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 "تبوكنا بال أخطاء كتابية" من منظور التخطيط اللغوي
Entrance to the place's jurisprudence 

 عدادإ
 أسامة زكي السيد علي العربيد. 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةب األستاذ املشارك

Doi: 10.12816/jnal.2020.126703 

 2020/ 7/  20القبول  :                                                   2020/ 7/ 3االستالم :   

 : صلخست  الم

بال أخطاء كتابية" من  يسعى البحث إلى إلقاء الضوء على مبادرة بعنوان " تبوكنا

منظور التخطيط اللغوي بوصفها تجربة محلية سعودية رائدة، يمكن عدَّها ضمن مبادرة 

التخطيط اللغوي الفردية المماثلة لكثير من المبادرات الغربية التي كانت لها تأثير على 

 األيكولوجية اللغوية.

دية ال تلق زخًما إعالميًا، وال من أن المبادرات العربية الفر -الحالي-أتت مشكلة البحث 

توثق علميًا فيُغض عنها الطرف، فال تُتَدَارس بين المتخصصين، أو طالب الدراسات 

العليا ليستقصوها ويستوعبوها بوصفها تجربة عربية محلية في المملكة... وهذا ما حدث 

لمبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية ذات العالقة بالمشهد اللغوي
(
1

)
على الفتات المكتوب  

المحالت التجارية والمؤسسات العامة، ولوحات اإلعالنات داخل المدارس الحكومية 

واألهلية...إذ تمتلئ بعض هذه العالمات
(
2

)
باألخطاء الكتابية؛ لذا استهدفت هذه المبادرة  

تصويب هذه األخطاء، أو تنقية المشهد اللغوي من الكلمات األجنبية أوالعامية...وهذا ما 

بتخطيط المكانة اللغوية من منظور علم التخطيط اللغوي؛ ومن ثم يستقصي يوسم 

تقييم هذه المبادرة من خالل مبحثين: تناول المبحث األول اإلطار  -الحالي-البحث

النظري، وتناول المبحث الثاني اإلطار العملي وفيه أجيب عن أربعة أسئلة، ولتحقيق 

ث الوصفي التحليلي. وقد أشارت النتائج إلى أهداف البحث، استعمل الباحث منهجية البح

                                           
( يستعمل الباحث مصطلح المشهد اللغوي قاصدًا به: مجموع الفتات المحالت التجارية أو 1)

مجموع الفتات المؤسسات العامة أو مجالت الحائط المدرسية الموجودة داخل المدارس بمدينة 

ج أو داخل مؤسسة عامة أو تبوك. فمصطلح مشهد لغوي يعني: أي الفتة أو إعالن تقع خار

 (.2020أهلية في مكان محدد)علي،

يستعمل الباحث مصطلح العالمة أو العالمات قاصدًا به الفتات المحالت التجارية أو  ( 2)

الفتات المؤسسات العامة أو مجالت الحائط المدرسية أو الالفتات الموجودة داخل المدارس 

 بمدينة تبوك. 
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أن مبادرة "تبوكنا بال أخطاء كتابية" مبادرة محلية سعودية انتمت إلى تخطيط المكانة 

اللغوية، مستبصرة بمضمون التخطيط اللغوي: أهدافه، وإجراءاته وآلياته... المتعارف 

س في الجامعات  المرموقة، كما أشارت عليها في األدبيات العلمية بوصفه علًما يدرَّ

النتائج إلى أن المبادرة تضمنت بعض نقاط القوة وبعض نقاط الضعف، وقد نوقِشت هذه 

 النتائج، وفي ضوء هذه المناقشة، أوصى البحث بعدد من التوصيات. 

 مقدمة 

اللغة حدث اجتماعي يستهدف توافقًا أيكولوجيًا محققًا التواصل بين ناطقيها، تُعكر صفو 

صل األخطاء اللغوية التي قد تكون مكتوبة على الفتات المحالت التجارية أو هذا التوا

بعض المؤسسات الحكومية، أو بعض اللوحات داخل المدارس األهلية والرسمية 

الحكومية،... تلك العالمات هي لبنات المشهد اللغوي العربي الذي يشير إليه بأنه مصاب 

للغوية المكتوبة على هذه الالفتات، أو كونها بوهٍن ُمبِين تبدو مالمحه في األخطاء ا

. هـ(1440) العصيمي،  مكتوبة بكلمات عامية يَعدّها البعض اللغة األولى ألبناء العربية

والريب أن هذا المشهد اللغوي يتعارض مع التخطيط اللغوي الذي يُعنى بأطٍر بحثية 

ي، وتخطيط المتن، وتخطيط االكتساب اللغوي، وتخطيط تتمثل في تخطيط الوضع اللغو

، كما أنه يتعارض مع السياسة اللغوية هـ(1440) هولت و جونسون،  المكانة اللغوية

للمملكة ومضمونها: اللغة العربية الفصحى هي اللغة األم، وهي لغة التعليم أيًضا!! وألن 

والمعنيين باللغة يضعون على عاتقهم إيجاد الحلول إلشكاليات المجتمع النخب المثقفة 

أطلقت األستاذة "خلود النازل" مشرفة اللغة العربية بإدارة تعليم البنات بتبوك مبادرة 

"تبوكنا بال أخطاء كتابية" في صبيحة الثاني من شهر ربيع األول من العام 

عربية الفصحى، وتصحيح األخطاء هـ( ، بهدف دعم اللغة ال1440-1439الدراسي)

اللغوية في اللوحات اإلعالنية في المدارس والمحالت التجارية وبعض الفتات 

المؤسسات الحكومية بمدينة تبوك؛ للنهوض بالفصحى وحمايتها، وتوجيه المجتمع إلى 

مكانة اللغة العربية تكمن في قيمة الكتابة الصحيحة، من خالل تصويب األخطاء 

لى العالمات في مدينة تبوك بحيث يتنسم ساكنوها أريج العربية النقية الخالية المكتوبة ع

 من األخطاء الكتابية، مما يشير إلى تعافي المشهد اللغوي في تبوك.

 أهمية البحث: 

إلقاء الضوء على مبادرة "تبوكنا بال أخطاء" من منظور علم التخطيط اللغوي  .1

من التركيز على القضايا العملية التي تتضمن  الموسوم بالمنهجية العلمية الذي ينطلق

) هولت و  اللغة في العالم الواقعي.... بهدف إحداث تأثيرات اجتماعية مرغوبة

 .هـ(1440جونسون، 

أن مبادرة "تبوكنا بال أخطاء كتابية" انتهجت النهج العلمي  -الحالي-إذا أثبت البحث  .2

للغوي من حيث األهداف واإلجراءات...فيمكن إدراجها في مقرر الخاص بالتخطيط ا
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التخطيط اللغوي ليطالعها طالب الدراسات العليا في مرحلة الدكتوراة في كليات اللغة 

 العربية ومعاهد تعليم اللغة العربية... بوصفها مثاالً سعوديًا عربيًا تتفرد به المملكة. 

