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 جملة اللغة العربية للبحوث التخصصية

 

 بنشر تعىن مد(،)معت والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد عن تصدر التخصصية للبحوث العربية اللغة جملة
 واللسنيات اوصواتوالأ  والقوايف والعروض والبالغة والصرف النحو من وآداهبا، العربية اللغة بعلوم املتخصصة البحوث
 والسلوبية. والنقدية الدبية والدراسات والتعريب العريب واخلط واللهجات احلديثة

 والدراسات لراوصينةا البحوث من مبزيد العربية املكتبة لرفد العلم وطلبة والساتذة العلماء مأما حبثية انفذة السر جملة
 ال الذي قرآينال ابلنص متمثلة بغريها قائمة معجزة تزال وما أاوصبحت اليت اللغة هذه وأسرار سر عن للكشف اجلادة
 وحديثاأ  قدمياأ  مجالياهتا نع والكشف وآداهبا ربيةالع اللغة علوم يف البحثية فاجلهود اللغات، من لغة أبي عليه نص يعلى

 خالق اختيار وأسباب بسبب غريهم قبل والدابء اللغويني القتناع وكنهها، اللغة هذه سر لكشف حماوالت إال هي ما
 يامة.الق يوم إىل خلالدا املعجز ولكتابه وسلم، عليه هللا اوصلى لنبيه اخلامت اللسان هي العربية لتكون مجيعها اللغات

 

 



2020, 3, No: 5Vo:  (JALSR) Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
SIATS Journals 

Journal   of Arabic Language Specialized Research (JALSR)  

http://jalsr.siats.co.ukJournal home page:  

  

 

1 
 

e-ISSN: 2289-8468 

 جملة اللغة العربية لألحباث التخصصية

 2020، 3، العدد 5اجمللد 
e-ISSN: 2289-8468 

             
ِب الواِفديَن ِباِمَعِة اأَلْزَهِر ِلتَ َعلُِّم اللَُّغِة الَعَربيَِّة ِلأْلَْغراِض اخلاصَِّة ال يَّةِ طاِ ِدراَسُة ِاْحتياجاِت الطُّّلا  ّب ا

Study of International Student’s Needs at Al-Azhar University to Learn 
Arabic for Specific Medical Purposes 

فرج حممد أبوضهرشروق حممد   
   كلية الرتبية واللغات احلديثة )جامعة الشمال املاليزية(

Shorouk Mohamed Farag Mohamed Aboudahr 

School of Education and Modern Languages  

Universiti Utara Malaysia  

shroukaboudaher@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 

http://jalsr.siats.co.uk/
mailto:shroukaboudaher@gmail.com


20, 203, No: 5(JISTSR) Vo:  Specialized Research Journal of Arabic Language for 

 

2 
 

 

 
 

Abstract: 

Several universities have introduced Arabic language courses for specific purposes in order to 

assist learners to master the terminology and language styles which used in specific field. The 

study aimed to identify the extent of non-Arabic international students needs at the University of 

Al-Azhar to learn Arabic for medical purposes, the random sample of the study consisted of 90 

male and female students in the beginner level of non-Arabic speakers in Al-Azhar University in 

Egypt, To achieve the purpose of the study  used the questionnaire created by Hutchinson and 

Waters (1992) to determine the linguistic needs, it has been confirmed the validity and consistency 

of the questionnaire on the study sample, and to answer the questions of the study used statistical 

software packages SPSS version 23, The study found that the student needs to learn Arabic 

language for medical purposes is highly important thus, the patient be able to describe the pain 

that complains about him in addition to the mastery of proper communication between therapists 

and patients ∙ 

KEYWORDS: needs – international students – Arabic for specific purposes. 

 

       

 

 ملخص الدراسة

ُتَ َعل ِ 
ْصطََلحاِت مأَْدَخَلْت الَعديُد ِمْن اجلاِمعاِت َدْوراِت اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض اخلاصَِّة ِمْن َأْجِل ُمساَعَدِة امل

ُ
نَي َعَلى إِْتقاِن امل

راَسةُ احلاليَّةُ  َدٍة . َهَدَفْت الدِ  ْسَتْخَدَمِة يف ََماالٍت ُُمَدَّ
ُ
ِِ الااِفديَن ِإََل الت ََّعرُِّف َعلَ َوأَْْناِط اللَُّغِة امل تياجاِت الطُّّ  ْْ ى َمَد  ا

راَسِة ِمْن ِِباِمَعِة اأَلْزَهِر الَغْْيِ انِطقنَي ِِبللَُّغِة الَعرَبيَِّة لِتَ َعلُِّمها ِلْْلَْغراِض الطِ ب  يَِّة . َتَكاََّنْت الَعي ِ  طالًِبا  90َنُة الَعْشاائيَُّة لِلدِ 
 
ُ
َتِدِ  لِلن اِطقنَي ِبَغْْيِ الَعرَبيَِّة يف جاِمَعِة اأَلْزَهِر ِمِْصَر و َولَِتْحقيِ  َهَدِف اَوطالَِبٍة ََف امل ُب ْ

راَسِة ََتَّ ْستَ َا  امل  اْسِتْبيانِ  اْسِتْخدامُ لدِ 
تياجاتِ اال لَِتْحديدِ ( ١٩٩٢)ووترز هاتشنان ِة َوثَباَت اللَُّغايَّةِ  ْْ راَسِة و ااِلْستِ و َوََتَّ التََّأكُُّد ِمْن ِصحَّ ْبياِن َعَلى َعيِ َنِة الدِ 

صائيَِّة  ْْ راَسِة ََتَّ ِاْسِتْخدامُ بَ ْرانَمِج احلَُزِم اإِل تياجاِت  نَتاِئجُ  َأشاَرتْ  ∙ SPSS , 23َوِلْْلِجابَِة َعَلى َأْسِئَلِة الدِ  ْْ راَسِة َأنَّ ا الدِ 
ِِ لِتَ َعلُِّم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة  ريالطُّّ 

َ
َن امل ََّْتَّ يَ َتَمكَّ ُض ِمْن َوْصِف اأَلَلَِ اَلَّذي َيْشكا ِمْنهُ ِلْْلَْغراِض الطِ ب  يَِّة يف غايَِة اأَلََه يَِّة َوَذِلَك 

ْرَضى
َ
عاجِلنَي وامل

ُ
ليِم َبنْيَ امل ِن ِمْن التَّااُصِل السَّ  ∙ ِِبإْلِضاَفِة ِإََل التََّمكُّ

تياجاِت  ْْ ِِ الااِفديَن  -الكلمات املفتاْية :ِ ا  ∙اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض اخلاصَّةِ  -الطُّّ 
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 املقدمة
ِِ ُمْنُذ َفْجِر اإِلْسِّم  ُهْم ِمْن صاَر عرىب اللِ ساِن و َوَخرََج ِمْن َغْْيِ الَعَر ِِ يَ تَ َعلَّماَن الَعرَبيََّة و َوِمن ْ ََ أَثْ َروا َوَغْْيِ الَعَر  ُعَلما

َْرََكِة َقدميٍَة لِت َ  َْكتَ َبُة الَعرَبيَُّة واإْلِْسّميَُّة ِمَُصنَّفاِِتِْم َوأَْفكارِِهْم و َوهَا ما يُ ْعََن ُوجاَد 
ا ُُ عْ امل ْْ َََهَر ِإ ليِم الَعرَبيََّة َوتَ َعلَُّمها . َوَقْد 

ريه كاناا ُمْهَتم نيَ  َِ َوُمَفكِ  ِِ العاَلميَِّة الث انَيِة أِلَنَّ الَغْر تَ ْعليِم اللُّغاِت اأَلْجَنبيَِّة بِ  تَ ْعليِم اللُّغاِت أِلَْغراٍض خاصٍَّة بَ ْعَد احلَْر
َََهَرْت ََف السَّْبعيني  أِلَْغراٍض خاصٍَّة لَِفْهٍم نَ ْفسيَّ  َِ العاَلَِ الث اِلِث و َوَْنَِط تَ ْفكْيِِهْم و ُثَّ  اِت أَْزَمُة النِ ْفِط الََِّّت قاَدْت ِة ُشعا

َْعرَِفِة َورَْأِس املاِل الغرىب َعَلى الِبِّد الَعرَبيَِّة َفَظَهَرْت ْاَجَة الَغْربي نَي لِتَ ْعليِم اللُّ 
أِلَْغراٍض خاصٍَّة َوَهى َمْعرَِفةَ  غاتِ ِإََل َتَدفُِّ  امل

َتمْ  اآلخر داِث احلاد  عشرمْن ِسب ْ ْْ  ٢٠٠١ ِبَ واكتشاْف َْنَُط تَ ْفكْي ُِِ و واْزداَدْت احلاَجةُ ِإََل َهذا الن َّْاِع ِمْن الت َّْعليِم بَ ْعَد َأ
ْرقيَِّة  ُِ ِإََل َمااِطِن اخلََلِل واْلُقصاِر ََف ِدراَسِة اللُّغاِت الشَّ َف تَ ْعَلَمها  فتاسعاا –يَّما اللَُّغُة الَعرَبيَُّة َوالس -ْم الََِّّت نَ ب ََّهْت الَغْر

ٍت عِ  َوتَ ْعليِمها أِلَْغراٍض خاصٍَّة ِطب  يٍَّة َوَعْسَكريٍَّة َوسياسيٍَّة واْقِتصاديٍَّة َودينيَّةٍ  ٍة َوََمَّ   &٢٠١٧والتنقاري ونار الشفاَ ) دَّ
 ∙(٢٠٠٧وتشيك & ٢٠١٤والتنقار  

داُث الَكْانيَّ  ْْ َْْت ُكلَّ َنشاطاِت احلَياِة ََف العصراحلاَل َوَتااََل اأَل  و كاْلَعْاَلَمِة و والتِ جارَِة ةُ َنَظرًا لِلتََّطاُّراِت السَّريَعِة الََِّّت اْجتا
ِة والتِ جاريَِّة والس ياْيَِّة واإْلقتصاديْة والر ايضيَّ احلُرَِّة و والتََّطاُّراِت احلَديَثِة ََف الَعّقاِت الس ياسيَِّة والثَّقافيَِّة واإْلجتماعيْة 

ْاَل العاَلَِ َكلُ  َْ َفَأدَّ  َذِلَك ِإََل نَتيِجِه َغٍة اثنَيٍة ِِبإْلِضاَفِة ِإََل اْسِتْخداِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة َكُلَغٍة َأْجَنبيٍَّة ََف الَعديِد ِمْن اجلاِمعاِت 
ْتميًَّة هى َْ َُتَخصِ صنَي ََف ََماِل تَ ْعليِم َوِِبلت اَل َتزايَُد الطََّلِب َعَلى العاِملنيَ و تَ ْعليَم اللُّغاِت أِلَْغراٍض خاصَّةٍ  َمْنِطقيًَّة َو 

 امل
ْشتََ 
ُ
ِِ وإْتاْم  ِِك مَ اللُّغاِت أِلَْغراٍض خاصٍَّة ِبِصَفٍة عامٍَّة َوتَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِبِصَفٍة خاصٍَّة ِِبََدِف التَّعاُيِش امل َع الشُّعا

ْشَتَ 
ُ
 ∙(٢٠١٨تانسو & ٢٠۱٩ورامليوداودو) غاىنالشَّْخصيَِّة واحلِْااِر واألَْنِشَطِة اإِلْبداعيَِّة امل

 ِبَشْكٍل عامٍ  مُ ( أَنَّ بَراِمَج اللَُّغِة الَعرَبيَِّة لِلن اِطقنَي ِبَغْْيِها تَ ن َْقسِ  ٢٠٠٣؛ َطعيَمٌة و  ٢٠٠٢َكما َأشاَر ) َطعيَمَة والن اَقِة و   
ُد لِ ِإََل نَ ْاَعنْيِ و بَراِمَج يَ ْهِدُف ِإََل تَ َعلُِّم الَعرَبيََّة ِمْن َأْجِل ااِلتِ صاِل ِِبْلَعرَبيَِّة ََف َمااِقَف ُُمْتَ  ُُْهاٌر ُمتَ َعدِ  َفٍة َوفيِه يَ ْنَخرَِط 

ُُْهاَر ذو طَبيَعٍة َوْاجاٌت خاصَّةٌ َوَهى ا الصِ فاِت َوَهى الَباِمِج العامَِّة واأْلَُخُر بَراِمَج نَ ْاعيَّةً   .لَعرَبيَّةُ ِلْْلَْغراِض اخلاصَّةِ َتُضمُّ 
ارِسنَي َوغاايِِتِْم واْلَفْرُق اأَلَهمُّ َبنْيَ تَ ْعليِم الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض العامَِّة َوتَ ْعليِم الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض اخلاصَِّة َيْكمُ  ُن ََف إختّْف الد 

ارِساَن ََف ََماِل تَ ْعليِم الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض خاصٍَّة عاَدَة ِمْن الِكبارِ  ْيُث َيكاُن الد  َْ اَلَّذيَن َلَدْيِهْم َمْعرَِفةُ ِِبْلَعرَبيَِّة  ِمْن تَ َعلََّم الَعرَبيَِّة 
هاراِت املِْهنيَّ 

َ
ِِ ََمْماَعٍة ِمْن امل َِ َوَائِِفِهْم اخلاصَِّة ِبِ َويُريدوَن تَ َعلُُّم الَعرَبيَِّة اِلْكِتسا فاْليَ ْاَم  ∙(٢٠٠٦طعيمة و( ْلَعَملِ ِة َوأَدا

اريْة  ِِ ∙∙∙∙∙∙تَ ْعليَم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض اخلاصَِّة َوتَ ْعليِمها أِلَْغراَض طَبيَبٍة أوسياْيةأْو اخْل يَِتمُّ التَّْكيُز َعَلى اْكِتسا
هاراِت ا

َ
ْصطََلحاِت وامل

ُ
َُتَخصِ َصةِ امل

زَِمِة لِْلَاَاِئِف امل  ّ  . لثَّقافيَِّة ال

 
ُ
ْستَ َا  امل

ُ
تياجاِت اللَُّغايَِّة ملتعلمى اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ذو  امل ْْ راَسُة احلاليَُّة َعَلى ََتْديِد ااِل َتِدُ  ِلْْلَْغراِض الطِ ب  يَّةِ ُتساِهُم الدِ   و ب ْ

 :فتحليل احلاجات تضم ثّث مفاهيم وهى
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ٍََة  -أ  ا يُريُد ِبَكفا اِرِس لكى يُ َعبِ ُ َعم   ∙الضَّروراُت أ  ما ينبغى أَنَّ يَعرَِفِة الد 
هاراِت اللَُّغايَّ  -ِ

َ
ْيُث امل َْ اِرِس ِمْن  ٌِ ِمْن ُوْجَهِة َنَظِر الد  ا ةُ الرََّغباِت َويُ ْقَصُد ِِبا ُكلُّ ما هَا ُمِهمٌّ َوَمْطلا ََ  ∙ الََِّّت يَ َادُّ إِْتقا

اِرُس ِمْن اللَُّغِة َوما ينبغى أَْن يَ ْعرَِفُه ِكى يَِتمُّ ََتْديدُ  -ج  ِبِدقٍَّة ما يَنِقَصًة  َأْوُجُه الَعْجِز َوَهى الَفْرِق َبنْيَ ما يَ ْعرُِفُه الد 
  ∙( ٢٠١٣)آدمو

ارِسنَي ه تياجاِت الد  ْْ ُ أَنَّ ; اهلََدَف ِمْن ََتْليِل ا لَباِمِج أِلَْغراٍض خاصٍَّة َكَذِلَك َا َوْضُع ُمتاا  اََف َضْاَِ ما َسَبَ  يَ تَ َبنيَّ
َِ ِدر  ارِسنَي واْلَغَرُض اَل َيْسَعْاَن لَتْحقيَقٍة ِمْن َورا ّئَِمِة َوْفَ  ْاجاِت الد 

ُ
راسيَِّة امل  ∙َسِة ُلَغٍة اثنَيٍة ااْختياَر املادَِّة الدِ 

  مفهام اللغة العربية ألغراض خاصة:: َأوَّاًل 
َِ اللِ ساني اِت ااِلْجِتماعيَِّة بَ ْعَد َََهَر  ا ُِ الت ااصلى َُ ااِلْهِتماِم ِمَجاِل تَ ْعليِم اللَُّغِة أِلَْغراٍض خاصٍَّة نَتيَجةً ِلَشَغِف ُعَلما  ِْ هاِر ااِل

( أَا املنهج الذي صمم وف  َتليل مسب  للحاجات ١٩٨٣) يفعرفها عشار  ∙(٢٠٠٥و ََف تَ ْعليَم اللُّغاِت ) صاحل
غراض خاصة ويتماشى االبّغية للمتعلم فحاجات املتعلم وأغراضه هى اهلدف الرئيس َف تصميم منهج اللغة العربية أل

َْ  .(۱٩٧٨و)هاتشان ووترزالتعريف مع تلخيص َهِج الت ََّعلُِّم ِلْْلَْغراِض اخلاصَِّة  َِ َمن ْ ْاَل َوِبَذِلَك يَ َتَمْحَاُر ُُمْتَ َا  َوأُْسلا
ُتَ َعلِ ِم فَ َقْد َيكاُن َأكادمييًّا ِلَفْهِم املادَِّة الََِّّت يَْدُرُسها َأْو ِمْهنيًّا لِْلَعَمِل َأْو اتصاَسَبِب الت ََّعلُّ 

ليا ِبَغَرِض ِم َلَد  امل
َُ َعَلى ََتْديِد ُمْسَبٌ  حِلاجاِت   (٢٠٠٦)طعيمة  َويُ ْقَصُد ِِبا ِعْندَ  ∙ (٢٠٠٣وُمتار(التَّااُصلِ  َْنٌَط ِمْن الت َّْعليِم أََعدُّ بِنا

ُتَ َعلِ منَي و 
ْستَ ْهَدَفِة امل

ُ
َُ أَْنِشطَِتِه َوُُمْتَ َاايتِِه َوَطرائِِقِه تَ بَ ًعا ِلَمجاِل إهتماْم الِفَئِة امل َقْد ْاَوَل تاىن دادَل َوَغْْي ُُُ ََتْديُد وَ َوََتَّ بِنا

 ∙اِئَص َتْضِبَط تَ ْعليِم اللَُّغِة أِلَْغراٍض خاصٍَّة فحصروها ََف ِفئَ َتنْيِ َُُْلِة َخص
تَ هْ  ُس  ْ

َبِة لِْلَمجاِل امل ناس  ِ
ُ
َطِة امل َهجي اِت واألَْنش  ِ َن ْ

َدِف ؛ والتَّْكيُز َخص  اِئُص َأس  اس  يٌَّة :التص  ميْم حِلاجاِت ِبَعْيِنها ؛ َوتَ ْاَيُف امل
ِت ِمْن َقااِعدِ  َدِة . خَ  َعَلى اللَُّغااي  َحدَّ

ُ
َطِة امل َبِة لِْلَغَرِض اخلالِ  َوِلْْلَْنش   ِ ناس   ِ

ُ
هاراِت امل

َ
ص   اِئُص فَ ْرعيَّةٌ َوُمْعَجَم َوَأس   اليَب و وامل

َهجي اِت ََف تَ عْ  ا يَ ْعَتِمُد ِمْن َمن ْ َهجي اًت َيَْتِلُف َعم  ِة ََماالٍت ؛ َوَقْد يقتض        ى َمن ْ مُّ ََمااًل َأْو ِعدَّ َغِة أِلَْغراٍض يِم اللُّ ل:قْد َيض        ُ
َّْن َتعازُُهْم الِكفايَِة اللَُّغايَِّة ََف ََماٍل ُمعنٍي ؛ َوغالِ  ُد ِبِه طائَِفُة الِكباِر َِ تَ َا  بً عامٍَّة ؛ َوغالًِبا ما يُ ْقص       َ ُس       ْ

ُه لذو  امل ا ما يَاجِ 
ُتَ َاسِ طِ 

ِم َأْو امل ُتَ َقدِ 
 ∙امل

 مشكلة الدراسة  :اثنًيا
ريَن ِإال  أَنَّ اَعَلى الرَّْغِم ِمْن  ُتَ َعلِ َقِة َتزايُِد اإِلْقباِل َعَلى تَ َعلُِّم الَعرَبيَِّة َعْبَ الَعْقِد اأَلوَِّل ِمْن الَقْرِن احلاد  والِعش       ْ

راس       اِت امل لدِ 
َلًة ِج  يَِّة ِمْن َغْْيِ الن اِطقنَي ِِبْلَعرَبيَِّة ما زاَلْت َقلي ََّْتَّ اآلَن ََف دًّ بِتَ ْعليِم الل عربيْة ِلْْلَْغراِض الطِ ب   ا ِإْن َلَْ َتُكْن انِدرٌَة َوال ياَجُد 

َتطيُع أَْن ُتس   اِهمَ  ُْدوِد ِعْلِم الباْثة ا َتس   ْ ََّ َثُة َأ ِْ ِكَلِة َمناِهَج ُمَتكاِمَلةٌ ََف تَ ْعليُم الَعرَبيَِّة هَلُْم َوَوَجَدْت البا ُش   ْ
لِ  َهِذ ُِ امل َْ  ََف 

