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ّ -2

امللخّ ص

تاریخ الوصول1397/01/16 :
1439/07/19

تاریخ القبول1397/03/01 :
1439/09 /07

یعتــر دور باثولوجيــا النظــام التعليمــي للغــات األجنبيــة ومنهــا اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا ،دور ًا بــارز ًا
يف حتســن عمليــة التعليــم والتع ّلــم ،وهــذه الدراســة حاولــت تســليط الضــوء عــى إحــدى الصعوبــات التــي
يواجههــا أغلــب الطــاب األجانــب يف تع ّلــم اللغــة العربيــة  ،وهــي تتمثــل يف كثــرة األخطــاء اإلمالئيــة الصوتية
يف اإلنتاجــات اللغويــة لــدی متعلمــي العربيــة مــن الناطقــن باهلنديــة .مــن هــذا املنطلــق ،قصــدت الدراســة
احلاليــة تنــاول هــذه الظاهــرة بغيــة الكشــف عــن مــدی هــذه الصعوبــة يف عمليــة تعلمهــم اللغــة العربيــة
وأســباهبا .وقــد كان املجتمــع األصــي للدراســة متكون ـ ًا مــن الطالبــات اهلنديــات بجامعــة املصطفــى العامليــة
تكونــت مــن  15طالبــة هنديــة مــن طالبــات الفصــل
بأصفهــان ،وتــم اختيــار عينــة الدراســة عشــوائي ًا ،وقــد ّ
الرابــع يف مرحلــة اإلجــازة يف برنامــج تعلیــم اللغــة العربیــة للهنــود بتلــك اجلامعــة .واســتهدفت الدراســة مــن
خــال اإلجــراء الوصفــي  -التحليــي املدعــم بالتحليــي اإلحصائــي تنــاول األخطــاء اإلمالئيــة الصوتيــة التــي
قانــت هبــا طالبــات عينــة البحــث أثنــاء تعلــم اللغــة العربيــة واقــراح احللــول املناســبة هلــا .وانتهــت نتائــج
الدراســة إىل ضعــف الطالبــات يف اإلمــاء متمثل ـ ًة يف إبــدال بعــض األصــوات والصوائــت ببعضهــا اآلخــر،
وكتابــة التــاء املفتوحــة واملربوطــة والتنويــن واهلمــزة بصــورة خاطئــة ،وأخــر ًا تقصــر األصــوات الطويلــة
وإطالــة األصــوات القصــرة .وتعــدد أســباب هــذا الضعــف ؛ مــن أمههــا تداخــل العربيــة نفســها والتداخــل
اللغــوي.
الكلــات الدليليــة :تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن باهلنديــة ،األخطــاء اإلمالئيــة  -الصوتيــة ،التداخــل
اللغــوي ،تداخــل العربيــة نفســها.

