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 الملخص

 اللغوية المهارات تصاحب ةخامس مهارة الباحثون اعتبرها وقد ثقافتها، تعليم عن العربية اللغة تعليم ينفك وال واحدة، لعملة وجهان والثقافة اللغة

 وتعلم تعليم مادة في فةالثقا تندمج أن وينبغي اللغوي، للمحتوى ومكمل أساسي مكون ألنها وذلك والكتابة؛ والقراءة، والتحدث، االستماع، األربع؛

 إلى الحالي البحث يهدفو .الفكرية الثقافية الحصيلة نمو ذاته الوقت وفي اللغوية المهارة نمو مقدار على يتوقف اللغة تعلم أن إلى استنادا اللغة

 التدريس، ومداخل خصائص،وال المعايير،: التعليمية العملية مناحي كل في بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم في ومكانتها الثقافة مفهوم إبراز

 يتناول األول ثالمبح مباحث؛ أربعة إلى البحث وينقسم أهدافه، لتحقيق الوصفي المنهج البحث يوظف .التعليمي والمحتوى المعلمين، وكفايات

 والمبحث تدريسها، مداخلو وخصائصها الثقافة معايير يستعرض الثاني والمبحث بغيرها، للناطقين العربية اللغة تعليم في وأهميتها الثقافة تعريفات

 أن يجب التي الثقافية اياتالكف يتناول الرابع والمبحث بغيرها، للناطقين العربية اللغة لمعلمي الالزمة الثقافية الكفايات على الضوء يلقي الثالث

 تعليم في وأهميتها الثقافة مفهوم ما: "اآلتية األسئلة عن اإلجابة في البحث مشكلة وتتحدد  .بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم كتب عليها تحتوي

 للناطقين العربية للغةا لمعلمي الالزمة الثقافية الكفايات ما" ،" تدريسها؟ ومداخل وخصائصها الثقافة معايير ما" ،"بغيرها؟ للناطقين العربية

  ".التعليمية؟ الكتب في المتضمن الثقافي المحتوى ما"و" بغيرها؟

  .بغيرالعربية الناطقون -العربية اللغة -اللغة تدريس -الثقافة :المفتاحية الكلمات

44. Anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretiminde kültürün yeri 

Öz 

Dil ve kültür bir madalyonun iki yüzüdür. Arap dili öğretimi, Arap kültürünün öğretilmesinden ayrı 

tutulamaz. Araştırmacılar kültür öğretimini, dinleme, konuşma, okuma ve yazma şeklindeki dört dil 

becerisine eşlik eden beşinci bir beceri olarak görmektedirler. Bunun nedeni kültürün, dilsel içeriğin 

temel ve tamamlayıcı bir bileşeni olmasıdır. Dil öğrenimi, dil becerisi gelişiminin miktarına ve aynı 

şekilde entelektüel kültürel kazanımın büyümesine bağlı olduğu için kültürün, dil öğretimi ve 

öğrenimi konularına entegre edilmesi gerekir. Bu çalışma; kültür kavramını tanıtmayı ve ana dili 

Arapça olmayanlara Arapça öğretimindeki eğitim sürecinin “standartlar, özellikler, öğretim 

yaklaşımları, öğretmen yeterlilikleri ve eğitim içeriği” şeklindeki tüm alanlarında kültürün yerini 

göstermeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, araştırma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için 

niteleyici bir yöntem kullanılmıştır. Araştırma dört bölüme ayrılmaktadır: Birinci bölüm, kültürün 

tanımlarını ve bunun yanı sıra ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretiminde kültürün önemini ele 

almaktadır. İkinci bölüm, kültür standartları, özellikleri ve kültür öğretimine dâir yaklaşımları 

gözden geçirmektedir. Üçüncü bölüm, anadili Arapça olmayanlara Arap dilini öğreten kişilerin sahip 

olması gereken kültürel yeterliliklere ışık utmaktadır. Dördüncü bölüm, anadili Arapça olmayanlar 

için hazırlanan Arapça öğretim kitaplarında bulunması gereken kültürel yeterlilikleri içermektedir. 

Bu araştırmanın problematiği, “Kültür kavramı nedir ve onun ana dili Arapça olmayanlara Arapça 

öğretimindeki önemi nedir”, “Kültür standartları, özellikleri ve kültür öğretimine yönelik yaklaşımlar 

nelerdir”, “Ana dili Arapça olmayanlara Arap dilini öğretenlerin sahip olması gereken kültürel 

yeterlilikler nelerdir” ve “Öğretim kitaplarında yer alan kültürel içerik nasıldır” şeklindeki sorulara 
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cevap bulmakla sınırlıdır. Araştırma, çalışmanın konusuyla ilgili bir dizi sonuç ve önerilerle sona 

ermektedir. 

