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 اململكة العربية السعودية-  املدينة املنورة-األستاذ املشارك بقسم التربية الجامعة اإلسالمية
Abstract
The current study aimed at identifying the indicators of thought immunity among the
Saudi University students in the light of some contemporary challenges, namely,
extremism, fanaticism and atheism. The researcher made use of the descriptive
method for fulfilling the purpose of the study. Furthermore, a questionnaire was
developed for collecting the target data. The questionnaire was administered to 90
staff members and 3000 university students (males and females) in the Saudi
universities. The study depicted the most significant indicators of the thought
immunity and the most and the least available thought immunity indicators among the
study participants. The results of the study also revealed that there were statistically
significant differences among the participants responses due to the specialization
variable. There were statistically significant differences among the study participants
in the light of the study year, gender and specialization variables.
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:امللخص
هدفت الدراسة تقديم تصور مقترح لتعزيز بعض القيم األخالقية بمناهج تعليم اللغة
 ولتحقيق هذا الهدف عرضت الدراسة لإلطار،العربية للناطقين بغيرها في اململكة العربية
 كما أنها تناولت تعليم اللغة العربية للناطقين،املفاهيمي للغة العربية من حيث مكانتها وأهميتها
 كما تناولت بعض القيم األخالقية من حيث،بغيرها من حيث مفهومه وأهدافه وأبرز مشكالته
 وتمثلت مشكلة الدراسة في معاناة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من،مفهومها وأهميتها
 وانطلقت أهمية الدراسة من أهمية القيم،بعض املشكالت سواء التعليمية أو األخالقية
 واستخدمت،األخالقية من جهة وأهمية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من جهة أخرى
ً
الدراسة املنهج الوصفي واعتمدت على االستبانة كأداة لجمع البيانات وفي النهاية قدمت تصورا
ً
مقترحا لتعزيز بعض القيم األخالقية في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من حيث ما
يتعلق باملحتوى املقرر واألنشطة الطالبية والبيئة التعليمية ومعايير اختيار املحتوى ومراحل
.تقديمه وكيفية تقويمه
 مناهج تعليم اللغة العربية، اململكة العربية، القيم األخالقية:الكلمة املفتاحية
.
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املقدمة:
إن تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها مع كونه ذا أهمية إلجادة تالوة القرآن الكريم،
ومعرفة أساليبه ،وفهم أسرار ألفاظه وتراكيبه ،والوقوف على أحكامه وأسراره وإتقان شعائر
اإلسالم ،وتالوة األدعية الواردة عن النبي (صلى هللا عليه وسلم) وذكر هللا تعالى وتسبيحه
وتحميده ،وتمجيده ،وتهليله ...إال أنه  -أيضا  -مهم للمحافظة على التراث العربي فكرا وثقافة
وأدبا ،ومن ثم املحافظة على الرابطة بين أبناء امللة الواحدة ..لذلك يشهد تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها في مختلف بلدان العالم اإلسالم  -بصورة خاصة  -اهتماما متز ً
ايدا وانتشارا
ً
ً
ً
وجهودا مشكورة تتمثل في إنشاء
مستمرا ،وتوليه البالد العربية على وجه أخص اهتماما ملحوظا
مراكز ومدارس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بغية نشر الثقافة اإلسالمية ملسلمي
العالم ،ومن ثم فهي "تضع مناهج وبرامج ومقررات لتعليم اللغة العربية لنوعيات مختلفة من
املتعلمين ،وملستويات متعددة من الدارسين ،وألغراض عديدة ،ودوافع كثيرة ،ولكبار وصغار،
ولتعليم يتم في بيئة اللغة ،وتعليم يتم في بالد أجنبية"(الناقة)2 :1998 .
ً
ً
وإذا كان تعليم اللغة العربية ألبنائها واجبا وطنيا  ،فإن تعليمها لغير أبنائها يعد واجبا
ً
دينيا؛ حيث يساعد على تصحيح األفكار ،ويقرب املعارف اإلسالمية إلى عقول وقلوب اآلخرين،
ويطلع العالم على ما في تراثنا من كنوز وأسرار؛ ومن ثم فمنذ القرن السابع امليالدي ،والضرورة
تدعو إلى تعلم لغة الدين والحضارة اإلسالمية (جبريل.)1 :2001 .
ونحن نعيش اليوم في أزمة أخالقية ،فقد ظهر في أغلب املجتمع ب ً
عضا من املفاهيم
املقلوبة واملصطلحات املشوهة ،والسلوكيات املهزوزة ،ويرى معظم علماء التربية بل معظم
ً
الناس على أن هذه هي أزمة أخالقية (ناصر .)15 :2006 .وهذه األزمة األخالقية عمت كثيرا من
املجتمعات البشرية فقد أظهرت الدراسات أن هناك زيادة في نسب اإلساءات األخالقية في
املجتمع.
مشكلة الدراسة:
مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،يكتنفه كثير من القصور من جوانب شتى
يتعلق بعضها بواقع العملية التعليمية ،وسياسة اإلدارة اللغوية وكفاءة القائمين بتدريسها ،بل
من ذلك ما يرتبط باملنهج الدراس ي ومدى صالحيته .كما أن تطوير أساليب تعليم اللغة العربية
تعترضه عقبات جمة ،منها كون العربية لم تعد لغة الخطاب في البيت أو في الشارع وال في
املدرسة ،فقد استحكمت العاميات على أبنائها وهزمتها في عقر دارها ،وزاحمتها اللغات األجنبية
في املدارس والجامعات ،ومعاهد البحث ،فاستأثرت بتدريس العلوم والتقنيات ووضع
املصطلحات العلمية (محمد املختار.) 1 :2009 .
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ً
كما أن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،يعانى عددا من املشكالت كما أشارت
توصيات املؤتمرات التي عقدت عن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،ومنها املؤتمر الدولي
األول لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،سوريا (مركز تعليم اللغات جامعة دمشق .أيام
27و  28و 29مايو ،)2004 ،واملؤتمر العاملي األول للغة العربية وآدابها :إسهامات اللغة واألدب في
البناء الحضاري لألمة اإلسالمية (الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا 30-28 .من نوفمبر
2007م) ،والـمؤتـمر ّ
الدولي ّ
األول لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها املنعقد بمركز اللغات