* الكاتب املسؤولMaryamjalaei@kashanu.ac.ir :
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التمهيد
إن مهــارة االســتامع تســهم إســهام ًا عظیـ ًا يف عملیــة تعلیــم اللغــات األجنبيــة ،وهــی مشــكلة
رئیســة يف بدایــة التعلیــم للمبتدئــن .وخاصــة ّ
أن بعــض املعلمــن واألســاتذة ال يعريوهنــا
اهتاممــ ًا بالغــ ًا« .فقــد أثتبــت التجــارب العملیــة والبحــوث املیدانیــة ّ
أن اإلنســان العــادي
الیســتطیع ســاع أصــوات اللغــة اجلدیــدة أو نطقهــا ألول مــرة ،إال علــی أســاس النظــام
الصــويت للغــة األولــی (اللغــة األم) .فــإذا قلــت لرجــل إنجلیــزي« :قــر احلمــراء» ،ســمعها
«كــر اهلمــراء» وتلفظهــا علــی هــذا النحــو» (مجاعة مــن أســاتذة جامعــة أم القــری.)93 :2002 ،
ویمكــن القــول إن اللغــة العربیــة لغــة صوتیــة تكتــب كــا تلفــظ .فتع ّلــم األصــوات اجلديــدة
للغـ ٍـة غــر اللغــة األم ال حيصــل بســهولة ،ألن تكیــف أعضــاء النطــق مــع أداء أصــوات اللغــة
األصلیــة وانطبــاع تراكیبهــا يف الذهــن یؤثــر يف تع ّلــم اللغــة اجلديــدة بصــورة الإرادیــة .وهــذا
هــو التداخــل اللغــوي ( )Linguistic interferenceأو نقــل اخلــرة اللغویــة مــن اللغــة
األ ّم إلــی اللغــة اهلــدف ،والــذي يكــون مــن أهــم أســباب الصعوبــة يف تع ّلــم اللغــة الثانیــة
(املصــدر نفســه .)16 :لكــن كــوردر ( )Corderوأمثالــه عارضــوا هــذا االجتــاه قائلــنّ :
«إن
ّ
التدخــل مــن اللغــة األم فحســب ،بــل هنــاك أســباب أخــری داخــل
ســبب األخطــاء لیــس
اللغــة اهلــدف ،وهــذه األســباب أســباب تطوریــة ،مثــل :أســلوب التعلیــم والدراســة والتعـ ّـود
والنمــو اللغــوي وطبیعــة اللغــة املدروســة والتعمیــم والســهولة والتجنّــب واالفــراض
ّ
اخلاطــئ وغریهــاّ .
كل هــذه العوامــل هلــا أثرهــا فیــا یواجــه الدارســون مــن مشــكالت .وذلــك
بغــض النظــر عــن أوجــه التشــابه واالختــاف بــن لغــة الدراســن واللغــة األجنبيــة التــي
ّ
یتعلموهنــا فــی غالــب األحیــان» (جاســم .)154 153- :2007 ،
وبالرغــم مــن العنایــة بمهــارة املحادثــة واالســتامع يف الســنوات األخــرة ،تعــدّ دت
املتخرجــن يف اللغــة العربیــة بصفــة
الصیحــات الصارخــة بالشــكوی مــن ضعــف الطــاب
ّ
عامــة ويف املهــارات اللغويــة األربــع بصفــة خاصــة .حیــث تعالــت الصیحــات مــن كثــرة
األخطــاء الصوتیــة واإلمالئیــة التــي یرتكبهــا الطــاب يف اإلمــاء واالســتامع .إذن فالشــكوی
مل تعــد قــارصة علــی ضعــف الطــاب يف التعلیــم العــا ّم ،بــل امتــدّ إلــی الضعــف يف اللحــن
والنطــق واالســتامع واإلمــاء أیض ـ ًا عنــد طــاب اجلامعــات؛ فلــم حتقــق العمليــة التعليميــة
للغــة بنجــاح.
أمــا اإلمــاء فهــو فــرع مهــم مــن فــروع اللغــة العربيــة ومــن األســس املهمــة يف التعبــر
الكتــايب .وفقـ ًا لــرأي الباحــث شــحاتة ( )1412إذا كانــت القواعــد النحويــة والرصفيــة أداة
لصحــة الكتابــة مــن الناحيــة اإلعرابيــة واالشــتقاقية فــإن اإلمــاء أداة هلــا مــن حيــث الصــورة
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اخلطيــة .وزد عــى ذلــك ،إن اإلمــاء مــن األبعــاد املهمــة للتدريــب عــى الكتابــة يف إطــار
يــدرب الطالــب عــى كتابــة الكلــات بالطريقــة التــي اتفــق عليهــا
العمــل التعليمــي .فهــو ّ
أهــل اللغــة وإال تعــذرت ترمجتهــا إىل معانيهــا .لذلــك اإلمــاء يتطلــب نوع ـ ًا مــن املهــارة يف
اإلصغــاء إىل املضمــون وخاصــة إىل خمــارج احلــروف (.)12
بــا أن القواعــد النحويــة واإلمالئيــة مهمــة بالنســبة إلــی اللغــة العربيــة وتلعــب دور ًا مهـ ًا
يف تقويــم اللســان مــن االعوجــاج والزلــل والتعويــد عــى الفصاحــة ،فيجــب علينــا تســليط
الضــوء علــی أســباب ضعــف غــر الناطقــن بالعربيــة يف اجلانــب التعليمــي للقواعــد النحويــة
واإلمالئيــة الصوتيــة وكذلــك معرفــة األســباب التــي تــؤ ّدي إلــی مواجهــة الطــاب غــر
الناطقــن بالعربيــة للصعوبــات املختلفــة واملشــاكل املتنوعــة يف تعلــم مهــارة الكتابــة يف العربيــة
والبحــث عــن احللــول ملعاجلــة هــذه األخطــاء.
انطالقـ ًا مــن هــذا ،فاملشــكلة التــي تســعی هــذه الدراســة إلــی ح ّلهــا هــي كشــف اللثــام عن
األخطــاء اإلمالئيــة الصوتيــة ودراســة أســباهبا لــدی الدارســن أثنــاء تعلمهــم للغــة ،حتــی
يتسـنّی لنــا تقديــم احللــول املمكنــة إلزالــة تلــك املشــكالت أو احلــدّ منهــا عــى قــدر املســتطاع.
وألجــل هــذا ،اخرتنــا مجاعــة مــن الطالبــات اهلنديــات اللــوايت كــ ّن يدرســن يف املرحلــة
التمهيديــة يف جامعــة املصطفــی العامليــة بمدينــة أصفهــان لإلجابــة عــن الســؤالني التاليــن:
مــا هــي أنــواع األخطــاء اإلمالئيــة  -الصوتيــة ومــا هــي نســبة تكرارهــا ونســبة املئويــة
لــدی الطالبــات اهلنديــات عنــد تعلمهــم اللغــة العربيــة؟
ما هي األسباب الكامنة وراء هذه األخطاء؟
ما هي احللول املقرتحة ملعاجلة هذه األخطاء؟
الدراسات السابقة
هنــاك بحــوث ودراســات تناولــت األخطــاء اللغويــة لــدی داريس اللغــة العربيــة خــال
ـم هــذه الدراســات وأهــم النتائــج التــي وصلت
الســنوات األخــرة ،وفيــا يــي إشــارات إىل أهـ ّ
إليهــا وهــي كــا يــي:
مجاعــة مــن أســاتذة جامعــة أم القــری ( )2002قامــوا بدراســة األخطــاء اللغويــة
التحریريــة لطــاب املســتوی املتقــدم يف معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أم القــری يف مكــة
املكرمــة .وأثبتــت نتائــج هــذه الدراســة التــي أجريــت علــی  85طالبـ ًا مــن اجلنســيات املختلفــة
يف املســتوی املتقــدم يف الفصــل الــدرايس األول مــن العــام اجلامعــي  1403-1402هـــ.قّ ،
أن
أكثــر أخطــاء الطــاب ترجــع إلــی التداخــل اللغــوي؛ إذ إن كثــر ًا مــن لغــات ُمتعلمــي العربيــة
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األجانــب عنهــا ال تفــرق بــن املذكــر واملؤنــث ،ومــن هــذه اللغــات الرتكيــة واألندونيســية
والفلبينيــة والبنغاليــة؛ فيخطــئ الطــاب يف التفرقــة بــن املذكــر واملؤنــث .كــا أن الدراســة
توصلــت إىل أن ثمــة أخطــاء ترجــع إلــی تداخــل يف تعلــم العربيــة نفســها ،وهنــاك أخطــاء متثــل
ّ
تداخــل اللغتــن :اللغــة األم واللغــة العربيــة.
درســت جالئــي ( )1387األخطــاء التعبرييــة التحريريــة عنــد طــاب اللغــة العربيــة
ٍ
طالــب
وآداهبــا يف مرحلــة الليســانس يف جامعتَــي أصفهــان وكاشــان وأجرتــه علــی 113
مــن الطلبــة الدارســن يف الفصلـ َـن األول والســابع وكانــت أداة الدراســة املســتخدمة اختبــار
التعبــر الكتــايب واختبــار تصويــب األخطــاء .ووصلــت إلــی أن األخطــاء النحويــة مــن أكثــر
األخطــاء شــيوع ًا بينهــم ،وبعدهــا األخطــاء الدالليــة ،ثــم األخطــاء الرصفيــة ،ومــن ثــم
األخطــاء اإلمالئيــة ،وانتهــت نتائــج تصنيــف األخطــاء وتفســرها إلــی أن التداخــل اللغــوي
وتداخــل العربيــة نفســها مــن أهــم األســباب الكامنــة وراء تلــك األخطــاء ،وبإجــراء املقارنــة
الفصلــن األول والســابع وصلــت إلــی أن هنــاك اختالفــ ًا ذات داللــة
بــن أخطــاء طلبــة
َ
إحصائيــة بينهــم ولكنهــا قليلــة جــد ًا.
أبوالــرب ( )2007يف دراســته حــاول حتليــل األخطــاء الكتابيــة عــى مســتوى اإلمــاء
لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بغريهــا يف جامعــة آل البيــت؛ إذ اختــار عينــة عشــوائية
مــن متعلمــي املســتوى الرابــع فيهــا وأخــرى كذلــك مــن املتعلمــن الذيــن اجتــازوا اختبــار
الكفايــة اللغويــة والتحقــوا باألقســام األكاديميــة يف اجلامعــة نفســها .وقــد توصلــت هــذه
الدراســة إىل أن أخطــاء املتعلمــن الذيــن اجتــازوا اختبــار الكفايــة اللغويــة كانــت يف أغلبهــا
أخطــاء أداء ( )Performanceيف حــن كانــت أخطــاء متعلمــي املســتوى الرابــع أخطــاء
كفايــة ( )Competenceإضافــة إىل أخطــاء األداء ،وأكــدت أن أحــكام اإلمــاء يف اللغــة
العربيــة مبنيــة عــى حتليــل رصيف نحــوي فضـ ً
ا عــن امللحــوظ الصــويت؛ لذلــك رأت أن غيــاب
هــذا التحليــل هــو الــذي يوقعهــم يف اخلطــأ.
نعجــة وأبومغنــم ( )2012اســتنتجا يف مقالتهــا إلــی :أن كل خطــأ يعــري بنيــة الكلمــة
مــن إضافــة عنــر لغــوي ،أو حذفــه ،أو إبدالــه بآخــر هــو خطــأ رصيف ،وأن اخلطــأ الــريف
يــؤدي إلــی أخطــاء يف املســتويات اللغويــة الصوتيــة ،والنحويــة ،والدالليــة ،واملعجميــة،
واإلمالئيــة وأن األخطــاء الرصفيــة وتقاطعاهتــا اللغويــة تعــزی إلــی تداخــل اللغــة العربيــة
نفســها وإلــی التداخــل اللغــوي وأن بعــض األخطــاء الشــائعة قاســم مشــرك بــن أبنــاء اللغــة
العربيــة ومتعلميهــا مــن الناطقــن بغريهــا كأخطــاء اإلعــراب ،وإمهــال مهــزة القطــع ،وأن
بعــض األخطــاء تقــع نتيجــة اتبــاع أســاليب تقليديــة يف تدريــس القضايــا الرصفيــة والتدريــب
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اآليل علــی القواعــد اللغويــة وينتــج عــن ذلــك حفــظ الطــاب لعــدد مــن املوضوعــات
الرصفيــة مــن غــر فهــم معناهــا.
النجــران وجاســم ( )2013توصــا يف بحثهــا إلــی أن الطــاب يواجهــون صعوبــات
كثــرة يف «ال» التعريــف (القمريــة والشمســية) وحــروف اجلــر وأن أســباب األخطــاء هــي
اللغــة األم واألســباب التطوريــة ،واألخطــاء التــي وقعــت لدهيــم تعتــر أخطــاء جزئيــة.
القضــاة والعمــري ( )2015يف مقالتهــا قامــا بتحليــل األخطــاء اللغويــة لــدی طلبــة
املســتوی املتوســط مــن متع ّلمــي اللغــة العربيــة مــن الناطقــن بغريهــا يف اجلامعــة األردنيــة
يف العــام الــدرايس  . 2014-2013وقــدکان عــدد الطلبــة  19طالب ـ ًا وطالب ـ ًة مــن جنســيات
وقســا األخطــاء الــواردة إلــی أربعــة أقســام؛ وهــي األخطــاء الصوتيــة وأخطــاء
خمتلفــة ّ
املفــردات وأخطــاء الرتاکيــب وأخطــاء املعجــم والداللــة .ووصــا إلــی أن أکثــر األخطــاء
التــي يقــع فيهــا الطلبــة هــي أخطــاء ترکيبيــة وتليهــا أخطــاء املفــردات ،ثــم األخطــاء الصوتيــة،
ثــم أخطــاء املعجــم والداللــة.