Anahtar kelimeler: Kültür, dil öğretimi, Arap Dili, ana dili Arapça olmayanlar 

The essence of culture in teaching Arabic to non-native speakers 

Abstract 

Language and culture are regarded as two sides of the same coin; therefore, teaching Arabic is 

inseparable from teaching its culture. Researchers have considered teaching culture to be the fifth 

skill that accompanies the four language skills: listening, speaking, reading, and writing; This is 

because it is an essential and complementary component of the linguistic content, and culture should 

be integrated into the language teaching and learning subject based on the fact that language learning 

depends on the amount of language skill development and at the same time the growth of the 

intellectual cultural outcome. This research aims to highlight the concept of culture and its essence 

in teaching Arabic to non-native speakers in all aspects of the teaching processes: standards, 

characteristics, teaching approaches, teacher competencies, and educational content. The research 

problem was determined by answering the following questions: “What is the concept of culture and 

its importance in teaching Arabic to non-native speakers”, “What are the cultural standards, 

characteristics, and approaches to teaching it”, “What are the necessary cultural competencies for 

teachers of Arabic to non-native speakers” and “What is the cultural content included in books for 

non-native speakers”. The research concluded with a set of results and recommendations related to 

the research topic. 

Keywords: culture- Culture, language teaching, Arabic language, Non-Arabic speakers. 

يد   :تم

م وأمناط معيشتهم وعقائدهم)،  ا (قيمهم واجتاها إن اللغة وعاء الثقافة، وليس من اليسري تعلم لغة ما دون التعرض لثقافة أصحا
، ص 2017فالثقافة حتتل مكانة مهمة يف تعليم اللغات األجنبية وتعلمها، وتعترب مكو أساسيا ومكمال مهما لتعلمها (الفوزان، 

ا، والثاين جوهره ) ، وإذا كان تعل182 يم العربية للناطقني بغريها يتلخص يف هدفني؛ أوهلما ممارسة اللغة على شاكلة العريب الناطق 
هلدف األول دون الثاين يعد مبثابة فصل الروح عن اجلسد.  أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وخصوصيتها، فإن االكتفاء 

  ) 415، ص 2015(عالل & بو عناين، 

قة العالقة بينهما إن  ما كالعملة الواحدة ذات الوجهني، ولقد دفعت و العالقة بني اللغة والثقافة مل تعد حمل جدل أو حمور نقاش، إ
ا من املهارات اللغوية األربع؛ االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. ومع وضوح  أن اعتربت الثقافة مهارة خامسة تصاحب زميال

  )333 ص ،2004 طعيمة،.(ض برامج تعليم اللغات األجنبية وكتبها ال تعطي هذا البعد اهتمامه الذي يستحقهذلك إال أن بع

 يف بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم يف مكانتها وإبراز الثقافة، مفهوم توضيح إىل السعي يف البحث أمهية تربز سبق ما على وبناء
ت التدريس، ومداخل واخلصائص، املعايري،: التعليمية العملية مناحي كل  .التعليمي واحملتوى املعلمني، وكفا

   :وأمهيتها الثقافة مفهوم: األول املبحث

 اخلاصة للتعريفات عرض يلي وفيما حبثها؛ يتناول الذي امليدان ختالف وتربو واجتماعيا واصطالحيا لغو الثقافة تعريفات ختتلف
  :اآليت يف ذلك وتفصيل الرتبية، مبجال
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 مدكور".(واحلياة واإلنسان، والكون، لأللوهية، العام تصورها مع يتسق الذي اجلماعة، حلياة الكلي األسلوب: "ا الثقافة عرفت
موع: "ا وعرفت). 203 ص ،2006 هريدي،&   اليت العيش وطريقة والفن واملعرفة واملعتقدات والتقاليد للعادات الكلي ا
 يشمل الذي املركب الكل ذلك: " ا عرفت كما).  111 ص ،2017 شيخ،".(ا وتتمسك اإلنسانية اجلماعة عليها تسري
 يف عضوا عتباره اإلنسان يكتسبها اليت األخرى والعادات والقدرات واألعراف والقانون واألخالق والفن واملعتقدات املعرفة
تمع  والتقاليد والعادات واالجتاهات واملفاهيم واملعتقدات واملثل األفكار: "ا أيضا وعرفت). 382 ص ،2016 احلدقي،".(ا

تمعات من جمتمع يف تسود اليت  واملادية الروحية السمات مجيع: "ا تعريفها ومت). 20 ص ،1991 الغايل،&  عبداحلميد".(ا
 احلقوق تشمل كما  احلياة، وطرائق واآلداب الفنون تشمل وهي نها،بعي اجتماعية فئة أو بعينه جمتمعا متيز اليت والعاطفية والفكرية
  ).415، ص 2015لإلنسان، ونظم القيم، والتقاليد، والعادات".(عواشرية،  األساسية

  :نستنتج من التعريفات السابقة اآليت

  .الثقافة أسلوب حياة متيز جمتمعا ما عن غريه - 

تمعالثقافة تتضمن اجلوانب الروحية  -    .واملادية داخل ا

  .الثقافة متتد من املاضي إىل احلاضر - 

  .الثقافة خاصية إنسانية ومتيزه عن غريه من املخلوقات - 

من  ومن التعريفات السابقة ميكن اخللوص إىل التعريف اآليت: الثقافة هي كل اجلوانب املعنوية واملادية يف جمتمع ما وتـَُفّرَِدُه عن غريه
تمعات،  تمع املختلفةا   .ويتضمن ذلك العادات والتقاليد واألخالق واألعراف والعقائد والفنون وأساليب العيش يف طبقات ا