 ِِ تياجاِت الطُّّ  ْْ يُب َعنْ ِبِدراَسِة ا ُْ راَسُة احلاليَُّة   السُّؤاِل الرَّئيَس اآلَتى : لِتَ َعلُِّم الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض الطِ ب  يَِّة َوِمْن ُثَّ الدِ 
َتِدُ  ِلْْلَْغراِض الطِ ب  يَِّة ؟ ُب ْ

ْستَ َا  امل
ُ
تياجاِت اللَُّغايََّة ملتعلمى اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ذو  امل ْْ  ما ااِل

 



20, 203, No: 5(JISTSR) Vo:  Specialized Research Journal of Arabic Language for 

 

5 
 

 أهداف الدراسة: اثِلثًا
َتِدُ  ِلْْلَْغرا -١ ُب ْ

ْستَ َا  امل
ُ
تياجاِت اللَُّغايَِّة ِلُمتَ َعلِ مَي اللَُّغِة الَعرَبيَِّة َذوي امل ْْ   الطِ ب  يَِّة .ضِ الت ََّعرُُّف َعَلى ااِل

ُتَ َعلِ ِم . -٢
َث َلَد  امل  ََتْديُد َأََه يَِّة َمهاَريت ااِلْسِتماَع والتََّحدُّ

ِث ِِبللَُّغِة الَعرَبيَِّة .ََتْديُد عَ  -٣ ُهاِريتِ  ااِلْسِتماِع والتََّحدُّ
 َدٍد َمر اٍت اْسِتْخداٍم مل

 الدراسةأمهية  :راِبًعا
تياجاِتِه َوتَ ْنمَيِة ُقُدراِتِه اللَُّغايَّةِ  -١ ْْ َطِة ِِب ُْرتَِب

ُتَ َعلِ ِم ِمْن َمهاراِت اللَُّغِة الَعرَبيَِّة امل
َقْدٍر  ِمُْختَ َلفِ  ََتْكنُي امل ُفروِعها َوَأْناِطها ِب

تياجاتِِه . ْْ ُْرتَِبَطِة ِِب
ُلُه لِْلُمشارََكِة والتَّفاُعِل وََكَذِلَك تَ ْافِْي ْاجاتِِه اللَُّغايَِّة امل  يُ َؤهِ 

ناِهجِ  -٢
َ
ميِم الَباِمِج الت َّْعليميَِّة : تُفيُد ََف ِإْمداٍد مص          ممى امل َبِة لِْلقائِمنَي َعَلى َتص          ْ َهمِ  اإلْتياجاْت اللَُّغايَِّة بَِ  ِِبلنِ س          ْ

اثَِلَة لِتَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض الط ِ  َُ َمناِهَج َُ  يَِّة .ب   لِْلُمتَ َعلِ منَي َومُيِْكنُ ُهْم ََف َضْاِئها بِنا
ثنَي ََف ََما -٣ ِْ ِة لِْلبا راس      َ ثنَي : تَ ْفَتَا نَتاِئُج الدِ  ِْ َبِة لِْلبا َِ ِدراس      اِت  ِل تَ ْعليِم اللَُّغةِ ِِبلنِ س      ْ ْجرا ٍة إِلِ الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض خاص      َّ

َجاِل أِلَْغراٍض أُْخَر 
 ∙إستكماال هِلَذا امل

  الدراسات السابقة خاِمًسا:
ِة و ِمْنها ِدراس       راس      اِت غالَِبها أُْجرَي ََف ََماِل َتْدريِس اللَُّغِة ِلْْلَْغراِض اخلاص      َّ ٌت جاِمعيَّةٌ اُهنا َِك َعديٌد ِمْن الُبحاِث والدِ 

َدِد و َوِِبلرَّْغِم ِمْن َذِلَك ال تاَجُد ِدراس    اتٍ  َة س     َوِمْنها ُُباُث ُمْؤََتَراٍت َوَمقاالٍت َمْنش    ارٍَة ََف َهذا الص    َّ اِبَقٍة تَناَوَلْت ِدراس    َ
قاِبِل تاَجُد ِدراس            ا

ُ
ِِ الن اِطقنَي ِبَغْْيِ اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض الطِ ب  يَِّة و َوََف امل تياجاِت الطُّّ  ْْ ََُصُّ اللَُّغَة تٍ ِا  َعديَدًة فيما 

َددِ  ليزيََّة ََف َهذا الص         َّ ثنَي أَْدرَكاا َأََه يَُّة اللَُّغِة الَعرَبيَِّة وايََّذوا  ١٩٩٨َوَقْد َأش         اَر تِ ش         يْك )   و اإِلْنِْ ِْ ( أَنَّ َعَدًدا ِمْن البا
َِ ِدراساٍت ذاَت ِصَلٍة بِتَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض اخلاصَِّة ِِبْلَمداِرِس واجلاِمعاتِ  ْجرا  ∙ُخطااٍت إِلِ

 ماليْزاي واْلَكْشُف َفَ ِبِدراَسِة َهَدَفْت ِإََل تَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض دينيٍَّة َعْبَ َصَفحاِت الايْب (  ٢٠١٩)  جعفرقاَم 
راَسُة ِإََل تَ ْقدمِي َتفاصيَل َعْن  ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض ت َ َعْن بَ ْعِض َمااِقِع اإِلْنَتِْنْت ِِبْلَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض خاصٍَّة َوَتْسَعى الدِ 

راَسُة َتاافُ َر َصَفحاِت َوأََهمُّ ما ت َ  خاصٍَّة َعَلى َوْجِه الُعماِم واللَُّغِة الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض دينيٍَّة َعَلى َوْجِه اخُلصالِ  َاصََّلْت إِلَْيِه الدِ 
ْسِتفاَدِة ِمْنها ََف ََما ينيَِّة اخلاصَّةِ الايْب اإِلْسّميَِّة ِلِّ  ∙ِل الت َّْعليِم والت ََّعلُِّم ِلْْلَْغراِض الد 

ساِجِد والعاِملنَي ََف َمساِجَد كاالملباْر ( ٢٠١٧حملمد)  َوََف ِدراَسٌة أُْخَر 
َ
تياجاِت َمْسؤويل امل ْْ َهَدَفْت ِإََل ِدراَسِة ِا

ُتَ َعلِ َقَة 
يعَ وسّْناْر لِتَ َعلُِّم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة امل َُ ينيَِّة و َو كاَنْت النَّتاِئُج َأنَّ  اثَِلِة  ِِبْلَمساِئِل الد  َمهاراِت اللَُّغِة اأَلْربَِع ذاَت َأََه يٍَّة َُ

ِث هَي اأَلْكثَ ُر َأََه يًَّة هَلُْم و َوبِناَِ  ُشارِكنَي اْعَتَبوا أَنَّ إِْتقاَن َمهارَِة التََّحدُّ
َدٍة َلى َذلِ عَ و َلِكنَّ ُمْعَظَم امل ْْ َِ َو َك ََتَّ اِْقِتاُح إِْنشا

ُب أَْن َتْسَتِندُ  ْيُث َيَِ َْ ُتَ َعلِ َقِة ِِبْلَمْسِجِد 
تياجاِت  َأكادمييٍَّة خاصٍَّة ِلُمساَعَدِِتِْم يف التَّعاُمِل َمَع األُماِر امل ْْ َدَة َعَلى ا ْْ الَا

ُتَ َعلِ منَي َمَع التَّْكيِز َعَلى َتْدريِب العاِملاَن ِِبلْ 
ْصطََلحاِت الَعرَبيَّ امل

ُ
 ∙ِة َوْفَ  الَقااِعِد النَّْحايَّةِ َمساِجِد َعَلى اْسِتْخداِم امل
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راَسةُ َأنَّ ( َهَدَفْت ِإََل تَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض خاصٍَّة ِلطََلَبِة التَّْمريِض َوأَثْ بَ تَ  ٢٠١٦)  نار ليلىِدراَسةٌ أُْخَر  لو  ْت الدِ 
ْيُث اأَلْهداِف والطُُّرِق الت َّْعليميَّ تَ ْعليَم  َْ َََْتِلُف َعْن تَ ْعليِمها ِلَغْْيِها ِمْن  ِة واحْلاجاِت َوِمْن اللَُّغِة الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض خاصٍَّة 

َهٍج تَ ْعليميٍ  ياا  ِِ َوِإْعداِد َمن ْ تياجاِت الطُّّ  ْْ َُعلِ ُم َعَلى ِدرايٍَة ِِب
تياجاِت كِ اأَلْفَضِل أَْن َيكاَن امل ْْ  .∙ُب تِْلَك ااِل
يم وآخرون ) َوََف نَ ْفِس الصََّدِد قامَ  ِِ الشَّريَعِة اَلَّذيَن يَْدُرساَن اللَُّغُة الَعرَب( ٢٠١٥ْر  ّ تياجاِت ُط ْْ يَّةُ ِدراَسٌة لَِتْحليِل ا

ُتَ َعلِ منَي يَ ْنظُروَن ِإََل 
راَسةُ أَنَّ غالِبيََّة امل  َشْكٍل إَيابٍ  َوأَنَّ َعلِ ِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة بِ ت ُ  ِِبجْلاِمَعِة العاَلميَِّة اإِلْسّميَِّة ِماليْزاي َوَوَجَدْت الدِ 

َْصَدَر الرَّئيَس ِلقاناِن الشَّريَعِة . واْكَتَشفَ 
ُتَ َعلِ منَي  اْكِتساُِبا ُمْرتَِبٌط ِبَفْهِم الُقْرآِن واحْلَديِث اَلَّيت تُ ْعَتَبُ امل

ثاَن أَنَّ امل ِْ البا
ْيُث زايَدَة َعَدِد أََهمَّ َهِذ ُِ الَعَقباِت هَا َعَدُد الطُّّ  يااِجهاَن الَعديَد ِمْن الَعَقباِت يف تُ َعلِ ِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة وَ  َْ ِِ يف الَفْصِل 

َُعل ِ 
ثاَن َأنَّ يَ ْعَمَل امل ِْ اَرَسِة اللَُّغِة , واْقَتََح البا ََْْعُلُهْم َيْشُعروَن ِبَعَدِم الثِ َقِة يف َُ  ِِ ماَن َعَلى َِتِْيَئِة بيَئٍة َعرَبيًَّة داِخَل الطُّّ 

هاراِت اللَُّغايَِّة ذاَت الصِ َلِة ِمْن َأْجِل تَ ْعزيِز ثَِقِتِهْم ِبَنْ ُفِسِهْم والتَّ 
َ
اَرَسِة اللَُّغِة .شْ الَفْصِل َمَع التَّْكيِز َعَلى امل  جيِع َعَلى َُ

ِِ ِبَعَمِل ِدراَسٍة لِتَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض  (٢٠١٣الشيخ ) قامَ  َكما ِِ َجنا  ّ ينيَِّة ِلُط  َشْرِق آْسيا اَلَّذيَن يَْدُرساَن الد 
راَسةُ َعلَ  ٍِ لِتَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة  ىِِباِمَعِة اأَلْزَهِر و ََتَْت رِعايَِة الر اِبَطِة اإِلْسّميَِّة خلِِر َينَي اأَلْزَهِر . َوَقْد رَكََّزْت الدِ  ََتْليِف ِكتا

ُم .هِلَُؤالَِ الطُّ  ُتَ َاسِ ِط و واْلُمتَ َقدِ 
ِث :املبتدْ  و وامل ِِ ِِبْلُمْستَ َاايِت الثَّّ  ّ 

َنما ُتَ َعلِ َقِة ِِبْلَمراِجعِ ( ٢٠١٢إمساعيل ) ِدراَسةٌ  بَ ي ْ
ْفَرداِت امل

ُ
ُتَ َعلِ منَي َوََتْليِل امل

تياجاِت امل ْْ  الِعْلميَِّة واخلَياِل َهَدَفْت ِإََل ََتْديِد ا
راَسُة ِإََل الِعْلميِ  َكجُ  ََِة أِلَْغراٍض ِعْلميٍَّة َوتَ َاصََّلْت الدِ  َدٍة ِدراسيٍَّة لِتَ َعلَُّم َمهارََة الِقرا ْْ نَّ ُُمْتَ َا  َدْورَِة اللَُّغِة أَ ْزٍَ ِمْن َتْصميِم َو

ُتَ َعلِ منَي 
 ∙الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض خاصٍَّة ِمْن الضَّروريِ  أَْن يَ َتماَشى َمَع ْاجاِت امل

َِ التَّْمريِض ( ِبِدراَسٍة ليَاضِ ْا َأََه يَّةً َمْعرَِفةَ اللَُّغِة الَعرَبيَِّة لِْلُمَمرِ ضاِت ِمُْسَتْشَفى باْتراجااي ٢٠١٠) زين الدينَكما قاَم   ّ  َوُط
خاوِ 

َ
ُث الَعديُد ِمْن امل ِْ َوليَِّة بسّْناْر َوأاثَر البا تياجاِت اللَُّغايَِّة َبنْيَ املِْهني نَي ِف ِبَشْأِن ااِل ِبُكل يَِّة الُعلاِم اإِلْسّميَِّة الد  ْْ

ِِ لِتَ َعلُِّم اللَُّغِة  َُمرِ ضاِت والطُّّ 
راَسُة الَعديُد ِمْن التَّناُقضاِت حِلاَجِة امل ْيُث َوَجَدْت الدِ  َْ  ِِ َ أَنَّ يُ َفضِ َل اوالطُّّ  لَعرَبيَِّة َوتَ َبنيَّ

َِ التَّْمريِض تَ ْعَلُم   ّ مَ ُط
ُ
َنما تُ َفضِ َل امل ََِة واْلِكتابَِة وااِلْسِتماِع بَ ي ْ ِث و تَليها َمهارَُة الِقرا رِ ضاُت تَ ْعَلُم َمهارَُة َمهارَُة التََّحدُّ

َُمرِ ضاِت ََف الِقطاَع املِ 
راَسُة أَنَّ امل َتَجْت الدِ  ََِة واْلِكتابَِة و واْستَ ن ْ ِث تَليها ااِلْسِتماَع واْلِقرا ِث هْ التََّحدُّ ينَّ تفضلْن َمهارَِة التََّحدُّ

 ِِ ْرَضى الَعَر
َ
ُهنَّ التََّحدُُّث َمَع امل ْيُث يَ َتطَلَُّب ِمن ْ َْ ياِن  ْْ  ∙وااِلْسِتماِع ََف َكثٍْي ِمْن اأَل

راَسُة ِإََل تَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض ِإْعّميَّ  ٢٠٠٨)  شاد لِدراَسٌة أُْخَر   راَسُة َعَلى ةٌ ( َهَدَفْت الدِ   واْشَتَمَلْت الدِ 
اكيِب اللَُّغايَِّة َوَُتَثِ ُل َهِذ ُِ َعناويَن ِلَمقاالٍت ِمْن َجريَدِة الرََّأ  اأُلْرُدن  يَِّة واْسِتْخراِج ما ََتَْتايَُه ِمْن َمااِطَن ِإْعّميٍَّة ِمْثَل التَّ 

ْسَتْخَدَمِة ََف 
ُ
َقاِل الص حفى الَعناويُن ُمْستَ َاايُت اللَُّغِة امل

راَسةُ  َوتَ َاصََّلتْ  ∙امل ْعبَْي والتَّااُصَل َوالبُدَّ ِلُمْسَتْخِدِمها الت َّ  للَُّغةَ ا أَنَّ  الدِ 
ُناِسَبِة لِلت ََّعلُِّم واْسِتْخِّل ما فيها ِمْن صَيغِ 

اكيِب امل ََتِْمُل مِساُت ااِلعِ ِّم   أَْن َيكاَن ُمِلمًّا بَِْسرارِها َعْن َطريِ  انِْتقاَِ التَّ
ائَِعِة ََف اللَُّغِة اإِلْعّميَِّة َوذَ َكما َوَجَدْت أَنَّ اجلُْمَلَة ااِلمْسيََّة تُ َعدُّ مِ  اكيِب اإِلْعّميَِّة الش  ِد التَّ َْ ِلَك ِبَسَبِب املعاىن الََِّّت ْن َأ

 ∙تُفيُد الت َّْنبيِه َوَلَفَت النََّظُر 
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َُمرِ ضنَي الن اِطقنَي الطِ ب ِ  مِ ( َهَدَفْت ِإََل ََتْديِد احلاجاِت اللَُّغايَِّة لِْلعاِملنَي ِِبْلِقطاِع  ٢٠٠٣)  ألدغمأَم ا ِدراَسةُ ا
ْن اأَلِطب اَِ وامل

دَ  دَّ َْ ُب ااِلْسِتعانََة ِِبحْلاجاِت اللَُّغايَِّة اَلَّيت  راَسُة أَنَُّه َيَِ راَسُة يف َوْضِع بَ ْرانَمٍج لِتَ ْعليِم بُِلغاٍت َغْْيِ الَعرَبيَِّة َوتَ َاصََّلْت الدِ  ِْتا الدِ 
راسَ الَعرَبيََّة لِلن اِطقنَي  ْت الدِ  َْ َُمرِ ضنَي َكْم اْقَتَ

ْعداِد ِبَغْْيِها ِمْن العاِملنَي ِِبْلِقطاِع الطِ ب ِ  ِمْن اأَلِطب اَِ وامل َِ ِدراَسٍة إِلِ ِِِْجرا ُة 
 ∙ُمَعلِ مي اللَُّغِة الَعرَبيَِّة لِْلعاِملنَي ِِبْلِقطاِع الطِ ب ِ  الن اِطقنَي ِبَغْْيِ الَعرَبيَِّة 

 ِْ َْظًّا واِفرًا ِمْن اْهِتماماِت البا ا َلَْ تَ َنْل  ََّ ثنَي و فَ َلْم تَ َتناَوهُلا ِإال  بَ ْعَض ِدراساٍت َمَع َأََه يَِّة تَ ْعليِم اللَُّغِة ِلْْلَْغراِض الطِ ب  يَِّة ِإال  ِإ
ْتها لِْلَبْحِث وال َْ ُْشِكَلَة َوَطْر

راساُت أاثَرْت امل ا َلَْ َتْستَ ْافَّ َقليَلًة و فَ َهِذ ُِ الدِ  ََّ راَسِة ِإال  َأ قَّها َِ ا َُحَتِ ُم َعَلى دِ  َْ  الظ اِهرََة 
جاِل َتْكثيَف اجلُْهِد يف ََماِل تَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيََّة ِبَْغراٍض خاصٍَّة ِمَجاالِِتا الَعديَدةِ 

َ
ثنَي يف امل ِْ  ∙ البا

 منهج الّبحث: ساِدًسا
راَسُة احل َهُج اَلَّذي يَ ْعَتِمُد َعَلى تَ ْفسْيِ تَ ْعَتِمُد الدِ  َن ْ

َهِج الَاْصفيِ  التَّْحليليِ  َوهَا َذِلَك امل َن ْ
 َوَوَصَف الظُّروُف اليَُّة َعَلى امل

 
ُ
قيَ  امل ائَِدِة و َوِمْن ُثَّ التَّْحليُل الدَّ ماَرساِت الس 

ُ
ُث عَ ت َ واْلَعّقاِت اَلَّيت تاَجُد َبنْيَ الَاقائِِع و َوََتْديِد امل ِْ َ  اَلَّذي يَقاُد البا مِ 

تياجاتِ  ْْ َنِة ِلُمْشِكَلِة الَبْحِث َوَذِلَك لَِتْحديِد أََهمِ  ااِل َُتَضمَّ
َولَِتْحقيِ   ∙ اللَُّغايَّةِ  ِإََل اْسِتْخِّل الَعّقاِت وااِلْسِتْنتاجاِت امل

راَسِة ََتَّ اْسِتْخداُم اْسِتْبياِن  ْْ لَِتْحديِد  (١٩٩٢)ووترز هاتشنانَهَدِف الدِ   َعَلى ْسِتْبيانُ ااِل  ُوز ِعَ  والَعيِ َنِة اللَُّغايَّةِ  تياجاتِ ا
 ََتْليلُ  ََتَّ  ولِْلَبْحثِ  َكَعيِ َنةِ   صاحِلَةً  استبانةْ  ٩٠ إستادْ  َوََتَّ  الَعْشاائيَّةِ  ِِبلطَّريَقةِ  ِمِْصرَ  اأَلْزَهرِ  جاِمَعةِ  يف َوطالَِبةٍ  طالبْ ١٥٠

ارِسنيَ  ْاجاتِ  ْجماَعةِ  ِِبْسِتْخدامِ  الد 
َ
صائيَّةِ  امل ْْ َِ  ِبَاْصفِ (  SPSS,23)  ااِلْجِتماعيَّةِ  لِْلُعلامِ  اإِل صا ْْ  الاصفى اإِل

هارَةِ  ِلَمْعرَِفةِ  َوسيَلةً 
َ
تياجاتِ  و امل ْْ ناِسَبةِ  ااِل

ُ
  امل

 نتائج الدراسة :ساِبًعا

 
َِ  تَ ْاضيحي ٍ  َرْسمٍ  ١ َشْكلٌ  ِِ  آِلرا ا َُ  الطُّّ   التََّحدُّثِ  َمهارَةِ  ُْ