مراجعة األدب النظري
نتعــرض لبعــض املوضوعــات واملصطلحــات املهمــة والتــي مــن الــروري
ينبغــي لنــا أن ّ
معرفتهــا أثنــاء الدراســة وقبــل أن نخــوض يف البحــث ،وهــي كــا يــي:
اخلطــأ ( )Errorویقصــد بــه «حتدیــد املواطــن التــي تنحــرف فیهــا اســتجابات الطالب عن
مقایيــس االســتخدام اللغــوي الصحیــح» (طعیمــة .)308 :1425 ،ویقــول ســرفرت «هــو
أي اســتعامل خاطــیء للقواعــد ،أو ســوء اســتخدام القواعــد الصحيحــة أو اجلهــل بالشــواذ
(االســتثناءات) مــن القواعــد ،ممــا ينتــج عنــه ظهــور أخطــاء تتمثــل يف احلــذف ،واإلضافــة،
واإلبــدال ،وكذلــك يف تغيــر أماكــن احلــروف( ».املصــدر نفســه )306 :وهنــاك اختــاف بــن
األخطــاء واألغــاط؛ إن اليــز ( )1994( )Ellisهــو أول مــن أشــار إلــی االختــاف املوجــود
بينهــا قائـاً :إن الــدارس يقــع يف اخلطــأ عندمــا حيــدث انحــراف جــي عــن قواعــد اللغــة وهــو
يــدل علــی نقصــان يف مقدرتــه اللغويــة ،ولكــن الغلــط حيــدث عندمــا يعجــز الــدارس عــن
إظهــار كفاءتــه اللغويــة ،وهــذا ناتــج عــن ُمعاجلتــه قضايــا حتــول بينــه وبــن تطبيــق مــا تع ّلمــه
مــن اللغــة اهلــدف .علــی هــذا ،فــإن الــدارس ينســحب ويســتخدم مجــل أســهل وأرسع تنــاوالً
(  )Mohammadzadeh 2007:16كــا یقــول كارلّ :
«إن لفظــة  Mistakeتصــف وقــوع
خطــأ ناشــئ عــن الســهو أو النســیان أو اإلرهــاق ،أمــا لفظــة  Errorفتصــف حــدوث خطــأ
قســم
ناتــج عــن أســباب تتعلــق ببعــض الظواهــر العربیــة» (الظفــري .)197 :2002 ،ولقــد ّ
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األخطاء اإلمالئیة الصوتیة عند متعلامت العربية اهلنديات يف املرحلة التمهیدیة بجامعة املصطفی العاملیة

