
قسم اللغة العربية، جامعة كيراال 
ترفاندرم، كرياال، الهند

امل�ؤمتر الدويل
حول

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: توقعات وحتديات
)13 - 15 من فرباير / شباط - عام 2017م(

الرقم الدويل: 2277 - 2839

رئيس التحرير

الدكتور تاج الدين املناين

منسق املؤمتر

السيد نوشاد



Seminar Proceedings
TEACHING OF ARABIC LANGUAGE TO NON NATIVE SPEAKERS: PROSPECTS AND CHALLENGES
(13 - 15 February 2017)

CHIEF EDITOR
Dr. Thajudeen AS
Head, Department of Arabic, University of Kerala

EDITOR
Mr. Noushad V
Seminar Coordinator

© All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means,  
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without
prior permission of the authors. The authors are responsible
for the views expressed in their articles.

Book design: Nujumudeen
Printed at KT Offset, Kozhikode
Published by Dr. Thajudeen AS

₹ 300.00

Contact for copies: 04712 308846 / campusarabic@gmail.com



3

حمت�يات

٨ أثر	النحو	يف	تعلم	اللغة	العربية	لغري	الناطقني	هبا	
د. زهور كاظم زعيميان

13 تعليم	التعابري	االصطالحية	العربية		يف	جمتمع	متعدد	اللغات	
د. محمد شافعي الوايف

22 اسرتاتيجية	تعليم	اللغة	العربية	لغري	الناطقني	هبا	يف	اجلزائر	
ثريا التجاين

27 تعليم	األصوات	العربية	وتقوميها	لغري	الناطقني	هبا	
محمد عيل

35 اإلطار	المرجعى	لمعايري	الكفاءة	االتصالية	الشفوية	لدارىس	اللغة	الناطقني	بغريها…	
د. محمود جالل الدين سليامن

43 االسرتاجتيات	واآلليات	المعرفية	إلكاسب	مهارات		اللغة	العربية	لغري	الناطقني	هبا	
فاطمة الزهراء أغالل بوكرمة

51 “العربية”	لغري	الناطقني	هبا..	بني	التقديس		والتحديث	جتارب	صحفّية	
مصطفى ياسني عبدالرحيم

59 اثر	استخدام	برناجم	spss	يف	التحصيل	الدرايس		لمادة	االحصاء	الرتبوي	لطلبة	الدرااست	العليا	
أ.م. د. جاسم محمد عيل التميمي

73 العمق	االسرتاتيجي	لتعليم	العربية	للناطقني	بغريها	يف	ضوء	مناهج	التحليل	اللغوي	احلدايث	
أ. حسني عمر دراوشة

٨7 تعليم	مهارة	التعبري	للناطقني	بغري	اللغة	العربية	
د. عبد القادر بقادر

95 الورقة	البحثية	بعنوان:	األسس	المهارية	لمعايري	كفاءة	اللغة	ومعايري	التقييم-دراسة	…	
أ. العريب الحرضاوي

102 تعليم	اللغة	العربية	للناطقني	بغريها:	توقعات	وحتديات	
د. مصطفى عدنان محمد العيثاوي

111 تعريف	المصطلح	النحوي	وتأثريه	يف	تدريس	القواعد		النحوية	لغري	الناطقني	باللغة	العربية	
د. لخري شنني

120 تعليم	البالغة	براغماتيا	مقاميا	لغري	الناطقني	هبا	
د. منال محمد هشام سعيد نجار

129 معايري	ترتيب	احلروف	العربية	و	تعليمها	للناطقني	بغريها		
د. موالي عيل سليامين

135 تعليم	اللغة	العربية	لغري	الناطقني	هبا	الواقع	والتطبيق	
د. اميان نعمه كاظم



4

142 تعليمية	مهارة	القراءة	لدى	متعلمي	اللغة	العربية		لغري	الناطقني	هبا	
د. مسعود غريب

150 درجة	تطبيق	المعايري	المهنية	للتعليم	لدى	معلمي	اللغة	العربية		
أ. د. محمد عبود الحراحشة

163 حتديات	تعليم	اللغة	العربية	للناطقني	بغريها	
محمد الرشيف عيوط

16٨ عنوان	المداخلة:	تعليم	اللغة	العربية	لغري	الناطقني	هبا...ااسليب	وحتديات	
أ. يحياوي نرسين

179 المؤمتر	الدويل	حول:	تعليم	اللغة	العربية	للناطقني	بغريها:	توقعات	وحتديات	
أ. د. عمر بلخري الدكتور فريد بوطابة

1٨6 ة:	اإلزِدَواج	الُلَغوّي	يف	الَعالِم	العريبِّ	 م	الُلَغة	الَعَربيَّ ُمَعوَقات	َتعليِّ
د. محمد عبد الرحمن عريف

196 دراسة	مفرداتية	للنصوص	القرائية	يف	الكتب	المدرسية		المغربية	المستوى	الثاين	
يوسف إسامعييل

204 واقع	تدريس	اللغة	العربية	للناطقني	بغريها	بني	إكراهات	الواقع		
إسامعيل العرسي

20٨ دجم	المهارات	اللغوية	يف	تدريس	مكون	المفردات،	الدرس	الرابع	من	كتاب	‘الكتاب	…	
د. ا محمد اللحياين / أ. د. مصطفى بوعناين

215 استخدام	التكنولوجيا	ودجمها	يف	العملية	التعليمية	
د. عمر محمد عبد الله الخرابشة

224 المؤمتر	الدويل	حول	تعليم	اللغة	العربية	للناطقني	بغريها:	توقعات	وحتديات	
د. سليامن بن سيف بن ساملني الغتامي

234 المشكالت	اللغوية	وحتليلها	لدى	طلبة	قسم	اللغة	العربية	
د. عبد الله عبد القادر الطَّويل

247 اللغة	العربية،	مفهوم	المقطع	و	دوره		يف	تعليم	الكتابة	و	القراءة	
إزمران عبد اللطيف

25٨ تعلم	اللغة	العربية	كرتاث	يف	ظل	العولمة	التكنولوجية	
السيدة نفيسة لحرش

267 تعليم	اللغة	العربية	للناطقني	بغريها	يف	المدارس	العالمية،	
خالد حسني دليك

276 رضورات	ملحة	لتطوير	العملية	التعليمية	
د. رميه الخاين

291 التجربة	الصينية	يف	تعليم	اللغة	العربية	ــ	معهد		اللغات	العالمية	بنينغشيا	منوذجا	ــ	
د. ميينة مختار / أ. نصرية عوايل



5

امل�ؤمتر الدويل
حول

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: توقعات وحتديات
)13 - 15 من فرباير / �شباط - عام 2017م(

جامعة كرياال - كرياال - الهند

يتحدث باللغة العربية اليوم أكرث من 250 مليون شخص يف الرشق األوسط وأفريقيا الشاملية. وتستخدم 

العربيــة أيضــا كلغــة دينيــة مــن قبــل املســلمني يف العــامل، الذيــن يبلــغ عددهــم  نحــو مليــار شــخص. ولــذا، 

تدرس العربية للمستويات املختلفة من الكفاءة، كلغة طقسية من قبل معظم املسلمني يف العامل. 

يجري تدريس اللغة العربية يف مختلف املؤسسات ذات األهمية الدينية، جنبا إىل جنبا مع املؤسسات 

الحكومية. وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها مجال يتطلب اهتامما خاصا لبعض من األسباب.

م عدد من الجامعات يف الرشق األوسط دورات خاصة يف مراكز محددة لتعليم اللغة العربية لغري  ويقدِّ

الناطقني بها. وتقف جامعة قطر وجامعة امللك سعود وجامعة أم القرى يف املكان األول من القامئة. 

وقــد قــرر قســم اللغــة العربيــة التابــع لجامعــة كــرياال عقــد هــذا املؤمتــر الــدويل مــع مجموعــة واســعة مــن 

األهــداف. وســيكون هــذا املؤمتــر رصيــدا كبــريا للمعلمــني والباحثــني والطــالب لللغــة العربيــة.

أهداف املؤمتر:

معالجة النقص الواضح يف توفري األنشطة الفكرية التي تتعامل تحديدا مع تعليم اللغة العربية للناطقني   •

بغريهــا يف جميــع أنحــاء العــامل.

تقديم أحدث النظريات يف تعليم اللغة العربية لألطراف املهتمة بهذا املجال، وتبادل األفكار والخربات   •

املتعلقــة بهــذا املجــال.

تعزيز جميع املبادرات الجادة يف هذا املجال وتبنيها.  •

الدراســية  املناهــج  وتطويــر  بغريهــا  للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعليــم  أســاليب  بنشــاط يف  املســاهمة   •

مثلهــا. لتدريــس  التعليميــة  واملنهجيــات 

املحاور الرئيسية  

تعليم املهارات العربية لغري املواطنني بني النظرية والتطبيق  •

تعليم اللغة العربية لألغراض املعينة  •

الكتب والربامج الخاصة لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية  •

التحديات التي تحيط بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  •
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8  أنر الوحا ر غلعة العتة اللررية لت  الوانلا رثا

اأثر النح� يف تعلم اللغة العربية لغري الناطقني بها

د. زهور كاظم زعيميان

امللدمة

رمبــا تكــون اللغــة أقــدم ظاهــرة انســانية تربــط اإلنســان 

بأخيه اإلنســان، وهي الوســيلة الرئيســة لكل الثقافات، 

وبهــا نقلــت الحضــارات، واإلنســان األول هــو مــن تعلــم 

قــوم  كل  وصــار  وتنوعــت،  تطــورت،  ثــم  بذاتــه  اللغــة 

يتميــزون عــن غريهــم بلغتهــم ويعتــزون بهــا، أمــا قواعــد 

اللغــات فهــي متأخــرة نوعــا مــا عــن تاريــخ نشــأة اللغــات، 

وأحــدث مــن ذلــك تعلــم لغــات األقــوام األخــرى. وقــد 

تعــددت وســائل تعلــم اللغــات واختلــف الباحثــون يف 

تحديــد أفضــل الطــرق.

لغــة  مــن تعلــم  الهــدف  مــن اإلشــارة إىل أن  والبــد 

أخرى هو الذي يحدد الطريقة، فطريقة التاجر تختلف 

عــن طريقــة تعلــم الباحــث.

التاجر كالطفل يتعلم ألفاظ تعينه يف املعامالت 

التجاريــة، أمــا الباحــث واملرتجــم والعــامل فهــو أكــرث دقــة 

لــه مــن معرفــة قواعــد اللغــة الجديــدة مــن نحــو  والبــد 

ورصف وغريهــا.

هــو  ليــس  مــا  لغــة  نحــو  تعلــم  بــأنَّ  القــول  ومُيكــن 

ــا الهــدف الحقيقــي مــن تعلمــه  الهــدف يف ذاتــه، وإنَّ

اللغــوي. اللَّحــن واالنحــراف  مــن  اللســان  تقويــم  هــو 

أهة نرائق غدريس العتة اللررية لت  
الوانلا رثا

الطريقة الجزئية

هــو  الحــروف  تعليــم  أن  عــى  الباحثــني  أغلــب  يتفــق 

ثــم االنتقــال إىل الكلمــة  اللغــة  الخطــوة األوىل لتعلــم 

بالطريقــة الجزئيــة. فالجملــة)1( وتســمى هــذه الطريقــة 

وهــذه الطريقــة تبــدأ مــن الجــزء إىل الــكل فالبدايــة 

مــن الحــرف كونــه الجــزء األصغــر يف الكلمــة ثــم يركــب 

منــه ومــن غــريه مقطــع ومــن مجموعــة املقاطــع تركــب 

الكلمــة)2(.

وهــي تشــبه طريقــة تعلــم الطفــل عندمــا ينطــق حــرف 

البــاء أوالً ؛ لينطــق كلمــة بابــا بعــد ذلــك.

الطريقة الكلية

وتبــدأ بإعطــاء املتعلــم الكلــامت والجمــل املألوفــة لــه 

مــن نــاذج  تــدل عليــه  وبيئتــه، مبــا  بحياتــه  واملرتبطــة 

وصــور لألشــياء املحيطــة بــه مثــل )الكــريس/ البــاب/ 

تعلــم  كذلــك  تفيــد  طريقــة  وهــي  املدرســة...إلخ. 

األطفــال)3(.

هنــا يتوجــب عــى املتعلــم أن يتعــرف عــى قواعــد 

اللغــة العربيــة يف ترتيــب الجملــة، وهــي تختلــف عــن 

قواعــد اللغــة االنكليزيــة والفارســية وبقيــة اللغــات.

الطريقة املزدوجة

وهــي الطريقــة التــي تتبعهــا مناهــج القــراءة يف تعليــم 

األطفال العرب يف املدارس إذ أخذت وزارات الرتبية 

والتعليــم بهــذه الطريقــة وجعلتهــا أساســاً لتأليــف كتــب 

القــراءة؛ ألن املربّــني يوصــون بالطريقــة التوفيقــة؛ ألنهــا 

تجمــع كل الخصائــص الجيــدة للطــرق املختلفــة لتعليــم 

القــراءة)4(.

ـة  القاعديَـّ األمثلــة  الســياق هنــا: ألنَّ  أهميــة  وتــربز 
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والنَّحويَّــة يجــب أن تُوضــع يف ســياقات لغويَّــة أو جملــة 

مناســبة

أو مصّمــم  النَّحــو،  كتــاب  وهنــاك معايــرَي ملؤلِـّـف 

برامــج تعليــم العربيــة لغــري النَّاطقــني بهــا، يقــول رشــدي 

أحمــد طعيمــة: “إنَّ هــدف تدريــس النَّحــو ليــس تَحفيــظ 

اكيــب  الطَّالــب مجموعــًة مــن القواعــد املجــرَّدة أو الرتَّ

التَّعبــري الجيِّــد  ــا مســاعدته عــى فْهــم  املنفــردة، وإنَّ

بــه عــى أن ينتجــه صحيًحــا بعــد ذلــك، ومــا  قــه وتدرُّ وتذوُّ

فائــدة النَّحــو إذا مل يُســاعد الطَّالــب عــى قــراءة النَّــّص 

فيفهمــه، أو التَّعبــري عــن يشء فيجيــد التَّعبــري عنــه)5(؟

مهمتــني  إىل  تُوّجــه  أن  يجــب  النحــو  دراســة  إنَّ 

واالكتســاب. التعليــم  هــام:  أساســيتني، 

يف مرحلة تعلّم اللغة ينبغي أن يُقدم للطَّلبة النحو 

ـى يســتطيعوا تطبيقــه بطريقــة صحيحــة،  األســايس حتَـّ

ســواء يف الــكالم أم يف الكتابــة، يقــول زكريــا إســامعيل: 

يف  املغرقــة  املوضوعــات  مــن  الكثــري  هنــاك  إنَّ 

التخّصــص، فــال داعــَي لتدريســها يف مراحــل التعليــم 

العــاّم؛ ألنَّهــا ال تخــدم الهــدف األســايس مــن تدريــس 

ــة النطق والكتابــة)6(. النحــو، وهــو ضبــط الــكالم وصحَّ

والبــد مــن مراعــاة تعلــم الســهل قبــل الصعــب أي 

التــدرج بالتعلــم، يقــول ابــن خلــدون: “اعلــم أنَّ تلقــني 

عــى  كان  إذا  مفيــًدا  يكــون  ــا  إنَّ للمتعلّمــني  العلــوم 

التــدّرج شــيئًا فشــيئًا، وقليــاًل قليــاًل”)7(.