اِب ِ  الشَّْكلِ  ِمنْ  ِِ  ِمنْ  % ٧٩ أَنَّ  يَ تَِّضاُ  الس  ِِ  ِمنْ  % ١٨ أَنَّ  ْنيِ  يف التََّحدُّثِ  تَ َعلُّمِ  َضرورَةَ  يَ َر  الطُّّ   يَ َر  الطُّّ 
ِِ الَغْْيِ انِطقنَي ِِبْلعَ  ∙ َضروريَّةٍ  َغْْيَ  التََّحدُّثِ  َمهارَةَ  أَنَّ  ِث لِلطُّّ  رَبيَِّة َوَذِلَك َكْي يااِجهاَن َوُهنا نَ َر  َأََه يَُّة َمهارَِة التََّحدُّ

79%

18%
3%

مهارة التحدث

دائما

غير مهتم

نادرا
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لََّم لَُغٍة اثنَيٍة اُس ِمْن تَ عَ سُصعابَُة التَّااُصِل َمَع َغْْيِِهْم و واْلَعْجِز َعْن الت َّْعبِْي َعم ا ََيَيُش يف َخااِطرِِهْم َونُفاِسِهْم فاهْلََدُف األَ 
ِث وااِلْهِتماِم ِِبا ََف َتْصميِم الَباِمِج الت َّْعليميَِّة لِ  ُد َدْوَر َمهارَِة التََّحدُّ  ∙ْغراِض الطِ ب  يَِّة ْْلَ هَا التَّااُصِل َوَذِلَك يُ ؤَكِ 

َِ  تَ ْاضيحي ٍ  َرْسمٍ  ٢ َشْكلٌ  ِِ  آِلرا ا َُ  الطُّّ   ااِلْسِتماعِ  َمهارَةِ  ُْ
اِب ُ  الشَّْكلُ  ِِ  ِمنْ  % ٦٦ أَنَّ  يَاضِ اُ  الس  َنما ِِبِمْ  ااِلْسِتماعِ  َمهارَةِ  تَ ْعزيزِ  ِإََل  ْاَجةٍ  يف الطُّّ  ْسَتجيبنيَ  ِمنْ  % ٢٤ بَ ي ْ

ُ
 امل

ا ِِ  ُمْعَظمِ  اْسِتجاِبتُ  َتكانُ  َوِبَذِلكَ  و َضروريَّةٍ  َغْْيَ  يَ ْعَتِبوََ َُتَحدِ ثِ  رِساَلةِ  ِلَفْهمِ  ااِلْسِتماعِ  َمهارَةِ  ةِ َأََه يَّ  ِإََل  ََتيلُ  الطُّّ 
 و امل

َقةِ  ِإََل  تِْلقائي ٍ  ِبَشْكلٍ  تُ َؤد يَ  ااِلْسِتماعِ  َعَلى اإِلْنسانِ  فَ ُقْدرَةُ   ∙الَكّميَّةِ  الطَّّ

 

 

 
 

 

 

ا َُ َمهارَِة الِكتابَةِ  ٣َشْكٌل  ُْ  ِِ َِ الطُّّ   َرْسٍم تَ ْاضيحيٍ  آِلرا
 

اِب ِ  الشَّْكلِ  ََتْليلِ  نَتيَجةُ  ِِ  ِنْسَبةَ  َُتَثِ لَ  أَنَّ  تَاضِ اُ  الس  َنما % ٥٩ كاَنتْ   الِكتابَةِ  َمهارَةِ  َتْطايرِ  ََل إِ  ََحْتاجانَ  اَلَّذينَ  الطُّّ   بَ ي ْ
ناِسَبةِ  الَباِمجِ  ِقلَّةِ  ِإََل  ِِبإْلِضاَفةِ  الَعَربيَّةِ  الِكتابَةِ  يف الطََّلَبةِ  َضْعفِ  نِتاجُ  َوَذِلكَ  و ُمْهَتم ٍ  َغْْيُ  % ٣٣

ُ
تياجاِِتِمْ  امل ْْ  لِ مِ تُ عَ  يف اِل

 ∙خاصَّةً  الطِ ب  يَّةِ  واأَلْغراضِ  عامَّةُ  اخلاصَّةِ  ِلْْلَْغراضِ  اللَُّغةِ 
 

 

 
 

 

 

ََةِ  ٤َشْكٌل  ا َُ َمهارَِة الِقرا ُْ  ِِ َِ الطُّّ   َرْسٍم تَ ْاضيحيٍ  آِلرا
 
ِِ  ِمنْ  % ٦۱ِنْسَبة أَنَّ  يَاضِ اُ  ٤ َرْقمَ  الشَّْكلِ  يف الت َّْاضيحيُّ  الرَّْسمُ  أَم ا ََةِ الِقر  َمهارَةِ  لَِتَعلُّمِ  احلاَجةُ  َلَدْيِهمْ  الطُّّ   ٢٨ بَ ْيَنما ا
ََةَ  تُ ْعَتَبُ  ال % ةَ  الِقرا  ∙ هَلُمْ  ِِبلنِ ْسَبةِ  ُمِهمَّ

ِِ الااِفديَن  اِبَقةَ ْاَجةَ الطُّّ  ِث َفهَي ِمَثابَِة ااِلتِ صاِل اللَُّغايِ  ِِباِمَعِة اأَلْزَهِر ِمِْصَر ِإََل َمهارَِة المُيِْكُن تَ ْفسْيُ النَّتاِئِج الس  تََّحدُّ
دٍ  ما واِقعيٍَّة َوُمْنَسِجَمةً َمَع ا َْ ََُة فاْلِكتابَةُ و َوَهِذ ُِ النَّتاِئُج ِإََل  ياِن  ااِقِع و أِلَنَّ يف َكثٍْي ِمنْ لتَليها َمهارَُة ااِلْسِتماِع فاْلِقرا ْْ اأَل

61%
28%

11%

مهارة القراءة

دائما

غير مهتم

نادرا

59%
33%

8%

مهارة الكتابة

دائما

غير مهتم

نادرا
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ْخَتِلَفِة اَلَّيت 
ُ
ِل امل ِْ را

َ
ُث َمَع الطَّبيِب َوفَ ْهَم ما َيْسَمُعُه واْلَعْكُس يف امل ريِض التََّحدُّ

َ
ريُض داِخَل ميَُ يَ َتطَلَُّب ِمْن امل

َ
رُّ ِِبا امل

ُْسَتْشَفى و أِلَنَّ التَّْشخيَص الن اِجَا يَ ْعَتِمُد َعَلى ااِلتِ صاِل الن اِجِا َبنْيَ 
 امل

َ
ْرَضى و َوِِبَذا يَ تَِّضُا أَنَّ ِمْن الضَّروريِ   الطَّبيِب وامل

ارِسنَي َوهَ  تياجاِت الد  ْْ داٍت تَ ْعليميٍَّة لِتَ ْعليِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض الطِ ب  يَِّة َوْفَ  ا َْ  ُِ النَّتاِئُج تَ تَِّفُ  َمَع ِدراَسِة ناِر ذِ َتْصميَم َو
َلى )  يِن )(  ٢٠۱٦لَي ْ راساُت ۱٩٩٦( والص اِلِا ) ٢٠٠٣اأَلْدَغَم )  ;(٢٠٠٦إبراهيم )( ; ٢٠۱٠; زَْيُن الد  ( َوَهِذ ُِ الدِ 

ُد َعَلى َأََه يَِّة اللَُّغِة الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض ِطب  يٍَّة َوَضرورَِة َتْصميِم بَراِمَج تَ ْعليميٍَّة خاصٍَّة ِبَِ  جاِل تُ ؤَكِ 
َ
 ∙ذا امل

 الدراسة : تاصياتاثِمًنا
َد  الَعرَبيَّةَ  اللَُّغةَ  َأْصَبَحتْ  ْْ  و ةِ ِِبْلَعرَبيَّ  الن اِطقنيَ  ِلَغْْيِ  اثنَيةٍ  َكُلَغةٍ   الن اسِ  نْ مِ  َكثْيٌ   تَ ْعَلِمها ِإََل  َيْسَعى اَلَّيت العاَلميَّةِ  اللُّغاتِ  ِإ

َُؤسَّساتِ  بَ ْعضَ  َجَعلَ  اَلَّذي َوَهذا
ِِ  َغْْيِ  ِمنْ  طالِبيها ِلَرَغباتِ  تَ ْلبَيةً  و الَعرَبيَّةِ  اللَُّغةِ  َيَصُّصاِِتا َفَ  تُْدرَجُ  واجلاِمعاتِ  امل  الَعَر

ِِ  يف ُصعاِبتٍ  متعلماها يااِجهُ  اأُلْخَر  اللُّغاتِ  ِمنْ  َكَغْْيِها  الَعرَبيَّةُ  فاللَُّغةُ  ∙  َعَلْيهِ  َوبِناَُ  و اأَلْربَعِ  اللَُّغايَّةِ  هاراِِتامَ  اْكِتسا
راَسةِ  تاصيَ   : اآلتَيةِ  ِِبلت َّْاصياتِ  الدِ 

َبغي الت ََّاسُِّع يف َهذا الن َّْاِع ِمْن الُبحاثِ  -۱  ∙ َيْظَهُر الَبْحُث َأََه يََّة تَ ْعليِم الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض خاصٍَّة فَ يَ ن ْ
داٍت تَ ْعليميٍَّة لِتَ َعلُِّم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة  -٢ َْ تياجاِِتِمْ ِلْْلَْغراِض الطِ ب  يَِّة لِْلُمت َ َتْصميُم َوَتْطايِر َو ْْ  ∙َعلِ منَي َعَلى َأساِس ا
راَسُة يف َوْضِع بَ ْرانَمٍج لِتَ ْعليِم الَعرَبيََّة لِلن اطِ  -٣ َدِْتا الدِ  دَّ َْ  ∙قنَي ِبَغْْيِها يف الِقطاِع الطِ ب  ِ ااِلْسِتعانَُة ِِبحْلاجاِت اللَُّغايَِّة اَلَّيت 
َجاِل الطِ ب ِ  ََحَْتاي َعَلى ُمْفَرداٍت ِطب  يٍَّة وَ ِإْعداُد   -٤

َهَج لِْلُمتَ َعلِ منَي الن اِطقنَي ِبَغْْيِ الَعرَبيَِّة يف امل ها ِِبإْلِضاَفِة ِإََل َمن ْ َشْرِْ
راَسةُ  َدِْتا الدِ  دَّ َْ ا َوف ًْقا لِْلحاجاِت اَلَّيت  ائَِعِة اَلَّيت ََحْتاجاََ  ∙الَكِلماِت الش 

ارِسنيَ تَ ْقننيُ  -٥  ∙ بَراِمِج اللَُّغِة الَعرَبيَِّة ِلْْلَْغراِض اخلاصَِّة واْختياُر َهِذ ُِ الَباِمِج َوفْ ًقا حِلاجاِت الد 

  خامتة 
َيِ زاُِتا الَعديَدُة الََِّّت تااِكُب احلَياَة   الَعرَبيَّةِ  اللَُّغةِ  ِدراَسةِ  ِمنْ  ااِلْسِتفاَدةُ  ينبغى ِلكَ َوِلذَ  ∙ِإنَّ اللَُّغَة الَعرَبيَِّة أِلَْغراٍض ِطب  يٍَّة هَلا َُ

راسَ ا إِلَْيها تَ َاصََّلتْ  الََِّّت  النَّتاِئجِ  َوِمنْ  ∙ والت ََّعلُّمِ  الت َّْعليمِ  ََمالِ  َفَ  ِطب  يَّةٍ  أِلَْغراضٍ  ُة أَنَّ لَِتْحليِل احلاجاِت َفاائَِد َعديَدٌة ِمْن لدِ 
ارِسنَي لِتَ َعلُِّم اللَُّغِة و ِلَذِلَك ينبغى َأْن َيكاَن ااِلْهِتماُم ِِبجْلاِنِب التَّْطبيقيِ  َفَ  تُ َعلِ ِم اللَُّغِة الَعرَبيَِّة َأْكثَ َر  َأْجِل فَ ْهِم ْاجاِت الد 

 ∙عاِة ْاجاِت تَ ْعَلُمها أِلَْغراٍض ِطب  يٍَّة ِمْن اجلاِنِب النََّظريِ  َمَع ُمرا
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Abstract: 

A language is a set of sounds in which people communicate and convey their ideas. Arabic 

language faces an unprecedented and organized campaign to marginalize it. Hence the study aims 

to combat the linguistic deviation resulting from either the misuse of the Arabic language or the 

contact of Standard Arabic ‘FusHa’ with the local dialects. The descriptive method is executed in 

this study due to the nature of the research to observe the relevant phenomena. The findings reveal 

that Standard Arabic still needs more efforts to remain the language of science and knowledge, 

and promote sense of belonging to this language. There is also a need to create linguistic mobility 

parallel to the global linguistic mobility. 

Key words: Language, Enhancement, Experts, Marginalization, Arabic. 

 

  ملخص 

اللغة أصوات يعرب هبا كلُّ قوٍم عن أغراضهم، ويصفون هبا مشاعرهم. واملشكلة أنَّ اللغة العربية تتعرض إىل محلة 
الستبعادها والعمل على هتميشها. فهدف البحث حماربة االحنراف اللغوي عن االستعمال اخلاطئ للغة العربية، وحماربة 

 صحى ابللهجات العامية، وقد اقتضت طبيعة البحث استخدام املنهج الوصفياالحنراف اللغوي الناتج عن احتكاك الف
لرصد الظواهر ذات العالقة. ومن النتائج اليت توصل إليها البحث ال تزال العربية جتد مّنا ديًنا بضرورة االستمرار يف بذل 

وي يوازي احلراك جة إىل خلق حراك لغاجلهود حىت تبقى الفصحى لغة العلم واملعرفة وتعزيز االنتماء هلذه اللغة، واحلا
 اللغوي العاملي.

  اللغة، تعزيز، خرباء، هتميش، العربية.الكلمات املفتاحية  

 املقدمة -1
محًدا ملن خلق األلسن واللغات، وهدى إىل وضع األلفاظ للمعاين. وصالة وسالًما على أبلغ من نطق ابلضاد، وعلى 

دي تعزيز دور خرباء اللغة العربية يف قيادة مشروع نشرها والتص»ان آله وصحبه فرسان الفصاحة. هذه ورقة بعنو 
. تتناول التعريف ابللغة، وأمهيتها يف حياة األمة، وعالقتها ابلقرآن الكرمي، ومدى احلاجة لصوهنا «حملاولة هتميشها

واحلفاظ عليها. كما تتحدث إبجياز حول أسباب فساد السليقة العربية، ودور علماء اللغة يف صيانة اللسان العريب، 
 الحها.   وحول دور خرباء اللغة يف نشرها وتعزيز جهود إص وحال لساهنا عند أهلها اآلن، وعن التحدايت اليت تواجه اللغة،
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 مدخ   -2
 قال العرب: املرء أبصغريه قلبه ولسانه، وقال شاعرهم: 

 لسان الفىت نص  ونص  فتؤاده         فلم يبق إّلا صارة اللحم والدم

 فالفكر بال لغة تصورات حبيسة، واللغة بال فكر لغو ابطل.

وتتكون من أصوات ومقاطع، تنشأ عنها الكلمات فاجلمل، هبا   كل قوم عن أغراضهمأصوات يعرب هبا   اللغة 1.3
يعربون عن أحاسيسهم، وما يدور يف خواطرهم، وهي وسيلتهم األبدية للتخاطب، وتبادل األفكار واملنافع، ولتسليط 

روري أن ضالضوء على معرفة اجلهود العربية اليت بذلت وتبذل يف سبيل احلفاظ على اللغة وسالمة استعماهلا كان من ال
نلقي نظرة سريعة على أصل العربية، فلو رجعنا إىل كلمة "عرب" جند فيها أقوااًل: منها أّن هذه الكلمة مأخوذة من 
"عرب" أي: فصح اعتبارًا على أّن العربية أفصح اللغات، واهّنا مأخوذة من لفظة "يعرب" الذي هو اسم أول من نطق 

 .(1) ابلعربية

مىت استعمل لفظ "عرب" للداللة على معىن قومي والقرآن الكرمي هو أول مصدر  وال يعرف على وجه الدقة 
ورد فيه لفظ العرب، وهذا يدل على وجود كيان قومي خاص يشري إليه هذا اللفظ وقبل نزول القرآن الكرمي بوقت 

 يصعب حتديده.    

فهي نظام من نظم  غة بيئته وجمتمعه،فاللغة نوع من أنواع سلوك اإلنسان، يكتسبها ابلتقليد واملران، فلغته ل 
اجملتمع اإلنساين، وظاهرة من ظواهره، ختضع لعوامل التطور واجلمود، والرقي واالحنطاط، ولكنَّها أقوى ظواهر االجتماع، 

 وأثبت أعراف اإلنسان، تتطور ببطء، وتصمد يف الصراع، وال تفىن إالَّ بفناء أهلها، أو استسالمهم للغزاة.

 لغة ابلقرآن عالقة ال2,3

القرآن الكرمي مفخرة العرب يف لغتهم، إذ مل يتح ألمة من األمم كتاب مثله لغتنا العربية خصَّها هللا سبحانه بنزول خامت  
حبفظه فهي حمفوظة  (2)ِإَّنا َنحُْن ن حزاْلنحا الذاِْكرح وحِإَّنا لحُه َلححاِفُظانح﴾كتب هللا هبا، الذي وعد هللا حبفظه، فقال سبحانه: 

ابقية ببقائه؛ ألنَّ القرآن هو كتاهبا، وهي وعاؤه، ووسيلة تالوته، وأداة إجادة حفظه وفهمه، وهلذا يعترب القرآن يف اتريخ 
العربية حدًًث مهًما؛ ومن السجية أن تتطلب هذه احلضارة اإلسالمية اجلديدة مادة لغوية قوية، لذلك أدرك العلماء يف 

، وأصبحت بعد نزول  (3)سالمي أنّه البد من فهم لغة التنزيل ملا فيها من أسرار لغوية جديدةالفرتة األوىل من العصر اإل

                                                             
 .36واأللفاظ العربية. تحقيق الدكتور مراد كامل. القاهرة. دار الهالل. ص: (. الفلسفة العربية 1969زيدان، جرجي حبيب ).  1

  .9سورة الحجر اآلية  2.
 .1. ص: 2(. التطور اللغوي التاريخي. بيروت: دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع. ط: 1981السامرائي، إبراهيم أحمد. ) .3
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القرآن هبا لغة عاملية مقدسة، وهذا يعطيها معناها املميز هلا عن غريها من اللغات، وحيدد مصدرها ابعتبارها األساليب 
 واأللفاظ الدالة على املعاين املنقولة عن العرب الفصحاء.

لإلسالم بقرآنه العظيم أتثري قوي يف احلياة األدبية. فنالت العربية بذلك رقة يف ألفاظها وأساليبها وعذوبة  كان
يف تراكيبها اللغوية، وخصوبة يف معانيها، وابلقرآن الكرمي اختارت األساليب القرآنية الراقية، واتسع أفق اللغة بدخول 

 ب مبحكم آايته فغدوا يستعينون به، ويقتبسون منه.، فانبهر العر () اجلديد من األلفاظ الدينية

معاانة، السليقة هي السجية، تقول: فالن يتكلم ابلسليقة أي يتحدث بطبيعته ال بتكلف و  السليقة والسليقية  4
وفالن يتكلم ابلسليقية أي: ابللسان الفصيح البعيد عن اخلطأ، واملعىن أنَّ فالن تكلم بطبعه الذي نشأ عليه، 

 عريب:والكالم السليقي هو الفصيح البليغ دون لكنة أو اعوجاج، وهو ما جاء يف قول ال

ان   ح ه                       ولكْن اح   لي      ق ُّ أق      اُ  فأُع    ربُ           ****ولسُت بِنحح         ايِا ي   ل     اُك ِلسح

 فالسليقة هي اللغة اليت يسرتسل فيها كلُّ متكلم بطبعه وعرفه اللغوي. 

ومؤدى ذلك أنَّ العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم كانوا ينطقون لغتهم فصيحة بكل سهولة ويسر، هم فصحاء 
بسالئقهم، يف بيئتهم الصحراوية اليت عاشوا فيها، على ما هم عليه من شظف العيش. فعلماء العربية بنوا قواعد اللغة 

ا، قوة السبك، ومجال العبارة، وذلك بنزول القرآن الكرمي هبوقوانينها على تلك الفصاحة. وما فيها من سحر البيان، و 
العريب  ملسو هيلع هللا ىلصأنزله على رسول هللا  (4)ن قُ ْرآَّنا عحرحبِيًّا غحْْيح ِذي ِعاحٍج لحعحلاُهْم ي حت اُقا فقد نزل بلسان العرب، فقال تعاىل: 

الذي أُويت جوامع الكلم. فكان أفصح العرب، القائل: )أان أفصح العرب بيد أين من قريش، وأين نشأت يف بين سعد 
بن بكر من هوازن من قيس أفصح العرب، قال فيهم أبو عمرو بن العالء: )أفصح العرب عليا  دوسع (5) بن بكر(

قوله: " والذين عنهم نقلت العربية، وهبم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان  . وهو ما أوضحه الفارايب يف(6) هوازن وسفلى متيم(
 العريب من بني قبائل العرب هم: قيس ومتيم وأسد.

