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 ص امللخ 
دولية خمتلفة للتعبري عن أصوات اللغة حتتوي نظم رومنة العربية على رموز كتابية اتفقت عليها مجعيات  

العربية ابستخدام احلروف الالتينية أو مبا يسمى الكتابة الرومية. وهتدف هذه النظم املتنوعة إىل متكني 
النظر عن احلروف األصلية للعربية. على الرغم من االعرتاف   العربية بغض  الناس يف نطق األصوات 

نالحظ  أننا  إال  النظم،  هبذه  حيث    العاملي  العربية،  /ع/  صوت  لتمثيل  مستخدمة  رموز  اختالف 
دف هذه  هت. لذلك،  (3( و ) ʕ( و )‘( و ) ʿوضعت أربعة رموز خمتلفة لتمثيل هذا الصوت، وهي )

، ومن مث الكشف عن الرمز  الرمز املناسب لصوت /ع/ العربية يف الكتابة الروميةالدراسة إىل معرفة  
يف   العربية  /ع/  لصوت  و املستخدم  الطلبة.  لدى  الرومية  الكمي  ت الكتابة  املنهج  الدراسة  هذه  تبع 

هناك   أّن  النتائج  وأظهرت  العربية.  /ع/  الرموز لصوت  أنسب  لبحث  االستبانة  التحليلي ابستخدام 
ثالثة عوامل تؤثر على اختيار الطلبة الرمز املناسب لصوت /ع/ العربية يف الكتابة الرومية وهي كثرة  

الشكل، وسهولة الكتابة. وتوصلت الدراسة إىل أّن الرمز املستخدم لصوت /ع/    االستخدام، سالمة
  ه فيد هذت(. و 3العربية لدى الطلبة هو الرمز )‘(، وأما الرمز املناسب لصوت /ع/ العربية هو الرمز )

أصوات    دراسةال أثناء كتابة  تواجههم  اليت  الصعوابت  بعض  على  التغلب  يف  العربية  اللغة  متعلمي 
 ية ابلرومية، خاصة صوت /ع/. العرب

 
 صوت /ع/ ،  : أصوات العربية، رومنة العربية، الرموز الصوتيةالكلمات املفتاحية
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 املقدمة 
مليون شخص على    313هي إحدى اللغات السامية، ويتحدث هبا أكثر من   اللغة العربية

العامل يف حوايل   العربية  2019دوجني،  Doochin دولة )   33مستوى  الكتابة ابللغة  (. وتنقسم 
اإلنتاج   وأيضا كتابة  الكرمي  للقرآن  الكتابة  لغة  وهي  العربية  ابحلروف  الكتابة  األول:  قسمني،  إىل 

واحملاضرا التلفزيونية  العروض  من خالل  واملرئي  املطبوع  العريب  هو الفكري  الثاين  والقسم  وغريها.  ت 
لإلنتاج   الفهرسة  منها كتابة  عديدة  ألغراض  وذلك  الرومية،  هبا  نقصد  عربية  غري  حبروف  الكتابة 
أو   العربية سواء أشخاص  العربية، كتابة أمساء األعالم  الدول غري  املفهرسني يف  العريب لدى  الفكري 

 علم اللغة املقارن.   أماكن، وأيضا عند االستشهاد يف الدراسات األجنبية يف
والكتابة العربية ابلرومية تُعرف كذلك ب "رومنة العربية" وهي عبارة عن النقل الصويت حلروف 
الكافة عراب   العربية على  قراءة احلروف  تسهيل  العملية هتدف إىل  الرومية. وهذه  العربية إىل احلروف 

العربية لتصبح وعجما قراءة موحدة األداء يف ألُسن اجلميع، مما يؤدي إىل   اللغة  انتشار  توسيع رقعة 
)إبراهيم،   العاملية  اللغات  مصاف  ليست 2005بني  العربية  رومنة  عملية  ذلك،  من  الرغم  على   .)

تتميز   املثال؛  الرومية. على سبيل  العربية عن احلروف  بعملية سهلة ابلنظر إىل غياب بعض أصوات 
ال واحلركات  واإلطباق  احللقية  ابألصوات  معظم  العربية  لدى  مثلها  توجد  ال  بينما  والقصرية  طويلة 

 اللغات األوربية يف كتابتها. 
العربية، وميكن تقسيمها إىل قسمني،  هناك العديد من اجلهود يف اخرتاع نظم خاصة لرومنة 
األول اجلهود الفردية، والثاين اجلهود اجلماعية. معظم اجلهود الفردية بدأت قبل ظهور اإلنرتنت ومن 

م(،  1956م(، أجبدية إبراهيم محودي املال موسى ) 1943أجبدية عبد العزيز فهمي الالتينية )أشهرها  
( الالتينية  عقل  سعيد  ) 1956أجبدية  عثمان صربي  وأجبدية  اجلماعية  1964م(،  اجلهود  وأما  م(. 