وقال داود عبده: إنَّ اكتســاب اللغة عند األجانب 

قائــٌم عــى اكِتســاب القواعــد اللغويــة كــام الحظنــا، يتــّم 

بتعلــم الرتاكيــب األقــّل تعقيــًدا أوَّالً، ثــمَّ األكــرث تعقيــًدا 

بتطبيــق القواعد اللغويــة)8(.

غرغيب الجمعة ر العتة اللررية

لســعة املوضــوع وضيــق املســاحة املحــددة،  ونظــراً 

فســوف يكــون تركيزنــا عــى جانــب واحــد وهــو ترتيــب 

اللغــات. اللغــة العربيــة وغريهــا مــن  الجملــة يف 

الجملــة مصطلــح عاملــي مشــرتك يف  ومصطلــح 

كل لغــات العــامل، وقــد اجتهــد الباحثــون منــذ أفالطــون 

)ت 347 ق.م( حتــى عرصنــا الحــارض عــى اختــالف 

الجملــة مبــا  منازعهــم ومناهجهــم يف تحديــد مفهــوم 

هــي مصطلــح فقدمــوا لنــا عــددا ضخــام مــن التعريفــات 

أرىب عــى ثالمثائــة تعريــف، وقــد جمــع ريــز ســنة 1931 

مــن هــذه التعريفــات مئــة وأربعــون تعريفــا، ومــن ثــم قــال 

فريــز ســنة 1952 مــا ترجمتــه: ))أكــرث مــن مائتــي تعريــف 

الباحــث  تواجــه  بعــض  عــن  بعضهــا  للجملــة مختلفــة 

الــذي يتصــدى لبحــث تركيــب الــكالم االنكليــزي(()9(.

وحتــى لــو انتقلنــا إىل دسوســري مؤســس علــم اللغــة 

الحديــث فإننــا ال نجــده يقــدم تعريفــاً محــدداً للجملــة، 

وإنــا يشــري إىل أن الجملــة هــي النمــط الرئيــي مــن 

أنــاط التضــام syntagma والتضــام عنــده يتألــف من 

وحدتني أو أكرث من الوحدات اللغوية التي يتلو بعضها 

بعضــاً وهــو ال يتحقــق يف الكلــامت فحســب بــل يف 

مجموعــة الكلــامت أيضــاً، وهــي الوحــدات املركبــة مــن 

أي نــوع كانــت )الكلــامت املركبــة- املشــتقات – أجــزاء 

يكــون  الجملــة – الجملــة كلهــا( وهــو عنــده ميكــن أن 

.)10(Langue وحــدة النظــام اللغــوي

ومصطلح الجملة يف اللغة العربية مصطلح ميكن 

عــرّب عنــه ســيبويه )ت 180هـــ(  فقــد  نعــده حديثــاً  أن 

بــال )الــكالم( قائــالً: ))واعلــم أن )قلــت( إنــا وقعــت 

يف كالم العــرب عــى أن يحــى بهــا، وإنــا تحــى بعــد 

القــول مــا كان كالمــاً ال قــوالً، نحــو قلــت: زيــد منطلــق، 

ألنــه يحســن أن تقــول: زيــد منطلــق، وال تدخــل )قلــت( 

ومــا مل يكــن هكــذا أســقط القــول عنــه(()11(.

هــو  الــكالم  ))إن   : 392هـــ(  ابــن جنــي )ت  يقــول 

الجمــل املســتقلة بأنفســها الغانيــة عــن غريهــا(()12(.

وقــول يف موضــع آخــر: ))إن الــكالم جنــس للجمــل 

التوأم مفردها ومثناها ومجموعها كام أن القيام جنس 

املقومــات مفردهــا ومثناهــا ومجموعهــا. كنظــري القومــة 

الواحــدة مــن القيــام الجملــة الواحــدة مــن الــكالم(()13(.

وتعرّف الجملة العربية مبيزاتها الخاصة من الناحية 
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اللغويــة والنحويــة، التــي تجعلهــا مميــزة عــن غريهــا مــن 

جمــل اللغــات األخــرى فهــي تختلــف مــن ناحيــة البنــاء 

بقيــة  عــن  بــه لوحدهــا  تنفــرد  والتــي  الجملــة  وتشــكيل 

العــامل  انتشــاراً يف  اللغــة األكــرث  العــامل كونهــا  لغــات 

ولغــة القــرآن الكريــم.

وقــد قســم النحويــون الجملــة العربيــة بحســب مــا 

تبــدأ بــه فــإن كان اســامً ســموها جملــة اســمية، وإن كان 

فعــالً ســموها جملــة فعليــة)14(.

الجملــة:  عــن  يتحــدث  وهــو  هشــام  ابــن  يقــول 

زيــد،  قــام  كـــ:  وفاعلــه  الفعــل  عــن  عبــارة  ))الجملــة 

أواملبتــدأ وخــربه كـــ : زيــد قائــم، ومــا كان مبنزلــة أحدهــام 

الزيــدان(()15(. أقائــم  اللــص  نحــو: رضب 

ومــن خــالل الــكالم الســابق نجــد أن الجملــة ترتكــب 

عــى رضبــني  مركبــة  وتكــون  إليــه  مــن مســند ومســند 

ومــا عداهــا فهــي فضلــة ميكــن  أو فعليــة  اســمية  إمــا 

االســتغناء عنهــا.

نبــدأ مــع الجملــة الفعليــة وتحليلهــا: تتألــف الجملــة 

اثنــان أساســيان وال  أركان، منهــام  أربعــة  مــن  الفعليــة 

ميكــن أن تخلــو منهــا الجملــة وهــام:

1. الفلل.

الفاعــل. والــذي ال ميكــن تكويــن أي جملــة فعليــة   .2

دونهــام كونهــام هــام اللبنــة األساســية مــن أجــل تكويــن 

الجملة الفعلية وإذا ذهب إحداهام أصبحت الجملة 

ثانــوي  أحدهــام  ركنــان  أيضــاً  وهنــاك  غــري صحيحــة، 

واآلخــر أســايس يف بعــض الجمــل وثانــوي يف بعضهــا 

اآلخــر، وهــام:

املفعــول بــه: الــذي ميثــل ركنــاً ال غنــى عنــه إن كان   .1

األفعــال  مــن  الجملــة  عليــه  بنيــت  الــذي  الفعــل 

إلــخ... وبــاع  مثــل: رضب، وأكل، ورشب،  املتعديــة 

تتمتــة الجملــة: تتألــف غالبــاً إمــا مــن نعــت أو جــار   .2

ومجرور أو مضاف إليه أو موصول وصلته أو ظرف 

زمــان أو مــكان.

أمثلة عى أناط الجملة الفعلية الثالثة املكررة:

النمــوذج األول: فعــل+ فاعــل+ مفعــول بــه+ تتمــة 

الجملــة رضب الالعــب الكــرة برأســه

النمــوذج الثــاين: فعــل+ فاعــل+ مفعــول بــه التهــم 

الخــروف العشــب

النموذج الثالث: فعل الزم+ فاعل شفي املريض.

متثّل هذه النامذج الثالثة املذكورة النمط املتكرر 

للجملة الفعلية يف اللغة العربية، ولكن كام نعرف أن 

اللغــة العربيــة لغــة غنيــة ومتنوعــة لذلــك هــذه األنــاط 

الرتتيــب وفقــاً  تغيــري يف  وتتعــرض إىل  ثابتــة  ليســت 

للنــص.

وكذلــك فــإن مبــدأ تقــدم الفعــل عــى الفاعــل هــو 

انطالقــا مــن نظريــة العامــل التــي تفــرض أســبقية العمــل 

النحــوي ال العامــل املنطقــي عــى املعمــول باإلضافــة 

الفعليــة  الجملــة  أخــرى، فاقتــرصت  أمــور شــكلية  إىل 

عــى الجمــل التــي تصدرهــا فعــل، أمــا الجملــة : )فاعــل 

+ فعــل+...( فهــي بالرغــم مــن كونهــا جملــة فعليــة إال 

بحســب  اســمية  بأجمعهــم عدوهــا جملــة  النحــاة  أن 

منطلقاتهــم.

وتقســيم النحــاة الجملــة إىل هــذه التصانيــف مــا هــو 

إال من تأثري العامل عليهم الذي أوحى لهم أن الفعل ال 

يعمل مع فاعل متقدم وأن تقديم الفاعل يعود لعامل 

آخر وهو االبتداء.

ثانياً الجملة اإلسمية: وتعريفها: ))هي ما تضمنت 

عــن  قالــو  أنهــم  ومــع  واحــدة(()16(،  اســنادية  عمليــة 

أّن  تبــدأ باســم)17( فالواقــع  مــا  بأنهــا  الجملــة االســمية 

هــذه الجملــة تبــدأ بغــري االســم:

ومنه البدء بكان الناقصة أو إحدى أخواتها، والبدء 

بـــ إّن أو إحــدى أخواتهــا، والبــدء بـــ أّن املصدريــة والفعــل 

املضارع مثل: )أن تسمع باملعيدي خرٌي من أن تراه(، 

والبــدء بحــرف مشــبّه بالفعــل: مثــال : ))ســواٌء عليهــم 

مل  أم  أأنذرتهــم  فجملــة  تنذرهــم((،  مل  أم  أأنذرتهــم 

تنذرهم إسمية عى الرغم من أنها تبدأ بهمزة.
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أما الجملة يف اللغة االنكليزية

معــروف  هــو  يف اللغة اإلنجليزية كــام  فالجملــة 

رئيســية: أشــياء  ثــالث  مــن  تتكــون 

 Subject .. الفاعل

  Verb .. الفعل

 Object .. املفعول به

والكثري من العرب مستعميل اللغة االنكليزية 

يخطؤون يف هذا الرتكيب الذي ال يتغري فهو قاعدة 

 ثابتة

مثال عى ذلك :

They study mathematics

هم يدرسون الرياضيات

They Subject

study Verb

mathematics Object

 إذا إتبعنا الرتتيب الصحيح

 أوالً Subject .. الفاعل

 ثانياً Verb .. الفعل

 ثالثاً Object .. املفعول به

الكثريون يخطؤون ويرتبوا الجملة حسب القواعد 

 العربية

 فيقولون مثالً:

Study they mathematics 

إذا من الخطأ أن نبدأ بالفعل يف اللغة اإلنجليزية كام 

 يف العريب

 فكل لغة لها قواعدها الخاصة بها..

والجملة يف اللغة اإلنجليزية تحتم وضع الفاعل أوال 

ثم الفعل ثم املفعول به.

الصحيح

They study mathematics

He is a school boy

He adores her.

يف  موصوفهــا  تطابــق  العربيــة  الجملــة  يف  والصفــة 

التذكري والتأنيث، وكذلك يطابق الفعل فاعله بإلحاقه 

تــاء التأنيــث إذا كان الفاعــل مؤنــث والفعــل ماضيــاً، أو 

تلحقــه التــاء يف أولــه إذا كان مضارعــاً، ويكــون تذكــرياً 

لفعــل مــع فاعلــه مــع تركــه كــام هــو دون إلحــاق يشء مــع 

جميــع أنــواع املذكــر مفــرداً ومثنــى وجمــع)18(، مثــل جــاء 

األوالد، جــاء الولــدان، جــاءت البنــات، جــاءت البنتــان.

اللغــات األخــرى  اللغــة االنكليزيــة وبعــض  أمــا يف 

بــني فعــل املذكــر واملؤنــث. فــال خــالف  كالفارســية 
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 تعليم التعابري اال�شطالحية العربية 
يف جمتمع متعدد اللغات

د/ حممد �شافعي الوايف
محارض، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال 

متثيد

إن املجتمع العاملي يتميز بتنّوعه وتعّدده لغة وثقافة، 

التعــدد  مــع  باالتحــاد  تتصــف  دولــة  بوصفهــا  والهنــد 

واللغــة مــن أهــم املظاهــر التــي شــهدها العــامل وهــي 

التي يف الواقع مهدت دربا لتبادل الثقافات ولتمتني 

الــدول العامليــة. واللغــة عندمــا  بــني  العالقــات فيــام 

تنتقــل أو تنتــرش إىل دولــة مــا فــال تصــل إليهــا مفرداتهــا 

وحدهــا بــل هــي تحمــل يف طياتهــا ثقافــة بــالد متثلهــا. 

فاإلملام بلغة جديدة مهمة للغاية أما هذه الورقة فهي 

محاولــة متواضعــة إلطــالق الــرشر عــى تعليــم التعابــري 

االصطالحيــة يف مجتمــع متعــدد اللغــات. ونقــف قليال 

عــى بعــض املقومــات التــي يتكــّون منهــا هــذا النقــاش.

العتة 

اللغــة - عــى مــا عرفنــا وفهمنــا وتجربنــا – أهــم األســس 

التــي تــّم بنــاء حياتنــا عليهــا فــال وجــود وال بقــاء لإلنســان 

بدونها، وال رســالة وال ديانة وال نظرية يف غيابها ويؤكد 

 Henri( هــذا تعليــق العــامل النفــي هــري دوالكــروا

Delacroix( “إن اللغــة هــي دالــة الفكــر”1 وهــذا األمــر 

بديهــي يعقلــه حتــى الجهــالء. كيــف نتخيــل عاملــا أبكــم 

يعيش فيه اإلنســان بدون اللغة؟ ومام يعجبنا كثريا أن 

نرى يف عاملنا عديدا من اللغات مع إطارات منتظمة 

تهــا وجاذبيتهــا إطــار ترســمه مجموعة  فلــكل منهــا مــع ِجدَّ

مــن األلفــاظ والرتاكيــب وجملــة مــن القواعــد والقوانــني. 

وبالرغم من أن لها إطارا كامال، إال أن هذا اإلطار مفتوح 

والتغيــري. ويحــدث فيهــا هــذا  التجديــد  لتلقــي  دومــا 

ثقافيــة واختالطــات  تبــادالت  نتيجــة  تلقائيــا  التجديــد 

لغويــة. وقــد عــد بعــض العلــامء هــذه الصفــة مــن أهــم 

 Martin( الصفــات للغــة مثلــام يــرى مارتــني كونبــوي

الصفــات  أهــم  إحــدى  “إّن  يقــول  Conboy( حيــث 

املميــزة للغــة هــي أنهــا تتغــري إمــا بالتــآكل أو بالرتســيب 

يأخــذ  واســع  عــامل  فاللغــة  التدريجــي”2  االجتامعــي 

منــه الــكّل حقــه بــل ال تنقــص ولكــن تزيــد. واللغــة قــوة 

تبــدو للخطيــب لســانا وللكاتــب قلــام وللعــامل مختــربا 

بهــا.  وللمجاهــد ســالحا فهــي لإلنســان هــواء يتنفــس 

النــاس وتشــاركهم يف أوضاعهــم  اللغــة مــع  وتتعايــش 

وهــذه  والعلميــة  والسياســية  والثقافيــة  االجتامعيــة 

التــي تخلــق مدركاتهــم وتحددهــا عــى  األوضــاع هــي 

بالتجمــد والركــود!  اللغــة  تتســم  نطــاق واســع. فكيــف 

بــل تتصــف بالشــفافية واملرونــة. ويهــم هــذا األمــر “جــون 

بيتي” )John Beattie( حيث يقول “عى أن ذلك، 

عــى  قــادرة  التحجــر، وهــي  تعــرف  اللغــة ال  أن  يؤكــد 

العمل من خالل قدرة كامنة، وهي ال تفتأ تتغري شكال 

ومبنــى. تتغــري حروفهــا وأصواتهــا أو صيغهــا وبناؤهــا، أو 

مــن ناحيــة معناهــا. فقــد تنتقــل الكلمــة مــن معنــى إىل 

آخــر وتُضيــف إىل معناهــا معنــى آخــر جديــدا دون أن 

تــرتك األول”3 
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إن اللغــة أداة هامــة مــن أدوات العمليــة االجتامعيــة 

اجتامعيــني  النــاس مشــاركني  تجعــل  التــي  العمالقــة 

الواســعة  ئــرة  الدا داخــل  مندمجــني  ومتفاهمــني 

النــاس  معظــم  يكــون  أن  العــامل  يــكاد  للمجتمعــات. 