بالجامعة األردنية  ،2008املؤتمر العاملي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (جامعة امللك
سعود.)2009.
أسئلة الدراسة:
 .1ما اإلطار املفاهيمي لكل من تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها والقيم األخالقية.
 .2ما التصور املقترح لتنمية بعض القيم األخالقية بمناهج تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها؟
أهداف الدراسة تقديم تصور مقترح لتنمية بعض القيم األخالقية بمناهج تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها.
أهمية الدراسة:
 .1أهمية اللغة العربية بصفة عامة ولغير الناطقين بها بصفة خاصة.
 .2أهمية القيم األخالقية والحاجة املاسة لتنميتها في ظل متغيرات الواقع ومستجداته.
 .3إفادة الدراسة القائمين على مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خالل ما
تسفر عنه من نتائج وتقدمه من تصور مقترح.
 .4إفادة املعلمين من خالل ما تسفر عنه من نتائج وما تقدمه من تصور.
 .5فتح املجال أمام الباحثين لدراسات أخرى مرتبطة بنفس املجال.
منهج الدراسة :تستخدم الدراسة املنهج الوصفي باعتباره األنسب لتحقيق أهدافها.
مصطلحات الدراسة:
 .1غير الناطقين بالعربية :هم الطلبة غير الناطقين بالعربية وينقسمون إلى فئتين ،األولى فئة
العجم ملن ال يتحدثون العربية ،والثانية فئة ذوي األصول العربية ممن عاشوا وترعرعوا
بدول ناطقة بغير لغتهم العربية (أبو العينين) 2010.
 .2مناهج تعليم اللغة :هي مجموعة من الخبرات واملواقف اللغوية التعليمية التي تخطـط
ً
وتقــدم للدارسين لتمكينهم من تعلم اللغة استعماال وممارسة ،ومن ثم يلزمهم دراسة
األسـس واملعايير التي على أساسها تختار هذه الخبرات واملواقف وتخطط وتنظم وتسلسل
في مستويات تتابع بتتابع مستويات تعلم اللغة.
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 .3تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها :هو نشاط مقصود يقوم به فرد ما ملساعدة فرد آخر
على االتصال بنظام من الرموز اللغوية يختلف عن ذلك الذي ألفه وتعود االتصال به
(طعيمة.) 1987.
 .4القيم األخالقية :تعرف القيم األخالقية بأنها :تلك التنظيمات النفسية التي يكتسبها الفرد
من خالل معايشته لعادات وتقاليد الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ويمارس دوره من
خالله (القصير.) 344 :2012 .
الدراسات السابقة:
 .1دراسة فرج ( )2018استهدفت الورقة التعريف بجوانب من جهود األزهر الشريف في تعليم
اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ وتخص الورقة بالحديث عن تجربتين ،تتناول األولى منهما
تجربة الدراسات الخاصة ،وتتناول الثانية تجربة مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير
الناطقين بها باألزهر الشريف ،وسيتم عرض هاتين التجربتين من خالل تناول املحاور التالية:
العالقة بين اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ،تجربة الدراسات الخاصة باملعاهد األزهرية،
تجربة مركز الشيخ زايد لتعليم العربية لغير الناطقين بها ،التوصيات واملقترحات ،وقد
توصلت الورقة إلى بعض التوصيات واملقترحات التالية :االهتمام بهذه الفئة من الطالب
لطبيعتهم الخاصة من خالل االستمرار في تقديم الدراسات التي من شأنها تطوير تعليم
العربية لهم ،كالدراسات التي تستهدف حصر حاجات الدارسين من الثقافة العربية
اإلسالمية ،وتحديد مطالب نموهم ،ودوافعهم من تعلم العربية بغية االستعانة بها في تطوير
املحتويات الدراسية القائمة ،قيام جهة ما ولتكن جامعة الدول العربية بجمع شتات الخبرات
الفردية في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها وتجميعها لتشكل إطارا مرجعيا عربيا
لتعليم العربية لغير الناطقين بها ،يكون موجها وحاكما لتأليف املواد التعليمية ،وقياس
مهارات العربية عند الراغبين في تعلمها ،إفادة مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في
داخل مصر وخارجها من سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ فهي عمل
علمي قام على منهجية صحيحة ووفق إطار عربي حدد البناء اللغوي والثقافي لتعليم العربية
للناطقين بغيرها بشكل علمي ومدروس.
 .2دراسة أبو العينين ( )2010هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر السبورة التفاعلية على
تحصيل الطلبة األجانب الغير الناطقين املبتدئين واملنتظمين في مادة اللغة العربية للمستوى
املبتدئ في املرحلة املتوسطة مقارنة بالطريقة التقليدية .ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت
ً
ً
ً
الباحثة منهجا تجريبيا .حيث طبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )60طالبا وطالبة من
طالب املرحلة املتوسطة في أكاديمية دبي األمريكية في دبي في الفصل الدراس ي األول من العام
ً
 ،2010وزعوا على مجموعتين حيث تكونت املجموعة التجريبية من ( )30طالبا وطالبة
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ً
واملجموعة الضابطة من ( )30طالبا وطالبة .وقد قامت الباحثة باستخدام السبورة
ً
التفاعلية بشكل أساس ي مع املجموعة التجريبية ،فضال عن استخدام الطريقة التقليدية مع
املجموعة الضابطة .وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي :عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند
مستوى الداللة اإلحصائية ( )α = 0.05في أداء أفراد عينة الدراسة على االختبار القبلي
وحسب متغير املجموعة (التجريبية والضابطة) ،مما يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة،
وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α = 0.05في أداء أفراد
عينة الدراسة على االختبار البعدي وحسب متغير املجموعة (التجريبية ،والضابطة)،
ولصالح أداء طلبة املجموعة التجريبية على االختبار البعدي بمتوسط حسابي ()24.1667
مقابل متوسط حسابي ( )17.6333ألداء املجموعة الضابطة ،حيث كانت قيمة (ت =
 )6.248وبداللة إحصائية (.)0.000
 .3دراسة العاجز ( )2006هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم القيم التي تنميها الجامعة
اإلسالمية لدى طلبتها من وجهة نظرهم ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،وقام الباحث
بإعداد إستبانة تكونت من ( )30فقرة تم تطبيقها على عينة من طلبة الجامعة بلغ عددها