 رحلة اللحن يف اللسان العريب 

                                                             
  .28. سورة الزمر اآلية 4
(. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها. تحقيق: عمر فاروق الطباع. 1993سن أحمد بن زكريا. ). ابن فارس، أبو الح5

. والسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. )د.ت(. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق: محمد أحمد جاد 61. ص: 1بيروت: مكتبة المعارف. ط: 

(. تاريخ 1997. والرافعي، مصطفى صادق. )210. ص: 1على محمد البجاوي. بيروت: المكتبة العصرية. ج:  –لفضل إبراهيم محمد أبو ا -المولى

 .    133. ص: 1. ج: 1مهدي البحقيري. مكتبة اإليمان. ط:  -أداب العرب. راجعه: عبد هللا المنشاوي 
 .346(. معجم قبائل العرب.. المطبعة الهاشمية. ص: 1949كحالة، عمر رضا. ) . 6



20, 203, No: 5(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

17 
 

لقد نشأت اللغة خاصة ألبنائها، نقية سليمة مما يشينها ، وبقيت متماسكة البنيان غري مشوبة بلوثة اإلعجام  
م وانتشر الدين اجلديد شرًقا وغراًب، كان من البديهي أن يهبط العرب ومعهم عشائرهم إىل األمصار إىل أن ظهر اإلسال

ء الراشدين وكذلك على عهد اخللفا «املدينة املنورة»املفتوحة، ومن الطبيعي تقاطر الوافدين من العناصر األجنبية على 
، واختلط العرب بغريهم، وتكونت الدولة اجلديدة وكان اجلميع أخوة متحابني  يف احلج والعمرة «مكة املكرمة»على 

األصفر واألسود، والصريح واهلجني ، دينهم اإلسالم، وكتاهبم القرآن، ولغتهم العربية، واختلطوا يف البيوت، ويف األسواق، 
ظهراين العرب،  ىل بين جلدته وإن طال لبثه بنيواملساجد، واملناسك، وتصاهروا. إاّل أنَّ غري العريب كان ينزع قسرًا عنه إ

. كان لذلك كله أثر قد فعل (7) صهيب يرتضح الرومية وسلمان الفارسية وبالل احلبشية ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان يف عهد الرسول 
فعلته ابللغة فدبَّ إليها اللحن، فتسرب الضعف إىل حنيزة العريب، وولت سليقته اليت كان عليها. يقول أبو البقاء: " 

. وقال الزخمشري يف تعريفه (8) اللحن يعرفه ذوو األلباب ومنه قيل للمخطئ الحن؛ ألنّه يعدل ابلكالم عن الصوابو 
  (9) للحن: " حلن يف كالمه، إذا مال به عن اإلعراب إىل اخلطأ.

 إنكار العرب للحن ونفارهم منه  1.6

ومن ذلك   (10)فقال: أرشدوا أخاكم فإنَّه قد ضل" ملسو هيلع هللا ىلصوالشواهد على ذلك كثرية منها: أنَّ رجاًل حلن حبضرة الرسول 
وقوم أساءوا الرمي  (11)وحتذير الناس منه: "لئن أقع فأسقط خري من أقرأ فأحلن." كراهة اللحن لدى أيب بكر الصديق 

فقال: " وهللا خلطؤكم يف لسانكم أشد عليَّ من خطئكم يف رميكم".  وحلنوا يف كالمهم على عهد عمر بن اخلطاب 
جل دخل على زايد بن أبيه وايل البصرة فقال:" إنَّ أبينا قد هلك، وإنَّ أخينا قد غصبنا مرياثنا من أبوان. فقال له ور 

 زايد: ما ضيعت من نفسك أكثر ما ضيعت من مرياثك، فال رحم هللا أابك حيث ترك ولًدا مثلك. 

حذر منه  الثوب، واجلدري يف الوجه، وقدوقال عبد امللك بن مروان:" اللحن يف الكالم أقبح من التفتيق يف  
 العلماء واألمراء واخللفاء والشعراء رغبة يف احلفاظ على العربية وكتاهبا املقدس، ومنه قوله:

 وت  راه يسقط من َلاظ اوأعني          ****َلن الشري  يزيله عن قدره                  

 وقال آخر:

                                                             
 .15 – 13(. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. القاهرة: دار المعارف. ص: 1973الطنطاوي، الشيخ محمد. ) .7
 .172منشورات وزارة الثقافة. ص: (. الكليــــــــات. تحقيق: عدنان درويش. دمشق: 1976. أبو البقاء، أيوب بن موسى الكفوي. )8
 .      163. ص: 2(. أساس البالغة. تحقيق: محمد باسل. بيروت: دار الكتب العلمية. ج: 1998. الزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود. ) 9

. 1ا. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: (. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عط1990. ابن البيع، أبو عبد هللا الحكم محمد بن عبد هللا. ) 10

 .477. ص: 2ج: 
 .19.ص: 1(. مراتب النحويين. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: المكتبة العصرية. ط: 2002. أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن على. ) 11
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 ل     ه وج    ه وليس ل     ه لس       ان          ****     اا أن تراه          كف     ى ابمل        رء عيب          

 وقال آخر:

 (12)وامل     رء تك        رمه إذا مل يل     حن          ****النحا يبسط من اللسان اوألكن                

لوضع النحو،  لصريورة األمر، ومن مثَّ ُوجد الدافع وهذا اخللل هو الذي نشأ بسببه علم النحو. فتنبه الغيارى على اللغة
فهذه العربية اليت بني أيدينا اليوم هي مثرة جهد كبري بذله علماؤان القدامى يف مجعها وتدوينها قصد حفظها، واحلفاظ 

، فمنهم من يرى أنَّ أاب (13) على سالمة استعماهلا اختلفت الرواايت، وتعددت اإلرهاصات للنحو العريب بني النحاة
األسود هو واضع اللبنة األوىل لعلم النحو. ما قام به أبو األسود من تنقيطه للمصحف يعد البداية هلذا األمر. وأنَّ عمله 

 ساعد من جاء بعده إلكمال ما بدأ به؛ ألنَّ ما أجنزه، وما بدأ به يعد ضابطًا لبداية بناء النحو العريب. 

مازن املبارك: ".. فإنَّ النتيجة يف كل ذلك واحدة، وهي كأنَّ أاب األسود هو الذي بدأ  فقد جاء عن الدكتور
التنفيذ العملي لوضع تلك الضوابط، وأنَّ اللبنة يف بناء النحو العريب، وهي وضع رموز احلركات اإلعرابية كانت من صنع 

 .(14) أيب األسود، وأنَّه أول معلم للنحو وصل إلينا خربه

ــا ما نقله الدكتور حممود ايقوت: " أول من وضع علم النحو، وأسس قواعده، وحــدَّ حدوده أمري املؤمنني علي بن أيب  أمَّـ
كان مشغواًل ابحلروب اليت كانت يف زمنه، زد قول فيه نظر؛ ألنَّ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  (15 )–طالب 

سائل نية خالصة ال يشغلها شاغل عن التفكري والتدبر يف بيان املعلى ذلك أنَّ علم النحو والعمل فيه حيتاج إىل ذه
يف ذلك الوقت. يرى األستاذ سعيد األفغاين: " ولست أدري هل أبقت  وإبراز حججها، وهذا مل يتأت لإلمام علي 

."أنَّ علم النحو قد سرى (16) أمور اخلالفة واحلروب والفنت لعلي وقًتا يفرغ فيه للتأليف يف العلوم واخرتاعها وتنقيحها
 عليه ما يسري على بقية العلوم يف نشأته من تدرج شأهنا يف ذلك شأن الكائن احلي وليًدا وانشًئا وشااًب وكهاًل. 

 واقع اللغة العربية وتعزيز دور خربالها يف نشرها  

    م من قدري وما زادوا                   ما أنقص القا                    ****    إن يهجروين فحسيب أنين الضاد           
 وه  يضْي مضاء السي  إغم      اد        ****ف   أح  رف   أره    الب  اري أانته    ا            

                                                             
 .17 – 15ص:  (. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. مرجع سابق.1973. الطنطاوي، الشيخ محمد. ) 12
 .89(. نزهة األلباء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. ص: 1998. أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن. ) 13
 .39(. النحو العربي العلة نشأتها وتطورها. دمشق: المكتبة الحديثة. ص: 1965. المبارك، مازن. ) 14
 .174راسات في فقه اللغة. اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ص: (. د2005. ياقوت، محمود سليمان. ) 15
 .164(. في أصول النحو. بيروت: المكتب اإلسالمي. ص: 1987. األفغاني، سعيد بن محمد بن أحمد. ) 16
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ـــة واحدة عزيزة اجلانب، صادقة االنتماء، قوية اإلر  ـــٌن، والتحدث هبــا سنة، ليس يف العامل أمَّ ـــ دة، اتعلم اللغة العربية ِدي
ا تبتعد عن حممــوالهتا من قيم الِدين. فتكلموا العربية فب ــــة حني تبتعد عن لغتها فإهنَّ ها تقدم لغة غريها على لغتها. فاألمَّ

ا من دينكم  .(17) نزل القرآن العزيز، وُنشر هبا اإلسالم، وتعلموا العربية فإهنَّ

صيل األمة، وترنو إىل حتقيقها، وهي من صميم اهلوية وجزء أ اللغة العربية هي جزء من أي منظومة إصالحية تسعى إليها
من حصاد احلضارة ال خيفى واقعها على أحد، وما من شعب من الشعوب يطمح إىل النهوض والتقدم فالبد من 

ا هوية األمة، واترخيها املاضي واملستقبل.  اهتمامه بلغته وصوهنا، والعمل على فرضها؛ ألهنَّ

 ليط الكالم املائع اهلزيل الذي ال ميت للغة العربية بذرة صلة، فشبابنا اآلن يرون يف اللغةلكن أصبحنا منارس خ 

العربية أتخرًا واحنطاطًا، وما غرسته الفضائيات وبذور مسوم الثقافات الدخيلة اليت أفسدت لساننا العريب السمح الذي 
حلمار أبم ربية املعيارية، وتركنا لغتنا فرتكتنا. وذهب اال يضاهيه لسان، وحلت الدارجة واللغات املزدوجة حمل اللغة الع

عمرو فال رجعت وال رجع احلمار. فيا خرباء اللغة العربية واي رجاهلا واي ساستها واي صنَّاع القرار يف الوطن العريب ويف 
ن جو علمي حث عوسط األمة اإلسالمية هبوا إىل دراسة اتريخ اللسانيات والذي حيتاج إىل توجه جديد علينا أن نب

مشبع ابألفكار الرصينة لثبات اللغة وفرضها وللتصدي لتهميشها، وامليل إليها وغرس مفاهيمها عند حمبيها، حىت ال 
تصبح األهداف هي وصف املادة اللغوية فحسب، ولكن ما ميكن اكتشاف ما يكمن خلف الظاهر الذي متثله املادة 

 اللغوية. 

هبا  جية اللغة، عامل مؤثر يف هتميش اللغة العربية املعيارية اليت ننشدها ونتغىننقطة أساسية يف املوضوع ازدوا 
مجيًعا عراًب ومسلمني؛ وذلك التساع اهلوة بني الفصحى املعيارية واللهجات )األمازيغية والكردية والرتكمانية والشركسية 

لوضع يف مغرب الوطن العريب، وعالقة ذلك اب والسراينية ولغات السودان املتنوعة واملتعددة، وواقع اللغات األجنبية
السياسي. وظهرت دعوات إىل هجر الفصحى واستخدام اللهجات بدافع قبلي جهوي ملزامحة العربية وحماولة هتميشها، 
ال ننكر اللهجات بصفتها خصوصيات وال منانع من يتحدث هبا دون الرمسيات، ال يطيب لنا مجيًعا أن نفضل أي هلجة 

ة املعيارية الرمسية، من مّنا ال يفضل لغة الكتاب العزيز الذي مجعنا حتت لوائه فوحد صفنا ومجع مشلنا وكان على العربي
 نعمة أصبحنا هبا أخوااًن.

ا أمة        االزدواجية تشكل خطرًا على وحدة األمة وهتدد كياهنا، وبعبارة أدق اللغة اليت تعتز هبا األمة املسلمة من أهنَّ
اإلسناد، ومنهج النقل إىل جانب منهج العقل... ذلك أنَّ أي عدوان أو إنقاص من اللغة يعين تقطيًعا ألوصاهلا ومتزيًقا 

والدعوة   (18)التخلي عن العربية املعيارية وامليل إىل الدارجة مدعاة لتهميش لغة القرآن الكرميلثقافتها واترخيها وتراثها، و 
                                                             

 .12/  18(. اليوم العالمي للغة العربية. 2017. القرني، عائض. ) 17
 .38والبيئة. منشورات الزمن كتاب الجيب. الرباط: ص:  (. اللغة2002. الفاسي، د. عبد القادر. ) 18
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إىل الدارجة يعود إىل عاملني اثنني: عامل خارجي وآخر داخلي، فاخلارجي ما يتمثل يف مكائد االستعمار ودسائسه. 
إىل توظيف طاقات  لتوسعية وعلى غزوه الثقايف. عمدواليت يعتربها املستعمر أكرب خطر عليه وعلى مصادره االقتصادية وا

بشرية وإمكاانت مادية حتقق له ختلي العرب واملسلمني عن لغتهم العربية الرابط القوي بني أبناء األمة، وإمكاانت النهضة 
اء التاريخ الكامنة فيها. فسخر لذلك مقدرة املستشرقني الذين درسوا الوطن العريب من ألفه إىل ايئه، كما سخروا خرب 

واألداين وبعض رجال الكنيسة لتحقيق هذا اهلدف وابلتايل يسهل تفكيك األمة وإحلاق شراذمها ابالستعمار، أما 
ا  ا ليست لغة العصر ووصفوها أبهنَّ العامل الداخلي فيتمثل يف الذين ينادون إىل ترك الفصحى، ويربرون جرميتهم أبهنَّ

لذين يتسرت وراءهم االستعمار مبكائده. يبقى على خرباء اللغة العربية أخذ حضارات سادت مث ابدت، وهم الشراذم ا
عني االهتمام للبحث عن آلية لدعوة العرب واملسلمني إىل تطبيق جتارب الياابن وكوراي اجلنوبية والصني واليت أخذت 

ا وفناؤه بفنائها. يقول حه يف صالحهبزمام االهتمام ابللغة الوطنية وتطويعها خلدمة اجملتمع ولغته. اللغة هي اجملتمع صال
أيًضا على خرباء  .(19): "اللغة رأس مال متلكه األمم، لذلك ميكن تداوله كتداول السلع األخرى"يعبد العلي الو دغري 

للغة االلغة العربية أن يعرفوا أنَّ ما تعانيه لغة الضاد مرده ضعف الوعي السياسي العريب الذي أشاع نوًعا من التكابر على 
العربية ولو قاران ما تنفقه الدول العربية واإلسالمية على اللغة العربية جنده ال يساوي شيًئا أمام ما تنفقه على اإلجنليزية 
والفرنسية، يف الوقت الذي جيب أن يكون العكس. التوعية الدائمة وتسخري وسائل اإلعالم خلدمة هذا اجملال، التصدي 

واايه جتاه اللغة العربية، حماربة ازدواجية اللغة والوقوف هلا ابملرصاد، العمل على خلق حراك ملكائد االستعمار واحباط ن
 لغوي عريب يوازي احلراك العاملي، أمور البد من االهتمام هبا.

 .النتالج والتاصيات 8

ة العربية للتصدي اللغ وخنلص إىل أنَّ أهم التحدايت اليت تواجهها اللغة العربية واليت ميكن طرحها على طاولة خرباء
 لتهميش اللغة والعمل على نشرها، ومن أمهها:

عدم وجود املناسب للغة العرية، والذي حيمل مواصفاهتا، والقادر على األداء فيها بكفاية اتمة، وامللم ابملادة ذاهتا -1
 وطرائق تدريسها.

 جنبية لغة عمل وتواصل يف االقتصاد.هيمنة اللغات األجنبية ذات القوة االقتصادية، مع اعتبار اللغة األ-2

غياب دور اإلعالم يف التثقيف وكيفية األداء والتحفيز لدراسة اللغة العربية، واستغالل علم النفس الرتبوي وعلم -3
النفس املعريف وعلم النفس اللغوي، وعقد املؤمترات والندوات املتوالية وإجراء البحوث ملعاجلة هتميش لغة األمة، وحماولة 

 نشرها. 
                                                             

 .27(. لغة األّمة. بيروت: دار الكتب العلمية. ص: 2013. الو دغيري، عبد العلي. ) 19
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تعرتض اللغة معوقات ميكن أن حنددها يف: املعوقات األسرية، واملعوقات الشخصية، واملعوقات املدرسية، واملعوقات -4
 املؤسسية، واملعوقات االجتماعية، وغريها الكثري.

ؤهلها الحتواء تاللغة العربية مثلها مثل ابقي اللغات الطبيعية تستند إىل آليات توليدية تكفل هلا االستمرارية، و -5
حتدايهتا، والقدرة على جتاوزها، ولن يتأتى هلا ذلك إاّل مبورد بشري يؤمن بعبقريتها ومقدرهتا اإلبداعية. وهذا ما يكفله 

 خرباء اللغة العربية ابحتادهم وختطيطهم وعملهم الدؤوب لسالمة اللغة

                                                                                      Footnote جمماع اهلاامش
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Abstract  

Despite the recent increase in the number of acoustic analysis studies that investigated Arabic 

sounds, the studies that are written in Arabic are rare in this field. Voice onset time, known by 

VOT, is one of the most important acoustic cues that is employed to study stop sounds and 

differentiate between voiced and voiceless stops in many languages. Besides, VOT is used to study 

the pronunciation of foreign languages. This study focuses on the VOT in Arabic studies and 

discusses Arabicizating the concept. The study also overviews the studies that examined VOT in 

standard Arabic and Arabic dialects. After that, it compares the VOT values in these reviewed 

studies to conclude one general pattern for VOT voiced and voiceless stops in Arabic dialects and 

Modern Standard Arabic. Therefore, the study found that VOT is a significant acoustic cue that 

can be applied to differentiate voiced /b, d, dˀ/, and voiceless sounds /t, tˀ, k, q/ in the Arabic 

language. As in Arabic, the voiced stops have negative VOT values (pre-voicing) while the 

voiceless stops have long positive values (long lag). 

  

Keywords: Arabic stops, acoustic analysis, Voice Onset Time, VOT. 

 

 ملخص البحث 

ؤخرًا إال أن الدراسات مرغم تواتر دراسات التحليل اللغوي األكوستيكي اليت تستهدف أصوات اللغة العربية يف السنوات 

 العربية )املكتوبة ابلعربية( ال تكاد تذكر يف هذا اجملال. ومن بني أدوات أكوستيكية عدة، برز زمن استهالل الصوت

(voice onset time،) ـاملعروف اختصارًا ب(VOT كواحد من أهم العوامل األكوستيكية املستخدمة يف دراسة ،)

ق بني األصوات االنفجارية املهموسة واجملهورة منها يف العديد من اللغات، ويف دراسة النطاألصوات االنفجارية وللتفريق 

يف تعلم اللغة الثانية. يسلط هذا البحث الضوء على مفهوم زمن استهالل الصوت ويناقش تعريب املصطلح، ويستعرض 
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فجارية العربية يف كوستيكي لصأصوات االنأنواعه، ومث يقدم مراجعة لدراسات العرب واملستشرقني اليت حبثت التحليل األ

اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية، مث يقارن بني نتائج تلك األحباث التطبيقية وقيم زمن استهالل الصوت الواردة 

يف تلك الدراسات لتخلص إىل تعميم منط موحد لزمن استهالل الصوت،وبذا يصلح هذا العامل األكوستيكي )زمن 

لصوت( ليكون أداة أكوستيكية للتفريق بني األصوات االنفجارية املهموسة )التاء والطاء والكاف والقاف(، استهالل ا

واجملهورة )الباء والدال والضاد( يف اللغة العربية، وذلك بقيم زمنية سالبة لصأصوات اجملهورة وقيم موجبة لصأصوات 

 املهموسة.

 .، األصوات االنفجارية، األصوات العربيةVOTاستهالل الصوت، التحليل األكوسيت، زمن  الكلمات املفتاحية:

 املقدمة .1

( قفزات كبرية مؤخرًا، ولكن الدراسات العربية مل تكن على قدر  Applied phoneticsقفز علم األصوات التطبيقي )

ية، ليبقى جديد العربكاٍف من مواكبة التطور يف هذا العلم، وظلت دراسة األصوات يف أغلبها حكرًا على اجلامعات غري 

(، حكرًا على األحباث والدراسات املكتوبة linguisticsعلم األصوات يف اللغة العربية، شأنه شأن علوم اللغة احلديثة )

 ابللغة اإلجنليزية.