ا: "املعتقدات واملفاهيم واملبادئ والقيم وأمناط السلوك اليت يقرها الدين اإلسالمي متمثال يف القرآن وا لسنة أما الثقافة اإلسالمية فإ
تمعات اإلسالمية بغض النظر عن الزمان واملكان".(عبداحلميد & الغايل، النبوية الشريفة، ومن  مث فإن هذه الثقافة تقتصر على ا

  .)20، ص 1991

حلديث عن أمهية تعليم الثقافة أثناء تعليم اللغة األجنبية نالحظ أن "الدراسات قد أثبتت أن معظم الدارسني يعلمون  وإذا انتقلنا 
الثقافية هدف أساسي من أهداف أي مادة تعليمية لتعلم اللغة األجنبية، وعامل مهم من عوامل النجاح يف  أن املعلومات واملعارف

تعلم اللغة واستخدامها، وكثري من الدارسني يتوقعون عندما يبدؤون تعلم اللغة أن حيصلوا على قدر معني من القدرة على توظيف 
م سوف يدرسون أهل اللغة الثقافة كمحتوى للغة بنفس القدر الذي حيصلون ع ليه من اللغة كوعاء للثقافة، كما يتوقعون أيضا أ

متاما مثلما يدرسون اللغة، ولذلك قيل إن جناح الشخص يف التفاهم واالتصال واالندماج والتعامل مع أفراد الشعب، يعتمد على 
  )182، ص 2017احلصيلة الثقافية اليت تعلمها".(الفوزان، 

ن " لغة ملتعلم اللغة وتستحق عناية وميكن القول  تمع ومعرفة ثقافة الشعب أو الشعوب املتحدثة للغة اهلدف هلا أمهية  معرفة ا
ا خالفا للعديد من أنواع املعرفة األخرى ميكن أن تبقى خارج املعرفة السابقة للمتعلم، كما ميكن أن تتعرض  خاصة؛ السيما وأ

  )153، ص 2016رفة".(اإلطار املرجعي األوريب املشرتك لتعلم اللغات وتعليمها وتقييمها، للتشويه عن طريق الصور النمطية للمع

آليت  تمع بعينه وثقافته    :وتتصل السمات املميزة 

ت *  قضا املعيشة اليومية مثل: (األكل والشرب وآداب الطعام، والعطالت الرمسية، وساعات العمل واألنشطة الرتفيهية كاهلوا
  .ضات واإلعالم)والر

  .أحوال املعيشة مثل: (أحوال السكن، مستوى املعيشة، ترتيبات الرعاية االجتماعية)  *

العالقة بني األفراد مثل: (البنية الطبقية للمجتمع، العالقة بني اجلنسني، هياكل األسر والعالقات، العالقة بني األجيال، العالقات  *
تمعات) يف مواقف العمل، العالقة بني اجلمهور   .والشرطة واملسئولني، عالقات العرق وا
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لعوامل اآلتية: (الطبقات االجتماعية، الفئات املهنية، املؤسسات، الفنون  * ا  القيم والعادات واملعتقدات واالجتاهات وعالقا
  .كاملوسيقى، واآلداب، واألغاين، والفكاهات)

  .الضيافة أو تقبلها مثل: (اهلدا واملالبس واالستئذان)املوضوعات االجتماعية فيما يتعلق بتقدمي   *

ت واالحتفاالت العامة)."(اإلطار املرجعي األوريب *  سلوكيات العبادة يف: (االحتفاالت واملناسك، الوالدة، الزواج والوفاة، املهرجا
  )154، ص 2016املشرتك لتعلم اللغات وتعليمها وتقييمها، 

حية الثقافة  ا بعد نزول القرآن الكرمي صارت إسالمية، وأصبحت اللغة العربية لغة تعبدية يفرضها الدين ومن  العربية نالحظ أ
) . ومن 183، ص 2017اإلسالمي أينما حل، وحيملها معه حيثما انتشر، فالعربية هي لغة الثقافة اإلسالمية بال منازع.(الفوزان، 

منزلة كبرية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، فهي تعد مبثابة العمود الفقري حملتوى املواد  مث فإن الثقافة العربية اإلسالمية تعتلي
لضرورة وال ميكن أن يتم تعليم اللغة العربية من خالل حمتوى مفرغ من الثقافة العربية اإلسالمية،  التعليمية، "فاللغة تصحب ثقافتها 

للغة العربية ال يعتمد فقط على إتقان مهارات هذه اللغة، بل يعتمد أيضا على  ومعىن هذا أن القدرة على التفاعل مع الناطقني 
ريخ، فدارسو العربية عادة ما يكونون شغوفني  فهم الثقافة العربية اإلسالمية من عادات وتقاليد وأساليب حياة وآمال وتراث و