العــامل اللغــوي الشــهری تشومســكي «األخطــاء اللغویــة إلــی صنفــن ،أطلــق علــی األول منهــا
أخطــاء األداء ( )Performance Errorsویعنــی بــه تشومســكي األخطــاء التــي حتــدث
ســبب اإلمهــال؛ أمــا النــوع الثــاين فقــد أطلــق علیــه اســم أخطــاء املقــدرة (Competence
 )Errorsویعنــی بــه األخطــاء التــي تنشــأ بســبب نقــص املعرفــة بقواعــد اللغــة» (املصــدر
نفســه .)196 :بعبــارة أخــری أن املقــدرة اللســانیة هــي املعرفــة بالنظــام اللغــوي ،وأمــا األداء
فهــو عملیــة اإلنتــاج الفعــي يف احلدیــث والكتابــة .فاألخطــاء بعضهــا ناجتــة عــن املقــدرة
وبعضهــا ناجتــة عــن األداء.
أمــا املصــادر التــي تعــزی إليهــا األخطــاء اللغويــة يمكننــا اإلشــارة إلــی أمههــا وهــي
التداخــل اللغــوي ( )Interferenceأو نقــل اخلــرة ()Transfer of Experience؛ إن
املــراد بالتداخــل اللغــوي هــو نقــل اخلــرة مــن اللغــة األم إلــی اللغــة اهلــدف .فـــ «قــد أطلــق
ریتشــارزد علــی هــذا النــوع مــن األخطــاء ،اســم "اخلطــأ القائــم بــن اللغــات" .ووصفهــا بأهنــا
األخطــاء القائمــة يف اللغــة األجنبيــة ،والتــي تنجــم عــن تدخــل اللغــة األ ّم للــدارس» (املصدر
نفســه .)199 :ویقــال أيض ـ ًا« :نقــل اخلــرة ســبب العــادات املنطقیــة للغــة األ ّم .فهــذا اخلطــأ
قــد یكــون نتیجــة فعــل اخلــرة مــن اللغــة األم إلــی اللغــة األجنبيــة وهــذا النــوع مــن األخطــاء
یســمی بأخطــاء مــا بــن اللغــات وقــد یكــون اخلطــأ ناجتـ ًا عــن عجــز الــدارس عــن االســتخدام
اللغــوي الصحیــح يف مرحلــة معینــة مــن تعلمــه هــذة اللغــة» (طعیمــة.)309 :2004 ،
أمــا النقــل فهــو نوعــان :إجیــايب وســلبي .فالنقــل اإلجیــايب جیعــل التع ّلــم أســهل ،وهــو نقــل
قاعــدة لغویــة مــن اللغــة األم إلــی اللغــة اهلــدف ،ویمكــن أن تكــون اللغــة األم واللغــة اهلــدف
ّ
بالتدخــل .وهــو اســتخدام قاعــدة
تشــركان يف القاعــدة نفســها .والنقــل الســلبي یعــرف عــادة
يف اللغــة األم تــؤ ّدي إلــی خطـ أ أو شــكل غــر مالئــم يف اللغــة اهلــدف (جاســم.)243 :1412 ،
وينبغــي الذكــر أن نظریــة التحلیــل التقابــي تتمحــور علــی أســاس نظریــة التداخــل اللغــوي.
ويقصــد بــه «إجــراء دراســة یقــارن فیهــا الباحــث بــن لغتــن أو أكثــر ،مب ّین ـ ًة عنــارص التامثــل
والتشــابة واالختــاف بــن اللغــات ،هبــدف التنبــؤ بالصعوبــات التــي یتوقــع أن یواجههــا
الدارســون عنــد تعلمهــم لغــه أجنبیــة» (طعیمــة.)300 :2004 ،
املصــدر اآلخــر لألخطــاء اللغويــة هــو تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها ()Intralingual؛
يقــول بــراون ( )1363إنــه يقصــد بتداخــل اللغــة نفســها اجتــا ُه الطالــب للمبالغــة يف تعميــم
( )Overgeneralizationقواعــد اللغــة اهلــدف ،بعبــارة أوضــح؛ عندمــا يتع ّلــم الــدارس
شــيئ ًا مــن قواعــد اللغــة موضــوع التع ّلــم ،يبالــغ يف تعميــم مــا تع ّلمــه وصحيــح أن هــذه
املبالغــة ربــا تـ ّ
ـدل علــی انفصــال الــدارس  -تدرجييـ ًا  -عــن لغتــه األم؛ ولكــن عــدد ًا كبــر ًا مــن
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أخطــاء الــدارس تُعــزی إليــه ( .)221إن األخطــاء الناجتــة عــن هــذا الســبب تعــرف باألخطــاء
التطوریــة ()Development Errors؛ یقــول النصــري ( )2002إن هــذه األخطــاء یقــع
التعــرض ملهــارة لغویــة جدیــدة حتــی مرحلــة اكتســاب املهــارة
فیهــا املتع ّلــم بعــد مرحلــة
ّ
وإتقاهنــا (.)198
املصــدر اآلخــر لألخطــاء هــو املبالغــة يف التصویــب ()Hypercorrection؛ يشــر
زهــران إلــی هــذا املصــدر قائ ـاًّ :
«إن الطالــب یریــد أن یتفــادی أخطــاء هــذه الظاهــرة التــي
یدركهــا ویتفــادی الوقــوع فیهــا فیقــع فیهــا» (مجاعــة مــن أســاتذة جامعــة أم القــری:2002 ،
 .)894فتوجــد هنــاك أمثلــة متعــددة علــی املســتوی الصــويت فمثـ ً
ا يقــول طالــب ناطــق بغــر
العربيــة« ،هاســوب» بــدالً مــن «حاســوب».
ولدراســة األخطــاء اإلمالئیــه والصوتیــة وهــي موضــع دراســتنا احلاليــة فالبــد مــن
التعــرف علــی مهــارة اإلمــاء؛ ّ
إن اإلمــاء يقصــد بــه رســم احلــروف والكلــات التــي يمليهــا
املعلــم علــی املتعلــم أو مــا يســمع املتع ّلــم مــن األفــام واألصــوات ثــم یكتبــه .كــا يقــول غــود
(ّ )Good
إن اإلمــاء «كلــات وعبــارات ومجــل أو مقاطــع تُقــرأ للطالــب وتُكتــب مــن قبلــه
هبــدف تعویــده علــی التمــرن واختبــار قابليتــه علــی التهجــي ونــواح أخــری مرتبطــة باللغــة»
(الربیعــي .)108 :1420 ،أمــا املفهــوم االصطالحــي لإلمــاء فهــو «حتویــل األصــوات
املســموعة املفهومــة إلــی رمــوز مكتوبــة أي إلــی حــروف توضــع يف مواضعهــا الصحیحــة مــن
الكلمــة ،ذلــك الســتقامة اللفــظ وظهــور املعنــی املــراد» (عاشــور واحلوامــدة.)125 :2007 ،
إن األخطــاء اإلمالئيــة يقصــد هبــا األخطــاء التــي حتــدث يف كتابــة الكلــات بشــكل غــر
صحيــح .فقــد عـ ّـرف القــايض األخطــاء اإلمالئيــة بـــ« :أهنــا أخطــاء يف الكتابــة تــؤدي إلــی
عــدم فهــم املعنــی املقصــود وتســبب القصــور يف التعبــر الكتــايب للتلمیــذ» (الربیعــي1420 ،ـ:
 .)108فاخلطــأ اإلمالئــي «یشـ ّـوه الكتابــة وحیــول دون فهمهــا فهـ ًا صائبـ ًا» (شــحاتة والســان،
 .)294 :2012زد علــی ذلــك ،إن اللغــة تشــتمل علــی عــدد حمــدود مــن األصــوات ،فهنــاك
يف جوهرهــا نظــام صــويت حيتـ ّـل يف برامــج تعلیــم اللغــات مكانــة كبــرة ،فیعــاين الدارســون
مــن مشــكالت يف النطــق .ومــن هنــا قــد يقــع الطــاب غــر الناطقــن بالعربيــة يف عــدة أخطــاء
صوتیــة تتم ّثــل غالب ـ ًا يف تطویــل احلركــة القصــرة أو تقصــر احلركــة الطویلــة وإبــدال بعــض
احلــروف ببعضهــا وتغیــر صفــة احلــرف ومــا شــاكل ذلــك .هنــاك تصنيفــات واجتاهــات
وآراء خمتلفــة حــول األخطــاء اإلمالئيــة طرحهــا اللغويــون .ولكــن لألســف ال يســعنا املجــال
أن نتطــرق إليهــا كلهــا يف هــذه الدراســة .وممــا يســرعي االنتبــاه أنــه هنــاك مصــادر أخــرى
نتطــرق إليهــا ك ّلهــا ،منهــا النظــام التعلیمــي
لألخطــاء اإلمالئیــة التــي اليســعنا املجــال أن
ّ
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واملع ّلــم والطالــب وطریقــة التدریــس وغريهــا.
فالتعــرف علــی الفــرق بینهــا یســاعد الطالــب
أمــا الفــرق بــن رســم احلــرف وصوتــه
ّ
علــی تســهیل االســتامع والكتابــة ،بینــا هنــاك حــروف تنطــق وال تكتــب وحــروف تكتــب و
ال تنطــق .فـــ« املفــروض يف نظــام الكتابــة الســهلة أن رســم احلــروف یكــون مطابقـ ًا ألصواهتــا
بحیــث أن كل ماینطــق یكتــب ،و مــا الینطــق ال یكتــب .ولكننــا نجــد أن الكتابــة العربيــة ال
تتّبــع ذلــك املفــروض يف بعــض كلامهتــا .فقــد زیــدت أحــرف الینطــق هبــا يف كلمتــي «أولئــك»
و«اهتــدوا» .وحذفــت أحــرف ينطــق هبــا كــا يف «ذلــك» و«لكــن» و«طــه» .وخولــف رســم
األلــف اللینــة التــي تكتــب «يــاء ًا» و«ألف ـ ًا» تــارة أخــری .وال شــك أن املطابقــة بــن الكتابــة
والنطــق ســوف تيــر الكتابــة وتوفــر كثــر ًا مــن اجلهــد والوقــت» (عاشــور واحلوامــدة،
.)126 :2007
الطريقة
إن املنهــج الــذي اتّبعنــاه يف هــذه الدراســة امليدانيــة هــو املنهــج الوصفــي  -التحليــي باإلضافــة
إلــی املنهــج اإلحصائــي الــذي يقــوم علــی إحصــاء األخطــاء الصوتیــة اإلمالئیــة ورصدهــا
يف جــدول مــع تصنیــف األخطــاء وفقــ ًا لنوعیتهــا يف جمموعــات متجانســة باالعتــاد علــی
نظريتــي حتلیــل األخطــاء والتحلیــل التقابــي.
جمتمع وعينة الدراسة
ّ
إن املجتمــع األصــي هلــذه الدراســة يشــمل الطالبــات اهلنديــات الدارســات يف الفصــل الرابــع
مــن مرحلــة اللیســانس يف برنامــج تعلیــم اللغــة العربیــة للهنــود بجامعــة املصطفــی العامليــة
بمدينــة اصفهــان .وط ّبقــت أداة الدراســة علــی  15طالبــة هنديــة اخرتناهــ ّن عشــوائي ًا مــن
املجتمــع األصــي لنحــدّ د مواطــن الضعــف عنده ـ ّن.
أداة الدراسة
متــت هــذه الدراســة باســتخدام اختباريــن للكشــف عــن مــدی اســتيعاب الطالبــات اهلنديــات
يف املرحلــة التمهيديــة للقواعــد اإلمالئيــة والصوتيــة .فقــد آثرنــا أن يكــون االختبــاران
مفاجئــن ،ألهنــا ســيو ّفران لنــا مــادة مثــرة لألخطــاء؛ يف االختبــار األول وبعــد ان انقضــت
ثــاين جلســات مــن الفصــل الــدرايس طلبنــا مــن الطالبــات أن يســتمعن إلــی فلـ ٍم كان یشــتمل
علــی كلــات ومجــل قصــرة عــن الفواكــه واخلضــار واألطعمــة يف أربــع دقائــق .نظــر ًا ّ
ألن
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تدربــن
الطالبــات ك ـ ّن قــد ســمعن مثــل هــذه الكلــات واجلمــل يف األفــام ســابق ًا فكــن قــد ّ
علــی املوضــوع أو علــی شــبیه لــه مــن قبــل.
واجلديــر بالذكــر ،أنــه يف أثنــاء االســتامع مل یســمح هل ـ ّن أن یكتبــن شــیئ ًا ،بــل طلبنــا منه ـ ّن
املــرة الثانیــة ُطلــب منهــ ّن أن يســتمعن
ثــم يف ّ
أن یســتعمن إلــی الكلــات واأللفــاظ فقــطّ ،
إلــی األصــوات بصــورة قطعــة قطعــة ویكتبــن الكلــات واأللفــاظ ّ
كل قطعــة بعــد ســاعها.
فاســتغرق ذلــك  15دقیقــة .ثــم صححنــا األوراق وحددنــا األخطــاء .بعــد جلســتني ويف
االختبــار الثــاين ُطلــب مــن الطالبــات أن يشــاهدن فلــم حتــت عنــوان "قصــة وردة يف دقیقتــن"
ـص الفلــم الــذي كان فیــه  16خطـ ًـأ .ثــم قمنــا بتصويــب
يف وقــت واحــد .ثــم وزعنــا علیهــم نـ ّ
النصــوص فوضعنــا خ ّط ـ ًا أمحــر حتــت األخطــاء التــي ارتكبتهــا الطالبــات ،فقمنــا بإحصاءهــا
ووضعهــا يف جــداول لتصنيفهــا فوضعــت األخطــاء يف جــداول مقســمة إلــی خانــات خمتلفــة
كانــت ختتــص ّ
كل خانــة فیهــا بنــوع خــاص مــن اخلطــأ.
عرض النتائج
يف اجلــدول رقــم  1نالحــظ األخطــاء األكثــر شــيوع ًا واألخطــاء األقــل شــيوع ًا عنــد طالبــات
عينــة البحــث.
الرقم