ة الدولية  نظماملنظام الرومنة املتبع يف    فبدأت بعد ظهور اإلنرتنت ومن أمهها األجبدية الصوتية الدولية، 
األمريكيةعايري،  ملل  الكوجنرس  مكتبة  يف  املتبع  الرومنة  )إبراهيم،    نظام  العربية  العربيزية  واألجبدية 

2005      .) 
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 مشكلة الدراسة

أثناء   التحريف  إىل  أدى  ما  الرومية  احلروف  عن  متاما  خمتلفة  العربية  احلروف  أن  املعلوم  من 
املال بعض  بسبب  الرومنة  بعملية  احلروف  القيام  تستخدم  اليت  اللغات  الغائبة يف  العربية  الصوتية  مح 

الرومية مثل احلروف احللقية )ء، ح، خ، ع، غ، ق( وحروف اإلطباق )ص، ض، ط، ظ( )صاحل،  
العربية  2003 للكتابة  اخلاصة  النظم  ابخرتاع  الدولية  اجلهات  بعض  قامت  املشكلة،  هذه  (. وحلل 

املشهور  النظم  ومن  الرومية.  الدولية، ابحلروف  الصوتية  األجبدية  هي  املتبع يف    ة  الرومنة  نظمة  املنظام 
 واألجبدية العربيزية.  نظام الرومنة املتبع يف مكتبة الكوجنرس األمريكية، مقاييسلل الدولية 

املقرتحة   الرموز  معظم  إن  القول  وميكن  تتبناها.  اليت  للجهة  تبعا  النظم  هذه  ختتلف كل 
اليت ال مثيل هلا يف الرومية    صوات العربية يف كل هذه النظم األربعة متشاهبة، وأما بقية األ  صوات لأل

حسب األجبدية الصوتية   ع//  صوت هلا رموز خمتلفة حسب نظام ما. والرمز املقرتح ل   ع//  صوت مثل  
نظام الرومنة  و (،  ʿعايري فهو )لملنظمة الدولية  املنظام الرومنة املتبع يف  (، وأما حسب  ʕالدولية هو )

األمريكية الكوجنرس  مكتبة  )  املتبع يف  رمز  )‘يقرتح ابستخدام  رمز  تقرتح  العربيزية  واألجبدية   ،)3  .)
 وهذه احلالة تبني أن هناك أربعة رموز مقرتحة حلرف واحد.  

على الرغم من وجود العديد من النظم لرومنة العربية، إال أننا نالحظ عدم وجود طريقة واحدة  
العربية   اللغة  طلبة  خاصة  الطلبة  لدى  ابلرومية  العربية  يف كتابة  صعوابت  إىل  تؤدي  العربية؛  لرومنة 

( يف دراسته أن هذه احلالة أيضا تؤدي إىل 2005)  إبراهيمكما ذكر    (.Jimoh  ،2018جيموه  )
وز. ومما  صعوبة قراءة أي نص عريب مدّون حبروف رومية مع وجود أخطاء عديدة يف كتابتها هبذه الرم

رمز   حتديد  يف  خاصة  الصعوابت  هذه  يواجهون  أيضا  ماليزاي  يف  الطلبة  أن  فيه  ريب  وال  شك  ال 
املاليزية، وهذه احلالة  ع/ /مناسب لصوت   اللغة  العربية يف  الكلمات  العديد من  املعلوم، هناك  . من 

لغة املاليزية الرمسية  يضطر املاليزيون كتابة هذه الكلمات ابستخدام حروف رومية. على الرغم من أن ال
تكتب ابلكتابة الرومية، تكُمن املشكلة يف عدم وجود هذا الصوت يف الكتابة الرومية.  وهذه احلالة  

أثناء    ع/ /  تؤدي إىل كتابة رمز صوت  الكلمة  التغيري يف معىن  العربية برمز خطأ، ومن مث تؤدي إىل 
 حتويلها من احلروف العربية إىل الرومية.   
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العربية    ع//متمثلة يف حتديد رمز مناسب لصوت    دراسةا سبق، تربز مشكلة الوبناء على م
هذه   حسم  إىل  ماسة  حاجة  هناك  أن  جند  ولذا،  هبا.  االهتمام  تستحق  ظاهرة  الرومية  الكتابة  يف 

ونظرا   تتناول  القضية.  اليت  العلمية  والبحوث  الدراسات  ولندرة  سبق  علم  ملا  حسب  املوضوع  هذا 
موقف الطلبة من الرمز  على  تعرف  ال  نوحتاوال  يف هذا املوضوع.   ابحثتأن  تان  لباحث ا  ت ارأت  الباحثة،

على طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف    وخباصةالعربية يف الكتابة الرومية،    ع/ /املناسب لصوت  
 اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي منوذجاً.   

