
االزدواجية اللغوية يف اللغة العربية
أفكار وتوصيات للمعلمين

 ُتعلّد اللغلة العربيلة ملن اللغلات التلي تشلهد ازدواجيلًة لغويلًة، إذ ُتسلتخدم اللغلة العربيلة الفصيحلة يف السلياقات الرسلمية؛ الصحلف، المجلات، 
الكتب، الدراسة األكاديمية، المخاطبات الرسمية، األعمال،... وُتستخدم العامية )اللهجة المحلية( يف التفاعل والتواصل الشفهي خارج السياق 
الرسلمي يف الحيلاة اليوميلة. وللذا فإنله ملن المرّجلح أن يسلبب وجلود هذيلن المسلتويين اللغوييلن بعلض التحديلات للدى دارسلي اللغلة العربيلة 
وطلبتها من أبنائها. وبناء على حجم تلك الفجوة بين هذين المسلتويين )الفصيحة والعامية( يمكن تقدير األثر على عمليتي التعليم والتعلّم. 

وبشلكل أدّق ُيمكلن تفسلير االنعكاسلات المحتمللة لازدواجيلة اللغويلة عللى عمليتلي التعليلم والتعلّلم باسلتخدام نملوذج "النظلرة البسليطة 
للقلراءة" لفيليلب غلوف، حيلث تشلترط هلذه النظريلة وجلود اثنتيلن ملن المهلارات العليلا للدى القلارئ لكلي يسلتطيع أن يكلون قارئًلا جيلًدا، وهاتلان 
كبلر بيلن األصوات  المهارتلان هملا التهجئلة )العاقلة بيلن الحلروف واألصلوات( وفهلم اللغلة )القلدرة عللى فهلم معلاين اللكام(، وكلملا كانلت الفجلوة أ

كثلر. كبلر بيلن معلاين المفلردات والسلياقات الفصيحلة واليوميلة، كانلت تحديلات تعلّلم اللغلة أصعلب وأ الفصيحلة والعاميلة، وأ

وبنلاًء عللى المخطلط أعلاه، وحدهلم الطلبلة يف الربلع العللوي األيملن سليتمكنون ملن التهجئلة ملع فهلم ملا يتهجؤونله، وسليواجه الطلبلة مملن ال 
يمّيلزون األصلوات العربيلة الصحيحلة صعوبلات يف التهجئلة وللن يتمكنلوا ملن الفهلم. وللذا فإنله ال بلد للمعلميلن االنتبلاه لانعكاسلات المحتلملة 
جلّراء هلذه الظاهلرة – يختللف حجلم االنعكاسلات باختلاف الفجلوة بيلن المحكيلة والفصيحلة- واتخلاذ بعلض اإلجلراءات التلي ملن شلأنها أن تحلد 

ملن تللك اآلثلار المحتمللة.

وفيما يلي بعض األفكار والتوصيات التي يمكن للمعلمين اللجوء إليها/ اتباعها:

 توظيف اللغة العربية الفصيحة يف األنشطة المدرسية المفيدة والممتعة.
يمكن بإجراء بسيط ال يتطلّب كثيًرا من الجهد أو أيًا من التكاليف اإلضافية، كالتحّدث بالعربية الفصيحة طوال وقت الدوام المدرسي، 
ويف جميلع السلياقات اليوميلة أن يصقلل سلليقة الطلبلة بشلكل تدريجلي، ويعّودهلم سلماع اللغلة العربيلة الفصيحلة وألفتهلا. وبشلكل 
كتسلابا، عوًضلا علن تعلّمهلا فقلط، وهلذا يجعلل اللغلة وسليلة مهملة وذات معنلى  تلقلايئ سليبدأ الطلبلة بمحلاكاة ذللك ويكتسلبون اللغلة ا
لوحلات  وتصميلم  والخطابلة،  اإللقلاء  ومسلابقات  المدرسلية،  كاإلذاعلة  المدرسلية،  لألنشلطة  يمكلن  ذللك  إىل  باإلضافلة  إليهلم.  بالنسلبة 
الحائلط/ الجداريلات التلي تحلوي العبلارات اإلرشلادية أو التشلجيعية المكتوبلة بأيلدي الطلبلة وباللغلة العربيلة الفصيحلة أن تقلّدم نملاذج 

مرئيلة للغلة الفصيحلة يف سلياقات معيشلة وتعلّزز اسلتخدام الطلبلة للغلة األم.

اختيار األلفاظ الفصيحة المناسبة لعمر الطلبة ومستواهم اللغوي.
ملن المهلم أن يتحلّدث المعلملون عللى اختلاف تخصصاتهلم اللغلة العربيلة الفصيحلة ملع الطلبلة، فهلم يقّدملون نموذَجلا لغويًّلا يحلب 
كيلب التلي تتناسلب ومسلتوى الطلبلة اللغلوي،  الطلبلة محاكاتله، لكلّن األهلم يف هلذه المسلألة هلو أن يجيلد المعلملون انتقلاء األلفلاظ والترا
فعللى سلبيل المثلال للطاوللة والمنضلدة معنلى واحلد، غيلر أن الطاوللة مألوفلة والمنضلدة ال، ونطلق األوىل –أي الطاوللة- أسلهل وأيسلر 

مقارنلة ملع الثانيلة، وللذا فإنله ملن الحكملة اسلتخدام الطاوللة ملع الطلبلة الصغلار واسلتبعاد اسلتخدام المنضلدة، أو عللى األقلل تأجيلل 
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اسلتخدامها إىل حيلن تقلّدم مسلتوى الطلبلة اللغلوي. وكلذا األملر ملع الفعليلن اسلتيقظ وصحلا، صحلا يحلوي حروًفلا أقلل، وينطلق بشلكل 
أسلهل ويفيد المعنى ذاته، أو بالنسلبة للتركيب )باإلضافة إىل( مقابل حرف العطف الواو، إذ يمكن التبديل بينهما غير أن الواو أسلهل 

وأوضلح بالنسلبة للمتعلميلن الصغلار، ويمكلن االنتقلال للتركيلب )باإلضافلة إىل( ملع تقلّدم المسلتوى اللغلوي . 