نوع اخلطأ

جدول( )1عدد األخطاء اإلمالئية الصوتية

نسبة الشيوع

وصف اخلطأ

بني كل األخطاء
1
األصوات ـ الصوامت
% 83/85

عدد
األخطاء

نسبة الشیوع

إبدال احلرف

214

%73/8

حذف احلرف

41

%14/1

زایدة احلرف

7

%2/45

فصل ما حیب وصله

18

%6/2

وصل ما جیب فصله

10

%3/45

290

%100

اجملموع
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تقصری األصوات الطویلة

6

إطالة الصوائت القصریة

7

%53/9

اجملموع

13

%100

كتابة التاء

11

%25/6

كتابة التنوین

7

%16/27

كتابة اهلمزة

25

%58/13

%46/1
 2األصوات ـ الصوائت

3

%3/7

أخطاء متفرقه

%12/45

اجملموع

%100

اجملموع

43

% 100

يتضــح مــن اجلــدول رقــم  1أن جممــوع األخطــاء التــي وقعــت فيهــا املتعلــات اهلنديــات
ً
خطــأ .ومــن خــال النســب املئويــة لألخطــاء يبــدو أن أخطــاء األصــوات
للعربيــة 346
الصوائــت ( )%83/85أكثــر أخطــاء الطالبــات اهلنديــات شــيوع ًا ،وكان ذلــك فــی كتابــة
احلــروف التــی تكتــب والتنطــق ،و %3/7مــن أخطائهــن ختتــص بأخطــاء األصــوات -
الصوامــت ،وأخطائهــن املتفرقــة  .%12/45وســنتطرق إلــی أخطــاء املجموعــة بــيء مــن
التفصيــل وبذكــر نــاذج مــن كل جمموعــة منهــا كــا يــي.
 -1األصوات
«لـ ّ
ـكل لغــة عــدد حمــدود مــن احلــروف األبجدیــة التــي ترمــز إلــی أصــوات معینــة ،والتــي
حیكمهــا نظــام معــن یعرفــه علــاء األصــوات .ومــن املهــارات التــي جیــب أن یكتســبها متع ّلــم
اللغــة االجنبیــة أن یربــط بــن الرمــز الكتــايب ومــا یعادلــه مــن أداء صــويت مناســب .ومــن
املعــروف ّ
أن إنتــاج الصــوت عمــل فــردي وهــذا مــن شــأنه أن خیلــق تفاوت ـ ًا بــن النــاس يف
نطــق بعــض األصــوات مــع مــا هلــذه األصــوات مــن رمــوز كتابیــة» (طعیمــة.)222 :2004 ،
ومهــا يكــن مــن أمــر ،فتنقســم األصــوات إلــی قســمنی :الصامتــة والصائتــة؛ ســنتحدث عنهــا
فيــا يــأيت بــيء مــن التفصيــل.
أ -األصوات  -الصوامت
ّ
إن األصــوات الصامتــةيف اللغــة العربیــة ثامنیــة وعــرون صوتـ ًا .وهــي حتبــس اهلــواء يف أثنــاء
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النطــق أي «الصــوت املجهــور أو املهمــوس الــذي حیــدث يف نقطــة أن یعــرض جمــری اهلــواء
اعرتاض ـ ًا تام ـ ًا أو جزئی ـ ًا مــن شــأنه أن یمنــع اهلــواء مــن أن ینطلــق مــن الفــم دون احتــكاك
مســموع ،كــا يف حالــه الثــاء والفــاء مث ـاً» (الســعران .)124 :1997 ،فالتامریــن الصوتیــة بــن
احلــروف والكلــات املتقاربــة يف خمارجهــا والتواصــل الصــويت املكـ ّـرر بــن املع ّلــم واملتع ّلــم
تســاعد الطالبــات علــی التمییــز بینهــا.
إبــدال احلــروف :عــدم وجــود بعــض األصــوات وأدائهــا يف اللغــة األم واختــاف بــن
األصــوات املتشــاهبة قــد یصعــب علــی غــر العــريب ،التمییــز بــن احلــروف ويتس ـ ّبب اللبــس
والغمــوض يف املعنــی والــكالم .وهنــاك فــرق بــن اإلبــدال والقلــب ،فاإلبــدال هــو «إبــدال
بــأي حــرف مــن احلــروف
حــرف بآخــر مــن حــروف البــدل .والقلــب هــو إبــدال حــرف ّ
الباقیــة» (الربیعــي .)10 :1420 ،والالفــت للبيــان ّ
أن قضيــة إبــدال احلــروف تعتــر مــن أهــم
مههــا مــا نالحظــه يف اجلــدول ( )2يــي:
األخطــاء الشــائعة عنــد الطالبــات اهلنديــات ،ومــن أ ّ
إبدال احلروف