(ً )505
طالبا وطالبة ،وتبين أهم نتائج الدراسة ما يلي :إن أهم قيمتين تنميهما الجامعة لدى
طالبها هي :الشعور بالرضا بقضاء هللا وقدره ،واإلعتقاد بأن رضا هللا من رضا الوالدين ،ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات الطالب نحو دور الجامعة في تنمية القيم
لدى طلبتها تعزى إلى عاملي( :الجنس ،واملنطقة التعليمية) ،توجد فروق ذات داللة إحصائية
في إستجابات الطالب تعزى إلى عامل (نوع الكلية) وذلك لصالح طالب كليات العلوم الشرعية
على الكليات اإلنسانية ،توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات الطالب تعزى إلى
عامل (املستوى األكاديمي) وذلك لصالح املستويات العليا (الثالث ،والرابع ،والخامس).
التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح من العرض السابق أن بعض الدراسات ركزت على القيم األخالقية بينما ركز
بعضها على تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،سواء أكان هذه من حيث الواقع أو العالقة
ببعض املتغيرات األخرى ،بينما لم توجد دراسات ربطت بين القيم األخالقية ومناهج تعليم اللغة
العربية لغير الناطقين بها ،وهذا ما يميز الدراسة الحالية بجانب تميزها في هدفها الرئيس ي
ومجتمعها ،ورغم ذلك أفادت الدراسة من الدراسات السابقة في تناول بعض املفاهيم النظرية
وبعض بنود التصور وإجراءاته.
اإلطارالنظري:
ا
أول :مكانة اللغة العربية وأهميتها:
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إن اللغــة العربيــة لغــة عامليــة ،بخصائصــها اللفظيــة والتركيبيــة والبالغيــة ،وتج ـدر اإلشــارة
إل ــى أن م ــن أب ــرز م ــا اكتس ــب العربي ــة عامليته ــا كونه ــا "لغ ــة عقي ــدة ،ولغ ــة حض ــارة ،ولغ ــة رس ــالة حي ــة
وخالدة ،هي القرآن الكريم املتعبد بكلماتـه ،وهـي وعـاء العقيـدة اإلسـالمية مـدى الـدهر ،ثـم هـي أداة
الفكــر العلمــي فــي أزهــى عصــور النهضــة البشــرية ،فكانــت لغــة العلمــاء فــي العــالم املتحضــر كلــه علــى
م ــدى ق ــرون ،ولغ ــة الثقاف ــة الخص ــبة املتنوع ــة ،والف ــن اإلنس ــاني املب ــدع ،ول ــذلك "عمل ــي املس ــلمون
عناي ــة عظيم ــة به ــذه اللغ ــة من ــذ فج ــر الت ــاريخ اإلس ــالمي ،وتمثل ــت تل ــك العناي ــة ف ــي تعلمه ــا وتعليمه ــا
وتدريس ــها ف ــي الكت ــاب واملدرس ــة وف ــي بي ــوت هللا الع ــامرة ب ــذكر هللا وحفـ ـ كتاب ــه وترتيل ــه وتفس ــيره
وتـ ــدريس علومـ ــه ،وكـ ــذلك تـ ــدريس سـ ــنة املصـ ــطفى صـ ــلى هللا علي ـ ـه وسـ ــلم وتعلـ ــيم علومهـ ــا ،وكـ ــان
املســلمون يــرون فــي عنــايتهم باللغــة العربيــة وتدريســها فرضــا فرضــه هللا علــيهم (محمــد ماــي الــدين.
.)2013:170
وتحتــل اللغــة العربيــة لــدى املتحــدثين بهــا مكانــة خاصــة بــين لغــات العــالم "فهــي تتميــز عــن
غيرهــا مــن اللغــات بأنهــا لســان القـرآن الكــريم الــذي منحهــا قــوة علــى قوتهــا ،ومــتن بنيانهــا ،فهــي اليــوم
أغمل ـ ــى لغ ـ ــة ف ـ ــي الع ـ ــالم ف ـ ــي مفرداته ـ ــا ودقـ ـ ـة تعبيره ـ ــا ،وه ـ ــى أص ـ ــبر وأجل ـ ــد لغ ـ ــة عل ـ ــى كي ـ ــد أع ـ ــدائها
(بلييل)51 :2001.
ً ً
وأدت اللغة العربية الفصاى دورا بارزا في بنـاء الحضـارة اإلسـالمية وتقـدمها وازدهارهـا؛ إذ
أنهــا لغــة حضــارية متميــزة اســتطاعت -خــالل مســيرتها– أن تحقــق العديــد مــن اإلنجــازات الحضــارية
(رض ــوان ،) 2 :2014 .فل ــم يم ــض ق ــرن م ــن الزم ــان عل ــى تأس ــيس الدول ــة اإلس ــالمية ،حت ــى أص ــبحت
اللغ ــة العربي ــة الفص ــاى لغ ــة العل ــم والفك ــر ،وانتقل ــت م ــن مرحل ــة الترجم ــة والنق ــل والتعري ــب إل ــى
مرحل ــة الت ــأليف واإلب ــداع فـ ـي جمي ــع مج ــاالت الفك ــر واملعرف ــة ،فه ــي لغ ــة األدب والفق ــه إل ــى جان ــب
الفلس ــفة وعل ــم الك ــالم وغيره ــا م ــن علـ ـوم األوائ ــل م ــن ط ــب وهندس ــة وفل ــك ورياض ــيات وكيمي ــاء،
وتقـف مؤلفـات الكنــدي وابـن سـينا والبيرونــي والفـارابي وابـن رشــد وغيـرهم مـن أعــالم التـراث العربــي
اإلســالمي ،شــاهدة علــى قــدرة العربيــة علــى التعبيــر عــن حصــيلة مــا وصــلت إليــه املعرفــة اإلنســانية،
وم ــن ث ــم االنط ــالق إل ــى اإلب ــداع والت ــأليف ،ب ــل إنت ــاج العل ــم والكش ــف ع ــن مناهج ــه املختلف ــة ،وه ــي
صــاحبة دور أساسـ ي فــي تكــوين املفــاهيم ،وفــي القيــام بــالكثير مــن العمليــات العقليــة ،مثــل :التحليــل
والتعميم والحكم واالستنتاج ،وهي بذلك من أهم مقومات التقـدم العلمـي والتكنولـو ي ،فهـي أداة
التعبي ــر عن ــه ووعائ ــه ال ــذي يحت ــوي مض ـمونه ،كم ــا تع ــد عن ــوان ثقاف ــة األم ــة وحض ــارتها ،ووس ــيلتها
للحفاظ على عقيدتها اإلسالمية (عبد الكريم.)24 :1999.
ا
ثانيا :ماهية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وغاياته:
يمكن إجمال أهداف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فيما يلي (عرفان ،والخضري،
وأبو الخير) 6-5 :2005.
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 .1أن يمــارس الــدارس اللغــة العربيــة ،بالطريقــة التــي يمارســها بهــا النــاطقون بهــا ،وفــى ضــوء فنــون
اللغة (االستماع ،التحدث ،القراءة ،الكتابة ) وذلك من خالل:
• تنمية قدرة الدارس على فهم اللغة ،عندما يستمع إليها.
ً
• تنمي ــة ق ــدرة ال ــدارس عل ــى النط ــق الص ــحيح للغ ــة ،والتح ــدث م ــع الن ــاطقين به ــا ح ــديثا
ً
ً
معبرا عن املعملى ،سليما في األداء ،والقراءة والكتابة بدقة وفهم .
 .2أن يعرف الدارس خصائص اللغة العربية ،وما يميزها عن غيرها من اللغات األخرى.
 .3تزويـ ــد الـ ــدارس بمعلومـ ــات ومهـ ــارات كافيـ ــة ،وبشـ ــكل متـ ــدرج عـ ــن الـ ــبالد العربيـ ــة ،مـ ــن حيـ ــث
العادات والتقاليد واألعياد واالحتفاالت ،مع االلتفات إلى الثقافة الدينية اإلسالمية.
ويقسم البعض غايات تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى (البوشيخي)283 :2005 .