 
 أسئلة الدراسة 

 : ةاآلتي يةالرئيس  سئلةاأل تتمحور مشكلة الدراسة حول
املناسب لصوت   -1 الرمز  العاملي من  لالتصال  العربية  اللغة  العربية يف   ع//ما موقف طلبة 

 الكتابة الرومية؟ 
لصوت   -2 املستخدم  الرمز  هو  العربية   ع//ما  اللغة  طلبة  لدى  الرومية  الكتابة  يف  العربية 

 لالتصال العاملي؟
لصوت   -3 املناسب  الرمز  هو  طل   ع//ما  لدى  الرومية  الكتابة  يف  العربية  العربية  اللغة  بة 

 لالتصال العاملي؟
 

 اإلطار النظري للدراسة 
 

 النظم لرومنة العربية
العربية ابحلروف   اللغة  العربية وقبل اإلنرتنت، كانت هناك اقرتاحات لكتابة  النهضة  يف بداية 
بعضها:   وهذا  العربية.  احلروف  الرومية حمل  احلروف  وتدعو إلحالل  الفردية،  اجلهود  وكلها  الرومية، 

أجبدية  ،  م( 1956أجبدية إبراهيم محودي املال موسى )،  م(1943أجبدية عبد العزيز فهمي الالتينية )
 . م(1964أجبدية عثمان صربي )و  م(1961سعيد عقل الالتينية )
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اقرتاح   يف  الدولية  واملنظمات  اهليئات  من  املتعددة  اجلهود  هناك  الفردية،  اجلهود  عن  فضال 
اليت   النظم  توجد  النظم، حيث  تتبىن هذه  اليت  للجهة  تبعا  النظم  العربية. وختتلف هذه  لرومنة  النظم 

بات الكربى بدول العامل، ومنها النظم املستخدمة يف العديد من مكتبات الغرب مثل نظام  تبنتها املكت
مكتبة جامعة ييل األمريكية، ونظام مكتبة الكوجنرس، وكل منها بدأ يف إعداد نظام لرومنة حروف 

 العربية منذ اخلمسينيات من القرن العشرين. 
وتوجد أيضا النظم اليت أقرهتا منظمات التشريعات القياسية الدولية ابملنظمات الدولية والعاملية  

تتعامل مع   العربية ابلروميةاليت  للمعايري،    كتابة احلروف  الدولية  واملنظمة  املتحدة،  األمم  مثل منظمة 
طة املوحدة اجلارية يف عمليات وبرغم اجلهود أو األنش وهيئة املقاييس األملانية وجامعة الدول العربية.  

(. وفيما يلي  2005فإن هناك العديد من االختالفات يف الطرق املستخدمة فيها )إبراهيم،    الرومنة
يتم عرض ألهم النظم احلديثة املستخدمة لرومنة العربية، واليت اقتصرت فيها الباحثة على عرض أربعة  

اهليئ أو  اجلهات  احلديثة حسب  العربية  رومنة  /ع/  نظم  لصوت  معينا  رموزا  تبنت  اليت  املختلفة  ات 
 العربية، وهي:  

 نظام الرومنة حسب املنظمة الدولية للمعايري  -1
 نظام الرومنة حسب مكتبة الكوجنرس األمريكية -2
 األجبدية الصوتية الدولية   -3
 األجبدية العربيزية -4

 العربية حسب أربعة نظم الرومنة السابقة  الرموز لصوت /ع/

تستخدم الرموز املختلفة لتمثيل صوت /ع/ العربية.  السابقة ربعة األكل نظم الرومنة العربية 
 اجلدول يوضح الرموز لصوت /ع/ العربية حسب هذه النظم األربعة.  وهذا
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 الرموز لصوت /ع/ حسب أربعة نظم رومنة العربية  .1اجلدول رقم  
 الكتابة الرومية  نظام رومنة العربية  الصوت العرب 

 ʿ املنظمة الدولية للمعايري  ع
 ، املكتبة الكوجنرس األمريكي ع
 ʕ األجبدية الصوتية الدولية ع
 3 األجبدية العربيزية ع

 
 منهج الدراسة

يف الكتابة    ع//   صوت ل   ستخدمةالدراسة قياس استخدام املتغري املستقل )رموز م  ههذ  تتطلب
التابع )موقف الطلبة(، وبناء على ذلك، مت اختيار املنهج الكمي التحليلي من  املتغري  الرومية( على 
الرمز  العاملي من  العربية لالتصال  اللغة  الكشف عن موقف طلبة  الدراسة وهي  أجل حتقيق أهداف 

 العربية يف الكتابة الرومية.   ع/ /املناسب لصوت 
 

 الدراسة جمتمع 
من طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف    دراسة يتكون جمتمع ال