ا ويودون معرفة أشياء كثرية عنهم: م م؟ لناس الذين يتكلمو ن هم؟ أين يعيشون؟ كيف يعيشون؟ ما طبيعة بالدهم وما طبيعة حيا
م...إخل".(طعيمة & الناقة،  م وفنو   )100، ص 2006ما تراثهم وآدا

 .وبناء على ما سبق يكون البحث قد أجاب عن السؤال األول من أسئلة البحث

  :املبحث الثاين: معايري الثقافة وخصائصها ومداخل تدريسها

  :معايري الثقافةأوال: 

لس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية"  احتلت الثقافة مكانة مرموقة بني املعايري واألطر العاملية للكفاءة اللغوية، ففي توجيهات ا
(ACTFL) جند الثقافة حاضرة يف مصنفات كل مهارة مثل:  

  :مهارة الكالم يف املستوى املتفوق *

  )388–386، ص 2016الكالم يف املستوى املتفوق يف اآليت: (احلدقي، خصائص  (ACTFL) حددت معايري 

   .يستطيع الدارس مناقشة عدد كبري من قضا مشولية ذات مفاهيم جمردة بصورة مالئمة من الناحية الثقافية   -

  .رات الثقافية والتارخييةينتج الناطق املتفوق خطا مستفيضا راقيا منظم األفكار وموجزا يف الوقت نفسه، مستخدما اإلشا -  

   "لديه متكن حمدود من اإلشارات الثقافية املتعمقة -  

) توجيهات وواصفات حول السياق 184، ص 2016وتضمن ( اإلطار املرجعي األوريب املشرتك لتعلم اللغات وتعليمها وتقييمها، 
  :الثقايف للغة املتعلمة يف مواضع متعددة، ومن أمثلة ذلك

  :(B1) وسط األدىناملستوى املت* 

عراف اخلطاب املهذب واملشهور، ويتفاعل بطريقة مناسبة، كما أنه يدرك أهم الفروق بني العادات، واستخدامات  للدارس معرفة 
تمع املعين   .اللغة، والسلوك، والقيم، واملعتقدات السائدة يف ا

  :(C2) املستوى املتقدم األعلى *

لتعبريات اال ت التلميح الداليل، يقدر األبعاد اللغوية االجتماعية والثقافية للدارس معرفة جيدة  صطالحية والعامية، مع إدراك ملستو
  .االجتماعية ملتحدثي اللغة األم، ويستطيع التفاعل معهم وفقا لذلك
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ففي اإلطار األمريكي  نالحظ مما سبق أن املعايري السابقة قد أشارت إىل اجلوانب الثقافية عند توصيفها ملستوى الطالب اللغوي،
إشارات صرحية حنو اجلوانب الثقافية، ويف اإلطار األوريب إشارات ضمنية للمحتوى الثقايف، ونستنتج من كل ذلك أمهية اجلانب 

 .الثقايف وعالقته الوطيدة بتدريس اللغة اهلدف

  :نيا: خصائص الثقافة 

  :الثقافة مكتسبة -1

يت إىل " تمعات فإنه يستطيع أن يكتسبها ويتفاعل معها، كذلك فإن اإلنسان يولد عدمي مبعىن أن اإلنسان عندما  جمتمع من ا
الثقافة، ومل تكن لديه فكرة عن عادات جمتمعه أو ثقافته، وأنه بعد أن ينمو ويشب يستطيع أن يكتسب عادات جمتمعه واجتاهاته، 

يكتسب ثقافات أخرى من خالل معايشته لبعض األفراد أو  وهذا ال حيدد إال بعد فرتة من العيش، ومن املمكن لإلنسان أن
تمع ا مكتسبة من خالل ا تمعات األخرى، فالثقافة تتسم    .ا

  :الثقافة خاصية إنسانية -2

لعقل والتفكري اللذين من خالهلما استطاع أن يتغلب على مشكالته يف  امتاز اإلنسان عن غريه من سائر املخلوقات 
  .) فالثقافة خصيصة متيزه عن الكائنات األخرى22، ص 1991حلميد & الغايل، حياته".(عبدا

  :الثقافة متغرية -3

هذه مسة ترتبط بسابقتها، فطاملا كانت الثقافة مكتسبة فهي تتغري إىل حد ما من جيل إىل جيل، إذ يضيف عليها كل جيل شيئا "
من عنصر ثقايف آلخر، فإذا كان التغري يصيب العناصر املادية (آالت وحيذف منها كل جيل شيئا آخر، إال أن معدل التغري خيتلف 

   .أجهزة / وسائل معيشية) سريعا فإن التغري يصيب العناصر غري املادية بشكل أبطأ (القيم، العادات، التقاليد) /

  :الثقافة ُمشِبعة -4

  الثقافة تشبع حاجات اإلنسان، وحتقق نفعا للمجتمع، 

  :الثقافة نسبية -5

تمع قد ال يناسب سواه، والنمط الثقايف الواحد يكون مقبوال يف جمتمع ومرفوضا  وذلك ألن لكل جمتمع ثقافة، وما يناسب هذا ا
  .يف جمتمع آخر