جدول ( )2أخطاء إبدال احلروف

استعامل اهلاء بدالً من احلاء

استعامل العنی بدالً من اهلمزة

األمثلة

هیأ لیحكي لكم قصتها :هیأ لیهكي لكم
قصتها
اسمها أمل :اسمها عمل

استعامل الكاف أو اخلاء بدالً من القاف

قرشته بني :خرشته /كرشته بنی

استعامل السنی بدالً من الصاد أو العكس

صوائق :صوائك
یسبح يف النهر :یصبح يف النهر

استعامل التاء بدالً من الطاء أو العكس

تسهر بجانبها لیال :تصهر
اعتنی بالنبتة :أعطنی
بطیخ :بتیخ

استعامل الدال بدالً من الضاد أو الظاء

طامطم :متاتم
مرضت بیان :مردت بیان
أحرض له :احدر له

كتابة األلف املقصورة علی هیئة األلف
املمدودة

ّ
ظل الشجرةِ :دلو الشجرة
واصل إلی الناحیة األخری :األخرا
اشرتی الدمیة :اشرتی الدومیة
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لعلنــا نلحــظ أن نطــق بعــض األصــوات اخلاطــئ انتقــل إىل صورهتــا الكتابيــة أيض ـ ًا ،وعليــه
نســتطيع تفســر األخطــاء يف مثــل« :بطیــخ ـ بتيخ» ،و«يصبح ـ يســبح» وذلك يؤكــد أن الكتابة
العربيــة العاديــة يف أغلبهــا هــي كتابــة فونولوجيــة؛ ألهنــا مل تأخــذ بعــن االعتبــار إال التأديــات
الوظيفيــة؛ فهــي ال تــدون األصــوات وإنــا الفونيــات ،فلــو نظرنــا إىل التفخيــم والرتقيــق
يف احلــروف الصفرييــة املهموســة لوجدنــا أن الرتقيــق يعطينــا مثــ ً
ا «يســحبها»  ،والتفخيــم
يعطينــا «يصحبهــا»؛ فنلحــظ أن التدويــن اخلطــي منــح الشــكلني :الـــ «س» والـــ «ص» لــكال
الصوتــن ،فالرتقيــق وظيفــي يف الســن ،وكذلــك التفخيــم يف الصــاد (حــركات-13 :1988 ،
 .)14ويمكننــا اعتبــار مصــادر أخــری هلــذه األخطــاء؛ مثـ ً
ا يف اســتعامل اهلــاء بــدالً مــن احلــاء
ربــا يرجــع اخلطــأ إلــی املبالغــة يف التصويــب أو تداخــل العربيــة نفســها؛ ألن حــرف "احلــاء"
موجــود يف اللغــة اهلنديــة ولكــن "اهلــاء" اليوجــد يف هــذه اللغــة؛ فاليرجــع اخلطأ إلــی التداخل
اللغــوي ،وكذلــك حــروف نحــو «الصــاد» و«الضــاد» و«الضــاء» و«الطــاء» غــر موجــودة يف
اللغــة اهلنديــة فيصعــب علــی ناطــق هــذه اللغــة أن يلفظهــا حيــث مل يتعــود علــی نطــق مثــل
هــذه احلــروف بســهولة فمثــل هــذه األخطــاء يرجــع إلــی تداخــل اللغــة العربيــة نفســها.
زیادة احلرف أو حذف احلرف
إن إضافــة حــرف أو حذفــه مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا الطالبــات حــن االســتامع
إلــی كلمــة أو مجلــة .وذلــك بســبب غیــاب الوضــوح الصــويت لبعــض احلــروف عنــد نطقهــا
أو قلــة التدریــب علــی كتابــة احلــروف واســتامعها بمــرات عديــدة أو عــدم الرتكیــز علیهــا أو
الــرود الذهنــي واإلرهــاق لبعــض الطالبــات املمتحنــات ،كــا نالحظــه يف اجلــدول(:)3
جدول()3أخطاء زيادة أو حذف احلروف

زیادة حرف أو حذف حرف
حزن :حزین
یبدو :یبد
يف الشدة :فشدة أو يف شدة

وصل ما جیب فصله
تعــزی هــذه الظاهــرة إلــی التداخــل اللغــوي ورسعــة أداء احلــرف وعــدم التمــرس والتدريــب
عــى االســتامع لــدی الطالبــات ،كــا نالحظــه يف اجلــدول(:)4
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وصل ما جیب فصله

هیأ لیحكی لكم قصته :هیأ لیهكیلكم قصته
يف الشدة :فشدة

فصل ما جیب وصله
وهــذه الظاهــرة أيض ـ ًا ترجــع إلــی التداخــل اللغــوي وعــدم معرفــة الطالبــة بتطبیــق القواعــد
تطبیق ـ ًا عملی ـ ًا ،كامنالحظــه يف اجلــدول(:)5
جدول()5أخطاء فصل ما جيب فصله

فصل ما جیب وصله
النبته :ان نبتة

ألنه سقی املاء :الن هو

ب  -األصوات  -الصوائت
ـتمر خــال احللــق
«الصــوت املجهــور الــذي حیــدث يف تكوينــه أن یندفــع اهلــواء يف جمــری مسـ ّ
ثمــة عائــق یعــرض جمــری اهلــواء
والفــم ،وخــال األنــف ،أو معهــا أحیان ـ ًا ،دون أن یكــون ّ
اعرتاضـ ًا تامـ ًا ،أو تضییــق ملجــری اهلــواء مــن شــأنه أن حیــدث احتــكاك ًا مســموع ًا» (الســعران،
 ،1997ص « .)124واحلــركات يف اللغــة العربیــة قلیلــة العــدد نســبی ًا .فهــي ثــاث حــركات
أساســیة هــي الفتحــة والكــرة والضمــةّ .
ـت
وكل منهــا قــد یكــون قصــرة أو طویلــة ،فهــي سـ ّ
هبــذا الوصــف ،أي :إن أخــذت الطــول والقــر يف احلســبان» (بــر ،2003 ،ص .)199
تقصری األصوات الطویلة
إن نســبة أخطــاء الطالبــات يف تقصــر األصــوات الطويلــة كانــت أقـ ّـل مــن إطالــة الصوائــت؛
ّ
ألن اهلنديــن یتحدّ ثــون بالتحكــم ،فهــذا یــؤ ّدي إلــی اإلطالــة األكثــر يف كالمهــم .أمــا قــر
حــرف األلــف فــكان أكثــر شــیوع ًا لــدی الطالبــات ،كامنالحظــه يف اجلــدول(:)6
جدول()6أخطاء تقصري األصوات الطويلة

تقصری األصوات الطویلة

قامت البنت :قمت البنت
یبدو :یبدُ
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إطالة الصوائت القصریة
كامنالحظه يف اجلدول(:)7

جدول()7أخطاء إطالة الصوائت القصرية

إطالة الصوائت القصریة

زیارة املریض :زیارتو املریض
اعتنیت هبا :اعتنیتوا هبا
ُ
صوائق :صوائيك

هو اشرتی دمیة :دومیة

كــا نشــاهد يف هــذه األمثلــة أن الطالبــات اهلنديــات قمــن بإطالــة الصوائــت القصــرة
كثــر ًا ،ألن اهلنــود -كــا ســبقنا القــول  -يتحدثــون بالتحكــم وهــذا األمــر يــؤدي إلــی إطالــة
األكثــر يف كالمهــم  .فمثــل هــذه األخطــاء مصدرهــا يرجــع إلــی التداخــل اللغــوي .فإطالــة
حتولــت إلــی الیــاء .ومــن
حتولــت إلــی الــواو كــا إطالــة الكــرة ّ
الضمــة يف كثــر مــن املواضــع ّ
ّ
جهــة أخــری يمكــن القــول أنــه يف مثــل هــذا النــوع مــن األخطــاء يرجــع الســبب إلــی عــدم
قــدرة املتعلــم عــى التمييــز بــن احلــركات الطويلــة ،واحلــركات القصــرة؛ لذلــك نجــده خيلــط
بــن احلركــة الطويلــة واألخــرى القصــرة مــن جنســها ،وقــد ُيعــزى ســبب اخلطــأ إىل احلــرف
يف غــر موضعــه ،وقــد يكــون هــذا ناجتـ ًا عــن اخلطــأ املتأصــل يف املتعلــم ،أو عــن اختــاف النــر
واملقاطــع بــن اللغــة العربيــة املتعلمــة واللغــة األم (أبوالــرب.)10 :2007 ،