 . 217م، والبالغ عددهم 2019/2020ماليزاي للفصل الثاين للعام اجلامعي 
 

 عينة الدراسة 
دها ابألسلوب غري العشوائي )الغرضي القصدي( حيث بلغ عدد أفرا  دراسة مت اختيار عينة ال

 % من احلجم الكلي جملتمع الدراسة.  80، وتشكل ما نسبته 217من  175
 دراسة أداة ال

العاملي من  لالتصال  العربية  اللغة  املنظمة ملعرفة موقف طلبة  االستبانة شبه  الباحثة  تستخدم 
العربية يف الكتابة الرومية، حيث حتتوي االستبانة على خليط من سؤال    ع/ /الرمز املناسب لصوت  

 مغلق وسؤالني مفتوحني.  
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 نتائج للدراسة 

 العربية يف الكتابة الرومية؟ ع//إجابة السؤال األول: ما موقف الطلبة من الرمز املناسب لصوت 
الرومية    إن الكتابة  يف  العربية  /ع/  لصوت  املناسب  الرمز  من  مواقفهم  يف  متفاوتون  الطلبة 

حسب خرباهتم الفردية، ألن لكل طالب خلفية خاصة، وردود أفعاهلم حنو الرموز املتنوعة. ومن هنا،  
رئيسية وهي   ثالثة عوامل  الواقعي حسب  للتعرف على موقفهم  استجاابهتم  الباحثة من  استخلصت 

 رة االستخدام، سالمة الشكل، سهولة الكتابة.   كث
 

 التوزيع النسيب جملتمع العينة حسب مواقفهم يف الرمز املناسب لصوت /ع/ يف الكتابة الرومية   .2اجلدول رقم  
 النسبة املئوية  عدد الطلبة  العوامل  العدد
 % 50.8 89 كثرة االستخدام  1
 % 27 47 سالمة الشكل  2
 % 14.2 25 الكتابة سهولة   3
 %8 14 ال أدري 5

 % 100 175 اجملموع 

 كثرة االستخدام 
/ع/    89ى  أر  لصوت  املناسب  الرمز  هو  املراجع  استخدامه يف  يكثر  الذي  الرمز  أن  طالبا 

العربية يف الكتابة العربية. ومن أجوبتهم: "الرمز املشهور" و "كثري من الناس يستخدمونه يف الكتابة".  
ستهم، ومن مث  من املعلوم، يتعامل طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي مع العديد من املراجع ترتبط بدرا

يستفيد منها. وهذه املراجع تتكون من الكتب والبحوث واملواقع اإللكرتونية يف اللغات املتعددة مثل  
هذه املراجع يف استخدام الرمز   هو اختالف اللغة العربية واللغة املاليزية واللغة اإلجنليزية. وجدير ابلذكر  

الرومية  العربية    ع//لصوت   الكتابة  بعضهيف  وقد  البا  مع  هذه  تؤثّ عض.  الطلبة    االختالفات ر  على 
  حيث مييلون إىل اختيار الرمز األكثر استخداما يرونه يف تلك املراجع. وهذه الظاهرة تسمى   أنفسهم،

 ، وهي إحدى أهم الظواهر يف جمال علم النفس. (Bandwagon Effect)بظاهرة عربة الفقرة 
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النصياع ملوقف معني أو رأي، عندما يدركونه  وهي ظاهرة اجتماعية يشعر فيها األشخاص بضغط ا
نيسيوبيدسكا   أشار  كما  جمتمعهم.  أو  مجاعتهم  يف  األغلبية  رأي  أو  موقف  أنه  على 

(Niesiobedzka, 2018)    ،يف دراسته، الشباب يتأثرون بظاهرة عربة الفرقة يف حياهتم اليومية
لالتصال   العربية  اللغة  طلبة  على  تؤثر  الظاهرة  هذه  أبن  القول  وميكن  القرارات.  اختاذ  أثناء  خاصة 
العاملي أيضا، حيث يهتمون ابلرمز األكثر استخداما يف تعبري الرمز املناسب لصوت /ع/ العربية يف  

 لرومية.    الكتابة ا

 
 سالمة الشكل 
الكتابة    47اهتم   يف  العربية  /ع/  لصوت  املناسب  الرمز  تعيني  يف  الشكل  بسالمة  طالبا 

الرومية. ومن أجوبتهم: "الرمز يشابه شكل حرف /ع/". وميكن القول أبن هذا الرمز ال بد أن يشابه 
لرومية. لذلك، يعترب  /ع/ ال مثيل له يف الكتابة ا  صوت من حيث شكله. من املعلوم،    (ع )حرف  

سالمة الشكل من العوامل املهمة يف تعيني الرمز املناسب لصوت /ع/، ليساعد القراء يف معرفة هذا 
الكتابة   يف  املستخدم  والرمز  العريب  األصلي  احلرف  بني  يربط  أن  يستطيع  حيث  بسهولة،  الصوت 