والحــوارات  فالنقاشــات  اللغــات.  متعــددي  فيــه 

ت  للغــا ا د  تعــد حــول  ت  ســا را لد وا لبحــوث  وا

)multilingualism( ال تــزال تكــرث يف مياديــن علــم 

اللغــوي هــودج  العــامل  أمــا يف رأي  اللغــة وخارجهــا. 

)Hodge( فاللغة مامرسة من املامرسات االجتامعية 

للتمثيــل والداللــة4. وقــد أدى الوعــي مبركزيــة اللغــة يف 

جميــع جوانــب الســلوك البــرشي والتفاعــل االجتامعــي 

إىل صياغــة مصطلــح “الــدورة اللغويــة” لوصــف هــذا 

العرص الحديث. وهذه العالقات التبادلية والتعاونية 

متــت  املجتمــع  وبــني  بينهــا  أو  واإلنســان  اللغــة  بــني 

مصارحتها يف تعريف د. حمد حسن عبد العزير للغة 

- هــو يقــول: فاللغــة هــي اإلنســان الــذي يســتخدمها، 

بــل هــي قبــل كل  أفــكاره، وأحاسيســه، ورغباتــه،  هــي 

يشء األداة التــي يســتطيع مــن خاللهــا أن يكــون فــردا 

مؤثــرا يف املجتمــع.5 

وليســت العالقة بني اللغة واإلنســان تجري أحادية 

الطــرف بــل تجــري مــن الطرفــني معــا. يعنــي “أن اللغــة 

ظاهــرة اجتامعيــة تقتضيهــا حاجــة اإلنســان إىل التفاهــم 

مــا كانــت  الحيــاة االجتامعيــة  أبنــاء جنســه، فلــوال  مــع 

اللغــات”6 كــام يالحــظ عــامل اللغويــات فردينانــد دي 

وهكــذا   )Ferdinand de Saussure( سوســري 

لــو مل تكــن اللغــة ملــا كان لإلنســان معنــى. ومــن أهــم 

اللغــة  املالحظــات فيــام يتعلــق باللغــة واملجتمــع أن 

منتوجــات  مــن  ليســت  فهــي  الجامعــي  العقــل  نتــاج 

األفراد وإنا تخلقها طبيعة االجتامع وتنبعث من تلقاء 

نفســها عــن حيــاة الجامعــات ومقتضيــات العمــران كــام 

يــراه الدكتــور عــيل عبــد الواحــد وايف يف كتابــه اللغــة 

العزيــز رشف  عبــد  الكاتــب د.  واملجتمــع.7 ويالحــظ 

“عــى أن جــذور اللغــة ال تعُمــق إال يف الرتبــة العامــة 

التــي منهــا تســتمد اللغــة عصريهــا وغذاءهــا – هــذا إذا 

قــدر للغــة أال متــوت وتندثــر كــام اندثــرت تلــك اللغــات 

القدمية التي انقطعت صلتها بكالم الناس وخطابهم” 

وتثري هذه العبارات عالقة اللغة الجذرية واألصيلة مع 

كالم الشعب وخطابهم حيث يتحدد بقاء لغة أو طول 

عمرهــا يف صلتهــا املتينــة بهذيــن األساســني.

غلدد العتات

وقــد أصبــح املجتمــع اليــوم متعــدد اللغــات إىل حــد 

تتمســك  القدميــة  املجتمعــات  كانــت  بينــام  كبــري، 

عوامــل  نتيجــة  وهــذه  بهــا  الخاصــة  الخالصــة  بلغتهــا 

هــذه  أرسع  الــذي  الرئيــي  الســبب  أمــا  مختلفــة. 

العملية فهو بدون ريب، العوملة. إن العوملة جعلت 

العامل قرية واحدة مع تنوعها وتعددها. فال غرابة، إذا 

وجدنــا أشــخاصا قادريــن عــى تبــادل آرائهــم بعــدد كبــري 

مــن اللغــات املختلفــة. وال أغــايل فيــام أقــول إن الدرايــة 

بعــدة لغــات أصبحــت مــن لــوازم البقــاء يف هــذا العــامل 

املتعــاون واملتســابق. “وبينــام يعتقــد بعــض املؤلفــني 

اللغــة اإلنجليزيــة عــرب  تنجــم عنهــا ســيطرة  أن العوملــة 

العامليــة  التحركيــة  أن  اآلخــر  البعــض  يــرى  العــامل، 

وقــوات  والبضائــع  والخدمــات  واألفــكار  للمعلومــات 

العمــل تزيــد حاجــة االتصــاالت، وهــي عــى التعاقــب 

تأيــد بعضــا مــن أشــكال التعــدد اللغــوي عــى األقــل.”8 

وقــد تــم التعبــري عــن قــدرة اإلنســان يف تنــاول اللغــات 

يف مقالة معنونة بـ “التقديم: التعدد اللغوي كمشكلة 

ر أن  والتوّحــد اللغــوي كمشــكلة” فهــي تقــول “نحــن نُقــدِّ

معظــم املســتخدمني للغــة يف العــامل يتحدثــون أكــرث 

مــن لغــة واحــدة، أي أنهــم ناطقــون بلغتــني عــى األقــل”9 

“وبينــام يعتقــد بعــض املؤلفــني أن العوملــة تنجــم عنهــا 

ســيطرة اللغــة اإلنجليزيــة عــرب العــامل، يــرى البعــض اآلخــر 

أن التحركيــة العامليــة للمعلومــات واألفــكار والخدمــات 

والبضائــع وقــوات العمــل تزيــد حاجــة االتصــاالت، وهــي 

عــى التعاقــب تأيــد بعضــا مــن أشــكال التعــدد اللغــوي 
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عــى األقــل.”

اإلنســان.  لغــات  التنــوع يف  هــو  اللغــات  وتعــدد 

والنقاش حول هذا التعدد اللغوي يجري يف امليادين 

النطــاق.  واســع  عــى  والسياســية  والثقافيــة  اللغويــة 

هنــاك مالحظــات قيمــة حــول تعــدد اللغــات وتوّحدهــا 

هاتــني  مــن  لــكل  مثاليــب  اللغويــون  العلــامء  وقــدم 

الظاهرتــني مــع تقديــم بســيط إليجابياتهــام. بالرغــم مــن 

أنــه يالحــظ أن أحاديــة اللغــة تتجــى فيهــا رمزيــة الوحــدة 

إال أن االنحصــار بلغــة خاصــة واحــدة ال يكفــي يف كثــري 

من األحيان للتعبري عن الحقائق املفردة بثقة وروح ألن 

اللغــة مُتثّــل ثقافــة املجتمــع وحضارتهــا. وعــالوة عــى 

ذلك، أن اللغة بشكل عام، نتيجة التأوجات الطبيعية، 

بينــام تتشــكل وتنتظــم بعــد وقــت طويل.ومثــري للغايــة 

أن رئيــس معركــة الســود يف أمريــكا – مارتــني لوتــر كينــغ 

وأتباعــه مــن مفكــري اإلنســانية ونشــطائها خلطــوا اللغــة 

األملانيــة واللغــة الالتينيــة يف حواراتهــم العشــائية.

وال ينكــر اليــوم أحــد أن اكتســاب لغــة إضافيــة يعــزِّز 

اإلمكانيــات للحيــاة املهنيــة الناجحــة. واألمــم املتحــدة 

التعــدد  الجــد لرتويــج هــذا  ر عــن ســاعد  تُشــمِّ تــزال  ال 

اللغــوي عــرب برامجهــا املتلونــة. ونــدرك بالبســاطة أن 

هــذه الظاهــرة خطــوة إبداعيــة يف ســبيل التكييــف أو 

التضمــن العاملــي. ومــن املالحــظ أن أيــة محاولــة لبنــاء 

وتغيرياتــه،  تنوعاتــه  النظــر إىل  بغــض  العــامل،  وحــدة 

يبــرشِّ  اللغــوي  التعــدد  وتســلط  التــام.  بالفشــل  تبــوء 

بالتفاهــم املتبــادل بــني الشــعوب بــدون التعقيــد. وقــد 

اســتُعجلت هذه الظاهرة بســبب التطورات الشــمولية 

أهــم  مــن  اللغويــة  املرتبيــة  إن  والعلــوم.  التقنيــة  يف 

التحديــات التــي يواجههــا املجتمــع املتعــدد اللغــات 

عــى  بناؤهــا  يتــم  اللغويــة  املرتبيــة  “أن  لوحــظ  وقــد 

أو جاهــا  تكتســب ســلطة  اللغــات  بعــض  أن  أســاس 

اللكاتــب يل وي  ويــرى  اللغــات األخــرى”10  مــن  أكــرث 

وفيــرت آور أن الفــرص املتكــرثة لألشــخاص ليكونــوا ذوي 

اللغتــني أو أكــرث، هــي واحــد مــن التغيــريات االجتامعيــة 

التــي شــهدها العــامل يف العقديــن األخرييــن وهــو أكــرث 

 Christopher( ويقــول كريســتوفر ســرتود أهميــة. 

اللغــات  ’تعــدد  بـــ  املعنونــة  مقالتــه  يف   )Stroud

الــدول املســتعمرة الســابقة‘ “إن انتشــار اللغــات  يف 

العاملــي”11  بــارز لالقتصــاد  اللغــوي مظهــر  واالتصــال 

مكانــا يف  اللغــوي  التعــدد  ظاهــرة  تتبــوأ  وبالجملــة، 

املجتمــع العاملــي. ونحــن يف حاجــة ماســة إىل تعليــم 

هذا املجتمع اللغة العربية بوصفها لغة عاملية تجارية 

ســائدة.

الالار  ايف ةيية

إن التعبــري االصطالحــي هــو تعبــري محــدد مميــز ال ميكــن 

اســتنتاج معنــاه مــن معــاين الكلــامت التــي يتألــف منهــا 

وعــى تعبــري قامــوس أكســفورد أن التعبــري االصطالحــي 

هــو مجموعــة مــن الكلــامت يختلــف معناهــا عــن معــاين 

كلامتهــا الفرديــة ويــراه قامــوس كامــربدج مجموعــة مــن 

الكلــامت يف ترتيــب ثابــت ولهــا معنــى خــاص يختلــف 

عن معاين كل كلمة مفهومة من تلقاء نفسها. ويكتب 

“أن   )Thomas C. Cooper( كوبــر تومــاس يس 

التعبــري االصطالحــي تعبــري ال ميكــن دامئــا أن يســتنتج 

لعنــارصه  د  املعتــا املعنــى  مــن  بســهولة  ه  معنــا

 Webster‘s( املكونــة”12 ويعرّفــه القامــوس األمريــيك

 New World Dictionary of American

Language( بأنــه تعبــري مقبــول يخالــف قوالــب اللغــة 

املعتــادة أو لــه معنــى يختلــف عــن املعنــى الحــريف13. 

وبالجملــة فــإن هــذه التعاريــف كلهــا تتفــق عــى إفــادة 

املجموعــة لكلــامت التعبــري االصطالحــي معنــى خاصــا 

ال ميكــن اســتنتاجه مبجــرد النظــر إىل معــاين الكلــامت 

التعابــري االصطالحيــة هــي  عــى حــدة. واملالحــظ أن 

تعابــري مجازيــة.

إن جميــع اللغــات التــي تــم بناءهــا عــى نظــام نحــوي 

أو رصيف أو معــا، ال فضــل لهــا بــدون التعابــري والتعابــري 

االصطالحيــة، ألنهــا تبنــي اللغــة وتقويهــا ومتكنهــا لتلبــي 
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خياالتــه.  وتكييــف  أفــكارِه  وتلقــي  اإلنســان  حاجــات 

الدقــة  بأوصــاف  اللغــة  تُحــيلِّ  والتعابــري االصطالحيــة 

واملساحة وتُربِّيها عى حسن وِجّدة. وترى الكاتبة َمِرية 

 )Maria Luisa Diez Arroyo( لويســا ديــز أرويــو

التعابــري  التــي متارســها  الجاذبيــة  قــوة  تأكيــد  “تــم  أنــه 

 1992 - )Dyer( االصطالحية عى القراء من قبل داير

هــذه  أن ملثــل  بــدا  منــذ   ،1972  -  )Labov( والبــو

التعابــري ميــزة جعلــت الرســالة جديــرة باالســتامع”14 وال 

نتغــاىض عــن الصعوبــة التــي توجــد يف فهــم التعابــري 

االصطالحيــة وبيانهــا خاصــة لغــري الناطقــني ولكــن هــذه 

الصعوبــة ال تبلــغ درجتهــا إىل حــد أن تنكــر دور التعابــري 

الــكالم وصقالــه.  تجميــل  املذهــل يف  االصطالحيــة 

ويقــول كارن دي. أنغيلــو برومــيل “تــّوا كــام أن التعابــري 

االصطالحية مخلّة وغامضة وصعبة ملستخدم اللغة، 

لذلــك هــي أيضــا مثــرية لالنتبــاه ونابضــة بالحيويــة “15 وال 

تــزال التعابــري االصطالحيــة مواضيــع محبوبــة للتحاليــل 

يف مجــال علــم اللغــة النفــي واللغويــات معــا. وتركــز 

دراســات علــم اللغــة النفــي عــى فهــم هــذه التعابــري 

وبنــاء  الــدالالت  يف  اللغويــات  نهــج  يتمحــور  بينــام 

الجملــة وعامليــة مثــل هــذه التعابــري ونذكــر هنــا ببعــض 

بالتعابــري  اللغــة  عــى عالقــة  تــدل  التــي  املواصفــات 

االصطالحيــة كــام كتبــه الكاتــب الســابق:

روح  اللغــة  إىل  االصطالحيــة  التعابــري  تضيــف    -1

والتوابــل. والتصــورات  الدعابــة 

إن التعابري االصطالحية تزيل بعض الحشوات من    -2

اللغة.

للمصطلحــات  ميكــن  األحيــان  مــن  كثــري  ويف    -3

فعاليــة. أكــرث  بشــكل  التواصــل 

ويؤكــد الكاتــب رأي بعــض العلــامء الكبــار يف هــذا    -4

امليدان اللغوي مثل أورتوين، رالف إي. رينولدس 

 Ortony, Ralph( وستيفن جي آندوس وغريهم

 )E. Reynolds and Stephen J. Antos

حيــث يــرون أن التعابــري االصطالحيــة يف الغالــب 

متخصصــة  محليــة  وعــادات  تقاليــد  عــى  تقــوم 

بالدرجــة العاليــة. 

