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Abstract 

Arabic language has challenges considering the repercussions of globalization and that was the 

motivation for this study. 

The study aims to determining the best strategies for teaching the Arabic language for saving our 

Arab identity in the era of globalization, the factors affecting the selection of strategies for teaching 

the Arabic language, the difficulties facing teachers, and finally arriving at proposals and 

recommendations. 

Imposition of the study: It is expected that the methods and strategies of teaching the Arabic 

language will affect the preservation of the Arab identity in the era of globalization. This study is 

descriptive, it used the social survey method using the comprehensive enumeration method. The 

questionnaire tool applied to the Arabic language teachers, who numbered (65) teachers, and 

interviews with a sample of (15) experts in teaching Arabic were don. The results of the research 

appeared the impact of teaching strategies of Arabic language on preserving the Arab identity and 

challenges via globalization affected, it by increasing teachers’ skills through choosing methods 

and strategies for teaching Arabic. The study recommended to focus on training Arabic language 

teachers and providing them with Arabic language skills. 

 

Keywords: Education Strategies - Arabic Language - Teaching Arabic Language - Arab Identity 

- Globalization 

 
      

 امللخص

الدراسة اىل حتديد  وهتدف، لغتنا العربية حتدايت معاصرة يف ظل تداعيات العوملة وكان ذلك الدافع هلذه الدراسةتشهد 
حتديد العوامل  -أفضل االسرتاتيجيات املستخدمة يف تعليم اللغة العربية للحفاظ على هويتنا العربية يف عصر العوملة 

، لتوصل ملقرتحات وتوصياتوا –والصعوابت اليت تواجه املعلمني –العربية املؤثرة على اختيار اسرتاتيجيات تعليم اللغة 
عصر  من املتوقع أن تؤثر طرق واسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف احلفاظ على اهلوية العربية يفأما فرضية الدراسة: ف

تبيان واستخدمت أداة االسالعوملة. وهذه الدراسة وصفية استخدمت منهج املسح االجتماعي بطريقة احلصر الشامل 
واستخدمت املقابالت مع عينة من خرباء تعليم اللغة العربية  –( معلم 65املطبق على معلمي اللغة العربية وعددهم )

ربية توصلت نتائج البحث أن اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية هلا أتثري يف احلفاظ على اهلوية الع، ( خبري15وعددهم )
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، العربية ليت تواجهها يف عصر العوملة تتأثر مبهارات املعلمني يف اختيار طرق واسرتاتيجيات تعليم اللغةيف ظل التحدايت ا
 وأوصت الدراسة أبمهية تدريب معلمي اللغة العربية واكساهبم مهارات اللغة العربية 

    

 املقدمة

شةةةةةةملنا لجامعةةةةةةة  وهةةةةةةي القةةةةةةوميرمةةةةةة  هويةةةةةةة كياننةةةةةةا  فهةةةةةةيمةةةةةةة العربيةةةةةةة اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة تعةةةةةةد مةةةةةةن ال وابةةةةةةت األساسةةةةةةية لأ
 الفكةةةةةةةر ابةةةةةةةداعات األمةةةةةةةة ومعلةةةةةةةم مةةةةةةةن معةةةةةةةا  النتةةةةةةةا  هامةةةةةةةة ضةةةةةةةمن أدوات داة أحافظةةةةةةةة تراثنةةةةةةةا و  وموحةةةةةةةدة لكلمتنةةةةةةةا

فةةةةراد ومهةةةة ة وصةةةةل فعالةةةةة يف بوتقةةةةة ا تمةةةةع للسةةةةري قةةةةدما يف هنةةةةا تعةةةةد وسةةةةيلة مةةةةن وسةةةةائل التواصةةةةل بةةةةني األإكمةةةةا   األديب
 شم قدميا وحدي ا.والوقوف هبا على عتبات التاريخ شاخمة كالطود األمصاف الدول املتقدمة 

بسةةةةةةةةبب الظةةةةةةةةروف الراهنةةةةةةةةة خصةةةةةةةةومها، لغتنةةةةةةةةا العربيةةةةةةةةة تشةةةةةةةةهد حتةةةةةةةةدايت عربيةةةةةةةةة وعامليةةةةةةةةة يف العصةةةةةةةةر احلةةةةةةةةا  مةةةةةةةةن و 
تغيةةةةةةري مةةةةةةن وظيفتهةةةةةةا عةةةةةةن طريةةةةةةق  واالنتقةةةةةةا دعةةةةةةوات لتهميشةةةةةةها  إطةةةةةةالقحتةةةةةةين هبةةةةةةا مةةةةةةن  العوملةةةةةةة الةةةةةةيتوتةةةةةةداعيات 