 حتاول هذه الدراسة استعراض الدراسات العربية اليت تناولت األصوات العربية االنفجارية يف اللغة العربية املعاصرة

واللهجات العربية، من خالل تتبع الدراسات املنشورة ابللغة اإلجنليزية، وتلحق يف التحليل األكوسيت لزمن استهالل 

الصوت يف األصوات االنفجارية اجملهورة واملهموسة. يف هذه املقدمة تعريف ابألصوات االنفجارية يف العربية، وبزمن 

 راسات الصوتية.استهالل الصوت وبيان أنواعه وأمهيته يف الد
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 األصوات االنفجارية يف اللغة العربية 1.1

(، هي أصوات voicedواألصوات االنفجارية يف العربية املعاصرة تنقسم من حيث اجلهر واهلمس إىل أصوات جمهورة )

، /k/، والكاف /tˀ/، والطاء /t/( هي أصوات التاء voiceless، وأخرى مهموسة )/dˀ/، والضاد /d/، والدال /b/الباء 

. واجلدول التايل يوضح األصوات االنفجارية يف اللغة العربية املعاصرة مقسمًة وفق خمارجها /ʔ/، واهلمزة /q/والقاف 

 وموزعة وفق اجلهر واهلمس واإلطباق. 

 األصوات االنفجارية يف اللغة العربية املعاصرة(: 1جدول )

 الصفات املخارج

مزماري 

 مهزي

Glottal 

 هلوي-بعد

Uvular 

 هلوي

Velar 

-لثوي

 أسناين

Alveo-

dental 

 شفوي

 

Bilabial 

اجلهر  االستعالء

 واهلمس

   /dˀ/ 

 ض

 مطبق 

(Empathic) 

 جمهور

(voiced) 

ة )
جاري

النف
ت ا

صوا
األ

st
o
p
 s

o
u
n
d
s

) 

   /d/ 

 د

/b/ 

 ب

 غري مطبق

(Non-

empathic) 

   /tˀ/ 

 ط

 مهموس مطبق 

(voiceless) 
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/ʔ/ 

 ء

/q/ 

 ق

/k/ 

 ك

/t/ 

 ت

 غري مطبق 

 

 Voice Onset Time (VOT)زمن استهالل الصوت  1.2

يعرف زمن استهالل الصوت أبنه املسافة الزمنية الواقعة بني انفجار الصوت وبداية ذبذبة حرف العلة التايل، وتقاس 

 closureلق )يظهر زمن الغ عادًة ابمليلي اثنية. ويوضح الشكل التايل التمثيل املوجي لصأصوات االنفجارية، حيث

duration وهو الفرتة الزمنية اليت حيبس فيها الصوت االنفجاري قبل انفجاره، يتبع ذلك نقطة انفجار الصوت املعروفة )

(، ويبدأ زمن VOT(، وهي بداية زمن استهالل الصوت )transient burst of noiseاختصارًا لـ) TBNأكوستًيا ابسم 

(  aspirationنقطة انفجار الصوت إىل بداية ذبذابت حرف العلة الالحق، ويظهر اهلمس )االستهالل مباشرة من 

كجزء من زمن استهالل الصوت يف حاالت األصوات املهموسة، لذا فعادًة ما تكون قيمة زمن استهالل األصوات 

 املهموسة أكرب منها يف األصوات اجملهورة.

 

 (: التمثيل املوجي للصوت االنفجاري1شكل )
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 أنواع زمن استهالل الصوت 1.3

ينقسم زمن استهالل الصوت إىل ثالثة أقسام وذلك حسب املوضع الذي يقع فيه زمن الصوت ابلنسبة لنقطة انفجار 

الصوت بعد مدة الغلق، فإن وقع بدأ زمن االستهالل ابلتذبذب يف النقطة اليت ينفجر فيها الصوت فقط كان زمن 

(، pre-voicing/ voicing leadقبل نقطة االنفجار كان زمن استهالل الصوت سالًبا )االستهالل صفرًًي، وإن بدأ 

 (، ويتضح ذلك يف الشكل التايل.voicing lagوإن بدأ بعد نقطة انفجار الصوت كان موجًبا )

 

 ( يف األصوات االنفجارية VOT(: التمثيل املوجي ألنواع زمن استهالل الصوت )2شكل )

 تهالل الصوت يف دراسة األصوات االنفجاريةأمهية زمن اس  1.4

يستخدم التحليل األكوسيت لزمن استهالل الصوت يف دراسات تطبيقية يف حقول حبثية متنوعة؛ يف الدراسات اللغوية 

هموسة واجملهورة للتفريق بني األصوات االنفجارية املوغري اللغوية.ففي الدراسات اللغوية ينظر إىل زمن استهالل الصوت 

( يف تعلم اللغة الثانية سواء على pronunciation)طق ها يف العديد من اللغات، كما يشيع استخدامه يف دراسات النمن

ويعد زمن استهالل الصوت مفتاًحا مهًما من مفاتيح دراسة  .(production( أو اللفظ )perceptionصعيد الفهم )
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التطور التارخيي للصوت من خالل مقارنة نطق أصحاب اللغة املعاصرين لصوت ما ومقارنته بتسجيالت لصأسالف 

 وكيفية نطقهم للصوت ذاته، كما يستخدم كذلك لدراسة اللهجات يف اللغات املختلفة ومقارنة بعضها ببعض.

ات غري اللغوية يستخدم زمن استهالل الصوت لتصميم برامج صوتية كربامج التعرف على بصمة الصوت،  ويف الدراس

 كما يستخدم يف احلقل الطيب وحتديًدا يف املعاجلات النطقية لصأطفال والبالغني. 

 تعريب مصطلح زمن استهالل الصوت 1.5

ثالث  العربية تتعلق بزمن استهالل الصوت، ولكن مثة جيدر ابلذكر ابتداًء أنه ال توجد دراسة واحدة مكتوبة ابللغة

دراسات فقط نشرت يف جمالت علمية عربية وترجم فيها ملخص البحث فقط إىل اللغة العربية، فلجأت تلك 

 ( وذلك على النحو التايل:voice onset timeالدراسات إىل ارجتال ثالث ترمجات خمتلفة للمصطلح )

 مصطلح "زمن بداية اجلهر" -1

 A spectrographic study ofبعنوان ) 2009د نشر هذا املصطلح يف امللخص العريب لدراسة نشرت عام وق

voice onset time in Arabic .[1]( يف جملة الرتبية والتعليم التابعة لكلية الرتبية يف جامعة املوصل 

 وقت استهالل الصوت ووقت بدء الصوت -2

 A Contrastiveيف جملة األدب بعنوان ) 2016دراسة نشرت عام ورد مصطلح وقت استهالل الصوت يف 

Study of The Voice Onset Time VOT in English and Arabic Languages )[2] كما ورد مصطلح ،

 The acquisition ofوقت بدء الصوت يف الرتمجة اإلجنليزية مللخص حبث نشر يف جملة الرتبية )األزهر( بعنوان )

VOT of [bdg] in the context of Saudi Learners of English )[3] واملصطلحان كالمها أكثر دقة من ،

" إىل كلمة "اجلهر" يسبب خلطًا بني مفهوم اجلهر voiceأن ترمجة كلمة "مصطلح "زمن جهر الصوت"؛ ذلك 
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املعىن غري املقصود هنا، وبني مفهوم اجلهر ابلصوت أي خروج الصوت بعد حبسه سواءً الذي هو ضد اهلمس وهو 

كلمة "زمن" بداًل من كلمة "وقت"   " إىلtimeولكن من األفضل ترمجة كلمة " أكان الصوت جمهورًا أم مهموًسا.

ترمجة مصطلح  ى الباحثة أنمتاهًيا مع املصطلح املعرب املستخدم يف الفيزًيء للداللة على املدة الزمنية، لذا تر 

(voice onset time إىل زمن استهالل الصوت/ زمن بدء الصوت أكثر دقة من غريه وقد اعتمدت األول يف )

 عنوان البحث.

 املنهج .2

اعتمدت الدراسة املنهج االستقرائي االستقصائي يف حصر الدراسات اليت حبثت التحليل األكوستيكي لصأصوات 

 العربية الفصحى واللهجات العربية على تنوعها، مث اعتمدت املقارنة بني نتائج تلك الدراساتاالنفجارية يف اللغة 

 لتخلص إىل تعميم منط واحد لزمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية العربية عامةً 

 زمن استهالل الصوت يف الدراسات األكوستيكية العربية  .3

راسة األصوات االنفجارية املهموسة واجملهورة من خالل حتليل زمن تعددت الدراسات األكوستية اليت استهدفت د

استهالل الصوت، وقد استهدف عدد قليل منها اللغة العربية الفصحى املعاصرة، بينما ركزت غالبية الدراسات 

 على اللهجات العربية: اخلليجية والشامية واملصرية. 
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجات اخلليجية 3.1

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة العراقية 3.1.1

al-Ani, 1970 

( أول حماولة لتطبيق التحليل الصويت األكوستيكي على األصوات العربية، وتقج قام الباحث 1970تعد دراسة العاين )

ملفردة املعزولة ابتسجيل صوته ابللهجة العراقية كعينة صوتية للتحليل األكوسيت من خالل قراءة جمموعة من الكلمات 

 .[4]عن سياق اجلمل، وقام بتحليل صويت التاء والكاف

Kasim and Rahim, 2009  

استهدفت هذه الدراسة اللهجة املوصلية العراقية، وقامت بتحليل مجيع األصوات االنفجارية يف اللهجة املوصلية، وقد 

 51و 21 تكونت عينة البحث من عشرة أشخاص أحاديي اللغة ستة منهم ذكور، وأربعة إانث ترتاوح أعمارهم بني

عاًما، وقد مجعت العينة الصوتية من خالل اختبار صويت بقراءة قائمة من أزواج الكلمات، حبيث حيوي كل زوج من  

، وقد راعت الدراسة السياق الصويت بتوحيد حروف /p, t, k/ونظريه املهموس  /b, d, g/الكلمات على الصوت اجملهور 

 ابلتحليل، وهدفت البحث لدراسة أثر سياق حرف العلة على طول زمن العلة احمليطة ابلصوت االنفجاري املستهدف

 VOT( هلا قيمة /:i/استهالل الصوت، وتوصلت إىل أن األصوات املهموسة اليت تسبق صوت العلة املغلق )الياء املدية 

قيمة زمن (، وأبن هناك عالقة بني خمرج الصوت و /:a/أكرب من تلك اليت تسبق صوت علة مفتوح )األلف املدية 

 .[1]أقل من األصوات احللقية VOT( هلا قيمة bilabialsاالستهالل، فاألصوات الشفوية )

Heselwood, 1996 

قارنت هذه الدراسة بني األصوات االنفجارية يف اللهجتني املصرية والعراقية، واستهدفت الدراسة صوت التاء ونظريه 

 مجلة اختبار قراءة كلمات معزولة مرة ويفاملطبق الطاء يف أول الكلمة ووسطها، وقد مجعت العينة الصوتية عن طريق 
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القاهريتان مهموستان  /tʰˤ/والطاء  /t/التاء وصل البحث إىل أن ( مرة أخرى، وتcarrier sentenceإطارية موحدة )

تنطق  /t/وهلما نفس قيمة زمن استهالل الصوت، بينما التاء والطاء البغداديتان خمتلفتان بشكل واضح، فالتاء البغدادية 

موجبة صغرى لزمن  فتنطق جمهورة بقيمة /tˁ/مهموسة بقيمة موجبة كربى لزمن استهالل الصوت، أما الطاء املطبقة 

استهالل الصويت وتساوي تقريًبا نصف قيمة زمن استهالل التاء املهموسة، وقد رمز هيزلوود يف الكتابة الصوتية لصوت 

، وعزا االختالف يف صوت الطاء بني اللهجتني إىل /tˤ/ـوالطاء البغدادية اجملهورة ب ، /tʰˤ/ـالطاء القاهرية املهموسة ب

 .[5]البدوية واحلضرية للهجتني املصرية والعراقيةاختالف اجلذور 

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة السعودية 3.1.2

Flege & Port, 1981 

حبثت الدراسة صفيت اجلهر واهلمس يف األصوات االنفجارية يف أول الكلمة، وقد مجعت العينة عرب االختبار قراءة صويت 

تبدأ ابألصوات االنفجارية يف أول   /CV: C/جملموعة من الكلمات يف مجلة إطارية مكونة من نفس املقاطع الصوتية 

ة من الذكور، وقامت الدراسة بقياس عدد من املتغريات األكوستيكيالكلمة، وشارك يف التجربة ستة سعوديني مجيعهم 

هي زمن استهالل الصوت، وطول حرف العلة، ومدة غلق الزمن االنفجاري، وتوصلت إىل أن زمن استهالل األصوات 

 glottalاألصوات اجملهورة تنطق مهموزة )، وأن هو قيمة موجبة كربى مهموسة)الكاف والتاء( املهموسة السعودية 

pulsing أثناء مدة الغلق يف مجيع حاالت نطق الباء والدال ومعظم حاالت )/g/ ، أما األصوات املهموسة فقد شهدت

زمن مدة الغلق لصأصوات املهموسة أكرب منه يف األصوات ، كما توصلت الدراسة إىل أن ظاهرة اهلمز يف حاالت قليلة

 .[6]اجملهورة
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AlGhamdi, 1992 

، وقد ركزت على هلجة الغامدي السعودية من خالل Flege & Port (1981)اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

حتليل عينة صوتية ألربعة أشخاص فقط، حيث مجعت العينة عرب اختبار قراءة كلمات معزولة يقع فيها الصوت 

 .[7]االنفجاري يف مجيع مواضع الكلمة )أوهلا ووسطها وآخرها(

Bellem, 2007 

 252هدفت الدراسة إىل حتليل األصوات االنفجارية يف اللهجة السعودية أكوستًيا،  وكان حجم العينة مكواًن من 

صوت، تتمثل فيها األصوات االنفجارية املهموسة يف أول الكلمة ووسطها، واألصوات اجملهورة يف أول الكلمة فقط، 

( يف جامعة امللك بن عبد العزيز مت KACSTوقد حصل الباحثون على عينة البحث ابستخدام قاعدة بياانت صوتية )

، وهي خطوة مهمة جديرة ابلتقدير، إذ من املهم لسبعة سعوديني 1987 – 1948مجعها ألغراض حبثية بني عامي 

أرشفة نتائج اختبارات صوتية وختزينها للمستقبل ألغراض البحث اللغوي وتطور األصوات اللغوية. وقد أظهرت الدراسة 

 .[8]قيمة زمن استهالل موجبة لصأصوات االنفجارية املهموسة وقيمة سالبة لصأصوات اجملهورة

AL-Gamdi, Al-Tamimi, and Khattab, 2019 

يف هلجة جند  /b, d, ɡ, t, k/هدفت الدراسة إىل حتليل اخلصائص األكوستيكية للجهر واهلمس يف األصوات االنفجارية 

السعودية يف بداية الكلمة، وشارك يف التجربة اثنا عشر سعودًيا من الناطقني بلهجة جند، نصفهم من الذكور، وكشفت 

( pre-voicedت حسب صفة اجلهر واهلمس، ما بني قيم سالبة )النتائج وجود تباين واضح يف زمن استهالل الصو 

وأخرى موجبة طويلة واضحة اهلمس، كما أظهرت أن زمن استهالل الصوت والرتدد األساسي ترتبط ارتباطًا وثيًقا ابجلهر 

 .[9]واهلمس يف األصوات االنفجارية
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AlDhari & AlOtabie, 2010 

املنطوقة من ِقبل الناطقني ابللهجة  ختتلف هذه الدراسة عن سابقاهتا أبهنا ركزت على اللغة العربية الفصحى املعاصرة

السعودية، قامت الدراسة حتليل قيم زمن استهالل الصوت لصوت الدال ونظريه املهموس )التاء(، ومقارنة القيم مع 

ميلي اثنية،  55.9بعض اللغات واللهجات العربية، وأفادت أبن معدل قيم زمن استهالل الصوت لصوت التاء 

 .[10]نيةميلي اث 16.5ولصوت الدال 

Alsahwan, 2015 

حليل ( والبحرينية، وقد هدفت الدراسة إىل التهلجة وسط جندوهي دراسة أكوستية مقارنة بني اللهجتني السعودية )

كور واإلانث( على قارنة بينهما وبيان أثر اجلنس )الذ اللهجتني اخلليجيتني واملاألكوستيكي لصأصوات االنفجارية يف كال 

نطق األصوات االنفجارية، وتكونت العينة من جمموعتني: اجملموعة األوىل تتكون من أربعة سعوديني من جند اثنان من 

زت الدراسة ث واثنان من الذكور(. وقد متياإلانث واثنان من الذكور، واجملموعة الثانية من أربعة حبرينيني، اثنان من  اإلان

بتعدد طرق مجع العينة وعدم اقتصارها على طريقة واحدة، فاستخدمت اختبارًا لقراءة قائمة من الكلمات املفردة إضافة 

 إىل قراءة فقرة من كتاب وقراءة آيتني من القرآن الكرمي. 

جارية وبقيم زمن استهالل أعلى يف حالة األصوات االنف وخلصت الدراسة إىل أن اإلانث يتميزن برتددات صوتية أعلى

املهموسة، وبزمن استهالل أقل للصوت املطبق )الطاء( مقارنة ابلذكور، وأوضحت األصوات االنفجارية اجملهورة يف 

ا بني يً بداية الكلمة ال تتأثر بعوامل اجلنس أو اللهجة. وأشارت نتائج صوت الطاء املطبقة إىل إمكانية التمييز أكوست

 .[11]األصوات االنفجارية املطبقة يف اللهجات العربية املختلفة
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجة القطرية 3.1.3

Hussain, 1985 

دَّد جنسيته، وهدفت إىل حتليل  تكونت عينة هذه الدراسة من رجلني اثنني فقط، أحدمها قطري واآلخر خليجي مل حتح

قيم زمن استهالل الصوت يف بداية الكلمة لصأصوات املهموسة )التاء والكاف( واجملهورة )الدال والباء( يف اللهجة 

ة من خالل ، وقد مجعت عينة الدراسة واأللف املدية والياء املدية()الفتحاخلليجية وذلك يف سياق حروف علة اثبتة 

اختبار صويت: قراءة أزواج من كلمات ذات معىن وأخرى غري ذات معىن يف مجلة إطارية. وتوصلت نتائج الدراسة إىل 

ة، وأبن سياقات وجبأن األصوات اجملهورة هلا قيم زمن استهالل سالبة، بينما األصوات املهموسة هلا قيم زمن استهالل م

 .[12]صوت العلة تؤثر على زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية املهموسة

Kulikov, 2016 

شارك يف هذه التجربة مثانية قطريني، وهدفت إىل حتليل زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية املهموسة واجملهورة 

 مبعدل سرعة القراءة )السرعة والبطء(، وقد مجعت العينة الصوتية عرب قراءة مخسني كلمة يفيف اللهجة القطرية وأتثرها 

إطار مجل إطارية مبعدلني؛ سريع وبطيء. وتوصلت الدراسة إىل أن غالبية قيم زمن االستهالل لصأصوات اجملهورة سالبة 

ميلي اثنية(،وهو ما يتوافق مع  55كربى )ميلي اثنية(، بينما األصوات اجملهورة ذات قيم موجبة   69-مبعدل  77%)

اللغتني السويدية واهلولندية يف أصوات اجملهورة، واألملانية والسويدية يف األصوات املهموسة، كما كشفت النتائج أن قيم 

 .[13]زمن االستهالل تزداد بشكل ملحوظ يف الكالم البطيء
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجة الكويتية 3.1.4

Mabrouk, 1981 

هدفت الدراسة إىل حتليل األصوات االنفجارية املهموسة )التاء والكاف( يف اللهجة الكويتية حتلياًل أكوستًيا، وقد قام 

اللغة من الناطقني ابللهجة الكويتية، بتسجيل صوته كعينة للدراسة عرب قراءة قائمة من الكلمات الباحث، وهو أحادي 

ميلي اثنية(، بينما زمن استهالل  30يف إطار مجل إطارية اثبتة، وأظهرت النتائج أن قيمة زمن استهالل صوت التاء )

 .[14]ميلي اثنية( 35صوت الكاف )

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة املصرية 3.2

1996Heselwood,  

قارنت هذه الدراسة بني األصوات االنفجارية يف اللهجتني املصرية والعراقية، وقد سبق احلديث عنها يف دراسات 

 .[5]اللهجات اخلليجية

Rifaat, 2003 

جلنس، ااستهدفت الدراسة ابلتحليل األكوسيت األصوات االنفجارية يف اللهجة املصرية وعالقتها مبتغريات عدة؛ مثل 

يمة زمن قوقد توصلت إىل أن  واإلطباق، وطول صوت العلة الذي يلي الصوت االنفجاري، وخمرج الصوت، والنرب.