نستنتج من املالحظات والدراسات حول التعابري 

االصطالحيــة أن اللغــة تتمتــع بالنغمــة األخــاذة عندمــا 

متتلــك التعابــري االصطالحيــة ألنهــا تجعــل اللغــة تبــدو 

الخــايل  “الــكالم  القائــل  وقــد صــح  وخياليــة  طبيعيــة 

تومــس  عــرب  وقــد  البــايل”  مــن االصطالحيــة كاملبنــى 

والتعابــري  اللغــة  بــني  الوثيقــة  العالقــة  عــن  كوبــر  يس 

االصطالحيــة وعــن أهميــة دراســة التعابــري االصطالحيــة 

للكفــاءة يف اللغــة حيــث يقــول “إن تجنــب اســتخدام 

التعابــري االصطالحيــة يعطــي لللغــة لهجــة كتبيــة متكلفــة 

غري خيالية. ولذا تعلم اســتخدام التعابري االصطالحية 

مهــم للغايــة لتحقيــق قيــادة اللغــة األصيلــة”16 

نرق غلعية الالار  ايف ةيية

الدراســة وتعرفنــا عــى  تناولنــا مقومــات هــذه  بعدمــا 

التعابــري االصطالحيــة مــع خصائصهــا باإليجــاز، نتطــرق 

إىل املحور الرئيي يف هذه الورقة – هو طرق تعليم 

اللغــات.  متعــدد  مجتمــع  االصطالحيــة يف  التعابــري 

إضافــة إىل أن هنــاك عــددا عديــدا مــن الوســائل لتعلــم 

اللغة وتعليمها، نركز بهذا الصدد عى طريقني هامتني 

– هام الرتجمة وكشف الثقافة مع املقارنة. وهام يف 

الواقــع مرتابطتــان يف ميــدان التعابــري االصطالحيــة.

الرتجمة

ال أغايل إذا ذكرت أن الرتجمة من أفضل الطرق لتناول 

اللغة وتجريبها يف مجتمع متعدد اللغات. 

وقــد وجدنــا بوضــوح تــام، التبــادل اللغــوي الواســع 

بني اللغة اإلنجليزية التي ال تزال تسّجل سيطرتها عى 

العــامل، يف عرصنــا الراهــن، وبــني اللغــة العربيــة التــي ال 

تــزال تتطــور وتتقــدم مــن خــالل قابليتهــا لتلقــي الجديــد 

بعــد الجديــد، وتكييــف املســتجدات فــرتة بعــد فــرتة. 

ويف هــذا النطــاق، نطلــع عــى أهــم مقومــات هــذا 
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التبــادل اللغــوي، أال هــي الرتجمــة، وال نبالــغ إذا قلنــا 

اللغــات  بــني  فيــام  والثقافيــة  اللغويــة  التبــادالت  إن 

والثقافــات أو الحضــارات ملــا تحقــق واألمــم ملــا تقــدم، 

أنواعهــا.  مــن  بنــوع  تجــر هنــاك عمليــة الرتجمــة  لــو مل 

وهــي أســاس التقــدم والتطــور. ونالحــظ أن أي ثقافــة 

أثــرا  لغتهــا  تخلــف  العصــور،  مــن  عــرص  عــى  تســيطر 

عريضــا عــى جميــع مــا يشــهد ذلــك العــرص مــن علــم 

وعمــل وتقنيــة وتجــارة، وتبقــى مظاهــر هــذا التأثــري عــرب 

العصــور حســب قوتــه ونوعيتــه. وهــذا مــا نشــاهد يف 

الرومــان واليونــان، يف حــني  مــن مفاتيــح  العــامل  هــذا 

تنحــط وتســقط اقتصاديــا، عــى  بــالد اإلغريــق  بــدأت 

 survival( البقــاء لألصلــح”  “يكــون  نظريــة  أســاس 

of the fittest(. وهــو الــذي نشــعر بــه عندمــا نأخــذ 

العــرص العبــايس بعــني االعتبــار وخاصــة عهــد الخليفــة 

املأمــون، ففيــه قطعــت عمليــة الرتجمــة شــوطا كبــريا، 

وتراثنــا العــريب زاخــر بالشــواهد عــى ذلــك. وظهــر يف 

عــرص املأمــون عــدد كبــري مــن املرتجمــني ومنهــم مــن 

التــزم باملنهــج الحــريف للرتجمــة مثــل يوحنــا يب البطريــق 

باملنهــج  اطــأن  مــن  ومنهــم  الحمــي  نعيمــة  وابــن 

الــذي ذاع  إســحق  بــن  مثــل حنــني  الرتجمــة  الحــر يف 

صيتــه ومدرســِته عامليــا. ويف العــرص الحديــث، يخلــق 

الغــرب عناويــن رئيســية، ألن لهــم باعــا طويــال يف جميــع 

املجاالت املهمة – العلمية والتقنية عى السواء. هم 

الذين يضعون اللمسات األخرية لكل يشء مهم وأهم. 

وهــذه الســيطرة لثقافــة أو مذهــب أو بــالد تجعــل لغتهــا 

قويــة لتلفــت أنظــار األخريــن إليهــا وتدفعهــم إىل تلقــي 

مفرداتهــا وعباراتهــا. وهــذه الســيطرة لثقافــة الغــرب يف 

عرصنــا الراهــن، ولللغــة اإلنجليزيــة بوجــه خــاص، تجعــل 

اللغــات العامليــة األخــرى تركــع أمامهــا لتلقــي ثرواتهــا 

اللغويــة املكثفــة. هــذا يكــون أكــرث وضوحــا عندمــا نضــع 

يُفتــح  هنــا  والعربيــة.  اإلنجليزيــة  لغتــي  بــني  املســألة 

التعابــري  بــني  بــاب إلجــراء املقارنــة واملعادلــة  أمامنــا 

العربيــة واإلنجليزيــة. االصطالحيــة 

فعندمــا نــدرِّس التعابــري االصطالحيــة العربيــة ســواء 

نــأيت مبــا يعادلهــا  أصليــة كانــت أم معربــة، يجــب أن 

أو يشــابهها تقريبــا عــى األقــل، مــن مجموعــة التعابــري 

االصطالحيــة املتوفــرة يف لغــات أخــرى. أقــدم بعــض 

األمثلــة:

عــى مفــرق الطــرق - at a crossroads )عــى ( 1

النتائج( احتامالت كثرية غري معروفة  

نرى يف هذين املركبني تعادال كامال بني ألفاظها.
]فاليمن اليوم عى مفرتق الطرق[17

نصيــب األســد – the lion‘s share )النصيــب ( 2

األكــرب(

إن التعــادل اللفظــي مــع املعنــى واضــح يف هذيــن 

املركبــني

التــي  التســلطي  الحكــم  أولويــات  كانــت  ]فقــد 

الدولــة  مــوارد  يف  األســد  نصيــب  عــى  اســتحوذت 
التســلطي[18 الحكــم  شــلة  أمــن  صيانــة 

وعــن طريــق تطبيــق هــذا املنهــج، يســهل للناطقــني 

العربيــة  االصطالحيــة  التعابــري  إدراك  العربيــة  بغــري 

ودراســتها

)تحــت ( 3  in the dock  – االتهــام  قفــص  يف 

املحاكمــة( أو  املســاءلة 

إذا فحصنــا عــن املرجــع األصــيل لهذيــن املركّبــني، 

مــن  ملركّــب  ا نستنتج أن اللغة العربية أخذت  

حســب  الــذايت  مركّبهــا  وصاغــت  اإلنجليزيــة  اللغــة 

. إلنجليــزي ا الرتتيب اللفظي للمركّب  
[He is not in the dock, but appologised on 
behalf of the Workers Party] 19

]وهــو األمــر الــذي يضــع الجميــع يف قفــص االتهــام 

باتهامــات أقلهــا الرتاخــي والســلبية وعــدم أداء الواجــب 
الوطنــي[20

ــارد – in cold blood )بــدون رحمــة، ( 4 يف دم ب

بنيــة قاســية(

التعبــري  هــذا  عــى  العربيــة  اللغــة  تتعــّرف  مل 
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االصطالحي إال بعدما استخدم يف اللغة  

اإلنجليزية. فتلقته اللغة العربية وأعطته نفس الرتكيب 

العربيــة. باأللفــاظ 
[Forty people murdered in cold blood] 21

الحــادث  بعــد  بــارد  بــدم  تــرصف  ]إن د. املتينــي 
مبــارشة[22

5 ) under the nose of – تحــت ســمع وبــر

)أمامــه بحيــث يســمعه ويــراه، قريــب منــه(

ال نحــّس يف هــذا املثــال بالرتجمــة الحرفيــة كــام ال 

ندرك التناسب فيام بني فرعيه العريب  

واإلنجليــزي. وبالعكــس تتجــى يف التعبرييــن العــريب 

منهــام. كّل  فيهــا  يقــع  التــي  اللغــة  ذاتيــة  واإلنجليــزي 

]تعــرض مســلمي ميانــار النتهــاكات خطــرية عــى 

أيــدي جامعــات بوذيــة وتحــت ســمع وبــرص الحكومــة[23 
[All this has to be arranged under the 

noses of the security apparatus]24

 nip something in the – الــوأد يف مهــده   .6

كبــري( يتطــور إىل شــكل  أن  قبــل  )إنهــاء يشء   bud

ونجــد  أيضــا،  املثــال  هــذا  التناســب يف  نــرى  ال 

العــريب واإلنجليــزي تختلــف  التعبرييــن  ألفــاظ هذيــن 

بحيــث لــو أخذنــا كال عــى حــدة وحاولنــا إخــراج املعنــى 

 ، مــا مختلفينتام الحريف منهام نجد معنيني  

وبالتــايل، يلمــح هــذا االختــالف إىل بعــض الســامت 

اللغتــني.  لهاتــني 

يف  وأدهــا  يجــب  كان  شــاذة  أفعــال  ]اســتنكار 
25 ] مهدهــا

[The festival was, therefore, quick to nip 
the scandal in the bud]26

أمــا املرتجــم يف هــذا الصــدد، فمــن الــالزم لــه أن 

اللغتــني  باســتخدام خربتــه يف  ســاعده،  عــن  يشــّمر 

ليقــّدم  الواســع عــى ثقافتهــام،  املعنيتــني، واطاّلعــه 

أفضــل ترجمــة لهــذه التعابــري االصطالحيــة إلّن ترجمتهــا 

عمــل جــاّد وصعــب معــا. وقــد اعــرتف بهــذه الصعوبــة 

“التعــادل  يقــول  ياكوبســون حيــث  مثــل  اللغــة  علــامء 

يف  الكــربى  املشــكلة  هــو  االختــالف  )إطــار(  يف 

اللغــة )اللغويــات(”.  اللغــة والقضيــة املحوريــة لعلــم 

واملطلــوب مــن املرتجــم هنــا، أن يــأيت مــن لغــة النــص 

املرتجــم، بألفــاظ أو مبجموعــة عبــارات متثـّـل برصاحــة، 

أن  وال ميكــن  املصــدر.  النــص  يقدمهــا  التــي  الفكــرة 

نغــض البــرص عــن أهميــة الخــربة اإلنســانية العامــة يف 

تحليــل التعابــري االصطالحيــة. واملرتجــم عندمــا يقــوم 

بعمليــة الرتجمــة، يضــع يف ذهنــه عديــدا مــن تصــورات 

عــن  تراثــه ومجتمعــه،  وميــزات  عــى خاصيــات  مبنيــة 

توازي الداللة بني كلمتني من لغتني مختلفتني أو بني 

مجموعتــني مــن األلفــاظ يف هــذه اللغــة وتلــك. 

)Cultural Exposure( الكشف الثلار

أو  الثقــايف  الكشــف  البــاب،  أهــم محاويــر هــذا  ومــن 

التمثيل الثقايف يف التعابري االصطالحية املستخدمة 

يف الصحافــة العربيــة واإلنجليزيــة. ونــوّد أن نقــف قليــال 

لنــدرك  الثقــايف –  عنــد هــذا االصطــالح – الكشــف 

التعابــري  مــن  لنحلّــل مجموعتنــا  ثــم  جيــدا،  مضمونــه 

االصطالحيــة عــى ذلــك األســاس. ولــيك نحيــط مبغــزى 

الكشــف الثقــايف، ال بــد مــن أن نتفحــص العالقــة بــني 

اللغة والثقافة. وهذه العالقة متينة ال ينكرها إال جاحد 

وقد دارت يف فلك مداراتها بحوث ودراسات عديدة 

هــاري هويجــر  اللغــوي  العــامل  نجــد  تجــري.  تــزال  وال 

الثقافــة  مــن عنــارص  اللغــة  يعــد   )Harry Hoijer(

والتقاليــد  والعــادات  األفــكار واملعتقــدات  فيهــا  مبــا 

واألعراف واملؤسسات وغري ذلك كثري ال ميكن عدها 

الكشــف  تحقيــق  ويســاعدنا يف  اليــد.  أصابيــع  عــى 

أنــواع  مــن  عــدة  االصطالحيــة  التعابــري  يف  الثقــايف 

 )pragmatics( العلــوم واللغويــات مثــل املقصديــة

الســياق  التــي تحتــوي دراســاتها عــى فحــص عنــارص 

بــني املرســل واملســتقبل  العالقــة  تقــوم عليهــا  التــي 

العنــارص  تحليــل  لغــوي محــدد وطرائــق  نظــام  داخــل 

الدالليــة semantic( structure analysis( التــي 
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تســاعد القــارئ أو املرتجــم عــى تبيــان مــا التبــس أو مــا 

غمــض عليــه معنــاه، باإلضافــة إىل مــا تثبــت وتحــّدد مــن 

االختالفــات الثقافيــة “وهــي مفيــدة يف مقارنــة اللغــات 

والثقافــات املختلفــة بعضهــا بالبعــض” كــام يالحــظ د/ 

عنــاين.27 وهــذه الفكــرة تتأنــق فيــام يــرى األمــريك يوجــني 

تكتســب  الكلمــة  أن  مــن   )Eugene Nida( نايــدا 

باختــالف  يختلــف  تأثريهــا  وأن  مــن ســياقها،  معناهــا 

الثقافــة. فــال نســتغرب رأي الدكتــور أحمــد أبــو زيــد بــأن 

تنعكــس يف  مثلــام  تنعكــس يف يشء  ال  “الحضــارة 
الــكالم واللغــة”.28

وقــد جــرت حــول اللغــة والحضــارة، مباحــث عديــدة 

ومصطلحاتهــا  مفرداتهــا  حضــارة  لــكل  أن  تســتنتج 

وتعابريهــا الخاصــة مــع أســاليب وتراكيــب واســتعارات 

وتشــبيهات تختــص بهــا. ونجــد هــذه الحقيقــة يف قديــم 

بــني  الزمــان وحديثــه عــى حــد الســواء. واالختالفــات 

لنــا  مــن مســلامت األمــور. وميكــن  لغــات الحضــارات 

صياغــة اصطــالح “حضــارة اللغــة” عندمــا نــدرج هــذه 

اللغــة والحضــارة يف إطــار  البحــث حــول  مــن  الحلقــة 

اإلعــالم أو الصحافــة. “وهــي فكــرة مســتعارة مــن عبــارة 

عارضة وردت يف محارضة للفيلســوف الريايض ألفرد 

نــورث وايتهيــد”29 وقــد شــمل هــذه املحــارضة كتــاب 

بعنــوان “أنــاط الفكــر”. وهــذه املالحظــة القيمــة تكــون 

الصحافــة  ســطور  تحــت  عيوننــا  تجــري  عندمــا  جليــة 

العربية واإلنجليزية. فجريدة األهرام، متثّل ثقافة مرص 

بــكل رصاحــة وبســاطة، حينــام نقارنهــا مــع صحــف عربيــة 

أخــرى، بينــام هــي متثــل األمــة العربيــة يف حــني نُجــري 

مقارنتهــا مــع صحــف غــري عربيــة. أمــا جريدة ده-غاردين، 

فهي متثل املجتمع الربيطاين أصال واملجتمع الغريب 

عامــة. وقــد عــرب األســتاذ العقــاد عــن هــذه العالقــة بــني 

العــريب  املجتمــع  عــن  تحّدثــه  يف  واملجتمــع  اللغــة 

فاستعرض أن “املجتمع العريب يف قوامه األصيل إنا 

كان مجتمع رحلة ومرعى، وإن الكلامت التي تدل عى 

معنى الجامعة يف لسان العرب قلام تخلو من اإلشارة 

تــؤم  التــي  الرحلــة والرعايــة: فاألمــة هــي الجامعــة  إىل 

مكانا واحدا أو تأتم بقيادة واحدة”30 ومن املالحظات 

لهــا  تتعــرض  التــي  التغــريات  مــن  تغــري  أن كل  العاّمــة 

حضــارة املجتمــع يخلــف أثــره يف كيانــات لغويــة. 