 . امساهت

لنسةةةةةةتخر  كنو هةةةةةةا العربيةةةةةةة، وننقةةةةةةب عةةةةةةن مكةةةةةةو ت اللغةةةةةةة  ونسةةةةةةتقر ن نراجةةةةةةع حسةةةةةةاابتنا أعلينةةةةةةا أن ننتبةةةةةةه و لةةةةةةذلك 
إجيةةةةةةاد البةةةةةةدائل املناسةةةةةةبة واحللةةةةةةول الناجحةةةةةةة  العوملةةةةةةة وحماولةةةةةةةحةةةةةة  يتسةةةةةة  لنةةةةةةا الوقةةةةةةوف يف وجةةةةةةه حتةةةةةةدايت ودررهةةةةةةا، 

 .قبلمن ذ   مة العربية أك رابت يهدد ثوابت األ اجلارف، الذ يقاف هذا ال ح  والسيل إل

 االعتمةةةةةةةةادح ي ةةةةةةةةا  ةةةةةةةةو احلصةةةةةةةةول علةةةةةةةةى  والسةةةةةةةةعيمةةةةةةةةا غةةةةةةةةد  مةةةةةةةةن تغيةةةةةةةةري سياسةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةيم يف عاملنةةةةةةةةا العةةةةةةةةريب و 
ابلتعلةةةةةيم اىل نظةةةةةاف اخلصخصةةةةةة وفةةةةةتح األبةةةةةوا  للجامعةةةةةات  واالنتقةةةةةالمةةةةةن املؤسسةةةةةات التعليميةةةةةة العامليةةةةةة  األكةةةةةادميي

األجنبيةةةةةةة اخلاصةةةةةةة وتغيةةةةةةري مناهجهةةةةةةا يف املةةةةةةدارة واجلامعةةةةةةات وأتكيةةةةةةد علةةةةةةى أمهيةةةةةةة اللغةةةةةةة اإل لي يةةةةةةة يؤكةةةةةةد علةةةةةةى أن 
علةةةةى أحةةةةةد خاصةةةةة  يف مةةةةةا يتصةةةةل  اب افظةةةةةة ، أتثةةةةةريا سةةةةلبيا ال  فةةةةةى لغتنةةةةا العربيةةةةةة ليسةةةةت مبنةةةةةأ  عةةةةن أتثةةةةةري العوملةةةةة 

وتقةةةةةةةةةدير اخلصوصةةةةةةةةةية التار يةةةةةةةةة والرتاثيةةةةةةةةةة للمنطقةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة  االجتمةةةةةةةةةاعييةةةةةةةةةة واللغةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة والتماسةةةةةةةةك علةةةةةةةةى اهلو 
مةةةةةةا نةةةةةةتج  إال أنةةةةةةه ابلةةةةةةرام مةةةةةةن اجلهةةةةةةود املبذولةةةةةةة الةةةةةةيت حتفةةةةةة  هلةةةةةةا مكانتهةةةةةةا و اسةةةةةةكها  ، والتمسةةةةةةك ابلقةةةةةةيم والتقاليةةةةةةد

ابيةةةةةات النظةةةةةاف التعليمةةةةةي اجلديةةةةةةد إجيقةةةةةد ظهةةةةةرت ومةةةةةن جهةةةةةة أخةةةةةر   . بعوملةةةةةة التعلةةةةةيم يف ا تمعةةةةةات العربيةةةةةة ىيسةةةةةم
مبصةةةةةادر واسةةةةةرتاتيجيات التعلةةةةةيم والةةةةةتعلم املتنوعةةةةةة  االسةةةةةتعانةوالةةةةةيت تتم ةةةةةل يف تطةةةةةوير طةةةةةرق التعلةةةةةيم وحتةةةةةديث وسةةةةةائل 

 لكرتونية والشبكة العاملية.اليت تتصدرها املصادر اإل

 العوملة  –عربية اهلوية ال –تعليم اللغة العربية  –اللغة العربية  -التعليم إسرتاتيجيات  :االفتتاحيةالكلمات 
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 العمل :خطة 

 -التا :  عشر نقاط ترتك  يف عمل خطة مكونة من متلفد 

                                                                        السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث.عمل مسح شامل للدراسات  -
                                            البحث.حتديد مشكلة الدراسة اليت يقوف عليها هذا   -
 وأمهيته.          أهداف البحث -
 فروض البحث.  -
 .     مفاهيم البحث -
 البحث.نظرايت   -
 املنهجية.  اإلجراءات -
 للبحث.   النتائج العامة  -
 البحث.التوصيات اليت أسفر عنها هذا  -
 خلا ة.ا -
 

 الدراسات السابقة -1

ة لسكان العا  اللغة األف لسكان العا  العريب واللغة ال اني ابعتبارهاحتظى اللغة العربية مبكانة مرموقة بني لغات العا  
ئق األمم اللغات الست اليت تكتب هبا واث وإحد  االنتشارواللغة ال ال ة على مستو  العا  من حيث سعة  اإلسالمي