االستهالل تكون موجبة كربى لصأصوات املهموسة، وموجبة صغرى لصأصوات اجملهورة. وأفادت الدراسة أبن من بني 

 .[15]تتأثر فقط ابلنرب ومبخرج الصوتالعوامل العدة اليت حبثت تبني أن قيمة زمن االستهالل 
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجات الشامية 3.3

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة اللبنانية 3.3.1

Yeni- Komshian et al, 1977 

لناطقني ابللهجة اهدفت الدراسة إىل حتليل األصوات االنفجارية يف اللغة العربية الفصحى املعاصرة املنطوقة من ِقبل 

العلة  (. كما حبثت أثر املخرج وسياقات حرفperception( والفهم )productionاللبنانية، وذلك من زاوييت النطق )

املختلفة على زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية العربية. وحاولت بيان إذا ما كان زمن استهالل الصوت 

 بني األصوات االنفجارية يف اللغة العربية.مقياًسا أكوستًيا كافًيا للتفريق 

عاًما، ومتثل اختبار مجع العينة يف قراءة قائمة  34و 16وشارك يف التجربة مثانية أشخاص لبنانيني ترتاوح أعمارهم بني 

كلمة مستهدفة كعينة صوتية للتجربة، وتوصلت الدراسة إىل أن   21من الكلمات املفردة إضافة إىل قراءة نص حيوي 

قيمة زمن استهالل سالبة لصأصوات االنفجارية اجملهورة وقيمة موجبة قصرية لصأصوات املهموسة. وأظهرت وجود تداخل 

(overlap عند كل املشاركيني يف التجربة بني قيم زمن االستهالل ألصوات  الدال والتاء مع أصوات )/tr, ds/ وتتداخل ،

ة لصوت الباء اجملهورة. وخلصت إىل أنه ال يكفي استخدام زمن استهالل أحيااًن قليلة مع قيمة زمن االستهالل السالب

الصوت فقط للتفريق بني األصوات االنفجارية، لذا يوصى ابستخدام مقاييس أكوستية أخرى إىل جانب زمن استهالل 

 .[16]الصوت
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 زمن استهالل الصوت يف اللهجة السورية 3.3.2

Jesry, 1996 

أكوستيكية لثنائية اجلهر واهلمس يف األصوات االنفجارية يف اللغة العربية الفصحى املعاصرة املنطوقة من ِقبل هي دراسة 

الناطقني ابللهجة السورية، وقام التحليل األكوسيت على قياس اثنني من العوامل األكوستية للصوت االنفحاري مها زمن 

على ثالثة أشخاص فقط، ومجعت العينة من خالل اختبار قراءة  الغلق وزن استهالل الصوت، واشتملت عينة الدراسة

لقائمة من الكلمات يف مجلة إطارية اثبتة هي "قاَل ... اآلن"، وتوصلت الدراسة إىل أن قيمة زمن استهالل سالبة 

الكاف  تلصأصوات االنفجارية اجملهورة وقيمة موجبة طويلة لصأصوات املهموسة، وأظهرت أن قيمة زمن االستهالل لصو 

( بني األصوات اجملهورة overlapأكرب قلياًل من قيمتها لصوت التاء، وأنه ال يوجد تداخل يف قيم زمن االستهالل )

 .[17]ميلي اثنية(  80واملهموسة بسبب الفرق الكبري بني قيم زمن االستهالل لكل منهما )

Radwan, (1996) 

، ويف حجم سورينييف استهدافها اللغة العربية الفصحى املنطوقة من قبل ال Jesry, 1996وهي دراسة تتفق مع دراسة 

 glottalالعينة )ثالثة ذكور فقط(، كما اتفقت معها يف النتائج، إضافة إىل أهنا الحظت الدراسة وجود ظاهرة اهلمز )

pulsing أثناء مدة غلق احلروف االنفجارية. ومجعت عينة الدراسة عري أختبار قراءة قائمة كلمات حتتوي على األصوات )

ووسطها متبوعة بواحد من أحرف العلة العربية الستة، وموضوعة يف مجلة إطارية "قال .... االنفجارية يف أول الكلمة 

 .[18]مكر ِرًا"

Almbark, 2009 

تناولت الدراسة ابلتحليل األكوستيكي واملقارنة أصوات االستعالء االنفجارية )الطاء والضاد( واالحتكاكية )الصاد 

طبقة )التاء والدال والسني والذال على الرتتيب( يف اللهجتيم احللبية والدمشقية. واشتملت والظاء( مع نظائرها غري امل
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العينة على  مثانية أشخاص )أربعة لكل هلجة(، متساوين يف عدد الذكور واإلانث. وقد مجعت العينة الصوتية من خالل 

( يرتبط ابإلطباق، وأنه يف كال اللهجتني فإن F2 )اختبار قراءة، وتوصلت الدراسة إىل أن االرتفاع يف قيمة الرتدد الثاين

يف اللهجة احللبية كانت أقل منها   F2أقل من الذكور يف األصوات االنفجارية.، كما أن قيم  F2اإلانث متيزن بقيمة 

 .[19]يف اللهجة الدمشقية بشكل عام

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة األردنية 3.3.3

Khattab et al., (2006)  

دراسة الصوت االنفجاري غري املطبق )التاء( ومقارنته بنظريه املطبق )الطاء( يف اللهجة األردنية، وعالقة ذلك ابجلنس. 

وذلك ابستخدام نوعني من التحليل: التحليل السمعي والتحليل األكوسيت األصوات املستهدفة: صوت التاء ونظريه 

 دراسة عشرة أردنني متساويني يف عدد الذكور واإلانث ترتاوح أعمارهماملطبق )الطاء(، وعالقتها ابجلنس، وشارك يف ال

كلمة لكل صوت انفجاري، وقد مت مجع العينة بطريقة احملادثة   212عاًما. وقد تكونت عينة البحث من  33و 18بني 

يلها يف إطار مجل لواحلوار حول موضوع معني يتالعب فيه القائم على التجربة أثناء احلوار لتحقيق الكلمات املراد حت

على  طبيعية غري متكلفة. أما التحليل الصويت فقد مت بطريقتني: مسعية وأكوستيكية. قام ابلتحليل الصوتيا حملالن لغوًين

مقياس من ثالثة مستوًيت من اإلطباق )مطبق متاًما، نصف مطبق، غري مطبق(. ومت التحليل األكوستيكي من خالل 

( لصوت العلة الذي يلي F1, F2( والرتددات األول والثاين )VOTتهالل الصوت )، لقياس زمن اسpraatبرانمج 

 الصوت االنفجاري املستهدف ابلدراسة.

وأظهرت نتائج التحليل السمعي أنه مل تظهر أي نتيجة لـ"نصف مطبق" ضمن نتائج مقياس التحليل الصويت، أما نتائج 

ال لصوت لصأصوات املطبقة أقل منها لصأصوات غري املطبقة لكالتحليل األكوسيت فقد بينت أن قيم زمن استهالل ا
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اجلنسني. وتوصلت الدراسة إىل أن مثة فرق واضح يف قيم زمن استهالل الصوت بني الذكور واإلانث، فالذكور متيزوا 

طبقة أطول من اإلانث لصأصوات املطبقة )الطاء(، بينما حصلت اإلانث على قيم أطول يف األصوات غري امل VOTبقيم 

)التاء(، ومل يعزح الباحثون أسباب هذا االختالف إىل عامل اجلنس وحده، بل إىل تفاعل مجلة من العوامل املتداخلة  

كاإلطباق واجلنس واحلالة االجتماعية وغريها.كما أشار الباحثون إىل وجود ثالثة أنواع )ال نوعني فقط( لقيم زمن 

 .[20]ة، قيم موجبة طويلةاستهالل الصوت: قيم سالبة، قيم موجبة قصري 

Mitleb, 2009 

سة إىل حتليل زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية يف اللهجة األردنية يف املقطع األول من الكلمة، هدفت الدرا

، وجتاهلت الدراسة األصوات الشفوية )ب(، وذلك لعدم وجود النظري /g/وهي أصوات التاء والدال والكاف واجلاف 

مجعت عينة البحث الصوتية من خالل اختبار قراءة  / يف اللغة العربية أو اللهجة األردنية. وقدpالشفوي املهموس /

 ( flashcardsجملموعة من الكلمات املكتوبة يف بطاقات )

وتوصلت الدراسة إىل أن قيمة زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية ترتبط ابجلهر واهلمس، وأن طول صوت 

ة س(. كما اختلفت هذه الدراسة مع دراVOTالعلة الذي يلي الصوت االنفجاري يتأثر بزمن استهالل الصوت )

(Lisker & Abramson, 1964) [21] [22]يف وجود عالقة بني خمرج الصوت وزمن استهالل الصوت. 

  اللهجة األردنية

Abudalbuh, 2010 

الدراسة إىل اختبار أثر اجلنس على إطباق األصوات االنفجارية يف أول الكلمة من خالل حتليل زمن استهالل  تهدف

وشارك يف الدراسة  (.F1, F2, F3( والرتددات الثالثة األوىل حلرف العلة الذي يلي الصوت االنفجاري )VOTالصوت )
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صوت الدال ونظريه  . وقد استهدفت الدراسة عاًما 23و 19منهم من اإلانث، ترتاوح أعمارهم بني  10أردنًيا،  22

املهموس التاء، ونظريامها املطبقان: الضاد والطاء على الرتتيب. أما مجع العينة فقد مت  من خالل اختبار قراءة أزواج من 

لفتحة والضمة ا الكلمات اليت يتمثل فيها األصوات االنفجارية يف أول الكلمة متبوعة أبصوات العلة العربية القصرية:

 والكسرة.

وخلصت الدراسة إىل أن قيم زمن استالل الصوت موجبة لصأصوات املهموسة واجملهورة على السواء، ولكن قيم األصوات 

ميلي اثنية(، كما بينت  44ميلي اثنية( من األصوات املهموسة )التاء والطاء،  14اجملهورة )الدال والضاد( أقصر )

( من غري ميلي اثنية 21واضح على على زمن استهالل الصوت؛ فاألصوات املطبقة أقصر )الدراسة أن لإلطباق أثر 

(، وأظهرت النتائج أال عالقة تذكر بني اجلنس واإلطباق واجلهر، كما خلصت إىل أن زمن ميلي اثنية 37املطبقة )

فتحة، وكالمها أطول من ال استهالل الصوت يتأثر بسياق صوت العلة: صوت العلة األمامي )الكسرة( أطول من الضمة

 .[23]ميلي اثنية على الرتتيب 22، 30، 36بقيم 

 زمن استهالل الصوت يف اللهجة الفلسطينية 3.3.4

Adam, 2012 

ومقارنتها بقيم زمن  Broca’s aphasicsـوهي دراسة طبية عالجية، هدفت لتحليل قيم زمن االستهالل للمصابني ب

االستهالل عند غري املصابني، واستهدفت صوات التاء والدال املتبوعة بصوت العلة القصري الفتحة وذلك ابستخدام 

صوت لكل زمن استهالل ال مثة فرًقا واضًحا بني قيمللتحليل األكوسيت، وتوصلت الدراسة إىل أن  Phonolabبرانمج 

 VOT(، أما قيم overlapملرضى يعانون من تداخل بني خمرجي صويت التاء والطاء )من املرضى وغري املرضى، كما أن ا
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لغري املرضى فتميز بني الصوت املهموس )التاء( ونظريه اجملهور )الدال(، بقيمة موجبة لصأول وسالبة للثاين، وبال تداخل 

 .[24]بني خمرجي الصوتني

Tamim, 2017 

الل قياس األصوات االنفجارية يف اللهجة الفلسطينية النابلسية من خهتدف الدراسة إىل حتليل ثنائية اجلهر واهلمس يف 

(، وقد مجعت العينة من خالل قراءة perception( والفهم )productionزمن استهالل الصوت على مستوى النطق )

"، مبعىن حقائمة كلمات مع تكرار كل كلمة ثالث مراة يف إطار مجل إطارية ابللهجة الفلسطينية "جيت أقرا ... وأرو 

 "أتيت أقرأ .. وأذهب"، وشارك يف التجربة مثانية فلسطينيني أربعة منهم إانث، 

وخلصت الدراسة إىل أن زمن استهالل الصوت يف اللهجة الفلسطينية  يتميز بقيمة سالبة لصأصوات اجملهورة وبقيمة 

الل الصوت يف معظم دراسات زمن استهموجبة قصرية لصأصوات املهموسة، وهذه النتيجة تتفق مع قيم زمن االستهالل 

يف أن قيمة زمن استهالل الصوت  [21]( Lisker & Abramson, 1964 يف اللهجات العربية. واتفقت النتائج مع )

تزداد كلما تراجع خمرج الصوت املهموس للخلف ابجتاه األواتر الصوتية. وبينت أن الصوت االنفجاري الذي يسبق 

لعلة األمامي )الياء املدية( يتميز بقيمة زمن استهالل أكرب من تلك املسبوقة بصوت العلة املفتوح )األلف صوت ا

املدية(، وأن قيمة زمن استهالل الصوت يف وسط الكلمة أكرب أقصر من معدل قيم زمن استهالل الصوت يف أول 

 .[25]الكلمة

 قيم زمن استهالل الصوت لألصوات االنفجارية املهموسة يف اللهجات العربية .4

يلخص اجلدول التايل قيم زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية املهموسة وفق الدراسات اليت حللت تلك 

 األصوات أكوستًيا يف اللغة العربية وهلجاهتا املختلفة، يتبعه خمطط بياين يوضح تلك القيم. 
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 العربية : قيم زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية املهموسة يف اللهجات(3) جدول
 

 القاف الكاف التاء
Al Ani (1970) - 70 50 اللهجة العراقية   

Flege & Port (1981) -52 37 اللهجة السعودية   

Al Ghamdi (1990) - 42.12 32.32 اللهجة السعودية الغامدية اجلنوبية   

Jesry (1996) -  اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان
 سوري

27.82 32.19   

Radwan (1996) -  اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان
 سوري

33.57 38.81 
 

Yeni- Komshian et al (1977) - اللغة العربية الفصحى
 املنطوقة بلسان لبناين

25 25.33 
 

Heselwood (1996) - 28.3 33.3 اللهجة القاهرية املصرية 
 

Heselwood (1996) - 31.4 اللهجة البغدادية العراقية   
 

Rifaat (2003) - 20 اللهجة املصرية   
 

Khattab et al. (2006) -38 اللهجة األردنية   
 

Mitleb (2009) - 17.5 50.5 اللهجة األردنية 
 

Abudalbuh (2010) - 59 اللهجة األردنية الشمالية   
 

Rahim & Kassim (2009) - 56.5 41 اللهجة العراقية املوصلية 
 

Bellem (2008) -18 44 35  اللهجة السعودية 

AlDhari & AlOtabie (2011) -  اللغة العربية الفصحى
 املنطوقة بلسان سعودي

55.9   
 

Hussain (1985) - 26 16 اللهجة اخلليجية 
 

Mabrouk (1981) -35 30 اللهجة الكويتية 
 

Alsahwan (2015) -84.73 76.3  اللهجة النجدية السعودية 
 

Alsahwan (2015) - 78.25 68.6 اللهجة البحرينية 
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Tamim (2017) -41 25 اللهجة النابلسية الفلسطينية 
 

Adam, (2012) -  20 اللهجة الفلسطينية   
 

AL-Gamdi, Al-Tamimi, and Khattab (2019) - 
 اللهجة النجدية السعودية

68.49 83.92 
 

 لألصوات االنفجارية املهموسة يف اللهجات العربية: قيم زمن استهالل الصوت (1) خمطط
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 قيم زمن استهالل الصوت لألصوات االنفجارية اجملهورة يف اللهجات العربية .5

يلخص اجلدول التايل قيم زمن استهالل الصوت يف األصوات االنفجارية اجملهورة وفق الدراسات اليت حللت تلك 

 هتا املختلفة، يتبعه خمطط بياين يوضح تلك القيم. األصوات أكوستًيا يف اللغة العربية وهلجا

 : قيم زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية اجملهورة يف اللهجات العربية(4) جدول

اجلاف  الدال الباء الدراسة
/g/ 

Al Ani (1970) -اللهجة العراقية       

Flege & Port (1981) - 79- 82- 85- اللهجة السعودية 

Al Ghamdi (1990) - اللهجة السعودية الغامدية اجلنوبية -

72.04 

-

71.09 

-68.7 

Jesry (1996) -اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان سوري -

68.72 

-66.8 - 

Radwan (1996)- اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان سوري -

71.03 

-

78.23 

- 

Yeni- Komshian et al (1977) - الفصحى املنطوقة بلسان لبنايناللغة العربية   -65 -

56.66 

- 

Rifaat (2003) - 70- 80- اللهجة املصرية   

Mitleb (2009) - 17.5 16.5 اللهجة األردنية   

Abudalbuh (2010) - 15   اللهجة األردنية الشمالية   

Rahim & Kassim (2009) -اللهجة املوثلية العراقية -

57.83 

-98.3 -78.1 

Bellem (2008) - 66- 63- اللهجة السعودية   

AlDhari & AlOtabie (2011) - اللغة العربية الفصحى املنطوقة بلسان
 سعودي

 16.5   

Hussain (1985) -اللهجة اخلليجية   -

113.5 

-83 

Alsahwan (2015) - اللهجة النجدية السعودية -

78.64 

-

89.87 

  

Alsahwan (2015) - 81.4- 76.3- اللهجة البحرينية   

Tamim (2017) - 93- 91- اللهجة النابلسية الفلسطينية - 
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Adam, (2012) -  10   اللهجة الفلسطينية   

AL-Gamdi, Al-Tamimi, and Khattab (2019) -  اللهجة النجدية
 السعودية

-

82.18 

-

74.73 

-68.3 

 اجملهورة يف اللهجات العربية: قيم زمن استهالل الصوت لصأصوات االنفجارية ( 2) خمطط
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 اخلالصة .6

حبثت دراسات األصوات االنفجارية يف اللغة العربية وهلجاهتا حبثت عوامل عدة على نطق األصوات االنفجارية 

منها الفروق بني اللهجات، وأثر خمارج األصوات، وسياقات أصوات العلة، وموضع الصوت من الكلمة، واجلنس، 

الدراسات يف أهدافها ومنهجياهتا لكنها مجيًعا سامهت يف بلورة نسق عام لزمن استهالل الصوت وغريها. وتنوعت 

(VOT الذي ينتظم اللغة العربية وهلجاهتا حبيث يستخدم زمن استهالل الصوت االنفجاري كمتغري للتمييز )

نفجاري يف ن استهالل الصوت االأكوستيكًيا بني األصوات االنفجارية املهموسة واجملهورة. وأيخذ النسق العام لزم

اللغة العربية وهلجاهتا شكل القيم السالبة أو القيم املوجبة القصرية لصأصوات اجملهورة، والقيم املوجبة القصرية أو 

الطويلة لصأصوات املهموسة، ومن اجلدير ابلذكر أن معظم تلك الدراسات ركزت على اللهجات العربية، بينما أقلية 

 للغة العربية الفصحى املعاصرة.صغرية اهتمت اب
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Abstract  

 

Arabic language is not only an academic course of study, but a means of studying other courses as 

well. The researcher found out that the Arabic language course (Arabic 200), which is one of the 

Core Curriculum courses at Qatar University is taught to all Arabic speaking students using the 

same content despite the different disciplines. This is believed to cause difficulty in students’ 

acquisition of the Arabic language skills and neglects their academic needs during the teaching of 

this course. Therefore, the main research goal is to use a new approach to prepare Arabic 200 

course that corresponds to the needs of the different disciplines at Qatar University. The researcher 

began preparing Arabic 200 using a new approach that is based on teaching Arabic for academic 

purposes to law students at Qatar University. A descriptive analytical approach is used as a 

theoretical framework to achieve the research aims, review the literature, design the research 

instruments, and prepare the course content and assessment for law students. Academic writing 

skills and critical thinking are expected to be developed after the actual implementation of the 

newly developed course. 

 Keywords: Curriculum - Arabic for Academic Purposes (AAP) - Academic Writing - Critical 

Thinking. 