يحــاول يف  اإلخباريــة  التبــادالت  إن املتلقــي يف 

الوهلة األوىل أن يفهم املحتوى اإلخباري عى أساس 

املوقــف.  وســياق  الغــة  محيــط  مــن  عليــه  تعــرّف  مــا 

يــرى  كــام  بســياق املوقــف  العبــارة  ترتبــط  أن  بــد  فــال 

مالينوقســيك يف مقالــه “مشــكلة املعنــى يف اللغــات 

البدائيــة”: الــكالم واملوقــف مرتبطــان ببعضهام البعض 

ارتباطــا ال ينفصــم، وســياق املوقــف ال غنــى عنــه لفهــم 

األلفــاظ”31 وباإليجــاز، نســتنتج بــدون أيــة مبالغــة، مــن 

هــذه املالحظــات حــول العالقــة بــني اللغــة والحضــارة 

أن اللغــة والحضــارة وجهــان لعملــة واحــدة. أمــا التعابــري 

االصطالحيــة فهــي التــي يتداولهــا اإلنســان يف حركاتــه 

املتنّوعة والتي يســتيضء فيها بصامت الثقافة وحياة 

والثقافــة  التعابــري االصطالحيــة  بــني  فالرابطــة  أهلهــا. 

باالســتمرارية. ويف ضــوء هــذا  تتمتــع  شــعرة معاويــة، 

البيــان الــكايف، كــام أعتقــد، أحــاول إلجــراء التحقيــق يف 

بعــض األمثلــة مــن مجموعــة التعابــري العربيــة واإلنجليزية 

الكتشاف ما تنضوي يف ضمنها من الثقافة والحضارة. 

وال يخفــى أن هــذه العمليــة التحقيقيــة تعتمــد أساســا 

اتيمولوجيــا. وبالتــايل، نشــتغل باملقارنــة  عــى منهــج 

بني الجذور أو األصول الثقافية املكشوفة من اللغتني 

العربيــة واإلنجليزيــة.

العربيــة عــى  التعابــري االصطالحيــة  نعالــج  حينــام 

أســاس منهــج اتيمولوجيــا نســتنتج أن مصادرهــا ترجــع 

عاّمــة إىل خمســة أصــول وهــي عــى مــا يــيل:

)ا( الجذور القرآنية 

)ب( التاريخ اإلسالمي

)ت( الثقافة العربية

)ث( األصالة اللغوية العربية 

)ج( التبادل العاملي
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1. ال يبقي وال يذر – )ال يرتك شيئا ثابتا أو قامئا(

}وما أدراك ما سقر{ }ال تبقي وال تذر{، أصبح هذا 

التعبري اصطالحيا باملعنى املذكور أعاله، لعظمة 

املعنى القرآين وشموليته.

2. سفينة نوح – اليشء الجامع

ويف ظاهــر املعنــى، يعنــي هــذا التعبــري نوعــا مــن 

املراكب ميلكه نوح. ولكنه أصبح تعبريا اصطالحيا 

يراد به اليشء الجامع، ألنه يحمل يف طياته صورة 

الســالم، فبنــى  نــوح عليــه  تاريخيــة متثلهــا ســفينة 

إليــه  ليلجــأ  كبــريا  مركبــا  الســالم  عليــه  نــوح  النبــي 

هو ومن آمن معه من الطوفان. وشمولية هذا  

املركــب تــربز كضــوء الشــمس يف الحبكــة التاريخيــة.
]الزم أن يركبوا سفينة نوح للنجاة من تسونامي[32

3. ال ناقة له فيه وال جمل – ال شأن له فيه

وال خفاء يف أن هذه املقولة تتضمن مالمح االجّو 

العريب، ألّن الكلامت العريضة فيها تدّل عى أهّم 

مراكــب العــرب تاريخيــا، ومتثّــل أفضــل الحيوانــات 

التــي تتعايــش مــع جــذور الثقافــة العربيــة وحضارتهــا 

وهــو الجمــل هــو الذكــر مــن ذلــك الجنــس أو الناقــة 

هــي األنثــى.

4. أصبح/دخل األمر يف خرب كان – مىض

إن لهــذا الرتكيــب االصطالحــي إملاعــا معقــوال إىل 

القواعد النحوية )syntactic(، وبدون معرفتها ال 

يكتمل إدراكه. والقاعدة املحسوبة هنا - ال مرية – 

مام يختص بالنحو العريب. وبعبارة أخرى، نقول إن 

دخول يشء يف خرب كان يدّل عى حدوثه مسبقا، 

يف ضوء القواعد النحوية العربية.

أوســع  مــن  الثــورة  خريــف  حالــة  نعيــش  ]فســوف 
كان[33 خــرب  الربيــع يف  ليصبــح  أبوابهــا 

5. االبــن الضــاّل – الــذي يعــود للبيــت بعــد غيــاب 

مــن  طويل وحياة متهتكة، وهذا التعبري مقتطف  

املقــدس  اإلنجيــل 

إىل  االصطالحــي  لتعبــري  ا هــذا  جــذور  تصــل 

تحــيك  والقصــة   ،)Bible( املقــّدس  الكتــاب 

مــا  بعــد  أهلــه  تــرك  الــذي  ابنــه  يســتقبل  أن األب 

ثــم  متهتكــة  غريبــة  حيــاة  وعــاش  مالــه  أرسف يف 

يجــد حرجــا يف  زمــن طويــل. واألب مل  بعــد  عــاد 

اســتقباله وبالعكــس رّحــب بــه. وتقــرأ هــذه الحكايــة 

يف األيــام املعــدودة حســب التقاليــد الكاثوليكيــة 

واألرثوذكســية. فالتمثيــل الثقــايف مكنــي يف هــذا 

االصطالحــي. التعبــري 
]كأنهم االبن الضال العائد إىل مرص[34

الالار  ايف ةيية اإلنجعيزية والكشف 
الثلار:

للتعابــري  لتفحــص األصــول واملصــادر  إن املحــاوالت 

املهمــة.  التعليقــات  بعــض  إىل  توصلنــا  اإلنجليزيــة 

وميكــن تقســيم أصولهــا إىل ثالثــة أقســام عــى األقــل. 

هــي عــى مــا يــيل

)ا( املصادر الدينية والكتاب املقدس يف قلبها

)ب( ثقافة أهل اإلنجليزية

)ت( املصادر األدبية 

)ث( األصول العسكرية

)ج( املصادر العاملية

وببيــان مــا تتضمنــه التعابــري االصطالحيــة مــن ثقافــة 

املتعــدد  املجتمــع  يف  تدريســها  ميكــن  وحضــارة، 

اللغــات.

الثقــايف  والكشــف  الرتجمــة  أن  الــكالم  وختــام 

واملقارنــة فيــام بــني اللغــات مــن أهــم الطــرق وأفضلهــا 

متعــدد  مجتمــع  االصطالحيــة يف  التعابــري  لتدريــس 

مــن  تطالــب  الجامعيــة  العمليــة  وهــذه  اللغــات. 

الكاملــة يف  والكفــاءة  الشــاملة  بالدرايــة  املدرســني 

اللغــوي. املختــرب  يف  يضعونهــا  التــي  اللغــات 
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ملدمة

أثنــاء حقبــة  العربيــة ســنني طويلــة  اللغــة  لقــد ظلــت 

الحضــارة العربيــة اإلســالمية، تحمــل أنــوارا فكريــة وقــدرة 

كبــرية عــى التعبــري عــن جوانــب الحيــاة املختلفــة. ومل 

تكــن تعجــز عــن إيجــاد مــا يتناســب مــن ألفــاظ لــكل مــا 

يتهافتــون  عامتــه  و  الغــرب  علــامء  وكان  هــو جديــد. 

عــى تعلمهــا لالســتفادة مــن علومهــا. وأصبحــت اللغــة 

العربيــة أكــرث اللغــات تحدثــا ضمــن اللغــات الســامية، 

وإحــدى أكــرث اللغــات انتشــارا يف العــامل، يتحــدث بهــا 

يتــوّزع متحدثوهــا عــى  مــن 422 مليــون نســمة.  أكــرث 

الوطــن العــريب، باإلضافــة إىل املناطــق األخــرى مثــل 

ارترييــا.  و  والســينغال  ومــايل  وتشــاد  وتركيــا،  األهــواز 

وتكتــي اللغــة العربيــة أهميــة كبــرية عنــد املســلمني 

بهــا،  اإلســالم  العبــادات يف  وتتــم  القــرآن،  لغــة  ألنهــا 

وهــي لغــة شــعائرية أيضــا لــدى عــدد مــن الكنائــس يف 

الوطــن العــريب. وازدهــرت اللغــة العربيــة يف العصــور 

وأثــرت  لعلامئهــا.  الجــاد  العمــل  بفضــل  الوســطى، 

يف  مبــارشة،  غــري  أو  مبــارشة  بطريقــة  العربيــة  اللغــة 

الكثــري مــن لغــات العــامل، كالرتكيــة والكرديــة، والفارســية 

واألرديــة، واملاليزيــة واإلندونيســية واأللبانيــة، وبعــض 

أثــرت  كــام  اللغــات اإلفريقيــة كالهاوســة والســواحلية. 

يف بعض اللغات األوروبية املتوسطية، مثل اإلسبانية 

غــري  أو  بشــكل رســمي  وتــدرس  والربتغاليــة، وغريهــا. 

رسمي يف الدول اإلسالمية، والدول اإلفريقية املجاورة 

للوطن العريب، وهي لغة رسمية يف جميع دول الوطن 

العريب، باإلضافة إىل دول تشاد وارترييا. و كانت اللغة 

الرسمية السادسة يف منظمة األمم املتحدة. ويحتفل 

باليــوم العاملــي لهــا يف 18 ديســمرب مــن كل ســنة، يف 

ذكرى اعتامدها بني لغات العمل يف األمم املتحدة.

الاضع العتاي ر لعجزائر قبل ايلالةل 
ورلده

اللغــوي يف الجزائــر،  الخــوض يف واقــع الوضــع  قبــل 

نعــرض مــا ذكــره الباحــث صــادق نعيمــي يف قولــه: “ 

إّن اللغــة األكــرث تحــرضا، هــي التــي تفــرض نفســها عــى 

اللغــات األخــرى. واملــراد باللغــة األكــرث تحــرضا هــو أن 

يكون الناطقون بها أكرث إبداعا: فّنيا وتقنيا وأقدر عى 

التفكــري الســليم عــى االنفتــاح الذهنــي”.1 كــام يجــب 

أن يقــوم تعليــم اللغــة العربيــة عــى الرتكيــز واملامرســة 

التطبيقيــة، وفهــم املحتــوى، ويقــول الباحــث إبراهيــم 

محمــد الشــافعي: “إّن تعليــم اللغــة العربيــة ينبغــي أن 

يركــز فيــه عــى املامرســة واســتخدامها قــراءة وســامعا 

وكتابــة وحديثــا، أكــرث مــن الرتكيــز عــى حفــظ القواعــد، 

التعليــم  مرحلــة  أو  العــام  التعليــم  مراحــل  ســواء يف 
الجامعــي”.2

لقــد عاشــت اللغــة العربيــة الفصحــى يف الجزائــر 

وضعــا صعبــا جــّدا، هــذا الوضــع الــذي كان “ وريــث 

حياتنــا  فيــه  تدهــورت  التخلّــف،  مــن  مظلمــة  عصــور 

فأســلمت  واجتامعيــا،  وسياســيا  حضاريــا  العامــة 

األمــة إلىل محنــة االســتعامر. ومــا كان أن تنجــو لغتنــا 

وانحطــاط”.3  تخلّــف  مــن  العامــة  الحيــاة  أصــاب  مــاّم 

تواجــده يف  الفرنــي طيلــة  حــرص املســتدمر  فقــد 
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الجزائــر، عــى القضــاء عــى اللغــة العربيــة الفصحــى، 

العربيــة  الثقافــة  وعــاء  ألنّهــا  األّول،  العــدو  واعتبارهــا 

الجزائريــة.  الشــخصية  مــن مقّومــات  أســايس  ومقــّوم 

لذلــك حاربهــا محاربــة عنيفــة ورشســة، بشــتّى وســائل 

القهــر والتدمــري. وكان ذلــك بهــدم املســاجد والزوايــا 

والكتاتيــب، التــي كانــت مبثابــة الجــدار املنيــع، الــذي 

بتحويــل بعضهــا إىل  قــام  كــام  العربيــة.  اللغــة  يحمــي 

معاهــد للثقافــة الفرنســية، وتســليم بعضهــا اآلخــر إىل 

اتخذتهــا مراكــز  التــي  التبشــريية املســيحية،  الهيئــات 

لنشــاطها يف هــدم عقيــدة الجزائريــني وهّويتهــم. ذلــك 

ألّن املدرســة التقليديّــة كانــت عنــرصا مهــاّم وأساســيا 
يف املقاومة الوطنية والثقافية والحضارية الدخيلة “.4

الرتاغيجيات الادريس

التكنولوجيــا  ضمــن  االســرتاتيجيات  هــذه  تدخــل 

الرتبويــة الحديثــة،إذ قدمــت النظريــة الســلوكية خــالل 

القــرن املــايض التوجيــه الرتبــوي األســايس والتصميــم 

الرتبــوي لتكنولوجيــا الرتبيــة. وكان النمــوذج التعليمــي 

الناتــج عــن هــذا التوجيــه بســيطا، حيــث حــّدد وســيلة 

تقويــم  ذلــك  بعــد  ويتــّم  تدريــي  كمثــري  التدريــس 

هــذه  5وتضــم  املعلــم.  ســلوك  عــى  الناجمــة  اآلثــار 

االســرتاتيجيات أنواعــا متعــددة، منهــا اإلجرائيــة ومنهــا 

ومــا  التوليديــة وغريهــا.  ومنهــا  بالنشــاطات  الخاصــة 

اللغــة  تعليــم  تخــّص  التــي  اإلســرتاتيجية  نحــن  يهّمنــا 

العربيــة لغــري الناطقــني بهــا، التــي تجعــل املتعلـّـم محــور 

العمليــة التعليميــة، واملعلــم وســيلة توجيهيــة، لتعليمــه 

كيــف يتعلــم مهــارات االســتامع، واملحادثــة، والقــراءة 

والكتابة. سنتطرّق يف هذه املداخلة إىل مدى أهمية 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف تعليــم وتعلــم 

اللغــة العربيــة، البــد مــن إلقــاء الضــوء عــى املهــارات 

اللغويــة )االســتقبالية واإلنتاجيــة(.