 أهداف البحث: 

ط اللغوي لوضع تعريف إجرائي يتفق مع مضمون مبادرة " مناقشة تعريفات التخطي .1

 تبوكنا بال أخطاء كتابية" بوصفها مبادرة فردية يُمِكُن تقويمها.

تحديد أنواع التخطيط اللغوي؛ لوسم نوع التخطيط اللغوي المناِسب لمبادرة تبوكنا بال  .2

 أخطاء كتابية.

تبوكنا بال أخطاء لغوية" في استعراض أهداف التخطيط اللغوي.. ومناقشة مبادرة " .3

 ضوئها.

استعراض المراحل اإلجرائية للتخطيط اللغوي؛ لتقييم مدى مراعاة مبادرة " تبوكنا  .4

 بال أخطاء كتابية" مع هذه اإلجراءات.

 تقويم مبادرة" تبوكنا بال أخطاء كتابية" في ضوء تخطيط المكانة اللغوية. .5

ي مبحثين: األول: يستعرض اإلطار في ضوء ما سبق فإن الورقة البحثية ستُعرض ف

  .النظري، والثاني: يستعرض اإلطار العملي الذي سيجاب فيه عن أربعة أسئلة

 وفيما يلي اإلطار النظري:

 هل يمكن تخطيط اللغة؟

ره جون روبين وبجون  Joan Rubin"ورد هذا السؤال بوصفه جزء من كتاب حرَّ

معة هواوي...وأكد المحرران م( من جا1971، وصدر عام) Bjorn Jenuddجرونود

على أن اللغة ليست عصية على التخطيط.. وقد سبق هذا الكتاب بحث قدَّمه إينار 

ضمن أدبيات اللغويات التطبيقية ناقش فيه اإلشكاليات اللغوية  Einar Huagenهوجن

م(، وقد تواترت هذه 1959في النرويج، والجهود المبذولة في التقييس اللغوي عام )

البحثية من منطلق أن "اللغة ليست بمنأى عنه ففي كثير من البيئات شهدت  المساعي

القضايا اللغوية عدة محاوالت للتخطيط اللغوي، نجح بعضها، وأخفق اآلخر، وتفاوت 

 . (2016)المحمود و البغدادي،  بعضها بين هذا وذاك.."

الهندسة اللغوية الذي ارتبط باللغويات التطبيقية في في بداية هذا العلم ظهر مصطلح 

الخمسينيات من القرن الماضي، ثم شاع مصطلح التخطيط اللغوي الذي ارتبط باللغويات 

االجتماعية، وقد استقر المعنيون على مصطلح التخطيط اللغوي وأصبح هو األكثر 

بوصفه -خطيط اللغوي شيوًعا واستعماال بدال من مصطلح هندسة اللغة، واشتد عود الت

في بداية الستينيات الميالدية من القرن العشرين من خالل مجموعة من الباحثين،  -علًما

ثم تحول في وقت الحق إلى ميدان للدراسة...وقد دعا هؤالء الباحثون إلى وضع أطر 

 االجتماعية اللسانيات وإستراتيجيات لمبادرات التخطيط اللغوي التي تنطلق من
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المحمود م.،  ؛2017؛ بن نجي، 2014؛ دربالة، 2013)سعيداني دليلة، فرحي.، 

 . (2019؛ قرفة، 1439

ف المتخصصون التخطيط اللغوي بأنه:مفهوم التخطيط اللغوي:  .1  عرَّ

القرار الذي يتخذه مجتمع ما لتحقيق أهداف وأغراض تتعلق باللغة التي يستخدمها    .1

 .(2002) القحطاني،  ذلك المجتمع

 .(2013) البريدي،  الجهود التي تبذل لتحقيق السياسة اللغوية .1

تحديد أنشطة ذات أهداف وسياسات ومراحل زمنية محددة  لتنظيم وتعديل وتحسين  .1

اللغة، ويرتبط التخطيط اللغوي بكل طبقات وأساليب اللغة المنطوقة والمكتوبة 

) واألصوات وقواعد اللغة، وتراكيب الُجمل... والمفردات، بهدف حل اإلشكاالت اللغوية 

 .(2015سالمة، 

المعاجم،  وبناء اللغة، الكتابة، وتقعيد وتقنين ووظائفها، وأصواتها اللغة بنية إصالح .1

بلغة  الناطقة األمم بين التواصل ودعم وتحديثها، وإصالحها اللغة، مفردات وحماية

 -27لغته )بن نجي،  نحو ما مجتمع يتبناها التي السياسة القرارات وأن موحدة،

 (.2017مارس28

التدخالت اإلدارية الهادفة والمخططة والمنظمة التي تجرى من قبل الحكومات أو  .1

المنظمات اإلدارية في ظل ظروفها الثقافية، وعاداتها، وتقاليدها، وتاريخها، وهويتها 

للتأثير على اللغة المكتوبة والمقروءة في المجتمع، لتقديم حلول للمشاكل اللغوية التي 

: سالمة، ، في2005)تشن تشانغ، .من أجل خدمة المجتمعتظهر في لغة التواصل، 

2015). 

الجهود الحثيثة للتأثير على سلوك اآلخرين بما يتعلق ببنية اللغة وتحديد وظيفتها،  .1

يتضمن ذلك دراسة الواقع اللغوي القائم على نظرية تُطبّق في الواقع، وهو عمل مؤسسي 

لغويًا صرفًا بل تتداخل فيه عوامل  وهو ليس نشاًطا -غير عشوائي -منضبط اإلجراءات

مختلفة سياسية واقتصادية وإدارية، يحمل رؤى مستقبلية للغة، تتمثل أهدافه في حل 

 .هـ(1439)المحمود م.، التخطيط،  اإلشكاالت اللغوية في المجتمع

تة، كتوليد دراسة المشكالت التي تواجه اللغة سواء أكانت مشكالت لغوية بح .1

المفردات وتحديثها وبناء المصطلحات وتوحيدها، أم مشكالت غير لغوية ذات مساس 

 .(2020)الزبون،  باللغة واستعمالها

ويكيبيديا، ) تطوير األهداف واالستراتيجيات لتغيير كيفية استعمال األشخاص للغة .1

2020) . 

هة من قِبل الحكومات أو الهيئات الرسمية وما شابهها أو األفراد؛ للتأثير  الجهود الموجَّ

على السلوك اللغوي للمجموعات اللغوية الكبيرة أو الصغيرة، فيما يتعلق باكتساب اللغة، 

 .  (2020) خربوش، أو بنيتها، أو وظيفتها، أو مكانتها داخل مجتمع ما 
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 يُلحظ من التعريفات السابقة ما يلي:

( إلى أن التخطيط اللغوي قرار 1.8( وذو الرقم )1.1أشار التعريفان ذو الرقم ) .1

( حصر 1.8نظامي يتعلق باللغة المستعملة في المجتمع، إال أن التعريف ذو الرقم )

كيفية  مضمون القرار النظامي في كونه تطوير لألهداف، واالستراتيجيات لتغيير

 استعمال األشخاص للغة..