 

 
 لخص البحث م

الباحث  الحظ، وقد  جيب أن ندرك أن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب لكنها وسيلة لدراسة املواد األخرى
وهو أحد املقررات اإلجبارية داخل جامعة قطر يُدرَّس جلميع كليات اجلامعة للناطقني ،   200أن مقرر اللغة العربية 

ابلعربية مبحتوى واحد جلميع التخصصات ، وهذا بدوره ميكن أن يسبب صعوبة يف اكتساب مهارات اللغة العربية ، 
 هو :ذا البحث هل الرئيسي د  اهلميية يف أثناء تدريس هذا املقرر .وهلذا صار احتياجات الطلبة األكاديُهمل وأيضًا 

لبة طيتوافق مع التخصصات اجلامعية املختلفة ، وقد بدأ  الباحث إبعداده ل 200إعداد تصور ملنهج يف اللغة العربية 
ا البحث وحتقيق طبيعة هذقد اقتضت و  قائم على مدخل تعلُّم اللغة ألغراض أكادميية. وهو منهج ، القانون جبامعة قطر 
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ات ومناقشة الدراسات واألدبي النظري؛ لعرضعاجل ابملنهج الوصفي من خالل إطاره األغراض املستهد  منه أن يُ 
توقع أن يتم تنمية يُ و  القانون.وإعداد الوحدات الدراسية اليت سيدرسها طلبة  للتطبيق،وبناء األدوات الالزمة  به،املتعلقة 
 فعلياً. الكتابة األكادميية والتفكري الناقد بعد تطبيق هذا املنهجمهارات 

 التفكري الناقد.–الكتابة األكادميية –مدخل تعليم اللغة ألغراض أكادميية – منهج الكلمات املفتاحية:

 مقدمة:

فرضها مل تعد رفاهية، بل صارت ضرورة ت يف عصران احلاضر ن تنمية مهارات التفكري لدى الطلبة اجلامعينيإ     
التطورات واملتغريات اليت يتسم هبا هذا العصر، وصار لزاماً على اجلامعة أن تضع تنمية التفكري أحد أبرز األولوايت 

 جعل التصور للتواصل والتعبري، وهذا الشأن اً للتفكري، ونظام اً اللغة منهجوتعد  م املختلفة.عند إعداد خمرجات التعلُّ 
للغة العربية خيرجها من كوهنا مادة دراسية فحسب؛ لتصري حموراً أساسياً يف بناء الفرد الذي يتعلم اللغة العربية، 

والعملية التعليمية بكل أبعادها. جيب أن ندرك أن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب لكنها وسيلة لدراسة املواد 
وتعد الكتابة من أهم ما ابتكره (.1)بني اللغة العربية وغريها من املواد الدراسية األخرى، لذا ال ميكننا أن نتصور انفصاالً 

العقل البشرى بل أهنا أعظم ما أنتجه العقل ، ولقد ذكر علماء األنثروبولوجي أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ حبق 
تشرتك مجيع اللغات مع اللغة العربية يف أن متعلميها حيتاجون إىل تنمية معارفهم ومهاراهتم فيها،  .و(2) اترخيه احلقيقي

. وتعد الكتابة  (3)وأيضاً يواجهون مشكالت يف تعلُّمها ، ومن أبرزها مشكالت تتصل ابلكتابة األكادميية. 
ث إهنا هي وخباصة يف مرحلة التعليم اجلامعي، حي األكادميية ابللغة العربية، من املهارات اللغوية اليت جيب إتقاهنا،

الكتابة املسؤولة عن إعداد الطالب يف جمال ختصصه لكتابة البحوث العلمية، وكتابة املقاالت العلمية، والتقارير، 
   Academic Purpose) (AAP) يعد مدخل تعليم اللغة العربية ألغراض أكادميية،، و  وامللخصات

(Arabic for  َّخل تعليم اللغة ألغراض أكادميية يعد مناسباً  للغاية لتعليم اللغة بصورة عامة ، وهلذا مت مدإن
أنه: ينبغي النظر إىل هذا املدخل على أنه مقرر "طعيمة والناقة" ويذكر (.4)تطبيقه على تعلُّم اللغة اإلجنليزية 

Course  ًوليس منهجاCurriculum وليس أيضاً خطة دراسية ،Syllabus  كما أنه ليس طريقة تدريس ،
Method وأخرياً فإنه ليس إجراءات تدريسية .Procedures إنه ابختصار مدخل من مداخل تعليم اللغات ،

، Communicative approachيقف يف ذلك مع املداخل األخرى لتعليم اللغات، مثل: املدخل االتصايل 
والسمعي ــ  Multidimensionalاألبعاد  د، متعدHumanisticاإلنساين  Holisticواملدخل الكلي 

 (.5) الشفوي
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 مدخل تعليم اللغة العربية ألغراض أكادميية-

علم اللغة قد أوضح أن املعىن هو حصيلة االستخدام يف املواقف الكالمية والثقافية املختلفة، فإن تعليم اللغات أخذ يضع يف إن 
ظهار قوائم املفردات إن است .متعلم اللغة إال إذا درست مرتبطة مبواقف استخدامها اعتباره أن داللة الكلمة أو العبارة ال تتضح عند

ال يعين إدراك إحياءات املعىن املراد، وداللة األلفاظ ال تكتسب إال يف مواقف استخدامها، وال تعلم إال يف مثل هذه 
 . .(.6) .املواقف أو ببيان هذه املواقف

  تعليم لغة من اللغات هبد  التعامل اليومي هبا خيتلف عن تعليمها هبد  قراءة املؤلفات الطبية هبا، وتعليم اللغة هبد  قراءة إنَّ 
 .(.7) كتب الفيزايء أو الرايضيات خيتلف عن تعليمها لقراءة الصحف ، فهذه املستوايت متنوعة متفاوتة

احلاجة املاســـــــــــــة إىل ااوز الكفاية اللغوية إىل الكفاية جاءت من أكادميية  فكرة تعليم اللغة العربية ألغراضمنطلق إن 
 متعلم اللغة العربية.هتم حمددة  التواصلية يف أغراض

وهلذا ميكن النظر إىل مدخل تعليم اللغة العربية ألغراض أكادميية على أنه مدخل خاص من مداخل تعليم اللغة العربية، 
 . (8)واقف اليت سيتعرض هلا، ويستخدم اللغة العربية فيها يركز على املتعلم وحاجاته وامل

وميكن أن يفســـر أســـلوب التعلم يف هذا املدخل يف ضـــوء النظرية الوسيفية الكتســـاب مهارات اللغة؛ إذ يؤكد أنصـــار   
لقواعد املكتوبة اهذه النظرية على أن فصــــــل اللغة عن اإلطار املعريف والنفســــــي ملتعلم اللغة أمر صــــــعب للغاية، كما أن 

 .(.9) بصورة جافة فشلت يف تفسري أهم جوانب اللغة وهو جانب املعىن كما مل تقدم تربيراً للوسائف اللغوية املختلفة.
كما ميكن أن يفســر أســلوب التعلم يف هذا املدخل يف ضــوء النظرية االجتماعية، حيث يؤكد أنصــار هذه النظرية على 

يف بيئـة مليئـة ابملعـاين، ويكتســـــــــــــب من خالل التفـاعـل االجتمـاعي مع ا خرين، ومن أن تعليم اللغـة وتعلمهـا حيـدث 
فإن البيئة احمليطة ابملتعلم تكتسب معىن عنده نتيجة للخربة والتجربة السابقة  .(.10) متفاوتة متنوعة مث َّ

 من خصائصه:أكادميية، فوهذا هو األساس النظري والفلسفي الذي يقوم عليه مدخل تعليم اللغة العربية ألغراض    
 الرتكيز على متعلم اللغة وحاجاته اخلاصة. .1
 االهتمام ابللغوايت واملهارات وأساليب اخلطاب املناسبة هلذه املواقف اليت سيستخدم فيها املتعلم اللغة العربية .2

 (.11) متفاوتة
 .(.12) يالشفو  االتصالاجلمع بكفاءة بني معرفة القواعد اللغوية ، والقيم والتقاليد االجتماعية يف  .3

 وجيمع هذا املدخل غالباً بني املداخل الثالثة ا تية:

 املدخل التعليمي Learning Cantered Approach    حيث حمور االهتمام هو املتعلم نفسه، وما
 يتصل بعملية التعلم لديه.
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 واملدخل اللغويLanguage Cantered Approach،  اليت حيث حمور االهتمام هو املواقف
 سيستخدم املتعلم فيها اللغة، وبناء األهدا  واحملتوى واملناشط وفقاً لذلك.

 واملدخل املهارى Skills Cantered Approach حيث الرتكيز على تصميم املواقف اللغوية اليت ،
 .(.13)أجلها  تعني املتعلم على السيطرة على مهارات لغوية معينة واألداء اللغوي اجليد

 
 الكتابة األكادميية -
 مفهومها:-
، أبهنا:" نوع من الكتابة يقدم وميارس يف الكليات واجلامعات؛ هبد  حتصيل درجات عليا يف فتحي يونسفيعرفها   

التخصص، وينطبق هذا على البحوث اليت تعد للحصول على الدرجات العلمية، وكذلك اليت تقدم حلل مشكلة 
دأ، أو نظرية علمية سواء قدمت هذه البحوث للمؤسسات اإلنتاجية أو غريها  ميدانية، أو الربهنة على صدق مب
  أبهنا: أي كتابة يقوم هبا الطالب ألهدا  دراسية رحاب مصطفىوتعرفها .(.14) كاللجان العلمية ومراكز البحوث

ر تبين الباحث مهارات الكتابة األكادميية يف هذا البحث وتنميتها لدي الطلبة عينة البحث، دون  قما سب  (.15) يفس ِّ
 مهارات الكتابة األخرى. 

 أمهيتها:-      
 Academic Discoursesتعد الكتابة األكادميية جزءاً من منظومة أكرب وأمشل من اخلطاب األكادميي        

أبنه عبارة عن:" أمناط سلوكية معينة ختتص ابلتفاعل، وبناء القيم واملعتقدات، واألفكار واحلوار،  Gee الذي يعرفه
 .(.16)وأشكال القراءة والكتابة اليت تعد مبثابة أمثلة ألدوات معينة، وأنواع خمتلفة من البشر. " 

 ولعل أمهية الكتابة األكادميية تتجلى أمهيتها يف:-
  املوضوعيةObjectivity ،ب منها: األسالي: وميكن حتقيق ذلك ابستخدام طرق وأساليب لغوية متعددة

 .(.17). الفاعل املباشر الذي يقوم ابحلدثاملبنية للمجهول: واليت تفيد يف البعد عن 
 ةملوضوعي. ودراساالرتكيز على املعلومات واجلمل اخلربية الدالة على التحليل والتفسري والرتكيب واالستنتاج     

 (.18)  بشكلها اليت هي عليه ، ال مبا ينبغي أن تكون عليه  الظاهرة 

  الوضوحExplicitnessتتسم الكتابة األكادميية بوضوح العالقات الرتابطية بني أجزاء النص :  
  الرمسيةFormality،وهي: استخدام الفصحى البعيدة عن الغريب  : تتسم الكتابة األكادميية ابلرمسية

 .(.19)املهجور من األلفاظ والكلمات. 
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  احلذرHedging اللغة األكادميية لغة حذرة، ينبغي أال تستخدم كلمات وال عبارات قاطعة، وال أتكيدية :
  (.20)  وال ادعائية

  إدارة املعلومات داخل النصInformation management  ويتحقق ذلك " بعدم اإلفراط يف كتابة :
من الطالب وقتا أطول  غرقاجلمل غري املألوفة اليت حتتاج من القارئ مستوى أعلى من العبء املعريف، واليت تست

 (.21)لفهمها
 وقد دعَّم األمهية السابقة للكتابة األكادميية عدد من الدراسات ، منها دراسة :

Syrquin, 2005 .(22.) ،006Smith, 2(23.) ، Spycher, 2007 .(24.) رحاب مصطفى ،
2008 .(25.). 

إىل أمهية إجراء عدة مراجعات تشمل اللغة واألفكار والتنظيم مع تدوين املالحظات وعمل فايزة عوض وتشري      
 .(26)تغذية مرتدة من قبل الذات أو األقران

 الناقد:التفكري -
 أمهيته:-أ

 إليه حىت اليت تصل املعلومات حيلل أن من متكنه ابملهارات اليتيف هذا العصر  الطالب يزود أن من الضروري أصبح
قراءاته  خالل من الطالب، إال لدى الناقد التفكري تتحقق مهارة املناسب، ولن الوقت يتخذ القرار يف أن يستطيع
 (27) واملتعددة. الناقدة

   مفهومه:-ب
 أو منفردة بصورة تستخدم أن ميكن مهارات التفكري اليت من تضم جمموعة عقلية عملية أنه على جروان فتحي عرفه

 أجل من معينة إىل معايري ابالستناد وتقييمه ، موضوع أو شيء من للتحقق معني االلتزام برتتيب جمتمعة ، دون
 .(28)االهتمام موضوع للمشكلة حل أوقرار ، أو التعميم، االستنتاج ، أو أو حول الشيء ، حكم إصدار

 : مهاراته-ج 
ومن خالل الدراسات واألحباث السابقة ـ مت تبين مهارات التفكري الناقد التالية لتنميتها لدى الطالب اجلامعي بكلية 

 .ججتقومي احل واالستنتاج، ،االستنباطو ، التفسريو  ،االفرتاضاتالتعر  على  القانون جامعة قطر، وهي:
 والتفكري الناقد األكادميية،دور مدخل "عليم اللغة العربية ألغراض أكادميية يف تنمية مهارات الكتابة -

إن السيطرة على فنون اللغة تسهم يف متكن املتعلم من التفكري السليم، "إن تفكري اإلنسان بعمق يصبح أكثر فاعلية 
  (29)وكفاية كونه كفؤاً يف االستماع، والتحدث والقراءة والكتابة" 



20, 203, No: 5(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

57 
 

والعالقة بني التمكن من مهارات اللغة والفكر، عالقة دينامية متبادلة من حيث التأثري والتأثر، فكل منهما يؤثر يف 
ا خر ويتأثر به، فاإلنسان ال يستطيع أن يكتب شيئاً ال يقدر أن يفكر فيه، وال يستطيع أن يفكر بعيداً عن قدرته 

لعامل يتيح لنا التعر  على ثقافتهم وفكرهم ألن اإلنسان يدرك عالقته اباللغوية اليت ميتلكها. إن حتليل لغة قوم ما 
 . (30)ومنهاج عمله وهدفه فيه بناًء على البنية اللغوية اليت يستعملها

ية ــرورلضرات ااــلمهدوات واألــم اهــن أم (Critical Thinking)ــد لناقللتفكري اة ــيوللغرات ااــلمهــدرات والقــر اتعتب
ت ذات هاماــإلست وااــيسرلنت والماــلمست وااــلقطلمنت وااــضراالفتــن امو ن،يمييداــألكان احثيــللبوب اجلامعة الطــل
رات الفكرية اــلمهــك ايمتل الذيــث لباح،. إن المبني عليهالعلمي ث البحالغة التفكري الناقد، وة ــعه لغــوضوة بمــلعالقا
 .(.31) .لــلعقطــق والمناا ــمهواق، ةــيولغوة ــعلمير اييــى معــعل ءً اــبن، ًاــقفومــذ يأخض وفــريول ــيقب، ةــلعلميواة ــيوللغوا
تم يف هذا اإلطار ي تستلزم املعرفة ابلكتابة، ومن مثَّ فإن تعليمها، وتوسيفها البد أن –ا ن احلياتية واقف املمعظم إنَّ 

 . (32) االجتماعي والوسيفي.
 نتائج البحث-

 يُتوقع هلذا البحث بعد تطبيقه حتقيق النتائج التالية:

 : يف هناية تطبيق املنهج جيب على الطالب أن يكون قادراً على:أهدا  املنهج وخمرجاتهإعداد 
 إتقان مهارات الكتابة األكادميية.-1

 إلنسان.تلخيص املواد الدستورية واإلعالن العاملي حلقوق ا الدعوى،كتابة اجملاالت الوسيفية ا تية: الشكوى، رفع -2

 تنمية القدرة على التفكري الناقد من خالل جماالت الكتابة األكادميية.-3

 تقييم الذات من خالل األعمال الكتابية املقررة.-4

 اكتساب أخالقيات الباحث العلمي يف جمال القانون.  -5

 املقرتحة:دروس الوحدات لمنوذج إعداد مخس وحدات دراسية وهذا 

 .)الوحدة األوىل بعنوان: )العدل أساس امللك 

 دروس الوحدة األوىل:

 جزء من سورة يوسف )قرآن كرمي(.-1

 قصة عمر بن اخلطاب والرجل القبطي )قصة تراثية(.-2
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 قصيدة املتنيب يف مدح سيف الدولة )شعر قدمي(.-3

 بعض مواد الدستور القطري )كتابة معاصرة(.-4

 (دمنة .........)قصص تراثي خيايلقصة من كليلة و -5

Footnote: 

( 2)mdkwr , 'ely ahmd (2008):tdrys fnwn allghh al'erbyh , alqahrh :dar alfkr al'erby , s36. 

(2)______________ :almrj'e alsabq  , s227. 

(3)alfqyh , ahmd hsn  (2017): astkhdam m'eaml alktabh fy alantrnt ltnmyh mharat alktabh 

alakadymyh wm'ealjh mshklat t'elmha ltlab almrhlh aljam'eyh , m'etmr tknwlwjya wtqnyat 

alt'elym walt'elym alalktrwny , alsharqh , alamarat 1-3ebryl. 

( 4)hatshnswn  , wwtrz: http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Taalim%20Logh/P4.ht 

(5) t'eymh, rshdy . alnaqh, mhmwd kaml (d.t): t'elym allghh laghrad khash: mfahymh 

wmnhajyath almshklh wmswghat alhrkh, almnzmh aleslamyh llthqafh wal'elwm.  

(6)____________: almrj'e alsabq ,  s53. 

(7)____________: almrj'e alsabq ,  s53. 

(8)mdkwr , 'ely ahmd . hrydy, eyman (2006): t'elym allghh al'erbyh lghyr alnatqyn bha 

(alnzryh walttbyq): alqahrh: dar alfkr al'erby, s s115-116. 

(9) brawn ,  h dwjlas : ass t'elm allghh wt'elymha ,tr 'ebdh alrajhy w'ela 'ela ahmd sh'eban 

,  byrwt : dar alnhdh al'erbyh s450. 

(10)khrma  , nayf . hjaj, 'ela (1988): allghat alajnbyh t'elymha wt'elmha, alqahrh: 'ealm 

alm'erfh, s950. 

(11)mdkwr  ,  'ely ahmd .hrydy , eyman : mrj'e alsabq ,  s113. 

(12) t'eymh, rshdy . alnaqh, mhmwd kaml (2006): t'elym allghh atsalya byn almnahj 

walastratyjyat, alrbat: mnshwrat almnzmh aleslamyh lltrbyh wal'elwm walthqafh.  s26. 

(13)t'eymh , ahmd rshdy: mrj'e sabq, s s27-28. 

(14) ywns , fthy (2005) : alkfa'h allghwyh fy alktabh alakadymyh ballghh al'erbyh :alqahrh 

: klyh altrbyh –jam'eh 'eyn shms , s 87 

(15)al'ebd  ,  rhab  mhmd (2008):fa'elyh astratyjyh altdrys altbadly fy tnmyh alkfa'h 

allghwyh fy alktabh alakadymyh , mjlh alqra'h walm'erfh , msr al'edd  83, s208 . 
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(16) Gee, J. (1999). Social Linguistics: Ideologies in discourses, (3rd ed.). London: Falmer 

Press.P.8 

(17) Crème, P. & Lea, M (1997). Writing at university, Buckingham, Open University 

Press 

(18) alshhrany , s'ed (2011): alktabh alakadymyh khsa'esha wmttlbatha allghwyh almltqa 

al'elmy alawl : ltjwyd alrsa'el walatrwhat al'elmyh wtf'eyl dwrha fy altnmyh alshamlh 

walmstdamh, jam'eh nayf al'erbyh ll'elwm alamnyh, alryad , s9. 

(19) Crème, P. & Lea, M :Op.Cit,P38. 

(20)alshhrany , s'ed : mrj'e sabq , s7. 

(21) Horning, A. S. (1993). The Psycholinguistics of Readable Writing. New Jersey: Ablex 

Publishers.P.43 

(22) Syrquin, Anna Feld. (2005). Register Preferences in the academic writing of African-

American students, Ph.D., University of Miami, DAI-A 65/12. 

 (23) Smith, Cheryl Jan (2006). Writing through Reading: Inducting Basic Writers into the 

Academic Community, Ph.D., University of California, UMI Number: 3206402 

(24) Spycher, Pamela. (2007). Academic writing of Adolescent English Learners: Leering 

to use "although", Journal of Second Language, 16(4), 238-254 

(25) rhab , al'ebd : mrj'e sabq . 

(26)'ewd  , fayzh (2002): mqarnh byn almdkhl altqlydy wmdkhl 'emlyat alktabh fy tnmyh 

alw'ey alm'erfy b'emlyatha wtnmyh mharatha lda tlab alsf alawl althanwy , mjlh alqra'h 

walm'erfh ,al'edd alsads 'eshr , klyh altrbyh , jam'eh 'eyn shms , aghsts  , s40. 

(27)aldghmy , nayf (2000): hb alasttla'e al'elmy w'elaqth balthsyl ald arsy fy madh al'elwm 

walakhtyar alakadymy lda tlamyd almrhlh almtwsth fy mhafzh tryf bmntqh alhdwd 

alshmalyh , majstyr klyh altrbyh –jam'eh am alqry, s78. 

(28) jrwan  , fthy  : mrj'e sabq , s19. 

(29)'esr , hsny :(1999): mdakhl t'elym altfkyr wethra'eh fy almnhj almdrsy , alqahrh : 

almktb al'erby, s327. 

(30)ywsf , jm'eh :(1990): sykwlwjyh allghh walmrd al'eqly ,  alkwyt : 'ealm alm'erfh , s 

32.. 

(31) (htt://criticalreading.com/crtitcal_thinking.htm)  
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(32)mhmd  , khlyfh ( 2003): fa'elyh astkhdam b'ed almdakhl altkamlyh alwzyfyh fy t'elym 

allghh al'erbyh 'ela b'ed mharat alqra'h walktabh lda 'eynh mn tlamyd alsf alrab'e alabtda'ey 

, dktwrah  ,klyh altrbyh , jam'eh alazhr   . 