ديسمرب من كل عاف  18يوف  اعتمادوقد مت  اليونسكو،املتحدة ويتحد  هبا أك ر من اثنان وعشرون عضو من منظمة 
 (.1999:24 - أمني )جالليوماً عاملياً للغة العربية 

 مفرداهتان وائب الدهر وإثرائها ونفي ال ال عالعلماء للحفاظ عليها من ش اهتمافاللغة العربية لغة حية استحوذت على 
 (. 1996:8السيد يعقو ,  )بكرلتلبية متطلبات العصر 

لعقل وتوسيع دائرته ليشمل الكل حيث ان العوملة نظاف عاملي جديد يقوف على ا الشيءمصطلح العوملة يفيد مع  تعميم 
نظمة واحلضارات وال قافات لأ اعتباربداع التقين اري ا دود دون لكرتوين وال ورة املعلوماتية القائمة على املعلومات واإلاإل

 (.1998:1 -  عرور )ابووالقيم واحلدود اجلغرافية والسياسية القائمة يف العا  
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ر مجيع تسعى اىل جعل العا  قرية واحدة وصه ا هنأحيث  العربية ،تعد العوملة من التحدايت اليت تواجه اللغة كما 
 ا تمعات يف بوتقة واحدة. وهذا يؤد  اىل تطويق األبداع األديب واللغو  لد  الشعو .

عارف الرتاثي الشعو  وال قافات على بعضها البعض للت إلنفتاحن تتيح فرصة نوعية أما إوالعوملة سالح ذو حدين فهي 
 (.2009:4- خر )جعرير حممدلغاء األإكان اايتها   إذاىل تدمري ال قافات إد  و اهنا تؤ أوالفكر  واملعريف 

ائل حدي ة عن طريق تنمية الفكر بوس، جيايب للعوملة واستخدامه خلدمة اللغة العربية ميكن تسخري اجلانب اإلكما 
مواجهة  يفساعد ت وإسالمية سرتاتيجيات وطنية وقوميةإ ، العتماد ائيمع روح العلم وحرية الر  ىوعصرية متطورة تتالق

 (.2011:2 - الغ و ال قايف اخلارجي )وليد عبد اهلاد  العومير

موعة من السمات فهي جم العوملة الثقافيةأما  أمتهم ،الكيفية اليت يعرف الناة هبا ذواهتم أو أبهنا  تعرف اهلويةو 
حيث ،  ات أخر من اهلوايت ال قافية  تمع، وجتعلها متمي ة عن اريها  واخلصائص اليت تنفرد هبا شخصية جمتمع ما

تتم ل تلك اخلصائص يف اللغة واريها من القيم ال قافية املختلفة واليت تشكل يف جمموعها صورة متكاملة عن ثقافة هذا 
 ا تمع. 

حيث ابتت أالب ،   املناهج الرتبوية والتعليمية يفوقد شق مشروع العوملة ال قافية طريقه اىل التنفيذ من خالل التدخل 
من اللغة  الالعديد من الدول العربية تدرة ابللغة االنكلي ية كلغة اساسية بد يفاجلامعات ومؤسسات التعليم العا  

 العربية.  

خاصة ميكن أن تساهم به اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية يف احلفاظ على هويتنا العربية و  الذ ومن هنا يتضح لنا الدور 
 ابستقراء الدراسات السابقة اليت  دها.   ، ت وحتدايت العوملة يف ظل تداعيا

  ل خطرا على  ، راثآن للعوملة أيالتعليم للغة العربية يف عصر العوملة اكدت نتائجها  كما أن اسرتاتيجيات   
يف تسلل كم  يبدو ذلكو  وجامعاهتا مظاهر الضع  بدأت تتسلل ملعظم البالد العربية  ال قافية و اناللغة العربية واهلوية 

اللغة  معلمي ما وال سي القائمني على تعليم اللغة هجر الفصحى وضع   اللغة و هذههائل من املفردات الغريبة اىل 
 تقليدية. عليميةإسرتاتيجيات ت واستخدافتفشى األمية وشيوع العامية وندرة املعلم اجليد  إىلابإلضافة ، هذا العربية 
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 مشكلة البحث  - 2

ليم والتعلم للغة التع اسةةةرتاتيجيات اسةةةتخدافاليه الدراسةةةات السةةةابقة من نتائج ابت واضةةةحا أمهية  تما توصةةةليف ضةةةوء 
اف ها للحفاظ على اهلوية العربية يف ظل حتدايت العوملة من خالل االهتماقو بكامل سةةةةةةةةةةةةابق عهدها  وعودهتا اىلالعربية 

 بسين. علميأبسلو   بطرائق تعليمها وتوصيل هذه اللغة اىل املتعلمني

 : االسرتاتيجيةتعرف و 

يق استخداف اإلمكانيات واملواد والوسائل املتوفرة على أمت وجه لتحقأيضا  تعينكما   األهداف، واختيارأهنا فن القيادة  
 األهداف املنشودة.