أ) غايــة دينيــة :وتخــص املعنيــين بــتعلم اللغــة العربيــة بغــرض الــتمكن مــن قـراءة القـرآن الكــريم
والنصوص الدينية األخرى.
ب) غايـ ــة مهنيـ ــة :وتخـ ــص املعنيـ ــين بـ ــتعلم اللغـ ــة العربيـ ــة باعتبارهـ ــا أداة للتواصـ ــل الشـ ــفوي
والكتـ ــابي فـ ــي مج ـ ــاالت محـ ــددة كمجـ ــال اإلدارة أو التج ـ ــارة أو الدبلوماسـ ــية أو الس ـ ــياحة أو
غيرها.
ج) غاي ـ ــة علمي ـ ــة :وتخ ـ ــص الطلب ـ ــة املعني ـ ــين ب ـ ــتعلم اللغ ـ ــة العربي ـ ــة لدراس ـ ــتها باعتباره ـ ــا أداة
للتواصل الشفوي والكتابي أو باعتبارها موضوعا للبحث اللساني أو غيره.
د) غاية ثقافية :وتخص املعنيين بتعلم اللغة العربية لالطالع على الحضارة العربيـة اإلسـالمية
في مظاهرها الثقافية والتاريخية والفنية والسياحية.
ا
ثالثا :ماهية القيم األخالقية:
تع ــرف الق ــيم األخالقي ــة بأنه ــا مجموع ــة م ــن املب ــادئ تعم ــل عل ــى احت ـرام اإلنس ــان لنفس ــه،
ولآلخرين كقيمة يتميز بها اإلنسان ،وتكون الوازع النفس ي الـذي يمنعـه مـن االنحـراف عـن الصـالح،
وذلك لصياغة سلوكه وتصرفاته في إطار محدد يتفق وينسجم مـع املبـادئ والقواعـد التـي يـؤمن بهـا
بقية أفراد املجتمع (أحمد.)2004:11.
وعرف ــت كـ ــذلك بأنه ــا معـ ــايير منظمـ ــة للس ــلوك اإلنسـ ــاني ،مصـ ــدرها القـ ـرآن الكـ ــريم والسـ ــنة
النبوية ،ثابتة لحماية املقاصد الشرعية ،مؤثرة على اتجاهـات ورغبـات واهتمامـات الفـرد واملجتمـع
(الشريف1425 .هـ)31:
وم ــن خ ــالل م ــا س ــبق يمكنن ــا تحدي ــد تعريفن ــا اإلجرا ــي له ــا بأنه ــا :مع ــايير مس ــتمدة م ــن الق ـرآن
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الكريم والسنة النبوية لتنظـيم السـلوك اإلنسـاني وللحكـم عليـه ،ثابتـة لحمايـة املقاصـد الشـرعية،
محددة التجاهاته وميوله على نحو يحقق الغاية من وجوده.
وبعــد تحديــد املفهــوم اإلجرا ـي للقــيم األخالقيــة فإنــه يجــدر بنــا أن نســتعرض ً
بعضــا مــن القــيم
األخالقية اإليجابية املراد تنميتها من خالل الدراسة الحالية وهي (العيس ى1420 .هـ)79 -76 :
1ـ قيم ةةة الص ةةد  :وه ــو مطابق ــة الق ــول والفع ــل للحقيق ــة أو الواق ــع وه ــو م ــن الق ــيم األخالقي ــة
اإلســالمية العظيمــة الت ـي حــث عليهــا التشــريع اإلســالمي ،فقــد قــال صــلى هللا عليــه وســلم« :إن
الصةةد دهةةدي إلةةى ال ةةر ،وإن ال ةةردهةةدي إلةةى ا..نةةة » (الترمــذي1408 .ه ــ ،) 147:وامتــدح بهــا
ً ً
هللا َّ
جل وعال أنبيائه فقال تعالى( :إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا) [سورة مريم ،آية.]55 :
2ـ مصةةا اة األخي ةةار :وه ــو أن يج ــالس امل ــرء أف ـر ًادا ص ــالحين ف ــي دي ــنهم وأخالقه ــم حت ــى يكتس ــب
م ــنهم ك ــل م ــجية حمي ــدة وقيم ــة خلقي ــة فاض ــلة ،وه ــي م ــن الق ــيم األخالقي ــة املهم ــة الكتس ــاب
فضائل القيم واألخالق.
ً
3ـ َت ّ
حمل املسؤولية :قيام الفـرد بمـا ّأوكـل إليـه رعايتـه والقيـام بـه علـى أفضـل وجـه متقـبال نتـائج
تصرفاته ّ
ومدر ًسا للجزاء املترتب على ذلك .وهي من القيم األخالقية املهمـة للجيـل املسـلم التـي
البد أن يتربى عليها وهي قـوام األمـة واملجتمـع للقيـام بالرعايـة املناطـة بكـل فـرد وجماعـة ،يقـول
صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم« :كلكة ةةم را وكلكة ةةم مسة ةةئ عة ةةت رعيتة ةةه ،فاإلمة ةةاٍ را و مسة ةةئ عة ةةت
رعيتة ةةه ،والرجة ةةل را ة ةةم أهة ةةل بهتة ةةه ومسة ةةئ عة ةةت رعيتة ةةه ،وامل ة ةرأة راعية ةةة ة ةةم به ة ة وج ة ةةا
ومسةةئ لة عةةت رعيتهةةا ،وا.خةةا ٍ را و ةةم مةةا سةةيدو ومسةةئ عةةت رعيتةةه ،وكلكةةم را مسةةئ
عة ةةت رعيتة ةةه»(الترمـ ــذي1408 .ه ـ ــ ،) 147:فـ ــإدراك املسـ ــئولية يرتقـ ــي بـ ــاملجتمع للفضـ ــائل ومكـ ــارم
األخالق.
ً
4ـ ا تة ةراٍ ا خ ةةر ت :وه ــو أن يس ــلك اإلنس ــان األص ــغر س ـ ًـنا أو مكان ــة س ــلوكا يق ــوم عل ــى تق ــدير
واحترام من هم أكبر منه ً
سنا أو مكانة وال يأتي بسلوك يقلل مـن هـؤالء وهـو مـا يجـب أن تقـوم
عليـه العالقـات اإلنسـانية داخــل املجتمـع ،وهـو مــن أنبـل مكـارم األخــالق ومـن القـيم األخالقيــة
السامية.
5ـ الص ة ر :وه ــو احتم ـال ال ــنفس للمك ــاره والقي ــام باملش ــاق ً
برض ــا ودون تض ــجر وج ــزع ،وه ــو م ــن
القـ ــيم األخالقيـ ــة التـ ــي تقـ ــوم عليـ ــه الكثيـ ــر مـ ــن القـ ــيم بـ ــل هـ ــو عمادهـ ــا كمثـ ــل قيمـ ــة الحلـ ــم
والشــجاعة والوفــاء واألمانــة والعفــة والتقــوى والكــرم وغيرهــا وال يمكــن تنميتهــا وتربيــة الــنفس
عليهــا إال بظهــور قيمــة الصــبر لديــه ،وأثملــى هللا جـ َّـل وعــال علــى مــن تحلــى بهــا فقــال( :وإن تصــبروا
وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور) [سورة آل عمران ،آية.]186 :
6ـ التعةةاون :وهــو مســاعدة الفــرد ألف ـراد الجماعــة لتحقيــق الهــدف املشــترك والغايــة مــن قيامهــا .وهــو
م ــن الق ــيم األخالقي ــة الت ــي أم ــر هللا تع ــالى به ــا لتحقي ــق الخي ــر والتق ــوى والص ــالح داخ ــل الجماع ــة
املسلمة فقال تعالى( :وتعاونوا علـى البـر والتقـوى وال تعـاونوا علـى اإلثـم والعـدوان واتقـوا هللا إن هللا
شديد العقاب) [سورة املائدة ،آية.]2 :
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التص ر املقترح:
ا
أول :هدف التص ر :تنمية بعض القيم األخالقية بمناهج تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها ،وذلك مت خال ما يلم:
 .1توعية الدارسين بالقيم األخالقية املتطلبة لهم.
 .2توجيه سلوك الدارسين وضبطه من أي انحراف أخالقي.
 .3تنميــة اهتمــام الدارســين بــالقيم األخالقيــة وتــوجيههم نحــو االلتـزام بهــا مــن خــالل محتويــات
املنهج وموضوعاته.
 .4معرفة الدارسين أهمية القيم األخالقية ومردوها اإليجابي على الفرد واملجتمع.
 .5تضمين وحدات املنهج بعض القيم األخالقية.