حيــث تعنــي املهــارة “القــدرة عــى تنفيــذ أمــر مــا 

تبعــاً  اإلتقــان  درجــة  وتتحــدد  مقبولــة,  إتقــان  بدرجــة 

للمســتوى التعليمــي للمتعلــم, واملهــارة أمــر تراكمــي, 

تبــدأ مبهــارات بســيطة تبنــى عليهــا مهــارات أخــرى، و 

األداء,  النجــاح يف  نظريــة ألســس  تحتــاج إىل معرفــة 

اكتســاب املهــارة دون  إذ ال ميكــن  وتدريــب عمــيل. 

تدريــب املتعلــم عليهــا، والبــّد أن ميتــد التدريــب حتــى 

تكتســب املهــارة باملســتوى املطلــوب الــذي يتناســب 

وطبيعــة املرحلــة التعليميــة، وخصائــص املتعلــم. هــذا 

مــا حثــت عليــه املدرســة الســلوكية التــي أبــرزت قانــون 

التدريــب وتطبيقاتــه يف ميــدان تعليــم اللغــات. وركّــزت 

عــى أّن قــراءة النــّص عــّدة مــرات مــع تصويــب الخطــأ 

يرّسخ النمط الّصائب، كام أّن كرثة الكتابة مع تصويب 
الخطأ يؤّدي إىل إتقان القراءة.واكتساب مهارة الكتابة.6

ونعنــي باملهــارات االســتقبالية االســتامع والقــراءة، 

ترتيــب  والكتابة.وتــّم  املحادثــة  اإلنتاجيــة  واملهــارات 

هذه األخرية يف العملية التعليميّة عى النحو التايل: 

)اســتامع – قراءة – محادثة – كتابة(. يســتهل املعلّم 

عملية التعلم مبهارة االستامع ألنها الوسيلة األوىل يف 

اكتســاب اللغــة واســتقبال األفــكار تليهــا مهــارة القــراءة، 

ألنها الوسيلة الثانية يف لالستقبال، ثم تأيت املهارات 

اإلنتاجية وتشــمل مهارة املحادثة ألنها الوســيلة األوىل 

يف التواصــل مــع النــاس، ونقــل األفــكار. وأخــرياً مهــارة 

الكتابة ألنّها الوسيلة الثانية لنقل وتدوين تلك األفكار.

الرتاغيجية غلعية العّتة اللررية لت  الوانلا 
رثا ر الجزائر

يتّبعهــا  التــي  الخطــوات  اإلســرتاتيجية  هــذه  تعنــي 

املعلمون من أجل تعزيز تعليمهم وتوجيه املتعلّمني، 

كيــف يتعلمــون. وتعــد االســرتاتيجيات سياســات مهّمــة 

يف تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا. ويقصــد 

بها األساليب واإلجراءات واألنشطة العقلية والعملية، 

املعلومــات  إليصــال  املــدّرس  بهــا  يســتعني  التــي 

اللغوية، وترسيخها لدى املتعلم، واالستفادة منها يف 
تســهيل عمليــة التعليــم، وجعلهــا أكــرث حيويــة ومتعــة.7
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نقصــد مبفهــوم غــري الناطقــني باللغــة العربيــة يف 

الجزائــر، الرشائــح االجتامعيــة املتمثلــة يف املتعلمــني 

اللغــة  باللغــة الفرنســية، الذيــن مل يتســّنى لهــم تعلــم 

الفرنــي، واألمازيــغ  مــن االســتدمار  العربيــة، ملنعهــا 

الذين ال يتكلمون اللغة العربية واملهاجرين الجزائريني 

الذيــن  واألجانــب  األجنبيــة،  البلــدان  مــن  العائديــن 

يريــدون تعلــم اللغــة العربيــة ألهــداف مختلفــة.

مناذج لالعية العتة اللررية لت  الوانلا رثا 
ر الجزائر

لقد توصلنا إىل تصميم هذا النموذج البسيط، لتعليم 

مــن خــالل خربتنــا  بهــا،  الناطقــني  العربيــة لغــري  اللغــة 

الناطقــني  لغــري  اللغــة  هــذه  تدريــس  املتواضعــة يف 

بهــا مــن املواطنــني الجزائريــني غريهــم مــن األجانــب. 

متعــّددة  وآليــات  مراحــل  مــن  النمــوذج  هــذا  ويتكــّون 

نعرضهــا فيــام يــيل:

املرحلة األوىل: وتضّم مهاريت االستامع والقراءة، ( 1

إذ يقــرأ املعلــم أو األســتاذ الّنــص الــذي يجــب أن 

يكون بسيطا و قصريا، قراءة متأنية مرة واحدة بعد 

أن يطلــب مــن املتعلمــني اإلنصــات الجيــد، حتــى 

يتسنى لهم فهم النّص، ثم يطلب من كل متعلم 

قــراءة النــّص أو جــزء منــه مــرة واحــدة، مــع توقيــف 

املعلــم أو األســتاذ للمتعلــم كلــام أخطــأ إلصــالح 

الخطــأ اللغــوي، ويعيــد الكــرة إذا الحــظ عــدم قــدرة 

املتعلمــني عــى إعــادة القــراءة حتــى يتعلموهــا.

املرحلة الثانية: وتضم مهاريت املحادثة والكتابة، ( 2

حيــث يطلــب املعلــم أو األســتاذ مــن املتعلمــني 

التحّدث بعبارات من النص و طرح أسئلة حوله، 

ويفتــح حــوارا شــفويا بينــه وبينهــم ســؤال /جــواب، 

يليه حوار بني املتعلمني داخل النص أو خارجه. 

و يكتــب املعلــم أو األســتاذ النــّص و األمثلــة إذا 

أمكنــه الحــال عــى الســبّورة، أو عــى الحاســوب 

لينقلــه الطلبــة.

املرحلــة الثالثــة: وبعــد تأكّــد املعلّــم أو األســتاذ ( 3

مــن تعلّــم املتعلمــني مهــارات االســتامع والقــراءة 

واملحادثــة والكتابــة، يقــوم بــرشح مفــردات النــّص 

والقواعــد النحويــة والرصفيــة املتعلقــة بــه. ويقــوم 

بعد ذلك بإمالء النّص عى املتعلمني ليتعلّموا 

الكتابــة بــدون رؤيتــه، ثــّم يقــوم املعلــم أو األســتاذ 

بإعطــاء أمثلــة بطريقــة تربويــة جديــة ممزوجــة بالهزل 

أحيانــا، كســوق بعــض النكــت قصــد الرتفيــه عــى 

املتعلمني، حتى ال يترّسب امللل إىل نفوسهم. 

و يخترب املعلّم أو األستاذ فهم املتعلّمني للنّص 

بطــرح األســئلة عليهــم مــن حــني آلخــر، خاصــة قبــل 

نهايــة الحصــة ليتأكــد مــن فهمهــم الجيــد للــدرس. 

و يجــب عــى األســتاذ أن يركّــز عــى إعطــاء الطلبــة 

متارين وأسئلة كتابية، ومواضيع إنشائية ينجزونها 

يف البيــت، ملســاعدتهم ومتكينهــم مــن التعبــري 
باللغــة العربيــة.8

الرابعــة: االســتعانة بالوســائل الســمعية ( 4 املرحلــة 

البرصية، كالحاسوب، وآالت التصوير، واألقراص 

والتلفزيــون، واألفــالم والتســجيالت  املضغوطــة 

الصوتيــة غريهــا.

الفصــل ( 5 املعلــم  يختــم  أن  الخامســة:  املرحلــة 

مــدى  باختبــار  املتعلمــني،  مســتوى  بتقويــم 

فهمهم واســتيعابهم للدروس التي أخذوها طيلة 

الفصل، باختبارات تظهر مدى تقبلهم وتفاعلهم 

مــع طريقــة التدريــس، واآلثــار التــي تركهــا املعلّــم 

لديهــم.

لامت املدرس الجيد

أن يتســم املعلّــم بشــخصية قويــة تتصــف بالحــزم ( 1

والحلم وحسن الهندام.

واالهتــامم ( 2 والعــدل  والــود  بالحامســة  يتســم  أن 

باملتعلم.

نتهــاج ( 3 ا ســطة  بوا يــس،  لتدر ا يف  ليــة  لفعا ا



25  امل�ؤمتر الدويل  )13-15 من فرباير / �شباط - عام 2017م( 

اسرتاتيجيات فعالة، وجدية اإلجراءات التدريسية، 

وحسن السلوك والتفاعل مع املتعلم.

القاعــدة املعرفيــة ومصــادر هــذه املعرفــة وكيفيــة ( 4
تنظيمهــا.9

خامتة

نختم بحثنا بالقول أننا استفدنا كثريا من تدريسنا لنظرية 

الرتبيــة ومنهجيــة البحــث العلمــي للكبــار، يف مجموعــة 

مــن الجامعــات واملــدارس العليــا الجزائريــة، يف وضــع 

نــرى أنــه ينبغــي عــى  نوذجنــا املذكــور آنفــا. ولذلــك 

مدرس اللغة العربية ملثل هذه الفئات، أن يكون ملام 

مبحتــوى نظريــة الرتبيــة، التــي تعنــي تحويــل املحتــوى 

األكادميــي إىل محتــوى قابــل للتعلــم لــدى فئــة معينــة 

مــن الطلبــة، وهــذا يعنــي وجــود عالقــة وثيقــة بينهــا وبــني 

املحتــوى املعــريف املجــرّد الــذي يــدرس. وهــذا يحتــاج 

إىل اكتساب املدرس معرفة املحتوى الرتبوي، ليصبح 

املجــردة إىل مفاهيــم  تحويــل املفاهيــم  عــى  قــادرا 

لــدى الطلبــة بطريقــة متكنهــم مــن  واضحــة ومفهومــة، 

النتائــج  بعــض  اليوميــة. و نذكــر  توظيفهــا يف حياتهــم 

اإليجابيــة التــي توصلنــا إليهــا، مــن خــالل تطبيــق الطريقــة 

العلمية يف تدريس األفواج الخاصة، وبعض االقرتاحات 

التــي نــرى أنهــا ميكــن أن تفيــد يف تدريــس اللغــة العربيــة 

ونرشهــا بكثافــة يف العــامل. وإليكــم بعــض النتائــج:

تقبل طلبة املتعلمني دراسة مادة اللغة العربية، ( 1

بعد تخوفهم منها لجهلهم لها.

تحصيل املتعلّمني عى نتائج مرضية، بجهودهم ( 2

الخاصة، وذلك بحصولهم عى معدالت 20/10 

فام فوق.

أّمــا النتيجــة األفضــل فتتمثــل يف مالحظــة حــرص ( 3

املتعلّمــني داخــل القســم، عــى التواصــل باللغــة 

العربيــة الفصحــى. وترصيحاتهــم بأنهــم معجبــون 

يف  نرشهــا  إىل  يســعون  وهــم  اللغــة،  بهــذه 

بهــا داخــل وخــارج الجزائــر. الناطقــة  مناطقهــم غــري 

وكانت فرحتي ال تضاهى يف آخر الفصل عندما ( 4

يعرفــون  كانــوا ال  الذيــن  بعــض املتعلّمــني،  بــدأ 

شــيئا مــن اللغــة العربيــة، يخاطبوننــي بلغــة عربيــة 

فصيحــة.

وتوطيــد  وتحســني  لتشــجيع  اقرتاحاتنــا  وتتلخــص 

الالّئقــة  العربيــة، وإعطاءهــا املكانــة  باللغــة  التواصــل 

بهــا فيــام يــيل:

أداة ( 1 أنهــا  عــى  العربيــة  اللغــة  تعلــم  أن  ينبغــي 

والجامعــات. األفــراد  بــني  تواصــل 

ونطلب من الدول أو الوزارات تكليف املختصني ( 2

باللغــة  يهتمــون  بإيجــاد طــرق تجعــل املتعلمــني 

برامــج تدريســية ناجعــة للجميــع  العربيــة، بوضــع 

بــرصف النظــر عــن تخصصاتهــم.

ينبغــي عــى مــدرس هــذه الفئــة مــن املتعلّمــني ( 3

اللغــة العربيــة بقواعدهــا وخصوصياتهــا. يتقــن  أن 

اســتعامل الحــوار املــزدوج أثنــاء التدريــس، يعنــي ( 4

حــوار بــني املــدرس والطلبــة، وحــوار بــني الطلبــة، 

ليعــرف املــدرس مــدى اســتيعابهم للغــة العربيــة.
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تعليم االأ�ش�ات العربية وتق�ميها لغري الناطقني بها

حممد علي
األستاذ الدكتور جاسم عيل جاسم

معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها/ الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

امللخص

يتنــاول هــذا البحــث الطريقــة الســمعية اللغويــة لتدريــس األصــوات العربيــة لغــري الناطقــني بهــا، التــي تهتــم 

باملهــارات اللغويــة األربعــة: االســتامع والــكالم والقــراءة والكتابــة؛ وذلــك ألن اللغــة وحــدة متامســكة ال انفصــام 

لهــا، والتــي تبــدو أنهــا مناســبة أكــرث مــن غريهــا للمســتوى املبتــدئ مــن الكبــار، الذيــن يريــدون مواصلــة تعليمهــم 

العــايل يف الجامعــة. كــام ســيوضح هــذا البحــث كيفيــة عــرض وتقديــم هــذه الطريقــة يف التعليــم يف أثنــاء 

اســتخدامها يف الصــف، وكيفيــة إجــراء التدريبــات واالختبــارات، ودور املعلــم وأســباب الصعوبــات، وكيفيــة 

التغلب عليها، ودور املسجل، ودور واهتامم الطالب، وكيفية تعليم املهارات واستخدام الوسائل التعليمية، 

والتدريبــات اإلضافيــة.

خ اات ال ريلة السملية

اللغوية: إن الطريقة التي اعتمدتها يف تعليم األصوات 

الســمعية  الطريقــة  هــي  بالعربيــة،  الناطقــني  لغــري 

األربعــة:  اللغويــة  باملهــارات  تهتــم  التــي  اللغويــة)1(. 

االســتامع والــكالم والقــراءة والكتابــة؛ وذلــك ألن اللغــة 

وحدة متامسكة ال انفصام لها، مع استخدام الوسائل 

التعليميــة. وأمــا خطواتهــا فهــي كالتــايل:

أوالً: مرحلــة االســتامع: أ- االســتامع إىل الــدرس مــن 

املســجل بالرسعــة العاديــة ثــالث مــرات. ب- االســتامع 

إىل الــدرس مــن املعلــم ثــالث مــرات أيضــاً. والطــالب 

يف هــذه املرحلــة يســتمعون فقــط.