 هي:التعليم  واسرتاتيجية

تدريسه للمواد  إهنا أسلو  املعلم يفكما   املتغري،سياق من أساليب وطرق التدريس وتقنيات تنشين الفصل الدراسي  
ملساعدته خدمها املعلم يستالوسائل واألدوات واإلجراءات اليت هي  كذلك  املرجوة،ويف طريقته لتحقيق األهداف التعليمية 

رجات تعليمية مقبولة  َمهمته،يف   ضوء يفإهنا أيضا اجلو العاف داخل الفصل الدراسي املساعد على الوصول اىل خمخ
سبق واخلطة اليت يتبعها املعلم لتحقيق هدف ت واسرتاتيجية اإلمكا ت املتاحة

خ
  .عليميالتعليم هي ابختصار التخطين امل

 -ىل: ابعض االسرتاتيجيات املستخدمة يف تعليم اللغة العربية ميكن حتديد طبيعتها وتصنيفها 

 التعلم التعاوين. اسرتاتيجية -
 تعلم األقران. اسرتاتيجية -
 .االكتشاف اسرتاتيجية -
 التدريس املتبادل. اسرتاتيجية -
 لعب األدوار. اسرتاتيجية -
 التعليم الذايت. اسرتاتيجية -
 احلوار واملناقش. اسرتاتيجية -
 العص  الذهين. اسرتاتيجية -
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 -لي: تشمل ما يأما العوامل اليت قد تؤثر على اختيار املعلمني السرتاتيجيات تعليم اللغة العربية 

 معتقدات املتعلمني حول تعلم اللغة. -
 عمر املتعلم )م ال التعليم الذايت يستخدف للمتعلمني فوق ال الثيني(. -
م أك ر من متعددة للتعلعلى سةةةةةةةةةةبيل امل ال تسةةةةةةةةةةتخدف اال   إسةةةةةةةةةةرتاتيجيات كان ذكر أو أن ى )  إذاجنس املتعلم  -

 الذكور(.
 ددة(.اسرتاتيجيات متع يقوموا بعمل ءة العاليةذوات الكفا )حيث أن املتعلمنيمستو  كفاءة املتعلمني  -
 نطاق )لكل اسةةةةةةرتاتيجية سةةةةةةواءا كانت اسةةةةةةرتاتيجية احلف  او اسةةةةةةرتاتيجية التعلم التعاويناخللفية ال قافية للمتعلمني  -

التعلم  ةاسةةةرتاتيجيف  أما احل اسةةةرتاتيجيةيسةةةتخدموا على سةةةبيل امل ال  األسةةةيويني ثقايف يف اسةةةتخدامها، فاملتعلمني
 يستخدمها املتعلمني الغر  واألمريكان(.لتعاوين، ا

)يعترب من اهم دوافع التعلم، االهتماف واسةةةةةةةةةةتخداف االسةةةةةةةةةةرتاتيجيات املتعددة واملتنوعة حيث ينتج الدافع من التعلم  -
 .عنها حتصيل اعلى الدرجات(

  أهداف البحث -3 

الوسائل  ألفضلول الوص وكيفيةر لغتنا العربية هبا اهلدف من هذا البحث بعد التعرف على ماهية العوملة ومد  أتث  
  -على اآليت : التعرف املتسارع هو حلفاظ على اهلوية العربية يف هذا العا  الشاسع يتس  لنا ال

 .م اللغة العربيةأفضل االسرتاتيجيات املستخدمة يف تعل   -
 .اللغة العربية مالعوامل املؤثرة على استخداف واختيار املعلمني السرتاتيجيات تعل   -
ة التعرف على الصعوابت اليت تعوق استخداف املعلمني السرتاتيجيات تعليم اللغة العربية للحفاظ على هويتنا العربي -

 .يف عصر العوملة
 .التوصل اىل التوصيات واملقرتحات اليت تسهم يف تعليم اللغة العربية للحفاظ على هويتنا العربية يف عصر العوملة -
 البحثأمهية  - 4

 مفرداهتا،و هذا البحث أمهية دراسة أتثري العوملة على اهلوية الوطنية املتم لة يف لغتنا العربية واحلفاظ على قوهتا وتراثها أبر  
 تعليم وعوامل مؤثرة على قوة واستخدامات اللغة واريها.  تاسرتاتيجياودراسة كل ما يتعلق هبا من 

 -اآليت:  يفأمهية البحث  وتتلخص

 .يد على دور اللغة العربية يف احلفاظ على اهلوية القومية لالمة العربية يف ضوء حتدايت العوملةالتأك -
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 .اللغة العربية عامليا عن طريق تبسين وتسهيل طرق تعلمها ةتع ي  مكان -
 أمهية تطوير اسرتاتيجيات التعليم ملناهج اللغة العربية حلماية هويتنا العربية ىف عصر العوملة. -
 