ا
ثانيا :منطلقات التص ر:

 .1أهمية تعليم اللغة العربية بصفة عامة ولغير الناطقين بها بصفة خاصة.
 .2أهمية القيم األخالقية للفرد واملجتمع.
 .3أهمية املنهج باعتباره وسيط مهم في نقل القيم األخالقية.
ا
ثالثا :األسس الفلسفية والجتماعية للتص ر:
ً
ً
 .1ع ــدم الفص ــل ب ــين تعل ــيم الق ـراءة والكتاب ــة؛ فهم ــا عمليت ــان متكاملت ــان ،وتؤدي ــان مع ــا وظ ــائف
مهمــة ،فــال يتصــور وجــود أحــدهما دون األخــرى؛ فالكتابــة هــي وضــع رمــوز للمعــاني ،والقـراءة هــي
فك هذه الرموز ،للتوصل للمعاني.
 .2ربط املحتوى القرا ـي والكتـابي للدارسـين ،بـالتراث العربـي اإلسـالمي ،بطريقـة جذابـة؛ يجـد فيهـا
الدارس املعلومة املفيدة ،الستثارة رغبته في التعلم.
 .3زي ــادة الفـ ــرص اليومي ــة للق ـ ـراءة ،مـ ــن خ ــالل تقـ ــديم موضـ ــوعات ،ت ــرتبط بحاجـ ــات الدارسـ ــين
واهتماماتهم.
 .4تضــمين البرنــامج املقتــرح املهــارات الضــرورية للقـراءة والكتابــة ،التــي ينبغــي أن يكتســبها الــدارس،
ملواصلة الدراسة باملعاهد األزهرية ،ويستخدمها في حياته اليومية.
 .5احت ــواء البرن ــامج املقت ــرح عل ــى أنش ــطة وت ــدريبات متنوع ــة؛ تس ــهم ف ــي إكس ــاب وتنميـ ـة مه ــارات
القراءة والكتابة لدى هؤالء الدارسين.
ا
رابعا :األسس الترب ة للتص ر:
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 .1االهتمام بالجانب الثقافي للغة؛ حيث يعد االهتمام بهـذا الجانـب مـن االتجاهـات السـائدة فـي
تعلــيم اللغــات األجنبيــة ،ومــن املســلمات الثقافيــة العربيــة اإلســالمية ،أن اللغــة العربيــة قــد
تأثرت بالتعاليم السماوية.
• مراعاة املستويات الفعليـة للدارسـين ،والتـدرج فـي هـذه املسـتويات ،إلـى أن يصـل الـدارس
للمستوى الذي يؤهله ملواصلة الدراسة باملعاهد العليا.
متطلاات التص ر:
 .1تكوين لجنة من الخبراء املتخصصين فـي مجـال تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا باإلضـافة
ملتخصصين في العلوم التربوية اإلسالمية تشرف على إعداد وتصميم املنهج.
 .2تعديل املنهج وتطويره باستمرار في ضوء املستجدات واملتغيرات املعاصرة.
 .3وضــع معــايير محــددة يــتم فــي ضــوئها اختيــار معلمــي اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا بمــا يضــمن
قدرتهم على أداء دورهم بفاعلية وإسهامهم اإليجابي في نقل القيم األخالقية للدارسين.
 .4عمل برامج تنمية مهنية مستمرة ملعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.
 .5ت ــوفير املن ــاا الترب ــوي املحف ــز عل ــى تعل ــم اللغ ــة العربي ــة وااللتـ ـزام ب ــالقيم األخالقي ــة م ــن قب ــل
الدارسين.
 .6وضع الئحة جزاءات قابلة للتفعيل ملن يخـرج عـن القـيم األخالقيـة أو يقلـل مـن شـأنها فـي البيئـة
التعليمية.
ا
رابعا :إجراءات التص ر:
❖ فيما يتعلق املعايير األساسية التي يجب مراعاتها أثناء تقديم املفر ات م املناهج
التعليمية:
 .1املعيار األول :الشيوع ،و يقصد بها املفردات األكثر شيوعا من غيرها في االستعمال اليومي و
في الكتابات املعاصرة ،لذلك البد عمل قوائم للمفردات و ذلك لتحديد الكلمات األكثر فائدة
ملتعلم اللغة العربية كلغة ثانية.
 .2املعيار الثاني :الشمول ،و يقصد بها أن تتضمن املفردة الواحدة معاني متعددة بحيث تغملى
كلمة عن تعلم عدد كبير من املفردات اللغوية ،فمثال كلمة فاكهة تشتمل على (البرتقال،
التفاح ،املوز).
 .3املعيار الثالث :مجال االستعمال اللغوي ،و يقصد بها مكان استعمال الكلمة مع كلمات
مختلفة ،فكلمة (يبيع) تستخدم مع كلمات كثيرة مثل (الكتاب ،القلم).
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 .4املعيار الرابع :السهولة في النطق و الكتابة ،البد من اختيار املفردات السهلة في النطق و
الكتابة و يحدد ذلك عدد الحروف و مدى اشتمالها على حروف متشابهة في لغة املتعلم و
عملية توافق النطق مع الكلمة.
 .5املعيار الخامس :الثقافة ،ويقصد بذلك اختيار املفردات ذات اإليحاء الثقافي فكلمة
(الصالة ،الزكاة ،الشعائر) مرتبطة بالثقافة اإلسالمية.
❖ فيما يتعلق باملضم ن:
أ) على مست ى امل ض عات والنص ص:
• أن تنتق ـ ــى موض ـ ــوعات النص ـ ــوص بحي ـ ــث يكـ ـ ـون بع ـ ــض منه ـ ــا م ـ ــن اهتمام ـ ــات الدارس ـ ــين
ومتماشية مع الهدف املقصود :تثقيفي ،تكويملي ،تاريخي ،أدبي ،تربوي.. .
تتضمن النصوص املعلومات واملعارف ذات األثر ّ
ّ
الفعال في تنمية شخصية التلميذ.
• أن
• أن تنتقـى النصـوص التـي تك ّـون الجانـب النفسـ ي واالجتمـاعي والفكـري واألدبـي للتلميــذ ،وأن
يظهر فيها التوجيه املراد بلوغ هدفه.
• أن تق ــدم النص ــوص الت ــي تس ــمح بالحص ــول عل ــى الخبـ ـرات واملع ــارف م ــع األص ــالة والدق ــة،