الق وسهولة  الصوت  هلذا  النطق  طرق  معرفة  إىل  يؤدي  مث  ومن  حسن الرومية،  الدكتور  أشار  راءة. 
( يف كتابه تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق إىل أن الرموز املكتوبة تلعب دورا  1992شحاتة )

فيسيولوجية   عملية  ومنها:  العقلية  العمليات  بعض  فيها  تتضمن  القراءة  القراءة.  عملية  يف  هاما 
يف إدراك الرموز املكتوبة، واالستجابة هلا بصراي    ميكانيكية وعملية عقلية فكرية. العملية األوىل تتمثل 

ونقلها إىل العقل. وأما العملية الثانية فتتمّثل يف العمليات العقلية اليت تفسر الرموز اليت نقلها العقل يف  
هااتن   وتدل  القارئ.  عقل  يف  معىن  عن  تعرب  مفهومة  دالالت  هلا  ألفاظا  فتصبح  السابقة،  املرحلة 

معرفة الرموز املكتوبة هي العنصر األساسي يف عملية القراءة. ولذلك، من األفضل العمليتان على أن  
الرومية يشابه حرف   الكتابة  العربية يف  الرمز لصوت /ع/  متاما أو نصفيا من حيث    (ع) أن يكون 

 شكله، لضمان إمكانية معرفته وقراءته بطريقة صحيحة.  
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 سهولة الكتابة
بسهولة    25اهتم   الكتابة  طالبا  يف  العربية  /ع/  لصوت  املناسب  الرمز  تعيني  يف  الكتابة 

الرومية. يف العصر الراهن، الطلبة حيتاجون إىل نوعني من الكتابة، األوىل الكتابة ابليد، والثانية الكتابة  
أي شكل   الطلبة كتابة  معقدة، حيث ميكن  تكون غري  ابليد  الكتابة  املعلوم،  ومن  اآليل.  ابحلاسب 

وأما الكتابة ابحلاسب اآليل فهي تكون معقدة، حيث هناك عدد من الرموز اليت تكون غري    يريدونه. 
/ع/   لصوت  املناسب  والرمز  معينة.  بطرق  الرموز  هذه  استخراج  وميكن  املفاتيح،  لوحة  يف  موجودة 
اآليل.   ابحلاسب  أثناء كتابته  خاصة  االستخدام،  سهل  يكون  أن  بد  ال  الرومية  الكتابة  يف  العربية 

الرمزان األربعة يف كتابتها ابستخدام احلاسب اآليل، حيث هناك  الرموز  لوحة   وختتلف  موجودان يف 
املفاتيح، وأما بقية الرمزان ال ميكن استخراجهما من لوحة املفاتيح مباشرا، بل ابتباع خطوات معينة 

ية االستخراج  يف احلاسب اآليل. على الرغم من االختالف يف كيف  (Word)يف أنظمة برانمج وورد  
اآليل.هل الرموز ميكن كتابتها ابحلاسوب  نالحظ كل هذه  أننا  إال  األربعة،  الرموز  ولذلك، ميكن   ذه 

املناسب   الرمز  تعيني  يف  االستخدام  بسهولة  يهتمون  العاملي  لالتصال  العربية  اللغة  طلبة  أبن  القول 
  (Hahne, 2014)اسة هاهن  لصوت /ع/ العربية يف الكتابة الرومية. وتتفق هذه النتيجة مع در 

اليت أظهرت سهولة االستخدام من أهم اخلصائص يف تعيني رموز رومنة العربية املنشودة، حيث ميكن  
 كتابتها ابستخدام احلاسب اآليل واهلاتف الذكي.  

 
إجابة السؤال الثاين: ما هو الرمز املستخدم لصوت /ع/ العربية يف الكتابة الرومية لدى طلبة  

 بية لالتصال العاملي؟ اللغة العر 

لإلجابة عن هذا السؤال، مت حساب النسبة املئوية من أجوبة العينة وهي طلبة اللغة العربية 
 لالتصال العاملي، وفيما يلي عرض هذه النتائج: 
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 التوزيع النسيب جملتمع العينة حسب مواقفهم يف الرمز املناسب لصوت /ع/ يف الكتابة الرومية   .3اجلدول  

 النسبة املئوية  رموز لصوت /ع/ يف الكتابة الرومية  النظام  العدد
 % 61 ‘ املكتبة األمريكي الكوجنرس  1
 % ʿ 20 املنظمة الدولية للمعايري  2
 % 12 3 األجبدية العربيزية 3
 ʕ 7% األجبدية الصوتية الدولية 4