( إلى التخطيط اللغوي جهود تبذل لتحقيق السياسة 1.2أشار التعريف ذو الرقم ) .2

( في حصر هذه الجهود في صيغة 1.3اللغوية والتخطيط، شاركه التعريف ذو الرقم )

أنشطة أو إجراءات ذات مراحل زمنية محددة تشمل كل ما يتعلق باللغة بشكليها الشفهي 

مكتوب، وبمهاراتها وعناصرها... بهدف إيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات. أما وال

( في تفصيله لمكونات 1.4( فيتشارك مع التعريف ذي الرقم )1.3التعريف ذو الرقم )

اللغة المقصودة في التخطيط فحصرها في بنية اللغة، وأصواتها ووظائفها، وتقنين 

ت من الدخيل وتحديثها...أي إن التعريف ذا الرقم الكتابة، والمعاجم، وحماية المفردا

( حصر التخطيط اللغوي في عمل المجامع اللغوية دون غيرها من الجهات 1.4)

 األخرى المعنية بالتخطيط اللغوي، وعمل المجامع عمل مؤسسي!

( إلى أن التخطيط 1.7(  وذو الرقم )1.6( وذو الرقم )1.5أشار التعريف ذو الرقم ) .3

ي اللغة فقط بل تتداخل فيه مؤثرات مجتمعية  وإدارية وسياسية التي تتآزر ال ينحصر ف

(إلى أن هذا 1.6( و)1.5إلنجاحه في شكليه الكتابي والشفهي، كما أشار التعريفان)

 التخطيط يسعى لحل اإلشكاليات اللغوية في المجتمع.  

التغيير اللغوي قد يكون تجدر اإلشارة إلى أن  التخطيط اللغوي ليس تغييًرا لغويًا فقط ؛ ف

غير مؤسسي، وغير منضبط منهجيًا، عشوائيًا غير قصدي، وغير مخطط له، و قد 

 يكون نشاًطا  لغويًا صرفًا، ال تتداخل فيه عوامل إدارية، وال يحمل رؤى مستقبلية

ة على المدى البعيد. . وقد يضر التغيير اللغوي اللغهـ(1439)المحمود م.، التخطيط، 

مثل تغيير كتابة الرسائل اإللكترونية باللغة الفرانكوأرب المتداولة بين الشباب رغبة في 

 تيسير التواصل بينهم عبر وسائل التواصل االجتماعي.

  gaaLnaLP egaaanaLأنواع التخطيط اللغوي  .1

)الزبون،  ؛(2015)المجيول، ؛ هـ(1439)المحمود م.، التخطيط، اتفق المختصون 

 على أن أنواع التخطيط اللغوي ينحصر فيما يلي:(2020

 تخطيط الوضع اللغوي .1

ينطلق من دراسة واقع اللغة أو اللغات الموجودة في المجتمع، والتنبؤ بمستقبلها بناء على 

معطيات الواقع ومتغيراته، ومحاولة التأثير في هذا المستقبل وتوجيهه نحو الُمراد. يتمثل 

الوضع اللغوي في تخطيط السلطات الرسمية نحو إقرار لغة ما في المجتمع، وجميع ما 

ك األمر من مقتضيات، مثل إقرار اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية يترتب على ذل
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في بعض البلدان العربية. ومثلما حدث في بعض بلدان االتحاد األوروبي حينما أقرت 

)المجيول،  سويسرا أربع لغات رسمية هي الفرنسية واأللمانية واإليطالية والرومانشية".

 ؛(2016) المالكي و خوسيه ،  ؛(2015

 تخطيط المتن اللغوي .1

، وهذا النوع من التخطيط يعتمد على اللغويين داخل بنية اللغة ومتنهايختص بالتغييرات 

المتخصصين، ويُعد تخطيط النظام الكتابي واإلمالئي للغة وإصالحه، وإثراء ذخيرة 

للغة، وتقييس النظام الكتابي، وتخطيط اللغة من بالمفردات، وتغييرات البنية التركيبية 

أو تعديل بعض  المصطلحات، وضبطها، والتطوير الصرفي للغة بإحداث صيغ جديدة

الصيغ القائمة بما يسد الحاجات اللغوية...ومن أمثلة هذا النوع من التخطيط التعديالت 

، وهي مجموعة من »استخدام أبجدية كانا الحديثة«الخاصة باللغة اليابانية، التي سميت 

 .(2016)عبد المقصود، اإلصالحات اللغوية للغة اليابانية 

 تخطيط االكتساب اللغوي .1

يُعنَى هذا النوع من التخطيط اللغوي بالجهود المنظمة لنشر اللغة من خالل النظام 

هي لغة التعليم، وآليات تعلُّمها  -المختارة-التعليمي، فهو يُحدد األسس التي تجعل اللغة 

ودية على في المؤسسات التعليمية، فعلى سبيل المثال تنص سياسات المملكة العربية السع

أن اللغة العربية هي لغة التعليم األساسية، كما نصَّت تعاميم وزارة التربية والتعليم على 

إدخال اللغة اإلنجليزية في المرحلة المتوسطة، ثم تغير تخطيط إقرارها لتصبح بدًءا من 

الصف السادس االبتدائي، ثم تغيَّر تخطيط إدراجها ليبدأ من الصف الرابع االبتدائي.. 

نصَّ قانون تنظيم التعليم بالمدارس في وهذا النوع من التخطيط حدث في اليابان، إذ "

( على ضرورة تنمية المدارس لقدرات الطالب في استيعاب 18الفصل الثاني فقرة رقم )

وفهم استخدام اللغة الوطنية بشكل صحيح بما يعينهم على ممارسة الحياة اليومية" 

 .(2016عبد المقصود، ، مذكور في: م2015)وزارة التعليم اليابانية، 

 تخطيط المكانة اللغوية  .1

يستهدف هذا نوع من التخطيط اللغوي الصورة النمطية للغة في أذهان األفراد ودراستها 

والتأثير فيها بما يخدم واقع اللغة ومستقبلها، ويزيد في نفوذها داخل وخارج مجتمع 

، وأبرز دليل على هذا ما حدث للغة العبرية،" فقد أثمرت جهود هذا التخطيط متحدثيها

اللغوي أن أصبحت اللغة العبرية لغة حية لكل شيء، حتى غدت هي اللغة األم لمعظم من 

. "تجدر اإلشارة إلى (2016)حسين، ولدوا في إسرائيل... كما أنها اللغة الرسمية هناك" 

أن هذا النوع من التخطيط لم يلق االهتمام الكافي الذي يستحقه من الباحثين. فعادة ما 

تكون الصورة النمطية، والمواقف واالتجاهات والقناعات نحو اللغة مؤثرة بشكل كبير 

  هـ(1439، التخطيط، )المحمود م. في واقع اللغة، ومن ثم يمكن قراءة مستقبلها"