ً
عوضــا ع ــن كثــرة النص ــوص وســطحيتها ،حت ــى وإن كانــت النص ــوص املقترحــة طويل ــة بعــض
الشـ ـ يء .ينبغ ــي أن يك ــون ال ــنص مرجع ــا يفي ــد التلمي ــذ ف ــي مطالعت ــه الشخص ــية ف ــي البي ــت،
ً
بدال من أن ّ
يقدم في حصص القراءة فقط
وملجأ في وحدته ومعينا لحل مشاكله،
ب) على مست ى الرصيد اللغ ي
• أن ُيشرع في تعليم الرصيد اللغوي ابتداء من السنة األولى من التعليم.
• أن يشـ ّـجع الدارســين علـى اســتعمال رصــيدهم اللغــوي املكتســب فــي كتابــاتهم وفــي اتصــاالتهم
الشفهية بعد أن يتد ّربوا على ذلك.
• أن يتبــع املعلمــون طريقــة مناســبة فــي التــدريب علــى اســتعمال الرصــيد اللغــوي مثــل :تبــديل
الكلم ــات ف ــي نص ــوص الق ـراءة بمرادفاته ــا ،بحي ــث يق ــوم التلمي ــذ ـ كعم ــل م زل ــي ـ باس ــتبدال
املفـردات والعبــارات بــأخرى فــي فقـرات مــن نصــوص القـراءة ،وكـذا توســيع عبــارة أو تلخــيص
فقرة .. .إضافة إلى تركيب جمل انطالقا من كلمات الثروة اللغوية املدروسة.
• أن تـنت ــقى مســبقا وضــمن املنهــاج قائمــة الرصــيد اللغــوي التــي يدرســها التلميــذ فــي كــل صــف
دراس ـ ي ،وتق ــدم اإلرش ــادات املناس ــبة لعملي ـة الت ــدريس وللطريق ــة ،وك ــذا نم ــاذج الت ــدريبات
املمكن إنجازها.
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ّ
• أن ُيعلم الدارسـين كيفيـة اسـتخدام (املنجـد) وكيفيـة البحـث عـن كلمـة ومعانيهـا ،ثـم ينتقـي
املعملى الذي يناسب الكلمة املوجودة في سياق الجملة أو النص.
ج) على مست ى النح والصرف:
• أن تـنـقل املوضوعات التي هي فوق املستوى الحالي للتالميذ إلى الصف املوالي.
• اإلبق ــاء عل ــى املوض ــوعات الض ــرورية الت ــي يستـ ــفيد منه ــا التلمي ــذ بص ــفة مباش ــرة ف ــي لغت ــه
الشفاهية واملكتوبة.
ً
• أن تســتبدل طريقــة تــدريس النحــو والصــرف الحاليــة بطريقــة أكثــر نجاحــا ،وهــي االنطــالق
م ــن ال ــنص واملح ــور املعتم ــد ف ــي األس ــبوع ،م ــع التركي ــز عل ــى األخط ــاء الت ــي يرتكبه ــا التلمي ــذ
كمنطلق لتدريس موضوع من موضوعات النحو ،خاصة إذا كانت هذه األخطاء شا عة.
• أن تكثـ ــر التـ ــدريبات التطبيقيـ ــة واملراجعـ ــات والتطبيقـ ــات املوزعـ ــة علـ ــى فت ـ ـرات متباع ـ ــدة
ً
عوضا من التدريبات الفورية ثم ينقطع التلميذ انقطاعا شبه نها ي عن املوضوع.
❖ فيما يتعلق بالطر قة:
نقت ــرح اس ــتخدام الطريق ــة املعرفي ــة املنبثق ــة ع ــن املـ ـذهب املعرف ــي ف ــي تعل ــيم اللغ ــة .ه ــذه
الطريقة التي ّ
تقدم خصائصها وأهم مالمحها فيما يلي:
• تعري ــف امل ــتعلم بالنظ ــام الص ــوتي والنح ــوي والص ــرفي ودالالت اللغ ــة .فاألس ــاس األول لتمك ــين
املتعلم من ممارسة اللغة ،هو أن يسيطر بوعي على نظامها متفهما له مستوعبا لحقائقه.
• ُيشـرع فـي الـدرس بشـرح القاعـدة (ولـو بشــكل سـطاي) ثـم ضـرب األمثلـة عليهـا ،أي تتبـع الطريقــة
االســتنباطية فــي تعلــيم اللغــة .الهــدف مــن املثــال هــو تــدريب املــتعلم علــى تطبيــق القاعــدة بشــكل
واع .يتب ــع ه ــذه األمثل ــة والت ــدريبات أوج ــه نش ــاط لغ ــوي أخ ــرى ،ويس ــمى ه ــذا العم ــل ف ــي مج ــال
النظري ــة التحويلي ــة "بالكفاي ــة االتص ــالية" .ويعتب ــر العم ــل ه ــذا "طالق ــة" ف ــي النظري ــة املعرفي ــة
لتعلــيم الرمــوز وتقــدم األنشــطة فــي مواقــف ذات معملــى ،وتشــتمل علــى حــوارات وألعــاب لغويــة
ولعب الدور وغيرها.
• قــد تســتخدم اللغــة الوســطية منــذ الحصــة األولــى فــي حالــة كــون اللغــة الهــدف هــي لغــة ثاني ــة،
بحيث ُيستعان بها في شرح القاعدة باعتبارها جديدة على املتعلمين.
إن الهدف من تدريس القواعد ليس حصر املواقف التي يمكن أن يمـر بهـا املـتعلم ثـم تدريبـه عليهـا،
وإنما هو تدريب هذا املتعلم على االستخدام الواعي للقاعدة في مواقف جديـدة ،يصـعب التنبـؤ بهـا
وبالتالي حصرها.
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❖ فيما يتعلق بالنشاطات اللغ ة (التعاير):
بالنسـبة لتــدريس التعبيــر ينبغـي االنطــالق مــن املوضــوعات التـي تســتجيب لحاجــات املــتعلم
أوال ،ومن املوضوعات التي تنمي فكره ،خاصة تلك التي تتميز باألصالة .ونظرا لقلـة فـرص التمـارين
التدريبيـة الكتابيــة ،ونظـرا لكـون اكتســاب اللغــة يـتم بواســطة املـران ،فـإن مــا ينبغــي التركيـز عليــه فــي
الطور الثاني هو املطالعة املستمرة للنصـوص األصـيلة والثريـة ،التـي تزخـر بهـا اللغـة العربيـة وآدابهـا