 % 100 جمموع النسبة املئوية
 

( اجلدول  من  أن  3يتضح  ونسبتهم    106(  ال61طالبا  أن  وافقوا  قد  حسب %   )‘( رمز 
من الطلبة   34. وإن  يف الكتابة الرومية  ع/ /املكتبة الكوجنرس األمريكية هو الرمز املناسب لصوت  

نسبتهم   ال20وكانت  أن  وافقوا  قد   %( للمعايري  (  ʿرمز  الدولية  املنظمة  املناسب حسب  الرمز  هو 
الرومية  ع//لصوت   الكتابة  وكان  يف  ونسبتهم    21.  متأكدون 12طالبا  )ال  %  حسب    ( 3رمز 

طالبا ونسبتهم    13. وأما الباقي  يف الكتابة الرومية  ع//هو الرمز املناسب لصوت    األجبدية العربيزية
أبن  7 متأكدون   % ( الدولية  (  ʕرمز  الصوتية  األجبدية  لصوت  حسب  املناسب  الرمز  يف    ع//هو 

 .  الكتابة الرومية
اللغة  الرومية لدى طلبة  الكتابة  العربية يف  الرمز املستخدم لصوت /ع/  النتيجة أبن  أظهرت 
أن هذا  ذلك  تفسري  األمريكية. وميكن  الكوجنرس  املكتبة  )‘( من  الرمز  العاملي هو  لالتصال  العربية 

القول    الرمز وميكن  األول.  السؤال  عن  املتعلقة ابإلجابة  النتائج  مناقشتها يف  مت  اليت  ابلعوامل  متأثر 
مواقف  الكتابة حسب  يف  وسهولة  سليم،  وله شكل  استخدما،  األكثر  هو  الرمز  هذا  أبن  كذلك 

الباحث مل جتد  متوقعة حيث  النتيجة غري  هذه  أبن  التصريح  وميكن  البح  تانالطلبة.  منها يف  وث  أي 
 السابقة اليت تناولت هذا املوضوع.  
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الرومية لدى طلبة   الكتابة  العربية يف  املناسب لصوت /ع/  الرمز  الثالث: ما هو  السؤال  إجابة 

 اللغة العربية لالتصال العاملي؟ 
العربية   اللغة  طلبة  لدى  العربية  الكتابة  يف  /ع/  لصوت  املستخدم  الرمز  أن  من  الرغم  على 

و الرمز من املكتبة الكوجنرس األمريكية )‘(، إال أننا نالحظ املشكلة املوجودة يف لالتصال العاملي ه
 /ء/استخدام هذا الرمز يف الكتابة الرومية. لو نظران إىل هذا الرمز، لوجدان أنه نفس الرمز لصوت  

العربية إال أن كالمها يف االجتاه املعاكس. وهذا التشابه قد يؤدي إىل االرتباك لدى الطلبة أنفسهم، 
أشار القراءة. كما  يف  وصعوابت  الفهم  يف  صعوابت  إىل  يؤدي  قد  مث  األمني  ومن  وأمحد  ماسريي 

ال2013) يف  صعوبة  يواجهون  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  طلبة  أن  دراستهما  يف  بني  (  تمييز 
أن الرمز )‘( غري مناسب لصوت /ع/ العربية يف    تان الوحدات الصوتية املتشاهبة. ولذلك، ترى الباحث

ابخلصائص الفريدة اخلاص به. ولذا، ترى   ميزاتمالكتابة الرومية. ومن األفضل أن يكون الرمز املناسب 
 لة الكتابة.   أن هذا الرمز املثيل ال بد أن يتصف بسالمة الشكل وسهو  تانالباحث

 

 سالمة الشكل 
املناقشة يف إجابة السؤال الثاين ترتبط بنفس املوضوع حيث تبني أن شكل الرمز يلعب دورا 
هاما يف عملية القراءة. ولذلك، الرمز املناسب لصوت /ع/ العربية يف الكتابة الرومية ال بد أن يشابه  

يتكون من    ( ع)متاما احلرف األصلي العريب، لضمان قابلية القراءة بسهولة. ومن املعلوم، شكل حرف 
دائرتني: األوىل دائرة صغرية وهي تقع فوق احلرف ومعروفة ابسم رأس العني، والثانية دائرة أكرب وهي  

، دائرة صغرية فوق  (ع )تقع حتت رأس العني. وميكن القول أبن الرمز املناسب له دائراتن مثل حرف  
 وأخرى أكرب حتت. 