فروض البحث - 5  

دراسة مد  و  واملتعلمني ملعرفةاملستخدمة يف تعليمها للمعلمني  واالسرتاتيجياتعن اللغة العربية  استبيانمت عمل      
والقوة بطرق تدريسها والبيئة املتوافرة للدراة واملدرة للغة.  االنتشارأتثر اللغة العربية من  حية   

https://forms.gle/RFHCamk1Kmc7FTZ6 

 -وقد اعتمد  على فرضيات يف االستبيان من أمهها: 

 مسامهة اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف احلفاظ على اهلوية العربية يف عصر العوملة. •

 بية يف عصر العوملة.على اهلوية العر  على احلفاظأتثري عوامل اختيار املعلمني السرتاتيجيات تعليم اللغة العربية  •

عوقات تعوق استخداف املعلمني االسرتاتيجيات احلدي ة يف تعليم اللغة العربية للحفاظ على من املتوقع وجود م •
 العوملة.هويتنا العربية يف عصر 

 مفاهيم البحث - 6

ومد   لعوملةااملتبعة يف هذا البحث ابلرتكي  على فهم املقصود ابهلوية الوطنية وحتدايت  م اسرتاتيجيات التعليماهيهتتم مف
هو:  دف يف هذا السياقالتعليم اليت ميكن أن تستخ السرتاتيجياتأتثريهم على تعليم اللغة العربية واالختيار األم ل 

- 

 .الوطنيةاهلوية  -
اللغة مسألة هوية وطنية و اسك جمتمعي وترا  حضار ، ورم  سيادة اتر ية وحضارية، فهي جبانب ذلك  ةتعترب مسأل

املعلومات إىل ، اعتبارا لكوهنا رافعة النمو املعريف املبكر، وأداة نقل املعرفة و راهنةمسألة تنموية وفكرية واقتصادية تنافسية 
صة يف والتواصل املعريف ال قايف، عرب مراحل تكوين اإلنسان وتنشئته، وخا عموف القو  املنتجة، ولسان اإلنتا  واإلبداع

الفنون برهنت اللغة العربية على قدرهتا عرب التاريخ على   ل وهضم واستيعا  كل العلوف و  والشبا ، فقدمراحل الطفولة 
 واآلدا .
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 حتدايت العوملة. -
جيداً يف  هالحظنالعوملة كما سبق تعريفها هي عملية مستمرة تقوف على االعتماد املتبادل واملت ايد يف أرجاء العا  الذ  

ها لتؤكد دور املؤسسات التعليمية على اختالف مراحل وأييتا االت االقتصادية والسياسية واالجتماعية وال قافية. 
ة االقتصادية وضرورته، والذ  يعترب قوة دافعة للمجتمع لتنوير العقول وحتقيق النهض احلقائق األكادميية يف أمهية التعليم

وتفعيل خمتل  الربامج التنموية، وإحرا  العديد من املكاسب االجتماعية وال قافية، لذلك فإن قوة ا تمع تستمد أساساً 
لذلك جيب أال نغفل قيمة احلوار  وكذلك ثقافية.من قوة النظم التعليمية. فالعوملة هلا انعكاسات مركبة علمية وتقنية 

وأمهيته يف املؤس سات التعليمية األكادميية لكونه غقق التوا ن واالستقرار الفكر  كما يتم  من خالله املوا نة العقالنية 
ذو  ت يف كل  ما يطرح عليه من أفكار ومقرتحات تتعلق خبصوصية الفكر والعقيدة ح  تبقى خصوصيتنا وهويتنا وال

 .يف خضم العوملة وتتالشى القيم واملعايري واألفكار واخلصوصيات اليت  ي   وطننا العريب األصيل

 نظرايت البحث - 7

 البيولوجية،ية الفطرية النظر و  السلوكية،النظرايت العلمية املستخدمة يف عمل األحبا  عموما متنوعة ومتعددة م ال النظرية 
 البيئية.  والنظريةالنظرية التفاعلية و  البنائية،النظرية و 

ل، قوامها النظرية البنائية الوظيفية واليت تعرف على أهنا رؤية يف نظرية التعلم ومنو الطف استخداف اعتمد ويف حب نا هذا 
ب  داخليًّا، ل إن املعلومات تب اخلربة،أن الطفل يكون نشطًا يف بناء أمناط التفكري لديه؛ نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع 

رية البنائية يفرتض فهي ترك  دور املتعل ِّم يف البناء الشخصي املعريف. يف النظ واللغة،وذلك مبساعدة البيئة وا ين وا تمع 
أن املعارف عبارة عن أبنية عقلية منظمة داخليًّا،   ل قواعد للتعامل مع املعلومات واألحدا ، ويتم عن طريقها تنظيم 