ثانيــاً: مرحلــة الرديــد: أ- الرتديــد الجامعــي للــدرس 

مرتــان. ب- الرتديــد الفئــوي للــدرس مرتــان. جـــ- الرتديــد 

إليــه،  الحاجــة  بحســب  أكــرث  أو  مــرة  للــدرس  الفــردي 

وتتوقــف عــى نطــق املتعلــم.

ــل: وتقســم إىل  ــرح والتمثي ــم وال ــة الفه ــاً: مرحل ثالث

قســمني: أ- قــراءة الــدرس مــن قبــل املعلــم أوالً، ثــم مــن 

قبــل الطــالب جامعــة. ب- رشح معنــى الــدرس وفهمــه 

مــن خــالل الوســائل التعليميــة املعينــة، ثــم بعــد رشح 

الدرس وفهمه يقوم املعلم بتمثيله مع بعض الطالب، 

مــع بعضهــم  الطــالب يقومــون بتمثيلــه  بعــد ذلــك  ثــم 

البعــض، ولقــد كان الــدرس املقــدم لهــم عــى شــكل 

فــكل واحــد منهــم  حــوار، وفيــه شــخصيات متعــددة، 

ميثــل شــخصية معينــة.

رابعــاً: مرحلــة التدريبــات الكتابيــة: أ- رســم الصــورة التــي 

يوجد فيها رمز الصوت. انظر مثالً، الفقرة أدناه: اختبار 

وتقويــم مهــارة الكتابــة. ب- كتابــة الصــوت مجــرداً، مــع 

تنبيههــم ملوقعــه يف بدايــة الكلمــة ووســطها ونهايتهــا. 

جـــ- كتابــة الصــوت يف كلمــة بحيــث يــرد تــارة يف البدايــة 

والوســط والنهايــة.

خامســاً: مرحلة االختبــارات: وكان االختبــار يف نهايــة كل 

صــوت، وبعــد نهايــة كل األصــوات أجريــت لهــم اختبــاراً 

عامــاً. وهــذه االختبــارات تقيــس كل املهــارات. وهــي 
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كالتــايل:

ــتامع: لقــد كان الســؤال  ــارة االس ــم مه ــار وتقوي أ- اختب

يوجــه مــن قبــيل )األســتاذ( شــفوياً، وبالرسعــة العاديــة، 

يــيل نــوذج لنوعيــات  بعــد نهايــة كل درس)2(. وفيــام 

األســئلة:

تنفيــذاً صحيحــاً،  التــي يســمعونها  تنفيــذ األوامــر   -1

مثــالً كنــت أطلــب منهــم أن يتعرفــوا عــى الرســم 

والتــي  تــم رشحهــا مســبقاً  التــي  الصحيــح للصــور 

تعــرب عــن الكلــامت املوجــود فيهــا الصــوت الــذي 

تــم التدريــب عليــه. 2- أيهــام صــورة البــوق مــن بــني 

الصور الثالثة مثالً؟ 3- ارسم ذيل الكلب. 4- ارفع 

صورة الحصان. 5- ضع القلم يف الحقيبة. 6- ضع 

دائــرة حــول الرمــز الكتــايب للصــوت. 7- اســتخدام 

الثنائيات الصغرى للتمييز بني األصوات املتقاربة 

يف املخــرج. وكنــت أقــول لهــم دقــوا عــى املقعــد 

إذا ســمعتم صــوت الصــاد، وال تدقــوا إذا ســمعتم 

صــوت الســني مثــالً.

ب- اختبــار وتقويــم مهــارة الــكالم: 1- كنــت أعــرض 

بنطــق  وأطالبهــم  صــوراً،  كل درس  نهايــة  عليهــم يف 

اســم الصــورة، أو الــيشء ملعرفــة نطقهــم لألصــوات)3(. 

2- تكــرار النطــق مــرة أو أكــرث مــن قبلهــم حســب الحاجــة، 

ســور  قــراءة   -3 الصــويت.  للتصحيــح  أتدخــل  وكنــت 

العــرص،  أو  الفلــق،  أو  الفاتحــة،  الكريــم:  القــرآن  مــن 

اختبــار   -4 إلــخ.  الصمــد  أو  الكافــرون،  أو  الــرشح،  أو 

النطــق املكتــوب: وهــو كتابــة ثــالث جمــل أو أكــرث، ويف 

أحــد األصــوات املــراد  كل جملــة كلمــة تحتــوي عــى 

اختبارهــا، وكانــت تلــك الكلمــة بخــط مغايــر، ويف أحــد 

عــن ســابقيه،  يختلــف  الثالثــة صــوت  الكلــامت  هــذه 

واملطلــوب وضــع دائــرة حــول الصــوت الــذي ال يشــبه 

الســابقة. مثــال ذلــك: األصــوات 

أنــا مــن القــدس. متــى قدمــت إىل ماليزيــا؟ نــأكل 

التمــر واإلجــاص.

الصــاد،  صــوت  هــو  هنــا  املختلــف  فالصــوت 

واملطلــوب وضــع دائــرة عليــه ملعرفــة هــل مييــزون رمــزه 

أم ال؟

ت - اختبار وتقويم مهارة القراءة)4(:

معرفــة أســامء األشــياء: بعــد نهايــة كل درس كنــت   -1

أضــع عــى الطاولــة مجموعــة مــن األشــياء والصــور، 

عــى  وأوزع  مســطرة،  بقــرة،  ســوق،  بــوق،  مثــالً: 

مــن  اســم  منهــا  كل  تحمــل  بطاقــات  الدارســني 

األسامء لتلك األشياء أو الصور، وعى كل طالب 

أن يتعــرف عــى الــيشء الــذي ترمــز إليــه بطاقتــه، ثم 

ميسك بالبطاقة يف يد واليشء يف يده األخرى، 

ويطلــب مــن باقــي الدارســني ترديــد الــيشء الــذي 

تشــري إليــه، وذلــك حتــى تكتمــل أســامء كل األشــياء 

املوضوعــة عــى املنضــدة، ثــم بعــد ذلــك أســأل 

الدارســني ألتأكــد مــن معرفتهــم للكلمــة وقراءتهــا.

رسعــة التعــرف عــى الكلمــة: كنــت أعــرض عليهــم   -2

املفــردات  إحــدى  منهــا  كل  يحتــوي  بطاقــات 

اللغويــة، وأطلــب منهــم ترديــد كل كلمــة بعــد أن 

أرشح معناهــا، وبعــد أن أتأكــد مــن فهــم الدارســني 

بعــد  بطاقــة  عليهــم  أعــرض  ومعناهــا  للكلــامت 

أخــرى، يف ترتيــب يخالــف مــا ســبق، وأطلــب منهــم 

التعرف عى الكلمة يف وقت قصري جداً، وكنت 

أضــع جانبــاً كل البطاقــات التــي مل يســهل عليهــم 

التعــرف عليهــا، وأعيــد رشحهــا، ثــم أعرضهــا عليهــم 

برسعــة بعــد ذلــك.

التعــرف عــى الكلمــة الغريبــة: كنــت أكتــب عــى   -3

الســبورة مجموعــة مــن أربــع كلــامت، قــد مــرت بنــا 

قراءتهــا  منهــم  وأطلــب  الــدرس،  أثنــاء رشح  يف 

والتعــرف عــى الكلمــة التــي ال يوجــد فيهــا الصــوت 

مثــالً: حصــان،  الــدرس،  هــذا  لهــم يف  املقــدم 

صــاروخ، صيــاد، مدفــع.

ومــا إن يتعرفــوا عليهــا أطلــب منهــم أن يختــاروا كلمــة 

أخرى تناسب باقي الكلامت يف املجموعة من الصور 

التي مرت معنا يف أثناء الرشح.
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ث - اختبــار وتقويم مهــارة الكتابة: تنبيههــم عــى الكتابة 

من اليمني إىل الشامل يف العربية)5(.

الصــوت،  رمــز  يوجــد فيهــا  التــي  الصــورة  1- رســم 

مثــالً: صــورة ذيــل الكلــب أو الربتقالــة إلــخ. 2- تجريــد 

الصــوت مــن خــالل الكلمــة بحيــث يــرد تــارة يف بدايــة 

الكلمة ووسطها ونهايتها. 3- كتابة رمز الصوت الناقص 

كتابــة  عــى  التدريــب   -4 لهــم.  املعطــاة  للكلــامت 

األصــوات املتشــابهة للتمييــز بينهــا. 5- التعــرف عــى 

األخطــاء، كنــت أكتــب لهــم أربــع جمــل، إحــدى هــذه 

الــدرس، فاملطلــوب وضــع  الجمــل مل متــر معنــا يف 

الــدرس؛  التــي مل يســمعوها يف  إشــارة حــول الجملــة 

مثــالً:

هل القمر أكرب من األرض يا ضياء؟ كال األرض أكرب 

من القمر. وما هو شكل األرض يا مرتىض؟ وهل توجد 

الحيوانــات البحريــة؟ فالجملــة التــي مل متــر معنــا يف 

هــذا الــدرس هــي األخــرية. 6- تكويــن كلمــة مــن الحــروف 

التاليــة، مثــالً: ق ط ع، الــخ.

كانــت التدريبــات عــى الكتابــة يف نهايــة كل درس 

مــع تدريــب إضــايف يف البيــت. وكانــت املــادة اللغوية 

املطبقــة يف مهــارة االســتامع هــي نفســها املســتخدمة 

يف باقي املهارات الكالم والقراءة والكتابة. ليك يكون 

بــه، ويقــرأه،  التدريــب متكامــالً، وأن مــا ســمعه ينطــق 

ويكتبه. وبحيث يرد الصوت يف بداية الكلمة ووسطها 

ونهايتهــا، مــع مراعــاة أن تكــون الكلــامت ســهلة شــائعة 

مســتخدمة يف الحيــاة اليوميــة مــا أمكــن.

ال ريلة اإلجرائية املابلة ر غدريس 
اافاات )فات اللا مناذجاً(

متهيــد: ســأتناول هنــا كيفيــة عــريض وتدريــي لصــوت 

العــني كنمــوذج مــن األصــوات التــي قمــت بتدريســها 

للطــالب غــري الناطقــني بالعربيــة وهــي )العــني والحــاء 

والخاء والغني والقاف والضاد والصاد والطاء والظاء(، 

التقليــد  عــى  تقــوم  التــي  الطريقــة  اعتمــدت  وقــد 

التمثيــل  مــن خــالل  الطبيعيــة لألصــوات،  واملحــاكاة 

بأصــوات الحيوانــات وغريهــا)6(. وطريقــة الكتابــة التــي 

اتبعتهــا تســاعد عــى الــذكاء واالبتــكار، وال تعلــم النســخ 

أو التقليــد.

الــدرس وعنــد مراجعــة الصــوت كنــت  ويف بدايــة 

آخــر ألختربهــم مبعرفــة  أو أي يشء  لهــم صــورة  آخــذ 

اســمه، ويكــون هــذا الــيشء اســامً لفاكهــة، أو لحيــوان، 

ففــي صــوت القــاف مثــالً، أخــذت لهــم برتقالــة، وقلــت 

نطقــوا  فهــم  برتقالــة.  هــذه  فقالــوا:  هــذه؟  مــا  لهــم: 

بالصــوت، مــن دون أن أقــول لهــم درســنا اليــوم صــوت 

القاف أو مراجعة لصوت القاف، أو بعري، ففيه صوت 

العــني، بينــام كان بعــض العلــامء يُعلــم األصــوات لغــري 

العــرب عــن طريــق الرتجمــة)7(.

فات اللا

* إجراءات إعداد الدرس وغلدبه

ــا: االســتامع،  ــب عليه ــة املــراد التدري ــارات اللغوي امله

الــكالم، القــراءة، الكتابــة.

العــني.  لصــوت  االســتامع   -1 الــدرس:  أهــداف 

2- نطقــه نطقــاً صحيحــاً. 3- التعــرف عــى رمــزه يف أول 

الكلمــة ووســطها ونهايتهــا. 4- التمييــز يف النطــق بــني 

الثنائيــات الصغــرى: العــني والهمــزة. 5- كتابــة وتجريــد 

رمــز صــوت العــني يف بدايــة الكلمــة ووســطها ونهايتهــا.

تقديــم الــدرس: التســخني والتهيئــة: لقــد أحــرضت 

معــي صــورة كلــب، وقلــت لهــم: مــا هــذه الصــورة؟ قــال 

أحدهــم: هــذا كلــب. فقلــت لهــم: حســناً! مــاذا يقــول 

الكلــب عندمــا ينبــح الطــراق؟ فلــم يعرفــوا مــاذا يقــول. 

فقلــت لهــم: يقــول: عــو عــو عــو، فمثَّلــه أحدهــم، وقــال: 

لــه: ليــس أو أو، ولكــن يقــول: عــو عــو  أو أو أو فقلــت 

عــو. فمنهــم مــن مثــل ذلــك فيــام بعــد. وقــد فرحــوا عنــد 

متثيــيل لذلــك.

عــى  القمــر  صــورة  لهــم  رســمت  ذلــك  بعــد  ثــم 

الســبورة، وقلــت لهــم: هــذا قمــر. ثــم ســأل أحــد منهــم: 
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مــا الفــرق بــني القمــر والبــدر، فقلــت لهــم: انظــروا إىل 

القمــر، والهــالل،  لهــم  أيضــاً، فرســمت  التــايل  الرســم 

وقلــت لهــم: هــذا هــو الهــالل عندمــا يكــون يف بدايتــه، 

ثــم قلــت لهــم:  البــدر عندمــا يكــون كامــالً.  وهــذا هــو 

هــل تعرفــون أنشــودة )طلــع البــدر علينــا( التــي غنتهــا 

النســاء يف املدينــة املنــورة عنــد قــدوم الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم؟، فقــال بعضهــم: بــى نعرفهــا، فقلــت 

لهــم: أنشــدوها، فأنشــدوها. وقــد كنــت أتكلــم معهــم 

باللغــة العربيــة، ونــادراً جــداً باإلنجليزيــة يف كيفيــة حــل 

التدريــب عندمــا ال يســتطيعون فهــم الســؤال.

الحوار: أنشودة )طلع البدر علينا(

عيل:  يــا أصدقــايئ مــن منكــم يحفــظ أنشــودة )طلــع 

علينــا( البــدر 

أنا أحفظ البيت األول منها. نعيم: 

وأنا أحفظ البيت األخري. وديع: 

وأنا أحفظ البيت الثاين. نعامن: 

وأما أنا فأحفظ البيت الثالث. عيل: 

عيل:  هيــا ننشــد هــذه األنشــودة يف ذكــرى هجــرة 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مــن مكــة إىل 

املدينــة.