 



 

 

 Proceedings of the 4th International Conference of Languages, 
Education and Tourism 2021 

Language, Education and Tourism - Embracing Changes and Challenges 
International Islamic University Malaysia 

28th – 30th June 2021 

12 

 حرف العني :1الشكل رقم 

 املقارنة بني شكل حرف العني والرموز األربعة لصوت /ع/ العربية يف الكتابة الرومية   .4اجلدول رقم  
 الرمز لصوت /ع/ يف الكتابة الرومية  نظم لرومنة العربية  شكل حرف العي 

 ʿ املنظمة الدولية للمعايري  ع
 ‘ األمريكي  املكتبة الكوجنرس ع
 ʕ األجبدية الصوتية الدولية ع
 3 األجبدية العربيزية ع

    
الباحث الرموز األربعة ختتلف بعضها عن بعض من حيث    تان من هذا اجلدول، جتد  أن هذه 

الشكل. شكل الرمز األول من املنظمة الدولية للمعايري يتكون من دائرة واحدة فقط، وهي رأس العني  
وحجمه صغري، وليس له دائرة يف األسفل. وكذلك الرمز الثاين من املكتبة الكوجنرس األمريكية، حيث  

دائر  بدون  العني  رأس  أيضا  مياثل  فهو  الدولية  الصوتية  األجبدية  الثالث من  الرمز  وأما  األسفل.  ة يف 
يتكون من رأس العني فقط، ولكن حبجم أكرب من الرمزين السابقني. ومقارنة ابلرموز الثالثة السابقة،  

العربية، حيث يتكون من دائرة صغرية    ( ع)الرمز الرابع من األجبدية العربيزية يشابه متاما شكل حرف  
. ولذلك، ميكن القول أبن الرمز (ع) ق ودائرة أكرب حتت، إال أنه يف االجتاه املعاكس عن حرف  فو 

الرابع هو الرمز املناسب لصوت /ع/ العربية يف الكتابة العربية من حيث سالمة الشكل ابلنظر إىل  
 تشابه الشكل بني احلرف األصلي والرمز يف الكتابة الرومية.  
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 سهولة الكتابة

يف إجابة السؤال الثاين ترتبط بنفس املوضوع حيث تبني أن سهولة الكتابة تعّد من   املناقشة
أهم اخلصائص يف تعيني رموز رومنة العربية املنشودة، حيث ميكن كتابتها ابليد وابستخدام احلاسب 
اآليل. وحقيق ابلذكر أن ما يهمنا هو كيفية الكتابة ابحلاسب اآليل، حيث ليس هناك أي مشكلة 

البعض من حيث كيفية استخراجها  ا  بط ابلكتابة ابليد.  وختتلف كل هذه الرموز األربعة مع بعضهترت
 يف احلاسب اآليل. 

، هناك رمزان موجودان ه الدراسةومن األربعة رموز لصوت /ع/ العربية اليت مت اختيارها يف هذ
وا  )‘( األمريكية  الكوجنرس  املكتبة  الرمز من  املفاتيح ومها:  لوحة  العربيزية )يف  (.  3لرمز من األجبدية 

من   استخراجهما  ميكن  ال  الدولية  الصوتية  واألجبدية  للمعايري  الدولية  املنظمة  من  الرمزين  ابقي  وأما 
 يف احلاسب اآليل.   (Word)لوحة املفاتيح مباشرا، بل ابتباع خطوات معينة يف أنظمة برانمج وورد 

 

 
 لوحة املفاتيح  .2الشكل رقم 

 
( والرمز  األمريكي  الكوجنرس  املكتبة  من   )‘( الرمز  استخراج  العربيزية  3ميكن  األجبدية  من   )

مباشرة من لوحة املفاتيح يف احلاسب اآليل. وحسب الصورة األعلى، ميكن استخراج الرمز )‘( بضغط 
مفتاح   ومها  واحد،  آن  يف  )(i)ومفتاح    Shiftاملفتاحني  الرمز  إىل  ابلنسبة  وأما  فيم3.  كن  (، 

 .  فقط (ii)استخراجه بضغط على مفتاح 
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لرمز من األجبدية الصوتية الدولية على لوحة  ال ارمز من املنظمة الدولية للمقاييس و الوال يوجد  

القوسي  اآليل. وحسب  احلاسب  على  الوورد  برانمج  أنظمة  من  استخراجهما  ميكن  ولكن  املفاتيح، 
 ( خطوات استخراجهما كاآليت:  2019)

 تفتح برانمج وورد  -1
 إدراج…إخل(، اضغط على )إدراج(. -عرض-حترير-جتد يف أعلى الربانمج مكتوب )ملف -2
الضغ -3 )فاصلبعد  فيها  مكتوب  صغرية  صفحة  لك  ستظهر  )إدراج(  على  أرقام -ط 

ابألجبدية    رمز…إخل(،-الصفحات  املعدلة  احلروف  لك  )رمز(…وستظهر  على  اضغط 
والكريلية والعربية  )بعد    الالتينية  حوار  مربع  يظهر  الوورد  نسخ  بعض  والعربية،  واليواننية 