 تخطيط الخطاب  .1
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وهو التخطيط الذي يوجه الخطاب اإلعالمي إلى التأثير في الحالة الذهنية، والسلوكية 

والقناعات والتوجهات... ألفراد المجتمع. ويكون التأثير في القضايا اللغوية، فقد قام أحد 

سة اللغوية، فأبرزت نتائج بحثه الباحثين بتحليل برامج التلفاز السويدي وعالقتها بالسيا

مساهمة البرامج التلفازية بصيغة فاعلة في تعزيز وترسيخ السياسة اللغوية الجديدة، مما 

 .هـ(1439)المحمود م.، التخطيط،  يجعل هذا الخطاب ترجمة إعالمية للسياسة اللغوية

 أهداف التخطيط اللغوي .2

، مذكور في Nahireف التخطيط اللغوي استخلص ناهير )في حصر شامل ألهدا

 هـ( أحد عشر هدفاً للتخطيط اللغوي:1439محمود،

من  : تهدف إلى الحفاظ على اللغةlanguage Purification التنقية اللغوية .1

الشوائب والدخيل واالنحراف اللغوي، وهما نوعان: التنقية الخارجية، أي حماية اللغة 

أما التنقية الداخلية فتتمثل في الحفاظ على البنية اللغوية من  من اللغات األخرى.

  االنحراف، أي من األخطاء اللغوية الصوتية والكتابية.

أي إحياء اللغات الميتة، أو اللغات التي  Language Revival اإلحياء اللغوي .1

على نطاق ضيق، ونشرها بجعلها لغة للتواصل الرسمي، وينطلق  يستعملها متحدثوها

اإلحياء من الحفاظ على الهوية والتراث.. وخير مثال اللغة العبرية في إسرائيل " فقد 

 (Standardization) اتجهت أنظار المجمعيين اإلسرائيليين إلى تقييس اللغة العبرية

، حيث تم بعثها من جديد (Modernization) وتحديثها (Codification) وتأطيرهـا

   .(2020)الزبون،  بعد قرون من التَّْرك والهجران

: يُعني بتعديل بعض جوانب اللغة لتيسير  Reform  languageاإلصالح اللغوي  .1

م( من 2016استعمالها في المجتمع، مثال ذلك ما قامت به األكاديمية الفرنسية عام)

ل بعض التعديالت على نظام التهجئة، مما انعكس على تعديل نظام الكتابة، وما إدخا

 حدث في الصين من تقليل عدد حروف اللغة الصينية.

: ويعني اختيار لغة أو لهجة ما language Standardization التقييس اللغوي .1

بأستراليا  لتصبح اللغة الرسمية في البلد أو المقاطعة مثلما حدث في مقاطعة كويبك

 لتصبح الفرنسية اللغة الرسمية. 

ويعنى بها نشر لغة ما على حساب لغة أخرى، : Language spreadنشر اللغة .1

وتحدث هذا في حاالت االستعمار إذ يفرض المستعمر لغته وينشرها ليحول لغة البلد 

ان المستعَمر إلى لغة المستعمر ، مثلما حدث في مصر حينما استبدلت اإلنجليزية مك

اللغة العربية لغة  التعليم من المرحلة االبتدائية إلى مرحلة البكالوريا، وحينما فرض 

المستعمر الفرنسي لغته في الجزائر طمس اللغة العربية، أوانتشار اإلسبانية في 

 .(2016) المالكي و خوسيه ،  باراجواي على حساب لغة الغوراني، وهي اللغة األم
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: وهي مهمة المجامع اللغوية التي Lexical Modernization تحديث المفردات .1

تستحدث عددًا من المفردات لتكيفها مع البنية الصوتية والصرفية، مثلما فعل مجمع اللغة 

العربية عندما استحدث مفردات كالحاسوب والتلفاز والمسبار.... تماشيًا مع التكنولوجيا 

 المستحدثة. 

ويعنى بها توحيد المصطلحات  :unification terminologyالمصطلحات توحيد  .1

د للسانيات، والمعجم الموحد  في مجاالت العلوم والثقافة، مثل المعجم الموحَّ

للكمياء...بهدف حل مشكالت التواصل والترجمة في الميادين العلمية واللغوية والثقافية 

مستوى الوطن أو مستوى دولي، مثلما والرياضية...وتقوم بهذا مجالس متخصصة على 

يفعل مركز التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة على مستوى الوطن 

العربي. ومثلما يفعل البنك اآللي السعودي للمصطلحات العلمية، ومثلما يفعل المركز 

 التربوي بالشارقة، ومكتب التربية العربية في المجال التربوي.

: وتعني الجهود المبذولة لتبسيط simplification stylisticسيط األسلوبي التب .1

استعمال المعاجم والتراكيب اللغوية في بعض المجاالت المهنية؛ لتيسير فهم اللغة 

التخصصية لغير المتخصصين، فلغة الطب غير مفهومة إال لألطباء ولغة القانون حكر 

غوية لألفراد وجب تبسيط هذه اللغة، مما جعل على القانونيين...ومن منطلق الحقوق الل

بعض الدول تسعى لتبسيط هذه التراكيب اللغوية واألسلوبية ليفهمها غير المتخصصين، 

 فأضحت لغة العقود أو التراخيص بعيدة عن المصطلحات المتخصصة. 

وهي الجهود المبذولة للحفاظ على اللغة  :Language maintenanceصيانة اللغة .1

مل الداخلية والخارجية؛ لبقائها لغة حيةً نقية من الدخيل الذي قد يمحوها، أو من من العوا

 عبث متحدثيها دون رقابة المجامع اللغوية؛ 

: وهي الجهود المبذولة auxiliary -code standardization تقييس المصطلحات .1

لوضع معايير وضوابط لصياغة المصطلحات اللغوية مثل كتابة األماكن وأسماء 

الشوارع، وآلية كتابة اللوحات اإلرشادية، وضبط لغة اإلشارة للصم، وضبط أسماء 

األعالم في الترجمة، وسبك مصطلحات مزجية تواكب المستحدثات التكنولوجية 

والسياسية واالقتصادية...مثلما فعلت سنغافورة إذ وضعت لجنة لغوية لحصر أسماء 

  عتمدة لهذه األسماء. األشخاص واألماكن، وتقديم تهجئة التينية م

 مراحل التخطيط اللغوي وآليات تنفيذه .2

أن التخطيط اللغوي يوسم بأنه عملياات منظماة تساتهدف حال  (1439)المحمود م.، أشار 

على أن إجراءات التخطيط اللغاوي  وقد اتفق باحثو التخطيط اللغوي  .مشكلة لغوية معينة

 عمليات رئيسة هي:تنحصر في أربعة 

: التي ترتكز على جمع البيانات والحقاائق حاول الوضاع اللغاوي، المرحلة التحضيرية  .1

 وتحديد المشكلة بدقٍة، ويستخدم المنهج المسحي الوصفي.
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فاااي هاااذه المرحلاااة تُساااتعرض االساااتراتيجيات المقترحاااة، مرحلةةةة التخطةةةيط اللغةةةوي:  .1

 -ليااات تنفيااذها مااع الجهااات ذات العالقااةوالمفاضاالة بينهااا، واختيااار األفعاال واألفضاال، وآ

واختياار االساتراتيجية األنساب وفاق  -وهنا تبرز الجواناب اإلدارياة فاي التخطايط اللغاوي

 السياق الذي يُنفذ فيه التخطيط اللغوي المستهدف.