  :الثقافة كل معقد -6

ا تراث أجيال مرتاكم، والتعقيد مسة ال تقتصر على العناصر الثقافية   تمع وإمنا إذ تشتمل على عدد كبري من العناصر، إذ أ يف ا
هي مسة تصف أيضا العنصر الثقايف الواحد، فقد تكون قيمة اجتماعية معينة متشاركة يف حياة الناس إىل احلد الذي يصعب فيه 

  .فصل عناصرها بعضها عن بعض

   :الثقافة كل متكامل -7

عنصر ثقايف صلة بغريه. ومن املمكن  إن الثقافة ليست جمرد عناصر منفصلة وإمنا هي كحبات السبحة يربطها خيط واحد، فلكل
ت الثقافة، وهذا كله ميثل جمموعة من املفاهيم اليت ينبغي عل معلم  للباحث أن مييز لكل جمتمع منطا ثقافيا عاما تلتحم فيه مكو

ة، وعليه أن يقدر هذه العربية للناطقني بغريها أن يدركها ويفهم أبعادها، إنه يتعامل مع دارسني من جمتمعات خمتلفة ولكل منها ثقاف
الثقافات وأن ينوع من أساليب عرض مفاهيم الثقافة اإلسالمية على أبناء هذه الثقافات مبا يتناسب معها وليس مبا خيلق صداما 

  )401، ص 1986بينها". (طعيمة، 
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للغة -8   :الثقافة مرتبطة 

سيس حضارة شاخمة وثقافة عريقة بتأليف املسلمني آالًفا من الكت للغة العربية هو من األسباب الرئيسة لتعليم وتعلم تلك إن  ب 
  .)846-845، ص 2021؛ 88-87، ص 2020اللغة. (دوندار، 

ا إنسانية متيزه عن  وميكن إمجال ما سبق يف أن الثقافة مكتسبة ومن مث ميكن اكتساب أكثر من ثقافة على مدار حياة اإلنسان، وأ
ا  ا غريه من الكائنات األخرى، وأ تمع، وأ ا مشبعة ملتطلبات الفرد وا متغرية وهذا حيتاج مرونة الستيعاب التغريات الثقافية، وأ

ا معقدة متشابكة يف عناصرها، وأخريا هي متكاملة فال ميكن فصل عنصر  ا ختتلف من جمتمع آلخر ومن بيئة ألخرى، وأ نسبية أل
ا ته اليت يرتبط   .ثقايف عن مكو

  :تدريس الثقافة لثا: مداخل

إلشارة إىل املدخلني اآلتيني401، ص 2016أشار (احلدقي،    :) إىل تعدد مداخل تدريس الثقافة، ويكتفي البحث 

  :املدخل املعلومايت -1

حلديث " تمعات، ويتم تقدمي هذه املعلومات  وفيه حيصل الطالب عل معلومات عن معتقدات ثقافة اللغة اهلدف وكيف متارس يف ا
عن االحتفاالت، واألطعمة، والطقوس، واألخالق. وكما يبدو فإن الدراسني هنا يتلقون معرفة منظمة من قبل املعلم أو الكتاب 

   .املقرر دون التفاعل احلقيقي معها

   :املدخل البنائي -2

لك فمن املهم تفاعل الطالب ينطلق هذا املدخل من فلسفة أن الناس يبنون فهمهم اخلاص للعامل الذي يعيشون فيه، وبناء على ذ
أسلوب التعليم القائم على حل املشكالت، والتعليم  -عادة -مع السياق االجتماعي والثقايف للغة اهلدف، ويستخدم هذا املدخل 

   ".ملهام، كما يتناقش الطالب يف فهمهم للظواهر الثقافية يف اللغة اهلدف

املدخل املستخدم يف تعلمها، فاملدخل املعلومايت يتلقى فيه الدارسون املعرفة سواء نستنتج مما سبق أن تعلم الثقافة يتوقف على 
أكانت من املعلم أو الكتاب، واملدخل البنائي يشرتك فيه الدارس يف احلصول على املعرفة بل ويتفاعل معها، ويف هذا الصدد جيب 

ل يرى تدريس الثقافة من كتاب مستقل، والرأي اآلخر يرى تدريسها اإلشارة إىل أن هناك آراء يف أساليب تدريس الثقافة، فالرأي األو 
من خالل احملتوى اللغوي، ومييل الباحث إىل الرأي الثاين ألن تشرب الثقافة من خالل اللغة هو تعلم طبيعي تلقائي غري مصطنع، 

لضرورة لبعض بينما تدريسها بشكل مباشر فهو تعليم جاف ال حياة فيه، فالطالب حينما يدرس موضوع األ سرة لغو سيتعرض 
  .املفاهيم الثقافية، مثل آداب احلديث ومكانة األبوين، وطريقة املعيشة وغريها من املضامني الثقافية األخرى

 .وبناء على العرض السابق يكون البحث قد أجاب عن السؤال الثاين من أسئلة البحث

ت الثقافية للمعلمني   :املبحث الثالث: الكفا

يئتهم للظروف اليت يتم فيها تعليمهم؛ وإمنا مل  يعد دور املعلم يف عصر احلديث قاصرا على نقل املعارف واخلربات إىل طالبه، وال 
قال لقيمه الثقافية واالجتماعية.(سعيد،  تمع،    )7، ص 2012تعاظم دوره حىت أصبح ممثال لثقافة ا