 -2األخطاء املتفرقة
تعــود بعــض هــذه األخطــاء إلــی التداخــل اللغــوي بــن اهلندیــة والعربیــة .لذلــك نــرى يف
بعــض األحيــان أن الطالبــات استنســخن نــاذج إمــاء احلــروف والكلــات اهلندیــة يف
العربیــة ،نحــو:
كتابة التاء املفتوحة واملربوطة
ـدورة أو املربوطــة ،إال أن صوتیهام يتشــاهبان
تسـ ّـمی التــاء الطویلــة مفتوحــة والتــاء القصــرة املـ ّ
يف النطــق واللفــظ .فصعوبــة التفریــق بینهــا يف الكتابــة قــد تعــود إلــی قلــة التدریــب واملامرســة
وعــدم اجتهــاد الطالبــات يف فهــم القواعــد وحتصيلها،كــا نالحــظ يف اجلــدول (:)8
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كتابة التاء املفتوحة واملربوطة
قامت البنت :قامة البنت

النبتة التي  :...اننبتت التي ...

ويفــر اخلطــأ املتمثــل يف إبــدال التــاء املفتوحــة بالتــاء مربوطــة أو عكســها بعــدم قــدرة
املتعلــم عــى معرفــة الشــكل اخلطــي للتــاء الواجــب كتابتــه هنــا؛ إذ متلــك التــاء شــكلني
خطيــن ،مــع أهنــا صامتتــن  ،لكــن الكتابــة مل تعــن إال بالتأديــات الوظيفيــة كــا يف مثــل هــذا
الصامــت ،فوظيفــة الشــكلني اخلطيــن يف التــاء حتديــد وحــدة نحويــة ،فتــاء التأنيــث مثــل
«معلمــة» تكتــب حســب الشــكل «ـــة» وتــاء مجــع املؤنــث الســامل يف مثــل «معلــات» تكتــب
حســب الشــكل املوضــح «ت» (املصــدر نفســه.)9 :

كتابة التنوین
إن التنويــن وعــدم وجــوده يف اللغــة اهلنديــة وغيابــه يف الكتابــة مــن الصعوبــات الكتابیــة التــي
وقعــت فيهــا الطالبــات ،كــا نالحــظ يف اجلــدول(:)9
جدول( )9أخطاء كتابة التنوين

كتابة التنوین

أصیص ٌ
أصیصن
مجیل:
كانت ألختي
ُ
ٌ

كتابة اهلمزة
كثــرة القواعــد يف كتابــة اهلمــزة وتعــدد صورهــا وصعوبــة إدراكهــا خاصــة يف وســط الكلمــة
وآخرهــا مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا الطالبــات ،كــا نالحــظ يف اجلــدول(:)10
جدول( )10أخطاء كتابة اهلمزة

كتابة اهلمزة

بدأ االهتامم هبا :بدء
صوائق:صواءق
ملیئة :ملیأة
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مناقشة النتائج
كــا ســبق القــول ،تناولــت هــذه الدراســة األخطــاء اإلمالئیــة الصوتیــة لــدی متعلــات
اهلنديــات للغــة العربيــة يف املرحلــة التمهیدیــة بجامعــة املصطفــی العاملیــة وقــد أثبتــت النتائــج
وجــود فــروق يف نطــق بعــض األصــوات يف اللغتــن العربيــة واهلنديــة ،ممّــا أ ّدی إلــی صعوبــة
تع ّلــم اللغــة العربيــة للطالبــات اهلنديــات ومواجهتهــن لألخطــاء الكثــرة يف هــذا املجــال.
اتضــح مــن إحصــاء أخطــاء الطالبــات ّ
أن إبــدال احلــروف يعتــر أكــر صعوبــة يف مســتوی
النطــق ،لذلــك اإلبــدال يــأيت يف مقدمــة األخطــاء التحريريــة لدهيــن ،إذ تبلــغ النســبة املئويــة لــه
 .% 73/8ومــن أهــم أســباب وقــوع الطالبــات يف مثــل هــذه األخطــاء هــو التداخــل اللغــوي
بــن اهلنديــة والعربيــة وتداخــل العربيــة نفســها؛ ويقصــد بــه األخطــاء الناجتــة عــن صعوبــة
إمــاء العربيــة وأصواهتــا علــی الطالــب اهلنــدي ،إذ ال يوجــد مشــابه هلــا يف اللغــة اهلنديــة
وهنــاك أخطــاء تنشــأ عــن كال املصدريــن الســابقني.
إن اللغــة األم موجــودة يف ذهــن الطالبــات كلهــن ،وینبغــي لألســتاذ احلــاذق أن ُيفزهــن
للمحادثــة ویســتخرج نقــاط التقابــل ممــا ّییــر علیهــن عملیــة التعلیــم وعــاج نقــاط التداخــل
اللغــويّ .
ألن األخطــاء التــي ترجــع إلــی التداخــل اللغــوي أو نقــل اخلــرة ،تكــون بســبب
العــادات اللغویــة الراســخة يف اللغــة األم حيــث ال یمكــن اســتئصاهلا.
أمــا بعــد تصنيــف أخطــاء الطالبــات وتفســرها علــی أســاس اجلــداول التــي تكشــف عــن
توصلنــا إلــی بعــض مقرتحــات التــي يمكــن أن تســهم يف معاجلــة
نســبة األخطــاء لدهيــنّ ،
مشــكالت األداء لــدی غــر الناطقــن بالعربيــة واالرتقــاء هبم،كــا يــي:
االهتــام بتبیــن مســتوی كل طالــب غــر الناطــق بالعربيــة يف نطــق األصــوات ورســمه
الكتــايب.
خاصــة
رضورة تل ّقــي النطــق الســليم للــكالم والكتابــة الصحیحــة مــن قبــل املع ّلــم واملتع ّلــمّ ،
يف املراحــل األولــی مــن التع ّلــم حتــی يتعـ ّـود الطالــب عليــه يف املراحــل الدراســیة الالحقــة.
رضورة تعلیــم قواعــد األداء والتعبــر ،نحــو :دقــة خمــارج احلــروف وإتقاهنــا واالنتبــاه إىل
التهجــأة الصحيحــة و . ...
أســس
ّ
احلــي
رضورة اجتنــاب الطالــب للتفكــر والتحــدث والكتابــة بلغتــه األم يف اجلامعــة أو
ّ
اجلامعــي ،إذ أهنــا تســ ّبب أخطــاء هائلــة تكــون نتیجــة التداخــل اللغــوي واالســتفادة مــن
التحلیــل التقابــي بــن اللغتــن األم واهلــدف.
ربط املناهج الصوتیة باإلمالئیة مما يساعد علی تنمیة مهارات تعلم اللغة العربیة.
االهتــام بصعوبــات تع ّلــم األصــوات وتعلمیهــا وكيفيــة كتابتهــا صحیحــ ًا ،خاصــة