 .رة إجيابية، والنمو املعريف، ابالعتماد على اخلربةاألحدا  بصو 
  

 -املستخدمة: ومن أهم مفاهيم النظرية البنائية 
 .قدرة اإلنسان على التكي  مع خربٍة ما، والتالؤف معها، ويضم هذا املفهوف عنصرين مها: التم يل، واملواءمة :التكيف
 .امل ريات اخلارجية مع الرتاكيب العقلية الداخلية للفردحيث مالءمة هو العنصر األول للتكي   ل:التمثي
التضمني، وهو العنصر ال اين لعملية التكي ، وعكس التم يل، فالفرد يف هذه احلالة يغري نفسه لتتكي  أ   :املوائمة

 .مع العا  اخلارجي
 .التفاعل بني الفرد والبيئةوهو التوازن: 
 .بشكل أك ر كفاءةاجتاه فطر  يقوف بربن الصور  :التنظيم
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أمرًا ابلَغ  احلسم يف موضوع اكتسا  اللغة يظل نفإمستمر، ذاً التعلم واكتسا  اللغة حسب هذه النظرية، بناء وإبداع إ
 التعقيد؛ فهي ليست جمرد خصوصية التمي  على احليوا ت، بل هي صورة تكون اإلنسان ابعتباره إنساً  

 
 للبحث اإلجراءات املنهجية - 8

دوات أو  تباعهإعلى نوع الدراسة املستخدمة لتحديد املنهج املمكن  اعتمدتهذا البحث  يفاملنهجية املتبعة  اإلجراءات
 جمال الدراسة.  يفالدراسة املعتمد عليها 

 
 :الدراسةنوع 

ملوضةةوع البحث, فقد  والكيفي الكميهتتم ابلوصةة   اليتهذا البحث من الدراسةةات الوصةةفية  يفتعترب الدراسةةة املتبعة 
 تعليم اللغة العربية وتطبيقها يف اسةةةةةةةةةةةتخدامهاالتعليم اليت ميكن  اسةةةةةةةةةةةرتاتيجياتهذا البحث ابلتعرف على  وحتديد  مهتا

 ظل حتدايت العوملة.  يفللحفاظ عليها وعلى اهلوية الوطنية 

 املستخدم:املنهج   

عن طريق عمل مسةةةةةةةةةح شةةةةةةةةةامل ملعلمي اللغة العربية  لتطوير االسةةةةةةةةةرتاتيجيات  االجتماعيمنهج املسةةةةةةةةةح  اسةةةةةةةةةتخدافمت 
 املستخدمة يف تعليم اللغة العربية والتعرف على املعوقات والتوصل اىل احللول واإلمكا ت الال مة ملواجهتها

 أدوات الدراسة

 -على:  اعتمدتيف هذا البحث  استخدمهااألدوات اليت مت 

 واملتعلمني للغة العربية.  املعلمني، للمهتمني، استبيانتصميم  -
عمل مقابالت عن بعد مع اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية كأداة مسةةةةاعدة يف الدراسةةةةة للتعرف على اراء اخلرباء  -

 يف استخداف االسرتاتيجيات احلدي ة يف تعلم اللغة العربية للحفاظ على اهلوية الوطنية يف عصر العوملة.
 الدراسة:جماالت 

 وبشر .مكاين  وجمالنطاق يف هذا البحث  يفالكمية  ةالتحليليجراء الدراسة إمت 

ففي ا ال املكاين مت اجراء الدراسة امليدانية على عينة عمدية من مدارة التعليم املتوسن مبحافظة بورسعيد  -
 .( مدارة10جبمهورية مصر العربية وبلغت عددها )
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لعريب امت حتديد ا ال البشر  للبحث عن طريق احلصر الشامل جلميع معلمي اللغة  فقد البشر ا ال  يفأما  -
 التعليم.( من اخلرباء يف جمال 15)اىل عدد  ابإلضافةمعلم  (65)حمل الدراسة وعددهم  ابملدارة

 النتائج العامة للبحث - 9

حسةةةةةةةةةةةةةةةا   املعرفية واالجتماعية على ابالسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجياتتوصةةةةةةةةةةةةةةةل نتائج البحث اىل انه يف اآلونة األخرية  اد االهتماف 
طرق باالسةةةةرتاتيجيات السةةةةلوكية اليت كانت مسةةةةيطرة على حقول الرتبية خالل العقود املاضةةةةية والسةةةةبب  ايدة االهتماف 

 على املعرفة وتنمية أمناط التفكري املختلفة لديهم أك ر من االهتماف بتحصيل املعرفة نفسها. احلصول

 تتمثل يف: العوامل وإن من أهم 

   العربيةاللغة  معلمياالجتاهات املتوفرة لد. 
  العربيةاللغة  معلميمهارات. 
  ا لديهم من يتيح للطال  فرصةةةةةةةةةةة التعلم اجلديد مب الذ أن التعليم الفعال للغة هو  البنائية يرونأصةةةةةةةةةةحا  النظرية