وك ـ ــذا التعبي ـ ــر الكت ـ ــابي ،وت ـ ــدريب الدارس ـ ــين عل ـ ــى الكتاب ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل أنش ـ ــطة مختلف ـ ــة :كالنس ـ ـ
والتلخيص والتحويل والوصـف .. .فـالتحكم فـي اللغـة املكتوبـة يعـد مـن أهـم أهـداف تعلـيم اللغـة فـي
ه ــذا الط ــور وذل ــك ألس ــباب أهمه ــا :أن اللغ ــة املكتوب ــة ه ــي الت ــي ّ
تمي ــز ب ــين الدارس ــين ،وأنه ــا الوس ــيلة
الوحيـ ــدة فـ ــي دراسـ ــة وتعلـ ــم املـ ــواد األخـ ــرى ،وأنهـ ــا الوس ـ ــيلة األسـ ــاسية للـتـث ـ ــقيف وت ـ ــنمية ال ـ ــرصيد
املعرفي .. .ويعتبر العجز فيها عجزا في هذه الجوانب أيضا.
❖ فيما يتعلق بتعليم النح ب اسطة املفاهيم:
لتعل ـ ـ ـ ــيم املفه ـ ـ ـ ــوم (النح ـ ـ ـ ــوي) وض ـ ـ ـ ــع ميري ـ ـ ـ ــل ( )Merrillو تنيس ـ ـ ـ ــون (( )Tennysonمن ـ ـ ـ ــذ
السـ ــبعينات) ،مجموعـ ــة مـ ــن الخطـ ــوات التـ ــي تعتبـ ــر بمثابـ ــة موجهـ ــات توجـ ــه املعلـ ــم نحـ ــو تحديـ ــد
اإلسـ ــتراتيجية الصـ ــحيحة ،واسـ ــتخدامها بشـ ــكل صـ ــحيح فـ ــي تدريسـ ــه للمفـ ــاهيم .وفيمـ ــا يلـ ــي نقـ ــدم
ملخصا لها:
• تحديـ ــد محت ـ ــوى ال ـ ــدرس وتحدي ـ ــد املف ـ ــاهيم امل ـ ـراد تعليمه ـ ــا وتحض ـ ــير ال ـ ــدرس له ـ ــا بحي ـ ــث
يتضمن :األهداف التدريسـية أو التعليميـة  -تعريـف املفهـوم  -أمثلـة وال أمثلـة علـى املفهـوم
 تقويم التعلم الحادث.• تزويد املتعلمين باألهداف التعليمية لكل درس قبل القيام بمهمة التدريس.
• تق ــديم تعري ــف للمفه ــوم بحي ــث يتض ــمن اس ــم املفه ــوم وخصائص ــه الض ــرورية والعالق ــات
التي تربطها (يقدم فقط لإلعالم).
• تقديم مجموعة كافية من األمثلة والالأمثلة على املفهوم ،بحيث يراعى فيها:
أ -تقارب األمثلة والالأمثلة.
ب -استخدام قاعدة التقابل (مثال  /ال مثال).
ج -استخدام قاعدة عزل الخاصية ،وذلك باستخدام الوسائل املتنوعة مـن شـأنها أن تظهـر
الخصائص املميزة للمفهوم بشكل بارز وملفت للنظر.
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د -التـدرج فـي مســتوى صـعوبة األمثلــة والالأمثلـة بحيـث يبــدأ بالسـهل منهــا واالنتقـال تــدريجيا
نحو األصعب.
• تقـديم التــدريب االسـتجوابي ،ويتضــمن تقــديم أمثلـة وال أمثلــة جديــدة علـى املفهــوم بترتيــب
عشــوا ي ،وبطريقــة تجعلنــا نطالــب التلميــذ بتصــنيفها إلــى مــا هــو مثــال ينتمــي للمفهــوم ومــا
هو ال مثال على املفهوم ،مع توضيح سبب ذلك.
• تقديم التغذية الرجعية الصحيحة بعد صدور االستجابة مباشرة.
❖ فيما يتعلق بتق م مدى اكتساب الدارسين للقيم األخالقية مت خال املنهج:
 .1اختب ــار تحص ــيلي :يرك ــز عل ــى م ــدى اكتس ــاب الدارس ــين للمعلوم ــات واملع ــارف املرتبط ــة به ــذه
القيم ،ومدى وعي الطالب املعرفي بها.
 .2مقي ــاس ق ــيم :وي ــتم إع ــداده ف ــي ص ــورة مواق ــف ق ــد تح ــدث ف ــي حي ــاة الطال ــب ،ث ــم يس ــتجيب
الدارس لهذا املقياس ،ثم يتم تحديد مدى تجاوبه وجدانيا مع هذه القيم.
 .3مالحظ ــة س ــلوك الدارس ــين :ينب ــه عل ــى معل ــم الص ــف أن يالحـ ـ س ــلوك تالمي ــذه ف ــي الص ــف
وخارجــه ،خاصــة فــي الــرحالت التعليميــة ،وخروجــه للحــدائق العامــة ،ثــم تــدوين الســلوكيات
الخطأ التي يسلكها الدارسون حتى يمكن تعديلها من خالل توجيه املعلم لهم.
ا
خامسا :املخطط العاٍ ملحت ى و دات القيم املزمع تضمينها م املناهج
املوضوعات
م القيمة
 1الصدق الص ــدق م ــع الص ـ ــدق الصدق مع الصدق مع الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق أهمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ــع عام ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املعلمين األهل
النفس
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد ومتطلباتـ ـ ـ ــه
الزمالء
وضوابطه
املجتمع
األهمية الشـ ـ ـ ـ ـ ــروط آثارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مصاحبتهم مصـ ــاحبتهم
 2مص ـ ـ ـ ـ ــاحبة املفهوم
واملتطلبات اإليجابيـ ـ ـ ـ ــة في الدراسة ف ـ ـ ــي العم ـ ـ ــل
األخيار
وجمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
علـ ــى الفـ ــرد
مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
واملجتمع
الحياة
الشـ ـ ـ ـ ـ ــروط تحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
األهداف األهمية
 3تحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املفهوم
واملتطلبات املس ـ ـ ــئولية املسـ ـ ـ ـ ــئولية
املسئولية
الجماعية
الفردية
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 4الصبر