وربما يجدر بالمعلمين التوّقف قليال وسؤال أنفسهم قبل اختيار الكلمة/ التركيب:
هل يمكن للطبة نطق الكلمة/ التركيب بسهولة؟ 	
هل يعرف الطلبة معنى هذه الكلمة/ هذا التركيب؟ 	
كيب بديلة أسهل تحمل المعنى ذاته؟ 	 هل توجد كلمات/ ترا

قراءة المعّلمين أدَب األطفال للطلبة يف المدرسة يومًيا.
باإلضافلة لآلثلار اإليجابيلة؛ االجتماعيلة والنفسلية والسللوكية التلي يمكلن للقلراءة أن تتركهلا للدى الطلبلة، والمتعلة التلي يشلعرون بهلا يف 
مثلل هلذه األنشلطة، فلإن القلراءة اليوميلة للطلبلة، ال سليما للصغلار منهلم، تقلّدم نموذًجلا لغويًّلا شلائًقا وتصقلل لغتهلم وتكسلبهم مفلردات 
جديلدة. وإذا ملا أُتبعلت القلراءة بأنشلطة بسليطة، مثلل طلرح األسلئلة أو المناقشلات المبنيلة عللى النصلوص كملا يحلدث أثنلاء القلراءة 
كتسلاب المفردات إىل توظيفها، ومن سلماع اللغة وألفتها  المشلتركة أو الموجهة، أو عند تفسلير المفردات، فإن االسلتفادة تتنتقل من ا

إىل ممارسلتها، وهلو ملا نطملح إليله نهايلة األملر.

تشجيع أولياء األمور على تعريض أطفالهم للغة العربية الفصيحة يف المنزل.
يلعلب أوليلاء األملور دوًرا هاًملا وحاسلًما فيملا يتعلّلق باكتسلاب المهلارات اللغويلة للدى أبنائهلم، فهم يّقّدملون النموذج اللغوي األول لهم، 
كتسلاب اللغلة الفصيحلة، كتعريضهلم ألدب األطفلال المكتلوب بالعربية الفصيحة،  ويسلاعدونهم بملا يقدمونله ملن دعلم يف المنلزل عللى ا
وترديلد األناشليد واألغلاين العربيلة وسلماعها، أو تعريضهلم إىل الرسلوم المتحركلة واأللعلاب اللوحيلة المنتجلة بلغلة عربيلة فصيحلة عاليلة 
الجلودة، عللى أن ال يتجلاوز تعرّضهلم للشاشلات نصلف سلاعة يوميلا -وفلق التوصيلات العالميلة-. وقلد أثبتلت األبحلاث والدراسلات وجلود 
كاديميلا. ووفًقلا لملا أشلارت إليله  عاقلة طرديلة بيلن مقلدار مشلاركة الوالديلن يف العملل ملع أطفالهلم عللى مهلارات القرائيلة ونجاحهلم أ
األدللة، فلإنَّ ذللك يتحقلق عندملا تعملل المدرسلة عللى إشلراك أوليلاء األملور بفاعليلة، ويمكلن القيلام بذللك ملن خلال رفلع دافعيلة األهلل 
ورغبتهلم يف المشلاركة أوال، ثلم رفلع جاهزيتهلم لمسلاعدة أبنائهلم وبنلاء بعلض القلدرات والمهلارات لديهلم وتوفيلر بعلض المصلادر التلي 
الصفلوف  أثلر كل هلذا عللى  األهلل ومشلاركتهم، بحيلث ينعكلس  اللذي سليزيد ملن فرصلة تعلاون  األملر  أبنائهلم،  تسلّهل عليهلم دعلم 
كتسلاب اللغلة الفصيحلة األم. >دليلل الملدارس إلشلراك أوليلاء  الدراسلية وسليؤدي بالمحصللة إىل تحّسلن تعللم الطلبلة، بملا يف ذللك ا

األملور يف دعلم تعلّلم القرائيلة<

إدراك أن االزدواجية اللغوية سمة متأصلة من سمات اللغة العربية.
إّن كلون اللغلة العربيلة لغلة ازدواجيلة ال يعنلي بالضلرورة أّن االزدواجيلة مسلؤولة علن جميلع اإلخفاقلات يف تدريلس العربيلة أو يف تراجلع 
اسلتخدام أبنائها لها، بل على العكس قد تكون سلمة تثري اللغة شلأنها شلأن اللغات األخرى المتسلمة باالزدواجية، وهي كذلك ليسلت 
بالضلرورة علذًرا لممارسلات التعليلم والتعلّلم السليئة. ينبغلي إدراك هلذا وتذكلره دائًملا؛ للتركيلز عللى ملا نمللك تغييلره، إذ يمكلن دائًملا 
النظلر يف آخلر األبحلاث والمسلتجدات المتعلّقلة بتدريلس اللغلات، للبحلث علن الممارسلات الفضللى والتدخلات التي يمكن أن تحدث أثًرا 

دون توجيله الجهلود للقضلاء عللى سلمة لغويلة متأصللة. >أدوات التعليلم والتعللم<
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