فااي هااذه المرحلااة تطبااق اإلجااراءات المنهجيااة التااي اتفااق مرحلةةة التخطةةيط اللغةةوي:   .1

 عليها.

تَساتهِدف هاذه المرحلاة تعارف جواناب النجااح  ة التخطةيط اللغةوي:مرحلة تقويم تجرب .1

 وعثرات اإلخفاق من أجل دعم جوانب القوة، والتعامل ِّ األمثل مع جوانب الضعف. 

 يوضح الشكل التالي مراحل التخطيط اللغوي:

 
 (22، صفحة 1439)المحمود م.،  مراحل التخطيط اللغوي 1شكل 

تجدر اإلشارة أن العمليات اإلجرائية للتخطيط اللغوي ال تكون بمعزل عن عدة عوامل 

الوضع االقتصادي،  :مؤثرة يجب أن تؤخذ في ُحسبان القائم على التخطيط اللغوي، مثل

العالقة في والوضع السياسي، والثقافة السائدة، باإلضافة إلى َعدّ جميع األطراف ذات 

المجتمع. إذ تكتنف عمليات التخطيط اللغوي تعقيدًا ناتًجا عن تداخل عوامل عدة فيها؛ لذا 

 يجب أن يتسم التخطيط اللغوي بشيء من المرونة مراعاة للعوامل التي تؤثر فيه.

بناء على ما سبق فإن البحث قد انتهى من المبحث األول، وهو المبحث النظري،       

 يُستعرض المبحث الثاني المتمثل في اإلطار العملي للورقة البحثية الحالية.ومن ثم 
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إلى اإلجابة عن أربعة أسئلة تسعى لتقويم مبادرة  -اإلطار العملي-يهدف المبحث الثاني  

تبوكنا بال أخطاء كتابية، ولكون هذا المبحث لصيق بالمبادرة ُرِؤى عرض وثائقها 

 استجالًء لتقييمها: مضمونًا وأهدافًا وإجراءات؛ 
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 ينطلق المبحث الثاني في الورقة البحثية الحالية من سؤال عام مضمونه:

 ما مدى العالقة بين مبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية بتخطيط المكانة اللغوية؟ .1

 ويتفرع عن هذا السؤال خمسة أسئلة فرعية تالية:    

 السؤال األول: .1

 للغوي في مبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية؟ما مفهوم التخطيط ا
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اإلجابة عن هذا السؤال تأتي نِتاج تحليل مضامين تعريف التخطيط اللغوي الواردة في 

بتعريف إجرائي للتخطيط ( من اإلطار النظري، إذ يُمِكن الخروج 1.1المبحث ذي الرقم)

ف التخطيط اللغوي إجرائيًا بأنه: اللغوي  المتسق مع المبادرة، فيُعرَّ

الجهود الفردية والمؤسسية الممنهجة في أنشطة ذات إجراءات محددة زمنيًا، والتي  

تستهدف تصويب األخطاء اللغوية المكتوبة على عالمات المشهد اللغوي، وتنقيتها من 

للغوية المعلنة في محافظة تبوك بالمملكة الكلمات العامية واألجنبية؛ تفعيالً للسياسة ا

 العربية السعودية. 

 يستنتج من التعريف السابق ما يلي:

المبادرة جهود مخططة تستهدف تفعيل السياسة اللغوية في مدينة تبوك بالمملكة  .1

 العربية السعودية.

المبادرة تخطيط منهجي ذو خطة تشغيلية موقوتة بزمن محدد، كما أنه ليس نشاًطا  .2

ويًا صرفًا بل نشاًطا تتداخل فيه عوامل مختلفة إدارية واقتصاديةلغ
(
3
)

، يحمل رؤى 

 مستقبلية للغة تستهدف تحسين مكانة اللغة العربية لدى ساكني محافظة تبوك وزائريها.

  :السؤال الثاني .1

 ما نوع التخطيط اللغوي الذي توسم به مبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية؟

اإلجابة عن هذا السؤال تأتي نِتاج مراجعة أنواع التخطيط اللغوي، الواردة في الجزئية   

( من المبحث األول )اإلطار النظري(، إضافة إلى ما سبق 2.10( حتى)2.1ذي الرقم )

ذكره في اإلجابة عن السؤال األول في المبحث الثاني)التطبيقي(، إذ تبين أن المبادرة 

اللغة العربية في نفوس متحدثيها، ولعل مضمون التعريف  تنتمي لتخطيط مكانة

أهمية هذه النوعية من اإلجرائي للمبادرة يشير إلى هذا النوع من التخطيط. وتتمثل 

 : المبادرات فيما يلي

"هذا النوع من التخطيط اللغوي لم يلق االهتمام الكافي الذي يستحقه من الباحثين.  .1

والمواقف واالتجاهات والقناعات نحو اللغة مؤثرة  فعادة ما تكون الصورة النمطية،

)المحمود م.، التخطيط،  بشكل كبير في واقع اللغة، ومن ثم يمكن قراءة مستقبلها"

 هـ(1439

تؤثِّر المبادرة على اللغة التي تنعكس على الثقافة والهوية لكون اللغة والثقافة وجهين  .2

لعملة واحدة، وشيوع الفصحى في مدينة تبوك ذو عالقة بالثقافة العربية والهوية 

 السعودية، وهو بُعد يجب االلتفات إليه في المشهد اللغوي السعودي.   
في الجانب التعليمي بدمج المشهد اللغوي في  -بعفوية دون قصد -ساهمت المبادرة  .3

فصول تعليم اللغة العربية فالالفتات أداة من أدوات اكتساب اللغة وتعلمها؛ لكونها 

                                           
 عن مراحل تخطيط هذه المبادرة. ( كما سيتضح عند الحديث3)
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ُمدخالت لغوية يمكن استثمارها في فصول تعليم اللغة، ولهذا انطلقت المبادرة من 

ة تبوك، وهذا بحد المدارس؛ حصًرا لألخطاء اللغوية في عالمات المشهد اللغوي في مدين

ذاته تعلم ضمني من العالمات.. ويُعدُّ التعلم الضمني أفضل من أساليب التعلم الصريح، 

ألن التعلم الضمني يستند إلى التعلم التأملي الذي تدرك فيه المتعلمات الخطأ اللغوي، ثم 

ن يصوبنه، وهذا تعزيز لممارسة القاعدة اإلمالئية أو النحوية عمليًا. أضف لهذا أ

نصوص العالمة نٌَص أصيل حيوي، وهذا توجه محمود تدعو إليه اللغويات التطبيقية في 

(. 2020تعليم اللغة العربية، بعد أن ثبت جدواه في تعليم اللغات األجنبية )علي،
 

تتفق المبادرة مع نظرية " الُكلفة والفائدة" فتكلفة تصويب األخطاء اللغوية المكتوبة  .4

شهد اللغوي، أكثر فائدة للمجتمع الذي تتسم عالماته بالصحة على  العالمات في الم

ز مكانة اللغة العربية في نفوس ناطقيها عامة والنشء خاصة، فالكفاءة  اللغوية؛ مما يعّزِ

اللغوية المتميزة مصدرها مدخالت لغوية صحيحة تكتسب من األيكولوجية اللغوية التي 

وجية اللغوية المحالت التجارية والمؤسسات يتعايش فيها الناس، من مكونات هذه األيكول

 العامة والمدارس...