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثانية ،العدد الرابع ،ربيع وصيف 1440/1397
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احلــركات الطویلــة والقصــرة واحلــروف القریبــة املخــارج .فنعتقــد ّ
أن هــذا الســبب هــو مــن
أهــم األســباب التــي تتس ـ ّبب إلــی وقــوع الطلبــة غــر الناطقــن بالعربيــة يف اخلطــأ.
إعداد الدروس مع تدریباهتا يف املوضوعات الصوتیة اإلمالئیة املهملة.
احلــي اجلامعــي .فعلــی
تكثیــف تدریبــات املهــارات الصوتیــة اإلمالئیــة يف اجلامعــة أو
ّ
ّ
كل طالــب االســتمرار عــى التحــدث بالعربيــة داخــل الصــف وخارجــه مــع الزمــاء قــدر
املســتطاع وكذلــك االختــاط بالطــاب العــرب أو الذيــن جييــدون العربيــة الفصحــى.
تدریــب الطالــب علــی التمیيــز بــن احلــروف املتقاربــة يف خمارجهــا الصوتيــة أو يف رســمها
الكتــايب.
تنمیــة دقــة املالحظــة واالنتبــاه وتدریــب حاســتَي الســمع والبــر تدریبــ ًا یســاعد يف
تعویدهــم علــی الرسعــة يف الكتابــة والفهــم الرسیــع لــكل مــا یســمعونه بدقــة ووضــوح.
االســتامع إلــی العربيــة الفصحــی عــن طريــق وســائل اإلعــام الناطقــة بالعربيــة الفصحــی
ليتعـ ّـود الطالــب علــی العربيــة.
زيــادة النشــاطات اللغويــة الشــفوية يف الصــف .فعــى كل طالــب أن يقــرأ النصــوص
العربیــة بصــوت عـ ٍ
ـف ،كــی یتعــرف علــی
ـال وبنطــق ســليم أمــام زمالئــه واألســتاذ يف الصـ ّ
األداء الصحیــح وكتابتهــا الصحیحــة أو تســجیل صوهتــم يف الســكن واالســتامع إلیــه يف
الصــف وتصحیــح أخطائهــم ،ألنــه مــن الــروري اشــراك الطلبــة يف تصحيــح أخطــاء
زمالئهــم وارشــادهم إلــی مواطــن األخطــاء التــی عــادة مــا یقعــون فیهــا .فالتدریــب والتطبيــق
العمــي رضوري الكتســاب املهــارات اللغویــة علــی مــا یســتمعونه ومــا یكتبونــه ومــا یتعلمونه
مــن القواعــد اإلمالئيــة والصوتیــة عندهــم .فینبغــي علــی األســتاذ يف اجللســات األولــی مــن
الفصــل الــدرايس أن یعطــي الطلبــة نصوصــ ًا مــع أصواهتــا أو یعطیهــم خالصــة الفیلــم و
الصــوت مــن خــال قــراءة املقدمــة للفیلــم وبالصــوت ،ويســعى وقبــل قــراءة النــص أن إلیهــا
الطــاب مرتــن ویكرروهنــا مجع ـ ًا أو فــرد ًا .ثــم یأخــذون بقــراءة النــص مــع االســتامع إلــی
یتدربــون
الصــوت مــرة أخــری ثــم یســتمعون إلــی الصــوت دون قــراءة النــص ،وبعــد ذلك ّ
علــی التمییــز بــن الصحیــح واخلطــأ يف خمــارج احلــروف وبــن األصــوات املتشــاهبة مــع
احلــی اجلامعــي أو يف الطریــق .ثــم بعــد جلســة أو جلســتنی علــی
زمالئهــم يف اجلامعــة أو
ّ
األســتاذ أن يقــرأ هــذه النصــوص علــی طلبتــه أو أن ُيقطــع أصواهتــا فقــرة فقــرة وهــم يف حالــة
كتابتهــا .فالتكــرار املســتمر والرتكیــز علــی التلفــظ الصحیــح للكلــات واحلــروف وكتابتهــا
یســاعد الطلبــة يف رفــع مســتواهم اللغــوي.
ويف ضــوء نتائــج هــذه الدراســة ،نقــرح إجــراء بعــض الدراســات اســتكامالً لدراســتنا
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املتواضعــة:
للتعــرف علــی توظیــف اإلمــاء لتنمیــة مهــارات االســتامع يف التعبــر
إجــراء دراســة
ّ
الكتــايب والشــفوي لــدی الطلبــة غــر الناطقــن بالعربيــة يف املراحــل الدراســیة األولــی.
إجــراء دراســات مقارنــه ملعرفــة الفــروق بــن األخطــاء الصوتيــة واإلمالئیــة يف لغتهــم األم
واللغــة اهلــدف.
إجــراء بحــوث ودراســات مماثلــة هلــذه الدراســة ،ملعرفــة األخطــاء الصوتیــة اإلمالئیــة مــن
وجهــة نظــر املع ّلــم واملتع ّلــم ومقرتحاهتــم للتغ ّلــب علــی هــذه األخطــاء.
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بررسی خطاهای امالیی ـ آوایی عربی آموزان هندی جامعه
المصطفی در مرحلة مقدماتی
مریم جالئی ،*1مرجان مسائلی
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 -1استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه کاشان ،ایران.
-2كارشناسی ارشدآموزش زبان عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران.

چكیده

بــا توجــه بــه اثــر ســازنده آسيبشناســی نظــام آموزشــی در بهبــود رونــد يادگيــری زبانهــای
خارجــی از جملــه زبــان عربــی ،پژوهــش حاضــر بــه بررســی خطاهــای پربســامد اماليــی ـ صوتــی
هنــدی بــه عنــوان يکــی از مشــکالت ايــن زبانآمــوزان پرداختــه اســت .از ايــنرو

عربیآمــوزان
تحقيــق حاضــر بــه بررســی ايــن پديــده بــا هــدف واکاوی دشــواری يادگيــری اصــوات عربــی و
امــای آن در رونــد آمــوزش زبــان عربــی و دالیــل آن پرداختــه اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش
هنــدی مشــغول بــه تحصيــل در جامعــه المصطفــی اصفهــان اســت کــه بــه

شــامل دانشــجويان
صــورت تصادفــی از ميــان آنــان پانــزده دانشــجوی زن مشــغول بــه تحصيــل در نيمســال چهــارم دورۀ
کارشناســی گزينــش گرديــد .پژوهــش بــا روش توصيفــی -تحليلــی بــه بررســی خطاهــای اماليــی ـ
صوتــی در طــی رونــد يادگيــری زبــان عربــی پرداختــه اســت و راهکارهايــي را پيشــنهاد داده اســت.
عمدهتريــن يافتههــای پژوهــش بيانگــر آن اســت کــه بــه ترتيــب ابــدال برخــی اصــوات ،نوشــتار
تــای مفتوحــه و مربوطــه ،تنويــن ،کتابــت همــزه ،کوتــاه کــردن اصــوات بلنــد و کشــش اصــوات کوتــاه
از پربســامدترين خطاهــای اماليــی ايــن دســته از دانشــجويان اســت و مهمتريــن علــت ايــن خطاهــا،
تداخــل درون زبانــی و تداخــل بــرون زبانــی اســت.
واژگان كلیدی :تحلیل محتوی ،کتاب درسی ،کتاب عربی هشتم.
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Abstract
Considering the constructive effects of analyzing the problems of
educational systems on improving the process of learning foreign
languages especially Arabic language, the present study was conducted
to analyze high frequency orthographic-phonetic errors as one of
the problems of Indian learners of Arabic. Hence, the study tried to
investigate this problem by analyzing the difficulty of learning the Arabic
phones and their orthography as well as the reasons for these problems.
Indian students of Jame-al- Mostafa in Isfahan constituted the statistical
population of the study. Among them, 15 female sophomore B.A.
students were randomly selected. The study analyzed the orthographicphonetic errors of these students during the process of learning Arabic
language through a statistic-descriptive-analytic method and suggested
necessary solutions. The findings demonstrated that substitution of some
phones, writing “Ta Maftoohe and Ta marbooteh”, “Tanvin”, “Hamze”
and shortening the high phones and extending the short phones were
the most frequent orthographic errors of the students. Also, the most
important reasons for making such errors were intra-lingual interference
and extra-lingual interferences.
Keywords: teaching Arabic to Indian people, orthographic-phonetic
errors, intra-lingual interference, extra-lingual interference.
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