ت إننا حني نقرر أن اللغة ال ميكن أن تدرس يف  خذ بعني االعتبار ضرورة امتالك املعلم للكفا استقالل عن حمتواها الثقايف، مث ال 
لبرت، ولذلك ال بد أن تتوفر لدى معلم اللغة العربية للناطقني بغ ريها الثقافية الالزمة، فإننا حنكم على جزء مهم من العملية التعليمية 

ا املختلفة، وأن يتحقق لديه الوعي بطرق تدريسها وإيصاهلا للطالب، ولذلك فإنه أرضية قوية حول الثقافة العربية اإلسالمية مبج اال
جيب بناء برامج متكاملة لتمكني املعلمني من اجلوانب الثقافية؛ ألن ذلك سيؤدي إىل تعميق املهارات االتصالية، واستثمار املعطيات 

ت التعليمية امل   )402، ص 2015نشودة. (عالل & بو عناين، الثقافية استثمارا واعيا جيعله حيقق الغا

ت الثقافية دراسة (احلدييب،  ت الثقافية الالزمة 593، ص 2016ومن الدراسات اليت تناولت الكفا ) اليت حدد فيها الكفا
  :ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها، وقد حددها يف اآليت
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  .ة للتميز يف تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىيظهر املعلم متكنا من املعارف الثقافية الالزم  -

  .يظهر متكنا من املهارات الثقافية -

   .بدي اجتاهات ثقافية إجيابية حنو ما خيدم تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىي- 

  .يظهر اجتاهات إجيابية حنو تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى -

  :) بعض املعايري الثقافية الالزمة ملعلمي العربية للناطقني بغريها مثل110، ص 2015(أبو عمشة & اللبدي، وأظهرت دراسة 

  .ميلك معرفة جيدة عن جوهر الثقافة العربية ومعاملها الرئيسة عرب حدودها اجلغرافية الكبرية  -

  .يعرف جيدا أبعاد الثقافة اإلسالمية ومعاملها  -

ا شرط أساسي ملهنة التعليم، وكلما زادت 280، ص 2020(حسن، كما عرضت دراسة   ت الثقافية للمعلم؛ وأ ) أمهية الكفا
اء املعلومات العامة للمعلم كان أقدر على احرتام املتعلمني له، وثقتهم به على مواجهة املواقف العملية املختلفة اليت تدعو املعلم إلبد

مة على نضج شخصيته واتساع أفقه، وعلى القيام بدوره االجتماعي يف التعرف على مشكالت الرأي فيها، كما تساعده الثقافة العا
  .البيئة احمللية اليت يعيش فيها

ملوضوعات اليت تفرضها املشكالت املعاصرة مثل املشكالت البيئية  ت الثقافية املطلوبة يف اآليت: (اإلملام  وحدد (احلاج) الكفا
  .وق اإلنسان والسالم العاملي)والصحية واالجتماعية، وحق

ت الثقافية اليت تؤهله ألداء عمله على الوجه الالئق،  نستنتج مما سبق أن معلم اللغة العربية للناطقني بغريها البد أن ميتلك الكفا
لثقافة العاملية. وفضال  لثقافة العربية واإلسالمية، وبعضها اآلخر يتعلق  ت يتعلق بعضها  عن ذلك "فإن معلم اللغة وأن هذه الكفا

  :العربية للناطقني بغريها ينبغي أن يتمتع ببعض القدرات واملهارات كشخص مثقف ومنها

ا، ويدافع بوعي عنها. فالشخص   - شخص له رؤية؛ فهو الذي يدرك بوضوح رؤية جمتمعه لأللوهية، والكون، واإلنسان ويؤمن 
  .الذي ليست له رؤية، ال يعد مثقفا

تمع اليت تتسق مع فلسفته وعقيدتهال بد أ  - تمع وفقا لرؤيته ورؤية ا   .ن يسهم بفكره وعمله ونشاطه يف تغيري ا

   .أن يكون قادرا على التعبـري عن رؤي نظرية واجتماعية متقدمة، وعن فكر متجدد  -

   .أن يتمتع بقدر من النضج االجتماعي واخللقي؛ حبيث يصبح قدوة حسنة  -

مع، ومتقبال، ويعمل على تعزيز املناسب مبا يتفق والثقافة اإلسالمية." (مدكور & هريدي، أن يكون ملم -  ، 2006ا بثقافة ا
  )205ص 

  .وبناء على ما سبق يكون البحث قد أجاب عن السؤال الثالث من أسئلة البحث

ت الثقافية يف الكتب التعليمية   :املبحث الرابع: الكفا

عتبارها  طرائق حياة الشعوب وأنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية مكانة مهمة يف تعليم وتعلم اللغة، حتتل الثقافة 
ا مكون أساسي ومكمل للمحتوى اللغوي، لذلك البد أن حتمل املادة التعليمية للغة أو كتاب  ا حمتوى الوعاء اللغوي، وأ عتبار أ