 السؤال الثالث:  .1

ما أهداف مبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية المتوافقة مع أهداف التخطيط اللغوي بوصفه 

 علًما؟

(. في 3.8( إلى )3اإلجابة عن هذا السؤال تتمثَّل في نتاج مراجعة الجزئية ذي الرقم)

لمتعلقة بأهداف التخطيط اللغوي، وما جاء في اإلجابة عن الجزئية ذي المبحث األول وا

( من المبحث الثاني، ومضمون هذه اإلجابة يتمثل في أن المبادرة حققت عدة 2.2الرقم )

 أهداف من أهداف التخطيط اللغوي ومنها:

فالمبادرة نقَّت لغة العالمات من األخطاء الكتابية، وهي تنقية داخلية  هدف تنقية اللغة .1

أي متعلقة بالقواعد اإلمالئية للغة العربية، والقواعد التركيبية النحوية، كما أنها نقت 

العالمات من الكلمات العامية )تنقية خارجية(، ونقت العالمات من النقحرة، أي الكتابة 

 ة )وهي تنقية خارجية(!الصوتية للكلمات األجنبي

: ال يُقبل القول: إن اللغة العربية قد ماتت لنُحييها! فالمقصود هدف اإلحياء اللغوي .2

بإحياء اللغة العربية تخليصها من العامية التي يَعدها البعض من متخصصي اللغويات 

ة (، ولهذا هدفِت المبادرة إلى شيوع اللغة العربي2019التطبيقية لغة ثانية)العصيمي،

 الفصحى في مدينة تبوك!

للغة المكتوبة من حيث مراعاة : أي صيانة اللغة العربية من أخطاء صيانة اللغة .3

 lg- & h o)  القواعد اإلمالئية والتركيبية، وتخليصها من شوائب الخطأ اللغوي

iaan- aana 2015). 
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 حقَّقِت المبادرة هذا األهداف من خالل: 

 التنبيه إلى األخطاء اللغوية الموجودة في لغة الالفتات المكتوبة في مدينة تبوك.  .1

 حصر األخطاء المكتوبة في عالمات المشهد اللغوي بمدينة تبوك. .2

تصويب أخطاء اللغة العربية صيانة لها عن االنحراف عن قواعد الكتابة العربية  .3

 المعيارية.

 ية التي قد تمحو الفصحى لدى النشء. تنقية لغة الالفتات من األلفاظ العام .4

 تنقية لغة الالفتات من الكلمات األجنبية الدخيلة من اللغات األخرى.  .5

  السؤال الرابع: .1
مع المراحل  -المنسجمة -ما مراحل تخطيط مبادرة "تبوكنا بال أخطاء، المتوافقة

 اإلجرائية للتخطيط اللغوي بوصفه علًما؟

 الوثيقة التالية:اإلجابة عن هذا السؤال توضحه 
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 مرت بِعدَّة مراحل مختلفة، اتسمت بما يلي:يتبين من الوثيقة السابقة أن المبادرة 

قبل إدارة اإلشراف التربوي وقسم  من اللغوي الشأن في التدخل في والرغبة اإلرادة .1

 .تعليم اللغة العربية للبنات التابع إلدارة التعليم بتبوك

منطقة تبوك والمتمثل في األخطاء اللغوية  منه تعاني الذي اللغوي المشكل تعيين .2

 المكتوبة على الفتات المحالت التجارية...

للتطبيق، والتي تستهدف في مجملها وخطتها  تحديد اإلجراءات واألنشطة القابلة .3

 .المشكلة عالج على التشغيلية

 تحفيز الجهات المساهمة في هذه المبادرة.  .4

 والمعنيين بهذه المبادرة. المسؤولين قبل من المبذولة للجهود تقويم مستمر .5

 في ضوء ما سبق اتبعت المبادرة مراحل التخطيط األربعة على النحو التالي:

: ارتكااازت علاااى جماااع البياناااات والحقاااائق حاااول الوضاااع أوالً: المرحلةةةة التحضةةةيرية .1

بية، وذلاك اللغوي، وتحديد المشكلة بدقٍة حيث تَمثَّل الوضع اللغوي في كثرة األخطاء الكتا

من خالل استعمال المنهج المسحي الوصفي من خالل ما أرسلته المادارس المشااركة مان 

 الالفتات.

في هذه المرحلاة بادأت المراساالت باين األساتاذة خلاود ثانيًا: مرحلة التخطيط اللغوي:  .1

النازل وبين إدارة اإلشراف التربوي، واإلدارة التعليمية، يالحظ في هذه المرحلاة وآلياات 

تنفيذها مع الجهات ذات العالقة، وهنا تبرز الجوانب اإلدارية في التخطيط اللغوي.. وبعاد 

التشاااور والتحاااور بااين المشاااركين اختياارت اسااتراتيجية فاارق العماال لكونهااا األفضاال و 

 األفعل و األنسب لسياق مبادرة تبوكنا بال أخطاء.

المحماود م.، )الماذكور فاي: ويجد الباحث في هذه الجزئية ضارورة ذكار ماا أورده كاوبر 

ةةُط؟ ، عان التخطاايط ماان خااالل اإلجابااة عاان ساؤالين همااا: (1439 ةةن يُخطَّ كيةةف يكةةون ولم 

 التخطيط؟
ةةُط؟  واإلجابااة عاان سااؤال كااوبر األول: ةةن يُخطَّ نجااد أن تخطاايط المكانااة اللغويااة فااي  لم 

ه للمجتماع المحلاي بمحافظاة تباوك، وهاو تخطايط آناي ومساتقبلي، يسا تهدف المبادرة موجَّ

تصحيح األخطاء المكتوبة على الفتات المحالت، وحث أصحابها على تغييرها كي يكاون 

المشااهد اللغااوي نقيًااا خاليًااا ماان األخطاااء اللغويااة والكلمااات العاميااة، وهااذا يفيااد فااي عاادة 

 مجاالت أولها:

 االعتياد على اللغة الفصحى وهذا يعلي من مكانتها في نفوس متحدثيها في تبوك. .1

النشء على اللغة العربية الفصحى، مما يُكسبهم ألفاًظا صحيحة وتراكيب لغوية اعتياد  .2

ي كفاياتهم المعجمية، وتمنحهم وعيًا باألخطاء اللغوية، وتُنقِّي  ز دخلهم اللغوي، وتُنّمِ تُعّزِ

 معجمهم الذهني من األلفاظ العامية.
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تفعيل السياسة اللغوية في المملكة العربية السعودية؛ وهذا بُعد إستراتيجي يُحسُب  .3

 للمملكة في محافظتها على اللغة العربية.