 على حسةةةةةةةا  الناتجProcess للعمليةخربات سةةةةةةةابقة الن هذه اخلربات تيسةةةةةةةر عمليات التعليم ويعطون أمهية 
Product 

 :مثليفضلون استخدام االسرتاتيجيات  إذا

  التعاوينالتعليم. 
   واملسرحية الذهينالعص. 
  التباد التعليم. 
  ذلك. ومشابهلعب األدوار 

 :أمههايف ضوء النتائج اليت توصل هلا البحث توجد العديد من املعوقات والتحدايت 

 .اللغة العربية واريهم من املدرسني ابستخداف اللغة العربية الفصحى مدرسيعدف عناية  .1
 .اللغو االفتقار اىل أدوات القياة املوضوعة يف تقومي التعليم  .2
 .العربيةقلة استخداف املعينات التعليمية والتقنيات احلدي ة يف تعليم اللغة  .3
 .ا دحاف النحو ابلقواعد الك ري منها ليس وظيفيا .4
  .اىل دراسات علمية للمبتدئنيعليم القراءة افتقار طرق ت .5
 .تعليم الطفل للغة الفصحىيف  الفجائياالنتقال  .6
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 .املتخصصنينقص املعلمني  .7
 اخنفاض مستو  املعلمني املدربني .8
 العصر.بعد اللغة العربية اليت يتعلمها الطال  يف املدارة عن فصحى  .9

 الدولية.صعوابت الكتابة والقراءة ابللغة العربية يف املدارة  .10
 العربية.عدف االهتماف بتطبيق الطرائق الرتبوية احلدي ة يف تعليم اللغة  .11
 هبا.قلة املناشن املدرسية املتعلقة ابللغة العربية وعدف اهتماف املعلمني  .12
 العربية.أتثري وسائل االعالف على اجلهود املبذولة يف تعليم اللغة  .13
 للفصحى. لي ية وخطر ا دواجية العامية خطر ثنائية اللغة العربية من منافسة اللغة اإل .14

 
 التوصيات - 10

 نتائج وحتليلها مت ضلأفالعربية للحصول على  اللغةبعد التحليل الكمي والوصفي لنتائج االستبيان ومقابالت خرباء 
د تساعد على تقوية املعلم واملتعلم للغة العربية كما اهنا ق ةرفع كفاءالوصول اىل بعض التوصيات اليت قد تؤثر بدورها يف 

 -ات: التوصيابللغة ودعمها يف عصر العوملة للحفاظ على اهلوية العربية وتراثها. ومن اهم هذه  االهتماف
 .ريقة لعب األدوارمهارات اللغة العربية م ل ط واكتسا التعليم احلدي ة  تاسرتاتيجيا استخدافتدريب املعلمني على  .1
 .توفري بيئة مناسبة يف املراك  ال قافية ملمارسة املعلمني األنشطة اللغوية يف احلياة العامة .2
 .للوسائل التعليمية إنتاجيةك  ا أحدا  مر  .3
 .ارة حب اللغة العربية يف السنوات األوىل للطفل .4
 .اللغة العربية يف تعليمالتقنيات املعاصرة  ستخدافايف  لالبتكار واألبداعمسابقات ومعارض  .5
 .ختصيص قنوات أتصال لتعليم اللغة العربية الفصحى يف املناشن اللغوية واحلياة العامة .6
 اليومية. ياتهحاللغة العربية لد  املواطن يف  استخدافوسائل األعالف املختلفة يف تع ي  وتقوية حب  استخداف .7
 تابة. مهارات اللغة العربية حتداثً وك مإل كساهبتوفري دورات مستمرة للقائمني على تدريس اللغة العربية  .8
 التعلم احلديث. تاسرتاتيجيا الستخدافتوفري دورات مستمرة  .9

 مهارات اللغة العربية حتداثً وكتابة. ألجادهمراك  تدريبية يف املدارة واجلامعات  أقامه .10
لتطبيقي يف الكتب املدرسية حبيث تراعي مستوايت املعلمني و كنهم من  ايدة املخ ون  ايدة حجم اجلانب ا .11

 اللغو  املناسب.
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ألفةةةةةاظ وكلمةةةةةات عربيةةةةةة  الكتسةةةةةا لتعلةةةةةيمهم الطةةةةةرق امل لةةةةةى  للقةةةةةائمني علةةةةةى الرتبيةةةةةة ،تةةةةةوفري دورات توعويةةةةةة  .12
 سليمة ليتم التكامل بني األسرة واملدرسة وا تمع.