وينبغي أن تندمج هذه العناصر اندماجا كليا يف مادة تعليم وتعلم اللغة استنادا إىل أن تعلم اللغة  تعليم اللغة العناصر الثقافية، بل
  )5، ص 2005يتوقف على مقدار منو املهارة اللغوية ويف ذات الوقت منو احلصيلة الثقافية الفكرية. (الناقة، 

ت الثقافية الالزمة إلعداد احملتوى التعليمي املقدم لدارسي اللغة العربية للناطقني بغريها؛  وقد تناولت العديد من الدراسات الكفا
  :ومن هذه الدراسات ما يلي
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  :) اليت تناولت أهداف تدريس الثقافة يف احملتوى التعليمي، وذكر فيها اآليت62، ص 2003دراسة (يونس & الشيخ، 

  .هيفهم الدارس الدين اإلسالمي؛ أركانه، وعقائده، وعباداته، وتشريعات -

  .يفهم تفسري القرآن الكرمي  -

  .يفهم احلديث الشريف ويعرف سرية الرسول -

   .يفهم التاريخ اإلسالمي ويلم به  -

   .حيصل جمموعة من املعلومات واملعارف عن الثقافة العربية -

  .حيصل جمموعة من املعلومات واملعارف حول الشعوب واألوطان  -

حملتوى الثقايف للمادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة، 5، ص 2005ويف دراسة أخرى استعرض (الناقة،  ) املنطلقات املتصلة 
  :وحددها يف اآليت

   .أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية والعاملية -

  .أن تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية واإلسالمية -

  .هتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمني على اختالفهمأن تعكس املادة اال -

  .أن تتنوع املادة حبيث تغطي ميادين وجماالت ثقافية وفكرية متعددة يف إطار من الثقافة العربية اإلسالمية والثقافة العاملية -

  .الفرعية املتعددةأن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من البيئات املختلفة والثقافات   -

  .أن تتسق املادة ليس فقط مع أغراض الدارسني، ولكن أيضا مع أهداف الرتبويني من تعليم اللغة  -

   .أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه  -

  .واالستمرار يف هذا التعلمأن يثري احملتوى الثقايف للمادة املتعلم ويدفعه إىل تعلم اللغة   -

تمع   - أن ينظم احملتوى الثقايف إما من القريب إىل البعيد أو من احلاضر إىل املستقبل أو من األ إىل اآلخرين أو من األسرة إىل ا
  .األوسع

  .أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى املعنوي  -

حلياة الفكرية والعلمية والفنيةأن توسع املادة خربا  -   .ت املتعلم 

ملستوى الذي يناسب عمر الدارسني ومستواهم التعليمي  -   .أن يقدم احملتوى الثقايف 

  .أن تلتفت املادة بشكل خاص إىل القيم األصلية املقبولة يف الثقافة العربية واإلسالمية -

  .أفكار خاطئة عن الثقافة العربية واإلسالمية أن تقدم تقوميا وتصحيحا ملا يف عقول الكثريين من -

  .أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية أو ضد الثقافات األخرى  -

  :) بعض األسس الثقافية اليت ينبغي توافرها يف منهج اللغة العربية يف اآليت27–26، ص 1991احلميد & الغايل،  وحصر (عبد
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إسالميا، فتقدم املوضوعات بطريقة حقيقية غري مشوهة، وبطريقة مبسطة تعني الدارس على فهم حقيقة أن يكون حمتواه عربيا  -
  .الثقافة اإلسالمية

  .أن يتناول الكتاب التعليمي عناصر الثقافة املادية واملعنوية بصورة تناسب أغراض الدارسني األجانب -

لرتاث العريب وخصائصه اليت على رأ -   .سها الطابع اإلنساين ورفع مكانة العلم والعلماءضرورة االهتمام 

ا كثرية ومتشعبة ومن الصعب أن نقدمها  - م من تعلم اللغة والثقافة؛ أل انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسني واهتماما
  .كلها للدارسني األجانب

هذا يتطلب أن يكون املنهج مر حبيث ميكن تكييف املوضوعات مراعاة التغريات الثقافية واالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا، و  -
تمع اإلسالمي   .مع التغريات اليت حتدث داخل ا

ا؛ فال يشتمل الكتاب على نوع واحد من الثقافة -   .تقدمي صور من عموميات الثقافة اإلسالمية وخصوصيا

الجتاهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية امل -   .ناسبة مثل: التحرر من اخلرافات، وتنمية األفق العقليتزويد الدارسني 

  .احرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدها -

  .مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف مبا يتناسب مع عمر الدارسني ومستواهم الفكري والثقايف -

   يت:الثقافية يف موضوعات القراءة كاآل) األهداف اليت ينبغي أن تكون حماور للمضامني 224–223، ص 1986وقدم (طعيمة، 

