتطبيق(
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الكتاب ضمن  هذا  العربية  اللغة  الدولي خلدمة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  يُصِدر 
سلسلة )مباحث لغوية(، وذلك وفق خطة عمل مقسمة إلى مراحل، ملوضوعات علمية رأى املركز 
حاجة املكتبة اللغوية العربية إليها، أو إلى بدء النشاط البحثي فيها، واجتهد يف استكتاب نخبة من 

احملررين واملؤلفني للنهوض بعنوانات هذه السلسلة على أكمل وجه.
إليها هذه السلسلة،  تُـنَـّبه  التي  ويهدف املركز من وراء ذلك إلى تنشيط العمل يف اجملاالت 
سواء أكان العمل علميا بحثيا، أم عمليا تنفيذيا، ويدعو املركز الباحثني كافة من أنحاء العالم إلى 

املساهمة يف هذه السلسلة.
وتوّد األمانة العامة أن تشيد بجهد السادة املؤلفني، وجهد محرر الكتاب، على ما تفضلوا به 

من رؤى وأفكار خلدمة العربية يف هذا السياق البحثي.
والشكر والتقدير الوافر ملعالي وزير التعليم املشرف العام على املركز، الذي يحث على كل ما 
من شأنه تثبيت الهوية اللغوية العربية، ومتتينها، وفق رؤية استشرافية محققة لتوجيهات قيادتنا 

احلكيمة.
والدعوة موّجهة إلى جميع اخملتصني واملهتمني للتواصل مع املركز؛ لبناء املشروعات العلمية، 
وتكثيف اجلهود، والتكامل نحو متكني لغتنا العربية، وحتقيق وجودها السامي يف مجاالت احلياة. 

األمني العام
د.عبداهلل بن صالح الوشمي