املفهوم

 5التعاون

املفهوم

 6احت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام املفهوم
اآلخرين

 7ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة املفهوم
الرحم
 8التواضع املفهوم

األهمية الشـ ـ ـ ـ ـ ــروط
واملتطلبات
األهمية ضـ ـ ـ ـ ـ ــوابطه
ومتطلباته
األهداف األهمية

الصــبر علــى
الطاعات
آث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره
اإليجابية
الشـ ـ ـ ـ ـ ــروط
واملتطلبات

األهداف األهمية

الشـ ـ ـ ـ ـ ــروط
واملتطلبات
التواض ـ ـ ـ ـ ـ ــع
مع النفس

األهداف األهمية

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبر
الغربة
التعــاون مــع
املعلمين
احت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام
اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين
املخ ـ ـ ـ ـ ــالفين
في الرأي
التصنيفات

الصبر علـى
املعاص ي
التع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون
مع الزمالء
احتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين
امل ـ ـ ـ ــوافقين
في الرأي
اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
اإليجابية
التواضـ ـ ـ ـ ـ ــع آث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإليجابية
اآلخرين

املراجع
أبو العينين ،ربى إبراهيم محمود :أثر ّ
السبورة التفاعلية على تحصيل الطالب غير الناطقين
املبتدئين واملنتظمين في مادة اللغة العربية ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والتربية /قسم
العلوم النفسية والتربوية في األكاديمية العربية املفتوحة في الدنمارك.2010 ،
أحمد ،حنان مرزوق حسين :فاعلية برنامج لتنمية بعض القيم ألخالقية ألطفال الشوارع ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،جامعة عين شمس ،مصر.2004 ،
بلييل ،نور الدين :االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم ،قطر ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،
كتاب اآلمة ،العدد ،84أكتوبر.2001 ،
البوشيخي ،عز الدين :تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من منظور وظيفي ،منشورات
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو.2005 ،
جبريل ،أنور حميدة" :فعالية املفردات اللغوية لدى متعلمى اللغة العربية من الناطقين
باإلنجليزية في تعلمهم القراءة الجهرية" رسالة ماجستير (غير منشورة) معهد الدراسات
والبحوث التربوية ،جامعة القاهرة.2001 ،
الجعافرة ،خضراء أرشودة ،والقطاونة ،وسامي سليمان :اتجاهات الطلبة املعلمين في كلية العلوم
التربوية بجامعة مؤتة نحو اللغة العربية ،مجلة التربية ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،العدد
 ،134الجزء ،4القاهرة.2008 ،
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خاطر ،محمود رشدي ،ورسالن ،مصطفى :تعليم اللغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية،
القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.2000 ،
رضوان ،أحمد عبد الغملي محمد :األفكار واملمارسات التربوية لبعض علماء اللغة العربية في
القرنين الثالث والرابع الهجريين دراسة تحليلية ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة
األزهر بالقاهرة.2014 ،
الشريف ،كوثر محمد رضا :القيم الخلقية املستنبطة من قصص النساء في القرآن الكريم،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى1425 ،هـ.
طعيمة ،رشدي أحمد :تعليم العربية لغير الناطقين بها ،مناهجه وأساليبه ،الرباط ،املنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (ايسكو).1987 ،
العاجز ،فؤاد علي .)2007( .دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجهة نظر طلبتها،
بحث منشور ،مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) املجلد الخامس
عشر ،العدد األول  -يناير ،فلسطين ،غزة.
عبد الكريم ،خليفة :اللغة العربية واإلبداع الفكري والعلمي في العصر الحديث ،مجلة مجمع
اللغة العربية األردني ،العدد  ،84األردن.1999 ،
العيس ى ،علي بن مسعود بن أحمد :تنمية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة من وجهة
نظر معلمي التربية اإلسالمية بمحافظة القنفذه ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،جامعة أم القرى1420 ،هـ.
فرج ،محمود عبده أحمد :جهود األزهر الشريف في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
وإعدادهم للدراسة الجامعية ،ورقة عمل ،مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي الرابع( ،التعليم
وتحديات القرن الواحد والعشرين :التعليم الجامعي) ،املنعقد بمقر كلية التربية جامعة
األزهر بالقاهرة في .2018 ،4/3-2
ّ
قايد الدريب ،محمد ماي الدين" :مظاهر وصور من تعلم العربية وتعليمها للناطقين بغيرها في
العصور اإلسالمية األولى" ،في مجلة مركز تنمية العلوم واللغات ،العدد األول ،فبراير
2013م ،جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية ،بروناي دار السالم.2013 ،
القصير ،وسيم :املنهج الخفي وعالقته بالقيم األخالقية والجمالية لدى طالب الصف الرابع
األساس ي بالجمهورية العربية السورية ،مجلة الفتح ،العدد الخمسون ،آب.2012 ،
املؤتمر الدولي األول لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها :مركز تعليم اللغات جامعة دمشق،
سوريا ،أيام 27و  28و 29مايو.2004 ،
الـمؤتـمر ّ
الدولي ّ
األول لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها :املنعقد بمركز اللغات بالجامعة
األردنية ّ /
عمان األردن في الفترة  3 -1جمادى األولى 1429هـ املوافق ّ 8-6أيار .2008
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املؤتمر العاملي األول للغة العربية وآدابها :إسهامات اللغة واألدب في البناء الحضاري لألمة
اإلسالمية ،وذلك في الفترة املمتدة ما بين 20 -18 :من ذي القعدة 1428ﻫ ،املوافق 30-28
من نوفمبر 2007م الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا.2007 ،
املؤتمر العاملي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها :السعودية ،جامعة امللك سعود.2009 ،
املشوخي ،عبد هللا سليمان :مجتمعنا املعاصر أسباب ضعفه ووسائل عالجه ،األردن :مكتبة
املنار1407 ،هـ.
ناصر ،إبراهيم :التربية األخالقية ،دار وائل للنشر عمان ،األردن.2006 ،
الناقة ،محمود كامل ،ويونس ،فتاي علي :املنهج التوجيهي لتعليم أبناء الجاليات اإلسالمية اللغة
العربية والتربية اإلسالمية ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،سبتمبر.1998 ،
ولد أباه ،محمد املختار" :أهمية اإلمتاع والتشويق في التأليف اللغوي" ،2009 ،ورقة منشورة في:
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p4.htm
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