  .بناء العقيدة اإلسالمية لدى الطالب على أساس من الدراسة والفهم واإلقناع -

   .ا صحيحا متكامالمقدرة الفرد عل فهم اإلسالم فه -

  .منو الوالء لإلسالم واالعتزاز به والعمل عل حتقيق قيمه ومبادئه -

  .وجسميا، وعقليا، واجتماعيا حتقيق النمو الشامل للفرد خلقيا، -

  .حتقيق التوازن السليم بني جوانب منو الفرد اليت يؤثر كل منها يف غريه ويتأثر به -

لعلم، فقد حض اإلسالم على طلبه وجعله فريضة -    .االهتمام 

لتطبيق - لعمل والنظرية     .ربط العلم 

  .األحكام السليمةمنو القدرة عل التفكري السليم والنص الصحيح وإصدار  -

  .وبناء على ما سبق يكون البحث قد أجاب عن السؤال الرابع من أسئلة البحث

  :النتائج واخلامتة والتوصيات

  :أوال: النتائج

  :توصل البحث إىل جمموعة من النتائج اآلتية

املعنوية واملادية يف جمتمع ما وتـَُفّرَِدُه عن تعددت تعريفات الثقافة، وتوصل البحث إىل التعريف اآليت: " الثقافة هي كل اجلوانب   -
تمع  تمعات، ويتضمن ذلك العادات والتقاليد واألخالق واألعراف والعقائد والفنون وأساليب العيش يف طبقات ا غريه من ا

  .املختلفة
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ا املعتقدات واملفاهيم واملبادئ والقيم وأمناط السلوك اليت  - يقرها الدين اإلسالمي متمثال يف القرآن تعرف الثقافة اإلسالمية 
تمعات اإلسالمية بغض النظر عن الزمان واملكان   .والسنة النبوية الشريفة، ومن مث فإن هذه الثقافة تقتصر على ا

لدارسني أثبتت الدراسات أن معظم الدارسني حيتاجون إىل املعلومات واملعارف الثقافية جنبا إىل جنب مع املعارف اللغوية، وأن ا -
م شغوفون بدراسة اللغة نفسها، ويعترب ذلك عامل مهم من عوامل النجاح يف تعلم اللغة  شغوفون بدراسة متحدثي اللغة كما أ

  .واستخدامها

االت الثقافية جماالت عديدة مثل: (قضا املعيشة والعالقات بني األفراد، والعادات وسلوكيات العبادة...وغريها) -   تتضمن ا

ت أكد - ت املعايري العاملية للكفاءة اللغوية مثل (أكتفل وسفر) على ضرورة تضمني جماالت الثقافة يف دراسة اللغة عرب املستو
  .اللغوية املختلفة

ا مكتسبة وإنسانية ومتغرية ومتشعبة، ونسبية، ومعقدة، ومتكاملة -   .أهم خصائص الثقافة أ

  .يت واملدخل البنائيأهم مداخل تدريس الثقافة املدخل املعلوما -

ت الثقافية اليت جيب أن ميتلكها معلمو العربية للناطقني بغريها التمكن من املعارف الثقافية، وإظهار اجتاهات إجيابية  - أهم الكفا
ملوضوعات التارخيية، واملعاصرة، واحمللية، والعاملية   .حنو الثقافات األخرى، واإلملام 

ت ا - ليت جيب أن يتضمنها احملتوى التعليمي مثل: (أن يعرب عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية والعاملية، هناك العديد من الكفا
  .وأن يعطي صورة صادقة عن األقطار العربية واإلسالمية، وأن يتسق مع أغراض الدارسني)

  :نيا: اخلامتة

للناطقني بغريها، واستعرض املبحث الثاين معايري الثقافة وخصائصها تناول البحث تعريف الثقافة وأمهيتها يف جمال تعليم اللغة العربية 
ت الثقافية اليت جيب  ت الثقافية الالزمة للمعلمني، وعرض املبحث الرابع الكفا ومداخل تدريسها، وعرض املبحث الثالث الكفا

دم يف ذلك املنهج الوصفي، وخلص البحث إىل أن تضمينها يف احملتوى الثقايف يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. واستخ
 تعليم اللغة العربية يف معزل عن تعليم الثقافة العربية اإلسالمية تعليم قاصر ال حيقق أهدافه، كما يستحيل تعليم الثقافة بدون حمتوى

  .لغوي

  :لثا: التوصيات

مهية عرض اجلوانب الثقافية   -   .للغة العربية أثناء شرح احملتوى اللغوي هلايوصي البحث بضرورة تعريف املعلمني 

  .جيب احرتام مجيع الثقافات مهما اختلفت يف بعض النواحي أو كل النواحي مع الثقافة العربية أو اإلسالمية  -

واحلسي جيب أن يتضمن احملتوى التعليمي صورا متنوعة للثقافة اإلسالمية؛ فتتضمن صورا من املاضي واحلاضر، والقريب والبعيد،  -
  .واملعنوي

ثري ثقافات معينة على املناهج التعليمية  -   .يوصي البحث بضرورة دراسة 

  يوصي البحث بدراسات حتليلية للجوانب الثقافية يف برامج تدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها. -
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