؟ فإجابته كما ذكر كوبر: تتمثل في كيف يكون التخطيطأما سؤال كوبر الثاني وهو: 

ية تُطبَّق على من أن التخطيط اللغوي مبني على نظر تنطلق األولىوجهتي نظر مختلفة، 

)المحمود  مبنية على دراسة الواقع ابتداًء! وجهة النظر الثانيةالواقع اللغوي، في حين أن 

أن مبادرة تبوكنا بال أخطاء  -الحالي-. وبالبحث واالستقصاء تبين للباحث (1439م.، 

أن اللغة يمكن تقويمها، ، التي تقوم على Tauliكتابية تنطلق من نظرية تاولي 

 وتصحيحها، وتنقيتها من األخطاء اللغوية. 

ويرى تاولي أن تنمية اللغة وتقييسها يتطلَُّب وجود لغة معيارية مثالية تتصف بالوضوح، 

)دربالة، واالقتصاد في البنية التركيبية، والمسحة الجمالية...وهذا جوهر التقييس اللغوي 

، ولعل القارئ يتساءل أين التقييس في مبادرة تبوكنا بال أخطاء كتابية؟ وتتمثل (2014

اإلجابة عن هذا السؤال في: تصحيح األخطاء اللغوية الكتابية في الفتات المحالت 

التجارية والمؤسسات العامة ومجالت الحائط الموجودة في المدارس بمحافظة تبوك... 

ة القياسية المنبثقة عن المجامع العربية، هذه اللغة المعيارية بناء على اللغة المعياري

 يَدرسها المتعلمون في المدارس الحكومية بناء على السياسة اللغوية للمملكة.  

بعاد الموافقاات اإلدارياة، تكونات فارق العمال لحصار ثالثًا: مرحلةة التخطةيط اللغةوي:  .1

العينياااة وفقًاااا لعااادد الالفتاااات التاااي  األخطااااء اللغوياااة فاااي الالفتاااات...ثم صااانِّفت الجاااوائز

عاات صااور العالمااات، ثاام  تحصاارها كاال مدرسااة؛ تحفيااًزا للماادارس المشاااركة، ثاام جّمِ

حصرت األخطاء، ثم  صنِّفت ألخطاء تركيبية واخطاء إمالئية، وكلماات أجنبياة وكلماات 

بتها المتعلمات ماع المعلماات داخال الفصاول، ثام ُعاِرض   علاى -الصاواب-عامية، ثم صّوِ

أصحاب العالمات من التجار، والمؤسسات العامة، وبعض المدارس الحكومياة واألهلياة، 

 وقد استجاب البعض لتغيير العالمة! 

فااي هااذه المرحلااة ُرصاادت جوانااب القااوة، ثاام  رابعًةةا: مرحلةةة تقةةويم التخطةةيط اللغةةوي: .1

عان جوانب الضعف في المبادرة؛ ولهذا صيغ ساؤاالن األول عان جواناب القاوة، والثااني 

 جوانب الضعف، وفيما يلي صياغة كل سؤال واإلجابة عنه:

 ما جوانب القوة في مبادرة تبوكنا بال أخطاء؟ .1

 تمثلت جوانب القوة في النقاط التالية:

المباادرة فردياة سااعت إلاى إيجااد حلااول إلشاكاليات اللغااة فاي مجتماع محلااي يتمثال فااي  .1

دت ِحراًكاا لغويًاا يبصار الطالباات محافظة تبوك، وجوهر القوة في هذه المبادرة أنهاا أوجا

والمعنيااين بوجااود إشااكالية لغويااة يجااب حلهااا ماان خااالل تخطاايط المكانااة اللغويااة؛ تفعاايالً 

 للسياسة اللغوية بالمملكة و التي مضمونها اللغة العربية هي اللغة الوطنية!!
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 -المتخصصينالمبادرة تجسيدًا لمراحل تخطيط المكانة اللغوية المتعارف عليها بين  .2

فنتائج مرحلتها األولى: كشفت بالفعل اإلشكاالت اللغوية في المشهد اللغوي بمدينة تبوك، 

ثم جاءت المرحلة الثانية: التي تداخلت فيها عوامل غير لغوية تمثلت في المكاتبات 

اإلدارية النظامية لتبدأ فرق العمل في حصر األخطاء، ثم تصنيفها، وفي مرحلتها الثالثة: 

يرت عالمات المشهد اللغوي الخطأ إلى الصواب، وهذه الخطوة محاولة نجح بعضها، غُ 

على مستوى منطقة  -تنفيذي –وأخفق البعض األخر؛ نتيجة احتياجها لقرار سياسي 

م تغذية راجعة يُمِكُن  تبوك، ثم جاءت المرحلة األخيرة المتمثلة في تقويم المبادرة لتقدِّ

ل تطبيق المبادرة على مستوى وطني، أو في مناطق أخرى في حا -مستقبالً -استثمارها 

بالمملكة.
 

حصر جوانب القوة وجوانب الضعف في المبادرة ستوفِّر الوقت، والجهد والمال إذا  .3

 ما طبّقت على المستوى الوطني في محافظات أخرى مستقبالً! 

ة حماااس الجهااات المشاااركة ممثلااة فااي ماادارس محافظااة تبااوك جميعهااا ماان االبتدائياا .4

ااار علااى وعااي المعلماااين  والمتوسااطة والثانويااة، وإدارة اإلشاااراف التربااوي... يُعااد مؤّشِ

 بضرورة رفع مكانة اللغة العربية بتصويب األخطاء في المشهد اللغوي بمدينة تبوك.

حماسة المتعلمات في تعقاب الالفتاات التاي فيهاا أخطااء لغوياة، وتشاجيع ذويهام مؤشار  .5

هذا انعكاس لوعيهم بأهمية مكانة اللغاة العربياة؛ لكونهاا على إدراكهم ألهمية الفصحى؛ و

 لغة القرآن الكريم.

 تغيير بعض الالفتات بعد اقتناع أصحابها بأهمية الالفتة الصحيحة. .6

 تحسن مهارات القواعد اإلمالئية لدى طالبات المدارس المشاركة. .7

علاى الالفتاات  بروز مشكلة لغوية تتمثل في كثرة الشواهد على كثارة األخطااء اللغوياة .8

 في محافظة تبوك.