 الضغط على رمز( يف أسفله مكتوب املزيد من الرموز، تقوم ابلضغط على ذلك.
الرموز األربعة يف كيفية االستخراج يف احلاسب اآليل،  املقارنة بني هذه  النظر يف  إمعان  بعد 

( الرمز  أبن  القول  العربي3ميكن  األجبدية  من  بسبب  (  وهذا  للكتابة.  األسهل  هو  الرمز أن  زية  هذا 
موجود على لوحة املفاتيح، وميكن استخراجه بضغط على املفتاح الواحد فقط. وقد ال نعدو احلقيقة  

( هو الرمز املناسب لصوت /ع/ العربية يف الكتابة الرومية من حيث سهولة الكتابة  3إذا قلنا الرمز )
 الكتابة ابحلاسب اآليل.سواء أكانت الكتابة ابليد أم 

( الرمز  أن  النتيجة  /ع/  3وأظهرت  لصوت  املناسب  الرمز  هو  العربيزية  األجبدية  حسب   )
يتصف ابخلصائص   أنه  إىل  نظرًا  العاملي،  العربية لالتصال  اللغة  لدى طلبة  الرومية  الكتابة  العربية يف 

ة األمر، ال ميكن تعميم هذه  الفريدة اخلاّصة به من حيث سالمة الشكل وسهولة الكتابة. يف حقيق
مركز على طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف اجلامعة اإلسالمية   دراسةال  هإىل أّن هذا  النتيجة نظرً 

النتيجة. على  تناولت هذه  اليت  السابقة  البحوث  الوقت نفسه عدم وجود  العاملية مباليزاي فقط، ويف 
املسؤولني على هتجئة اللغة املاليزية الذين يبذلون قصارى  الرغم من ذلك، ميكن أن تفيد هذه النتيجة  

/ع/   صوت  بطرق كتابة  يتعلق  فيما  خصوصا  الرومية،  ابحلروف  العربية  لتحسني كتابة  جهودهم 
 ابلرومية. 
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 ملخص نتائج الدراسة
 على النحو اآليت:  دراسة من التحليل السابق، ميكن إمجال نتائج ال

على موقف الطلبة من الرمز املناسب لصوت /ع/ العربية يف الكتابة  أوال، ثالثة عوامل تؤثر  
 الرومية هي: كثرة االستخدام، سالمة الشكل، وسهولة الكتابة. 

العربية   اللغة  الرومية لدى طلبة  الكتابة  العربية يف  الرمز األكثر استخداما لصوت /ع/  اثنيا، 
 مريكية. لالتصال العاملي هو الرمز )‘( حسب مكتبة الكوجنرس األ

اثلثا، الرمز املناسب لصوت /ع/ العربية يف الكتابة الرومية لدى طلبة اللغة العربية لالتصال 
 ( حسب األجبدية العربيزية. 3العاملي هو الرمز )

 
 اخلامتة

حسب أربعة نظم رومنة العربية )األجبدية    العربية  ع/ /اختالف رموز مستخدمة لتمثيل صوت  
الدولية،  يف    الصوتية  املتبع  الرومنة  الدولية  املنظام  مكتبة  ،  مقاييسلل نظمة  يف  املتبع  الرومنة  نظام 

األمريكية العربية    الكوجنرس  أثناء كتابة  خاصة  الطلبة  لدى  االرتباك  إىل  تؤدي  العربيزية(  واألجبدية 
مناسب لصوت   رمز  الدراسة حتديد  ولذلك، حاولت هذه  الرومية    ع//ابلرومية.  الكتابة  العربية يف 

ت  حسب موقف الطلبة العربية لالتصال العاملي يف اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي. يف ضوء ما توصل 
نتائج،   احلالية من  الدراسة  الباحثتان  إليه  والبحوث يف تؤكد  الدراسات  املزيد من  إجراء  على ضرورة 

إثراء  ومن مث    املستخدم لألصوات العربية يف الكتابة الرومية  مزتوحيد الر  جمال رومنة العربية ألمهيته يف
. ونظرا لقلة البحوث والدراسات  ةوتطوير الوسائل التعليمية خاصة يف الكتابة العربية ابحلروف الرومي

املوضوع   هذا  تناول  اليت  الباحث  –السابقة  علم  حدود  الباحث  –  تنييف  الدراسات  تان  توصي  تبين 
الرومية  الكتابة  يف  العربية  لألصوات  مناسب  رمز  معرفة  يف  املعلمني   املشاهبة  النظر  وجهة  من 

 واحملاضرين. 
 

طالبة يف مرحلة املاجستري يف برانمج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة يف كلية أنيس عزرينا بنت أنور : بيوغرافيا
 :  دراسة( عنوان الipazrina@gmail.comاللغات واإلدارة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي. )
 مية الرمز املناسب لصوت )ع( العربية يف الكتابة الرو 

mailto:ipazrina@gmail.com
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