 لغة العربية مسئولية مجاعية مشرتكة بني مجيع أفراد ا تمع.تعليم وتعلم ال اعتبار .13
مركةةةةة  للوسةةةةةائل التعليميةةةةةة يعمةةةةةل علةةةةةى أبةةةةةرا  عالقةةةةةة اللغةةةةةة العربيةةةةةة ابلتقنيةةةةةات احلدي ةةةةةة يسةةةةةهم يف  اسةةةةةتحدا  .14

  كني املستخدمني للغة العربية ويرسخ يف ا تمع مفهوف أمهية اللغة العربية وأستخدمها املت ن.
 اخلـــاتـــمـــة. 11

وهةةةةةى تفةةةةةرض نفسةةةةةها  وال قةةةةةايف والفكةةةةةر  العلمةةةةةيأن اللغةةةةةة العربيةةةةةة حتيةةةةةا وت دهةةةةةر حبيةةةةةاة االمةةةةةة فاللغةةةةةة تقةةةةةو  ابإلنتةةةةةا  
اسةةةةةةتطاعت بفضةةةةةةل    ،علةةةةةةى هويةةةةةةة أهلهةةةةةةا وبعةةةةةةد تعرضةةةةةةها للتحةةةةةةدايت واملعرفةةةةةةة وحتةةةةةةاف وتنتشةةةةةةر يف العةةةةةةا  ابلعلةةةةةةم 
إِّ ا “الع يةةةةةة  قةةةةةةال   تعةةةةةةاىل يف كتابةةةةةةه  السةةةةةةرمد لنورانيةةةةةةة واخللةةةةةةود واكتسةةةةةةبت القداسةةةةةةة وا ،تعةةةةةةاىل االسةةةةةةتمرار والبقةةةةةةاء

 فهةةةةيفةةةةبحف    لكتابةةةةه الع يةةةة  حفظةةةةت اللغةةةةة العربيةةةةة  "صةةةةدق   العظةةةةيم " حلةةةةافظون لةةةةهَوإِّ ا  الةةةةذكرَ ْةةةةنخ نَة اْلنَةةةةا 
بيةةةةةة والةةةةةبالد الناطقةةةةةة جيةةةةةب ان تتضةةةةةافر كةةةةةل اجلهةةةةةات املعنيةةةةةة علةةةةةى مسةةةةةتو  الةةةةةبالد العر  الةةةةةدين.ابقيةةةةةة ببقائةةةةةه اىل يةةةةةوف 

كةةةةةأدوات سكةةةةةن أسةةةةةتخدمها حلمايةةةةةة لغتنةةةةةةا   اعتمادهةةةةةاأفضةةةةةل الطةةةةةرق الةةةةةةيت ميكةةةةةن  البتكةةةةةارابلعربيةةةةةة وتوحةةةةةد جهةةةةةدها 
ابملعلةةةةةم لةةةةةيكمن مصةةةةةةدر  االهتمةةةةةةافالعربيةةةةةة مةةةةةن اةةةةةة و اللغةةةةةات االجنبيةةةةةة والتةةةةةةأثري ابلسةةةةةلب عليهةةةةةا. كمةةةةةةا جيةةةةةدر أيضةةةةةاً 

 به من قبل املتعلمني واملقبلني على تعلم اللغة العربية. االستعانةقو  ميكن 

 الشكر والعرفان :

مت  ويةةةةل هةةةةذا البحةةةةث مةةةةن قبةةةةل عمةةةةادة البحةةةةث العلمةةةةي جبامعةةةةة األمةةةةرية نةةةةورة بنةةةةت عبةةةةد الةةةةرمحن مةةةةن خةةةةالل بةةةةر مج 
 الباح ةةةةةةات املنتميةةةةةةات اىلمت تنفيةةةةةةذ العمةةةةةةل املةةةةةةذكور يف هةةةةةةذا البحةةةةةةث مةةةةةةن قبةةةةةةل السةةةةةةريع، حيةةةةةةث  ويةةةةةةل البحةةةةةةث 

 األمرية نورة بنت عبد الرمحن. جامعة

 املراجع
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املةةةةةةؤ ر  دمشةةةةةةق،-جممةةةةةةع اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة اإلنسةةةةةةانية،اللغةةةةةةة مركةةةةةة  الدراسةةةةةةات  ف(2006) ،أمحــــــدحممــــــود  الســــــيد 5
 السنو  اخلامس "اللغة العربية يف عصر املعلوماتية.

تطةةةةةوير بةةةةةر مج اعةةةةةداد معلةةةةةةم العلةةةةةوف بكليةةةةةات الرتبيةةةةةة علةةةةةى ضةةةةةوء حتةةةةةةدايت  ف(2007) الطنطـــــاوي مصـــــطفى  6
 .5/134القرن احلاد  والعشرين دراسة تربوية واجتماعية 

العةةةةةةةدد الرابةةةةةةةع  الرتبويةةةةةةةة،ا لةةةةةةةة  العوملةةةةةةةة،اللغةةةةةةةات العربيةةةةةةةة وحتةةةةةةةدايت  ف(2018) حلمـــــــي ابـــــــو الفتـــــــو  عمـــــــار  7
 واخلمسون.

 والتنمية. العوملة (ف1999) ،جالل أمني  8
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