 ما جوانب الضعف في مبادرة تبوكنا بال أخطاء؟   .1

 تمثلت جوانب الضعف في النقاط التالية:

قلاة الجهااات المشااركة فلاام نجاد مشاااركة مان وزارة الشاائون البلدياة والقرويااة ماع انهااا  .1

م المخااالفين جهااة تشااريعية، تضااع الضااوابط اللغويااة للعالمااة، كمااا أنهااا جهااة تنفيذيااة تغاارِّ 

الااذين ال يلتزمااون بالضااوابط اللغويااة للعالمااة. أيًضااا لاام يشااارك اإلعااالم باادوره فااي نشاار 

اإلالم الجماهيري وتهيئة مجتمع تبوك بأهداف المباادرة وأهميتهاا؛ فتهيئاة البيئاة للتخطايط 

 اللغوي أمر فاعل في نجاح التخطيط اللغوي بأنواعه كافة. 

ت التااي ثباات فيهااا وجااود أخطاااء لغويااة، وهااذا أحااد ضااعف االسااتجابة لتغيياار الالفتااا .2

العواماال االقتصااادية المااؤثرة فااي االسااتجابة للمبااادرات اللغويااة، فصاااحب الالفتااة الخطااأ 

 يرى أن تغييرها سيكلفه ماديًا، ولهذا يُحجم عن تغييرها!
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د وزارة التربية والتعليم بتفعيل هذه المبادرة غير كاٍف إلنجاح تخطيط المكانة  .3 تفرُّ

اللغوية، وإن كان هذا بعض من أدوارها، ولكنها تحتاج مؤازرة الجهات التنفيذية 

والتشريعية لتقوى القوى الفاعلة في إنجاح هذه المبادرة، وتحقيق ثمارها المرجوة 

 بصورة مرضية. 

 مناقشة النتائج

تهيئ، ولم بيَّنت النتائج أن المبادرة حققت بعض اإلخفاقات نتيجة أن البيئة المجتمعية لم 

تجد قاعدة إعالمية يمكن أن تُعزز أهدافها، فنتيجة غياب نشر الوعي الجماهيري المنوط 

)المحمود و  به اإلعالم أدى إلى وجود بعض اإلخفاقات، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة

التي أوضحا فيها أن تهيئة البيئة أمر ضروري من خالل اإلعالم    (2016البغدادي، 

الوطني الواعي المؤازر للتخطيط اللغوي، فقد نجحت التجربة التركية في تخطيط المتن 

اللغوي من خالل اإلعالم، وتهيئة المجتمع بصورة مكثفة. أيًضا تتفق هذه النتيجة تتفق 

التي أشارت إلى  ندرة اهتمام اإلعالم السعودي   (2015)علي أ.، مع نتيجة بحث  

 بقضايا تعليم اللغة العربية.

بينت النتائج عدم استجابة بعض أصحاب المحالت التجارية لتغيير الالفتة، وهذا يستلزم 

ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية من قِبَِل وزارة الشئون البلدية والقروية فيما يخص 

 الضوابط اللغوية لالفتات، وإلزام المخالف بضرورة تغييرها.

بينت النتائج أن المبادرة استهدفت تنقية العالمات أو الالفتات من الكلمات األجنبية، 

إلشاعة الفصحى بدالً منها، وفي هذا تعزيز أيًضا لمكانة العربية التي باتت تتوارى بين 

التي  (2005)برهومة، نتيجة تتفق مع دراسة الكلمات األجنبية او األعجمية، وهذه ال

خلص فيها إلى أن المشكلة ليست في الالفتات التجارية بحد ذاتها بل في توجهاتها التي 

ترسخها في أبناء العربية، فالمسمى األجنبي يعمل على بناء تصور عن العالم ونمط من 

وأحكام قيمته على التماهي مع حضارة اآلخر دون الوجود تقوم مرجعيته األساسية 

النظر إلى ما يستنبطه هذا النهج من انعكاسات سلبية على اللغة والثقافة والهوية العربية. 

وال ريب أن الالفتة األجنبية تعبر عن االزدواجية اللغوية، التي قد تبرز صراًعا بين 

بة للغة األجنبية لعلو مكانتها على ثقافتين تحاول أحداهما أن تطغى على األخرى، والغل

العربية التي ال يلتزم بعض العرب بأن تكون نقية... وهذا انعكاس لضعف مكانة اللغة 

 العربية مقارنة باللغة األجنبية!

وهناك أمر أخر غير معلن عنه في المبادرة يتمثل في أن األخطاء اللغوية المكتوبة على 

ناتجة عن أن القائمين بكتابتها ليسوا عربًا بل أجانب  الالفتات التي استهدفتها المبادرة

يعملون في وكاالت الدعاية واإلعالن، هؤالء العاملون األجانب يعتنون بتزيين الالفتة 

سيميائيًا)األلوان واألشكال أو الرسومات التي تعبر عن هوية المحل أو المؤسسة العامة 

هذا مؤشر على ضعف اللغة العربية او الخاصة...(، وال يعتنون بالصحة اللغوية، و
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لديهم؛ مما يستوجب ضرورة تعليمهم القواعد اإلمالئية العربية، وقواعد التركيب اللغوي 

العربي، فهذا مكمن األخطاء في عالمات المشهد اللغوي، وهنا يَبُرُز دور معاهد تعليم 

ن، وهو أمر ُملٌح اللغة العربية في تصميم برامج تعليم اللغة ألغراض الدعاية و اإلعال

لتخطيط مكانة اللغة العربية في عالمات المشهد اللغوي في تبوك خاصة والمملكة 

 العربية السعودية عامة.

 توصيات البحث

 بناء على نتائج الورقة البحثية الحالية يُوص ى بما يلي:

تجريااب المبااادرة فااي صاايغة مشااروع وطنااي لتنقيااة المشااهد اللغااوي كلااه ماان شااوائب  .1

اللغوياة المكتوباة، تشاارك فياه وزارات الاوطن ومؤسسااته التشاريعية والتنفيذياة األخطاء 

 المعنية بالتخطيط اللغوي.

تعليم الخطاطين األجانب قواعد الكتابة العربية عبر برامج تعليم اللغة العربية المسائية  .2

 المكثفة بمعاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها..

وابط الالفتات التجارية عقد دورات تدريبية للخ .3 طاطين األجانب لتوعيتهم بقواعد وضَّ

 والعامة.

تكثيف جهود وزارة الشئون البلدية والقروية في مراجعة الضوابط اللغوية الخاصة  .4

 بالالفتة وإلزام المخالفين للضوابط اللغوية في الالفتة بتغييرها في محافظة تبوك.

فااي مقاارر التخطاايط اللغااوي فااي مرحلااة  تاادريس مبااادرة "تبوكنااا بااال أخطاااء كتابيااة" .5

 الدكتوراه؛ لخلوه من التجارب التخطيط المكانة اللغوية المحلية.
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