 .36:دار الفكر العريب ، صلقاهرة ا تدريس فنون اللغة العربية ،(:2008مدكور ، علي أمحد )( 1)
 .227، ص  املرجع السابق: ______________( 2)
لة تعلمها لطالب املرحة األكادميية ومعاجلة مشكالت استخدام معامل الكتابة يف االنرتنت لتنمية مهارات الكتاب (:2017الفقيه ، أمحد حسن  )( 3)

 إبريل.3-1، الشارقة ، األمارات  مؤمتر تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم االلكرتويناجلامعية ، 

 http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Taalim%20Logh/P4.ht :ووترز،  هاتشنسون (4)

ة للثقافة اإلسالمي ، املنظمةاحلركة ومسوغات ومنهاجياته املشكلة مفاهيمه: خاصة ألغراض اللغة تعليم )د.ت(: حممود كامل، الناقة . رشدي، طعيمة ( 5)
  .والعلوم

 .53،  صاملرجع السابق  :____________( 6)
 .53،  صاملرجع السابق  :____________( 7)
-115: القاهرة: دار الفكر العريب، ص ص(والتطبيق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا )النظرية (:2006مدكور ، علي أمحد . هريدي، إميان )( 8)

116. 
 .450صدار النهضة العربية : بريوت   ، وعلى على أمحد شعبانالراجحي عبده  ترأسس تعلم اللغة وتعليمها ، براون ،  ه دوجالس : ( 9)
 .950املعرفة، ص : عاملوتعلمها، القاهرةاللغات األجنبية تعليمها  (:1988)خرما  ، انيف . حجاج، على ( 10)
 .113،  صمرجع السابق  مدكور  ،  علي أمحد .هريدي ، إميان :( 11)
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  :الرابط، واالسرتاتيجيات تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج (:2006) حممود كامل، الناقة .رشدي ، طعيمة ( 12)

 .26ص  .والثقافة
 .28-27ص ص، مرجع سابق رشدي:طعيمة ، أمحد ( 13)
 87جامعة عني مشس ، ص –:القاهرة : كلية الرتبية  الكفاءة اللغوية يف الكتابة األكادميية ابللغة العربية :( 2005يونس ، فتحي ) ( 14)
 ، مصر العدد  راءة واملعرفةجملة الق ،التدريس التباديل يف تنمية الكفاءة اللغوية يف الكتابة األكادميية  ةفاعلية اسرتاتيجي(:2008العبد  ،  رحاب  حممد )( 15)

 . 208، ص83
(16 ) , (3rd ed.). London: Falmer Press.P.8Social Linguistics: Ideologies in discoursesGee, J. (1999).  
(17 ) , Buckingham, Open University Pressat universityWriting Crème, P. & Lea, M (1997).  
فعيل دورها لتجويد الرسائل واألطروحات العلمية وت العلمي األول : امللتقى(: الكتابة األكادميية خصائصها ومتطلباهتا اللغوية 2011الشهراين ، سعد )( 18)
 .9األمنية، الرايض ، ص، جامعة انيف العربية للعلوم  التنمية الشاملة واملستدامةيف
(19 ) Crème, P. & Lea, M :P38.,Op.Cit 
 .7، صمرجع سابق الشهراين ، سعد : ( 20)
(21 ) . New Jersey: Ablex The Psycholinguistics of Readable WritingHorning, A. S. (1993). 

Publishers.P.43 

(22 )-in the academic writing of AfricanRegister Preferences ). 5Syrquin, Anna Feld. (200 
A 65/12.-, Ph.D., University of Miami, DAIAmerican students 
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(23 ) Writing through Reading: Inducting Basic Writers into theSmith, Cheryl Jan (2006).  

02, Ph.D., University of California, UMI Number: 32064Academic Community 

(24 )Pamela. (2007). Academic writing of Adolescent English Learners: Leering to use  ,Spycher 
254-, 16(4), 238Journal of Second Language"although",  

 .مرجع سابق رحاب ، العبد :  ( 25)
(: مقارنة بني املدخل التقليدي ومدخل عمليات الكتابة يف تنمية الوعي املعريف بعملياهتا وتنمية مهاراهتا لدى طالب الصف 2002عوض  ، فايزة )( 26)

 .40،العدد السادس عشر ، كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ، أغسطس  ، ص جملة القراءة واملعرفةاألول الثانوي ، 
األكادميي لدى تالميذ املرحلة املتوسطة  واالختيار العلوم مادة ارسي يف الد ابلتحصيل العلمي وعالقته االستطالع حب (:0020الدغمي ، انيف )( 27)

 .78، صجامعة ام القري–يف حمافظة طريف مبنطقة احلدود الشمالية ، ماجستري كلية الرتبية 

 .19ص،  مرجع سابق : فتحي ،  جروان  ( 28)

 .327ص ،العريبالقاهرة : املكتب ،  املدرسياملنهج  يفمداخل تعليم التفكري وإثراؤه  (:1999:)عصر ، حسين ( 29)

 ..32، ص عامل املعرفة الكويت :  ،  العقليسيكولوجية اللغة واملرض  (:1990يوسف ، مجعة :)( 30)
 

(htt://criticalreading.com/crtitcal_thinking.htm) (31 )  
 ينة منتعليم اللغة العربية على بعض مهارات القراءة والكتابة لدى ع يففاعلية استخدام بعض املداخل التكاملية الوسيفية  (:2003حممد  ، خليفة ) ( 32)

 . كلية الرتبية ، جامعة األزهر  ، ، دكتوراه  االبتدائيتالميذ الصف الرابع 
 

 املراجع واملصادر
 العربية:املراجع  أوال :

In Romen Letters: 

 

1. brawn, h dwjlas: ass t'elm allghh wt'elymha, tr 'ebdh alrajhy w'ela 'ela ahmd sh'eban, 

byrwt: dar alnhdh al'erbyh. 

2. jrwan, fthy (2008): t'elym altfkyr, mfahym wttbyqat, t4, alardn: dar alfkr lltba'eh walnshr 

waltwzy'e. 

3. khrma, nayf. hjaj, 'ela (1988): allghat alajnbyh t'elymha wt'elmha, alqahrh: 'ealm 

alm'erfh. 

4. aldghmy, nayf (2000): hb alasttla'e al'elmy w'elaqth balthsyl aldrasy fy madh al'elwm 

walakhtyar alakadymy lda tlamyd almrhlh almtwsth fy mhafzh tryf bmntqh alhdwd 

alshmalyh, majstyr klyh altrbyh –jam'eh am alqry 

5. alshhrany, s'ed (2011): alktabh alakadymyh khsa'esha wmttlbatha allghwyh almltqa 

al'elmy alawl : ltjwyd alrsa'el walatrwhat al'elmyh wtf'eyl dwrha fy altnmyh alshamlh 

walmstdamh, jam'eh nayf al'erbyh ll'elwm alamnyh, alryad 

6. t'eymh, rshdy. alnaqh, mhmwd kaml (d.t): t'elym allghh laghrad khash: mfahymh 

wmnhajyath almshklh wmswghat alhrkh, almnzmh aleslamyh llthqafh wal'elwm . 

7. (______________2003) t'elym allghh al'erbyh laghrad khash: mfahymh wassh 

wmnhjyath, alkhrtwm: almnzmh   al'erbyh lltrbyh walthqafh wal'elwm.. 
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8.  ,_____________mhmwd kaml (2006): t'elym allghh atsalya byn almnahj walastratyjyat, 

alrbat: mnshwrat almnzmh aleslamyh lltrbyh wal'elwm walthqafh  . 

9. al'ebd, rhab mhmd (2008): fa'elyh astratyjyty alktabh alhrh waltdrys altbadly fy tnmyh 

alkfa'h allghwyh fy alktabh alakadymyh lda tlbh klyh altrbyh, rsalh dktwrah, jam'eh qnah 

alswys. 

10. 'erfh, slah. ebrahym, 'ebd alrhmn (2006): almnahj (mfhwmha wassha w'enasrha 

wtnzymatha wttwyrha), alqahrh: klyh altrbyh –jam'eh hlwan. 

11. 'esr, hsny :(1999): mdakhl t'elym altfkyr wethra'eh fy almnhj almdrsy, alqahrh: almktb 

al'erby.. 

12. 'ewd, fayzh (2002): mqarnh byn almdkhl altqlydy wmdkhl 'emlyat alktabh fy tnmyh 

alw'ey alm'erfy b'emlyatha wtnmyh mharatha lda tlab alsf alawl althanwy, mjlh alqra'h 

walm'erfh, al'edd alsads 'eshr, klyh altrbyh, jam'eh 'eyn shms, aghsts, s40. 

13. alfqyh, ahmd hsn (2017): astkhdam m'eaml alktabh fy alantrnt ltnmyh mharat alktabh 

alakadymyh wm'ealjh mshklat t'elmha ltlab almrhlh aljam'eyh, m'etmr tknwlwjya 

wtqnyat alt'elym walt'elym alalktrwny, alsharqh, alamarat 1-3ebryl 

14. mhmd, khlyfh (2003): fa'elyh astkhdam b'ed almdakhl altkamlyh alwzyfyh fy t'elym 

allghh al'erbyh 'ela b'ed mharat alqra'h walktabh lda 'eynh mn tlamyd alsf alrab'e 

alabtda'ey, dktwrah, klyh altrbyh, jam'eh alazhr. 

15. mdkwr, 'ely ahmd (2008): tdrys fnwn allghh al'erbyh, alqahrh: dar alfkr al'erby.. 

16.  ._________hrydy, eyman (2006): t'elym allghh al'erbyh lghyr alnatqyn bha (alnzryh 

walttbyq): alqahrh: dar alfkr al'erby. 

17. ywsf, jm'eh :(1990): sykwlwjyh allghh walmrd al'eqly, alkwyt: 'ealm alm'erfh.. 

18. ywns, fthy (2005): alkfa'h allghwyh fy alktabh alakadymyh ballghh al'erbyh: alqahrh: 

klyh altrbyh –jam'eh 'eyn  

19. shms 

In Arabic Letters: 

دار  ت:شعبان، بريو عبده الراجحي وعلى على أمحد  وتعليمها، ترأسس تعلم اللغة  دوجالس: براون، ه           
 ية.النهضة العرب

 والتوزيع.دار الفكر للطباعة والنشر  ، األردن:4ط وتطبيقات،مفاهيم  التفكري،تعليم  (:2008فتحي ) جروان،
 .: عامل املعرفةوتعلمها، القاهرةاللغات األجنبية تعليمها (: 1988حجاج، على ) انيف. خرما،

األكادميي  واالختيار العلوم مادة يف لدراسيا ابلتحصيل العلمي وعالقته االستطالع حب (:2000انيف ) الدغمي،
 جامعة ام القري–ماجستري كلية الرتبية  الشمالية،لدى تالميذ املرحلة املتوسطة يف حمافظة طريف مبنطقة احلدود 

لرسائل امللتقى العلمي األول : لتجويد ا(: الكتابة األكادميية خصائصها ومتطلباهتا اللغوية 2011سعد ) الشهراين،
 الرايض عربية للعلوم األمنية،الشاملة واملستدامة، جامعة انيف ال واألطروحات العلمية وتفعيل دورها يف التنمية

ألغراض خاصة: مفاهيمه ومنهاجياته املشكلة ومسوغات تعليم اللغة  الناقة، حممود كامل )د.ت(: رشدي.طعيمة، 
 ، املنظمة اإلسالمية للثقافة والعلوم. احلركة

رطوم: اخل ومنهجياته،تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة: مفاهيمه وأسسه (: 2003)______________ 
 .والعلوم.العربية للرتبية والثقافة    املنظمة
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، الرابط: منشورات واالسرتاتيجيات تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج (:2006)، حممود كامل _____________
 املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.  

كتابة اسرتاتيجييت الكتابة احلرة والتدريس التباديل يف تنمية الكفاءة اللغوية يف ال ةفاعلي (:2008) العبد، رحاب حممد
 السويس.جامعة قناة  دكتوراه،رسالة  الرتبية،األكادميية لدى طلبة كلية 

  رة:، القاه(املناهج )مفهومها وأسسها وعناصرها وتنظيماهتا وتطويرها(: 2006عبد الرمحن ) صالح. إبراهيم، عرفة،
 حلوان.جامعة –كلية الرتبية 

 ..املكتب العريب القاهرة: ،املدرسيمداخل تعليم التفكري وإثراؤه يف املنهج  (:1999حسين :) عصر، 

(: مقارنة بني املدخل التقليدي ومدخل عمليات الكتابة يف تنمية الوعي املعريف بعملياهتا وتنمية 2002فايزة ) عوض،
 مشس،امعة عني ج الرتبية،كلية   عشر،السادس  ، العددواملعرفةجملة القراءة  الثانوي،مهاراهتا لدى طالب الصف األول 

 .40ص أغسطس،

استخدام معامل الكتابة يف االنرتنت لتنمية مهارات الكتابة األكادميية ومعاجلة  (:2017حسن )أمحد  الفقيه،  
األمارات  الشارقة، ،االلكرتوينمؤمتر تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم  اجلامعية،مشكالت تعلمها لطالب املرحلة 

 إبريل1-3

 املداخل التكاملية الوسيفية يف تعليم اللغة العربية على بعض مهاراتفاعلية استخدام بعض  (:2003)خليفة  حممد،
 ر.األزهجامعة  الرتبية، دكتوراه، كلية ،االبتدائيتالميذ الصف الرابع  القراءة والكتابة لدى عينة من

 .العريب.الفكر  لقاهرة: دارا العربية،فنون اللغة  ستدري (:2008علي أمحد ) مدكور،
القاهرة: دار  :تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا )النظرية والتطبيق((: 2006هريدي، إميان ) ._________

 .الفكر العريب
 ..املعرفةعامل  ، الكويت:العقليسيكولوجية اللغة واملرض  (:1990مجعة :) يوسف،
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 دليل النشر

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

تعتمد جمموعة جمالت املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا 
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، رفع 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خربته يف جمال
ضوابط النشر  ة تتناسب مع تطورأحباثنا شكاًل علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغ

ومعارفه، مما حيقق مواكبة فاعلة ملستجدات النشر املعريف. العلمي  

 تعليمات للباحثني:

حتت   publisher@siats.co.uk  على اإلمييل: لقسم النشر ترسل نسختني من البحث -1
 (.PDF)( ، وأخرى بصيغة Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برانمج

عدد  ( بني األسطر شريطة أال يقلواحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات ) -2
 Traditional) العربية ,للغة 16، حجم اخلط كلمة 5000عن و اليزيد 3000 الكلمات عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات , ويستىن
 من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

احثني كاملة ، وأسفل منه تكتب أمساء البالعربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 جهلجر  وامليالد .ة، وسنة النشر اب، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلميالعربية واإلجنليزية ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي،  -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات 

 املصادر واملراجع.املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج،  ،(KEYWORDS وحتته ABSTRAC) املفتاحية،

، على أال تزيد كلمات امللخص ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
 ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية (150) على

ف على أركانه األربعة: املشكلة واألهدا، مع مالحظة إشتمال امللخص  ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية
 واملنهج والنتائج.

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


 

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك. -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت وترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص،  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (ويشار إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت،  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.وللمجلة احلق بعد ذلك يف رفض البحث 

يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف  -10
 .عدم متابعة إجراءات النشر

 .ألسبابال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوجهلا للنشر أب  حال من األحوال ومهما كانت ا -11

 :املراجع -ب

روط إدارة وهذه تعد من شلعربي  تتتب ابستعما  ارحرو  التاتيني ، واهلوامش اليت ابهام: كل املراجع 
  ستوبس

ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE 

 

A. Transliteration of Alphabetic Character 

b = ب dh = ذ ṭ = ط l = ل 
t = ت r = ر ẓ = ظ m = م 
th = ث z = ز ‘ = ع  n = ن 
j = ج s = س gh = غ w = و 
ḥ = ح sh = ش f = ف h = ه 

kh = خ ṣ = ص q = ق ’ = ئ  

d = د ḍ = ض k = ك y =   
 

Arabic short vowel: a =   َ  i =   َ  u =   َ  



Arabic long vowel: ā = ا  َ  ī = ى  َ  ū = و  ُ  

Arabic double vowel: ay = ى  َ  aw = و  َ  
B. Note 

 

1) A word that ends with a tā’ marbūṭah ( ة ) is transliterated with or with out “h”; if the word 

is the first part of a construct phrase, the tā’ marbūṭah is transliterated as “t”. 

 

2) An article alīf-lām ( ال ) is transliterated as al- ; if it takes place after a preposition, the 

article alīf-lām is trasliterated as ’l- . 

 

3) A Qur’anic verse is transliterated according to its pronunciation. 

Example: 

 

Arabic word in general: 

ahliyyah or ahliyya              أهلية 
sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah       البقرة سورة 
ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah       واجلماعة السنة اهل 

 

Quranic verses: 

yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās                الناس أييها 
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of  dhālik al-kitāb lā rayb 

fīh. 
 فيه  ريب ال الكتاب ذالك

 و ترتب ترتيبا أجبداي:APA  تتتب املراجع بنظام هارفرد 

يذكر اسم املؤلف كاماًل، واتريخ وفاته ابجهلجر  وامليالد ، إن كان متوىف، مث اسم املرجع كاماًل ابحلرف الغامق إن  
كان عربياً وحبروف مائلة إن كان بلغة أجنبية، وعدد األجزاء أو اجمللدات وأقسامها، إن وجدت، ودار النشر، 

 .ر، وسنة النشر، ورقم الصفحة أو الصفحاتورقم الطبعة، ومكان النش

 :مثال

ج، دار لبنان للطباعة والنشر،  4م(، اجهلاد  إىل لغة العرب، 2007هـ/1438حسن سعيد الكرمي )ت 
 .239ص  1م، بريوت، ج1991



 :حماضرات املؤمترات -ج

ويذكر ”       ”يذكر اسم احملاضر كاماًل، وعنوان حبثه أو مقالته ابحلرف الغامق بني عالميت اقتباس، هكذا 
ثر من اثنني إن كانوا أك” رفاقه/رفاقهما“عنوان الكتاب كاماًل، واسم احملرر أو احملرِرَْين ويضاف إليه/إليهما كلمة 

 على أن 

 .املراجع، واسم دار النشر، ومكان النشر، وسنة النشر، ورقم الصفحة أو الصفحاتتذكر أمساؤهم مجيعاً يف قائمة 

 :مثا 

السابع  ، املؤمتر الدويل”أوقاف دمشق وأثرها على احلركة العلمية فيها يف العصر األمو “شكران خربوطلي، 
نية، مطبعة اجلامعة األردلتاريخ بالد الشام: األوقاف يف بالد الشام، حترير الدكتور حممد عدانن البخيت، 

 .27-13م، ص 2009منشورات جلنة اتريخ بالد الشام، عمان، 

 :اجملتات -د

يذكر اسم صاحب البحث أو املقالة كاماًل، وعنوان حبثه أو مقالته ابحلرف الغامق بني عالميت تنصيص هكذا 
لد للمجالت األجنبية، ورقم اجمل ويذكر اسم اجمللة ابحلرف الغامق للمجالت العربية، وحبروف مائلة”       ”

 .والعدد، ورقم الصفحة أو الصفحات
 :مثال

 98-81، ص 18م، العدد 2002، جملة املعجمّية، تونس، ”الوضع واالشتقاق والداللـة“حسن محزة، 
 املراجع األجنبي  
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-  Fernández-Manzanal, R., Rodríguez-Barreiro, L., & Carrasquer, J. (2007). Evaluation of 

environmental attitudes: Analysis and results of a scale applied to university students. 
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 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد -13
وايً مبا وبناء اجلملة لغجهليئة التحرير احلق إبجراء أ  تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة،   -14

 .يتناسب مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا
 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب  -15
 ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذ  نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً  -16

 
عزيز  الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من  متاحظ :

حيث الشكل الذ  ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة جهلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال 
 .االلتزام هبا

 آليات النشر واإلحال :

يوماً  30 من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث
 3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 لألخذ ابملالحظات . أشهر(

ة الدور األكثر، حسب أولوي ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على
حالة للنشر

ُ
 .وزخم األحباث امل

 رسوم النشر
هي منظمة مستقلة ال تتلقى أ  دعم من مؤسسة / منظمة حكومية. يتم تشغيل اجمللة فقط من معتمد لألحداث  

لربيدية اخالل رسوم نشر الباحث. الرسوم هي ملعاجلة تغطية النفقات مثل حتكيم البحوث وحتليلها واخلدمات 
 .لنتمكن من تغطية تكاليف النشر ,والوصول إىل اإلنرتنت وغريها

 :رسوم النشر مبي  كاآليت
 دوالر 100للطالب  النشررسوم 
 دوالر200 الألساتذة النشررسوم 

 ابلنسبة لألحباث اليت هي حباجة إىل هذه اخلدمات دوالر 400دقيق اللغو  رسوم التنسيق والرتتيب واملراجعة والت
بعد تلقي الباحث رسالة قبول أويل لبحثه للنشر يف اجمللة, تدفع رسوم النشر عرب الرابط، مث يصدر خطاب القبول 

 الرمسي
 https://iccspm.com/pay?category=journal  حصرًا و ال تقبل أ  طرق اخرىل لدفع رسوم

 ر.النش
 

https://iccspm.com/pay?category=journal%20%20
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