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. نعيم: 

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. نعامن: 

أيها املبعوث فينا جئت باألمر املطاع. عيل: 

جئت رشفت املدينة مرحباً يا خري داع. وديع:  

األنشــودة  بهــذه  اســتمتعنا  فقــد  وديع:  حســناً  

. لجميلــة ا

بدايــة  العــني يف  ورد صــوت  لقــد  املوقــــــــع: 

الكلمــة ووســطها ونهايتهــا، مــن خــالل الحــوار املقــدم 

لهــم، مــع االعتــامد عــى بعــض الســور مــن القــرآن الكريــم 

مثل: الفاتحة، العرص، الكافرون، الفلق...، واألغاين: 

)أنشــودة طلع البدر علينا كانت النســاء تغنيها عندما 

قــدم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن مكــة إىل 

املدينــة(، والكلــامت، مثــل: علــم، جامــع، معبــد، فــرع، 

مثــالً:  الصغــرى:  والثنائيــات  دعــا، املطــاع، علينــا..، 

طلع=تلــع، علينا=ألينــا، داع=داء. ولقــد كانــت طريقــة 

لقــد كان  األصــوات.  واحــدة يف كل  الصــوت  عــرض 

لصــوت العــني فرعــان )وأقصــد بالفــرع هنــا: أن صــوت 

العني كانوا ينطقونه: همزة وألفاً، فالهمزة واأللف هام 

فرعــا صــوت العــني( يف النطــق عندهــم، هــام: الهمــزة، 

بدايــة  كالتــايل: 1- يف  ينطقونــه  كانــوا  وقــد  واأللــف. 

الكلمــة: لــه فــرع واحــد يف النطــق عندهــم، فقــد نطقــوه 

همــزة، مثــالً: علينــا = ألينــا. 2- يف وســط الكلمــة: لــه 

فرع واحد يف النطق عندهم، لقد نطقوه همزة، مثالً: 

املبعــوث = املبــؤوث. 3- يف نهايــة الكلمــة: لــه فــرع 

واحد يف النطق، فلقد نطقوه ألفاً، مثالً: طلع = طال.

أي  نطقوهــا املطــا،  فقــد  كلمــة املطــاع،  أمــا يف 

أنهــم حذفــوا العــني يف نهايــة الكلمــة متامــاً، وكذلــك 

كانــوا يقلبــون الصــوت تبعــاً للحركــة املجــاورة لــه ســواء 

كلمــة:  فمثــالً  الكــرسة  أو  الفتحــة،  أو  الضمــة  كانــت 

)املبعــوث( نطقوهــا: املبــؤوث، فقلبــوا العــني همــزة 

هنــا... مضمومــة 

التدريبــات عــى صــوت العــن: لقــد قمــت بإجــراء 

بعــض التدريبــات عــى صــوت العــني لتدريــب الطــالب 

وتقوميهــم، ولقــد كانــت تدريبــات صــوت العــني يــأيت 

ونهايتهــا.  ووســطها  الكلمــة  بدايــة  الصــوت يف  فيهــا 

نهايــة كل درس عــى  التدريبــات واحــدة يف  وكانــت 

لتلــك  نوذجــاً  يــيل  وفيــام  لهــم.  املعطــى  الصــوت 

علينــا،  طلــع،  الحــوار:  مــن  مفــردات   -1 التدريبــات: 

املبعــوث. 2- ثنائيــات صغــرى: طلــع تلــع، املبعــوث 

املبــؤوث، علينــا ألينــا. 3- عــرض بطاقــات تحتــوي كل 

منهــا كلمــة يوجــد فيهــا الصــوت املــراد التدريــب عليــه: 

علم، معبد، جامع... 4- عرض صور تحتوي كل صورة 

منها عى صوت من األصوات املراد تعليمها: العلم، 

املعبــد، الجامــع... 5- كلــامت فيهــا حــروف ناقصــة: 

طل..، املب..وث،..لينا. 6- جمل فيها كلامت بلون 

مغاير، ويرد يف هذه الكلامت املغايرة الصوت املراد 
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تعليمه، ويف أحد هذه الكلامت صوت غري مشرتك، 

واملطلــوب وضــع إشــارة حولــه:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

قدمت إىل ماليزيا يف هذه السنة.

7- قــراءة بعــض الســور مــن القــرآن الكريــم، التــي يوجــد 

فيها الصوت، مثالً: يف صوت العني، سورة الفاتحة، 

العــرص، الكافــرون.. وأيــام األســبوع، والعــدد مــن واحــد 

إىل عرشة، وعدد األصوات، وكلمة فيها صوت العني، 

الــخ.. وكنــت أتدخــل للتصحيــح الصــويت عنــد كل كلمــة 

ينطقونهــا خطــأً.

8- تجريــد الصــوت مــن خــالل الكلمــة، مــع التنبيــه إىل 

موقعــه يف بدايــة الكلمــة ووســطها ونهايتهــا.

طريقــة إجــراء التدريبــات: لقــد كانــت طريقــة إجــراء 

التدريبــات واحــدة يف كل األصــوات.

1- ســامع الكلــامت أوالً مــن املعلــم، ثــم ترديدهــا 

جامعيــاً وفئويــاً وفرديــاً. 2- بعدهــا أعطيتهــم الكلــامت 

ويقرأونهــا فــرداً فــرداً. 3- ثــم أعطيهــم قامئــة تحتــوي عــى 

زوجني من الكلامت تختلفان يف صوت واحد للقراءة. 

مثــل: عــيل: أيل. ملعرفــة هــل مييــزون ذلــك يف النطــق 

أم ال؟ 4- كتابة رمز الصوت الناقص يف الفراغ. 5- وضع 

إشــارة حــول الكلمــة التــي فيهــا الصــوت املغايــر.

التقويــــم: لقد استخدمت بعضاً من أنواع التقويم 

التــي  التدريبــات(  إجــراء  أعــاله: طريقــة  الفقــرة  )انظــر 

تقيــس كل املهــارات اللغويــة، مــن ســامع وكالم وقــراءة 

وكتابة يف نهاية كل صوت، وقد اتبعت هذا األسلوب 

االختباري يف نهاية كل صوت لتقويم الطالب، وقياس 

مدى تحصيلهم وفهمهم. ولقد استخدمت االختبارات 

أيضــاً يف نهايــة الفــرتة التطبيقيــة لهــم.

كتابــة صــوت العــن: ويف كتابــة رمــز صــوت العــني، 

رســمت لهم الكلب عى الســبورة، وكان ذيله مرفوعاً، 

فقلت لهم: انظروا إن ذيل الكلب مرفوع، ثم مسحت 

الصــورة وأبقيــت ذيلــه، فوضعــت فــوق الذيــل رقم إثنني 

يف اللغــة العربيــة، فصــار رمــز صــوت العــني، ولكنهــم 

قالــوا: هــذا صــوت العــني. ثــم نبهتهــم إىل مواضعــه يف 

بدايــة الكلمــة ووســطها ونهايتهــا.

وهكــذا صنعــت يف تعليــم بقيــة األصــوات معتمــداً 

الطريقــة ذاتهــا.

دور املعلـــم: إن الصعوبــات مل تكــن واحــدة عنــد 

كل الطــالب، فبعضهــم أفضــل مــن بعــض يف النطــق، 

وبعضهــم كان يصحــح نطقــه بعــد تصحيحــي لــه مبارشة، 

ومنهــم مــن كنــت أدربــه عــى النطــق الصحيــح أكــرث مــن 

مــرة حتــى يســتقيم نطقــه. ولقــد اســتخدمت الرتديــد 

الفــردي، فهــو  الجامعــي، والرتديــد الفئــوي، والرتديــد 

أنجــع أنــواع الرتديــد، ألنــه يشــخص العلــة متامــاً.

أسباب وطبيعة الصعوبات الصوتية وكيف تغلبت 

عليها

ومــن خــالل تعليــم الوحــدات التطبيقيــة لألصــوات 

النطقيــة  أعــاله، ُوجــدت بعــض الصعوبــات  املذكــورة 

وهــذه  األجانــب،  املتعلمــني  هــؤالء  اعرتضــت  التــي 

الصعوبــات ميكــن تلخيصهــا يف أربعــة اتجاهــات؛ هي: 

1- االتجــاه اللغــوي. 2- اتجــاه أســاليب وطــرق التعليــم. 

3- االتجــاه النفــي. 4- االتجــاه العضــوي.

أوالً: االتجــاه اللغــوي: ومــن أســبابه مــا يــيل: 1- عدم 

التمييــز  وجــود هــذه األصــوات عندهــم، 2- وصعوبــة 

ومــن  التعليــم،  وطــرق  أســاليب  إتجــاه  ثانيــاً:  بينهــا. 

أسبابه: 1- عدم املامرسة عى النقط دامئاً. 2- عدم 

القــراءة بصــوت عــال. 3- عــدم تشــكيل األصــوات. ثالثــاً: 

اإلتجــاه النفــي: ومــن أســبابه: 1- الخجــل مــن قــراءة 

اللغــة العربيــة بصــوت عــال. 2- عــدم الثقــة يف النفــس، 

االتجــاه  رابعــاً:  العربيــة.  اللغــة  بأصــوات  النطــق  عنــد 

العضــوي، وأمــا االتجــاه العضــوي، فتمثلــت أســبابه يف 

أن بعضهم لديه لثغة، فمثالً كان ينطق الضاد تاًء وباًء.

وقــد كنــت أتغلــب عــى هــذه الصعوبــات بأن أنطق 

لهــم الصــوت بطريقــة واضحــة مبينــة، وذلــك مــن خــالل 
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الرتديــد الجامعــي والفئــوي والفــردي.

دور املســجل: إن دور املســجل: هــو تنبيــه وإيقــاظ 

الطــالب لالســتامع جيــداً للــامدة املســجلة، وجعلهــم 

حذرين ملا يدور يف املادة من حوارات بني األشخاص.

الطالــب  دور  كان  لقــد  الطالــب:  واهتــامم  دور 

الطريقــة، ويشــارك يف كل  ونشــيطاً يف هــذه  حيويــاً 

التدريبات، ومل يكن سلبياً أبداً، ففي مرحلة االستامع 

كان يصغي للدرس من املسجل واملعلم، ويف مرحلة 

الكالم كان يتكلم وينطق بعض العبارات والجمل، ويف 

مهــارة القــراءة كان يقــرأ الكلــامت والثنائيــات الصغــرى، 

ويف مرحلــة الكتابــة كان مبدعــاً يتذكــر شــكل الصــوت 

ويقــوم برســمه.

كيف علمت املهارات؟ لقد قمت بتعليم مهارات 

اللغــة مــن خــالل الوحــدات التطبيقيــة عــى األصــوات، 

وذلك عى الشــكل التايل:

مهــارة االســتامع: لقــد علمــت مهــارة االســتامع، ( 1

بــأن كنــت أســمعهم الــدرس أوالً مــن املســجل، ثــم 

يســتمعون للــدرس للمعلــم ثانيــة، وهــم يف حالــة 

إنصــات للمســجل والنــص املكتــوب.

ــكالم: وأمــا مهــارة الــكالم، فكانــوا يــرددون ( 2 ــارة ال مه

إىل  مقســامً  وفرديــاً،  وفئويــاً  جامعيــاً  الــدرس 

عبــارات وجمــل، فالجمــل الطويلــة قســمتها إىل 

قســمني، يك يعــوا مــا يقولونــه، مــن دون إخــالل 

الجملــة. تقســيم  عنــد  باملعنــى 

مهــارة القــراءة: وأمــا مهــارة القــراءة، فقــد قــرأت ( 3

ئيــات  لثنا وا لكلــامت  ا ببعــض  قامئــة  عليهــم 

القامئــة  تلــك  أعطيتهــم  ثــم  وغريهــا،  الصغــرى 

التــي قرأتهــا عليهــم والتــي مــرت معنــا يف مهــاريت 

بقراءتهــا. وقامــوا  والــكالم،  االســتامع 

مهــارة الكتابــة: وأمــا بالنســبة ملهــارة الكتابــة، فقــد ( 4

الرسعــة  تعلمهــم  مبتكــرة  طريقــة  معهــم  اتبعــت 

والــذكاء يف الكتابــة، وهــي كتابــة الصــوت ممثــالً 

باملحسوســات التــي ميكــن مراقبتهــا ومالحظتهــا، 

انظــر الفقــرة أعــاله: كتابــة صــوت العــني(.

كيف اســتخدمت الوســائل؟ إن أنجع الوســائل يف 

الواضــح املبــني  مهــارة االســتامع هــي صــوت املعلــم 

املســموع. ويف الــكالم الرتديــد الفــردي. ويف القــراءة 

رشح الــدرس بالصــور واملعينــات، ألنهــا تختــرص كثــرياً 

وأنجعهــا  للمتعلــم.  املعنــى  إيصــال  الوقــت يف  مــن 

يف الكتابــة الرســم الطبيعــي للصــوت مــن خــالل متثيلــه 

الطبيعيــة. باملحسوســات 

البطاقــات  لقــد اســتعملت  الومضيــة:  البطاقــات 

للبطاقــة  الوجــه األول  ألصقــت عــى  بــأن  الومضيــة)9( 

أريهــم  وكنــت  اســمها.  الثــاين  الوجــه  وعــى  الصــورة، 

الصــورة أوالً، ثــم أقــول لهــم اســمها بعــد ذلــك. وكانــت 

البطاقــات وســيلة جيــدة وممتعــة. هــذه 

البطاقــات  اســتخدمت  لقــد  اللغويــة:  األلعــاب 

 ، أوالً الصــورة  اســم  ملعرفــة  لغرضــني:  الومضيــة)10( 

ولتمرينهــم عــى النطــق. كــام تــم اســتخدام غريهــا مــن 

الوســائل)11( وذلــك مــن خــالل عرضهــا عــى الطــالب.

كنــت  املنــزيل:  والواجــب  اإلضــايف  التدريــب 

أطلــب منهــم أن يعملــوا أشــكال الصــوت مجــرداً عــى 

قصاصــات مــن الــورق، وكتابتــه يف كلمــة ومجــرداً يف 

كافــة مواقعــه. كــام كنــت أطلــب منهــم تكملــة الحــرف 

الناقــص يف الكلــامت الــواردة ضمــن الجمــل، وتكويــن 

أكمــل   -1 مثــالً:  املنفصلــة.  األصــوات  مــن  كلــامت 

التاليــة: الكلــامت  الناقصــة يف  الحــروف 

- متى..دمــت إىل ماليزيــا؟ )ق( / - أنــا مــن ال..

را.. )ع( )ق(/ - وأيــن توجــد ال..يوانــات الب..ريــة؟ 

إلــخ. )ح( )ح( 

2- كون كلمة من الحروف املنفصلة التالية:

- ق ط ع - ض غ ط -خ ض ع - غ ص - ح ظ الخ...
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للكتــاب  املعلــم  دليــل  1983م.  عــيل،  فتحــي  يونــس،   -  )1(

بهــا.  الناطقــني  لغــري  العربيــة  اللغــة  تعليــم  األســايس يف 

مراجعــة الســعيد محمــد بــدوي. تونــس: املنظمــة العربيــة 

والعلــوم. ص26-23. والثقافــة  للرتبيــة 

جاسم، جاسم عيل. 2001م. يف طرق تعليم اللغة العربية   -

لألجانــب. الطبعــة الثانيــة: كــواال ملبــور، إيــه إيــس نورديــن. 

انظــر الفصــل الخامــس.

اللغــات  تعلــم  عبــد املجيــد. 1981م.  العــريب، صــالح   -  )2(

الحيــة وتعليمهــا بــني النظريــة والتطبيــق. ط1. لبنــان: مكتبــة 

لبنــان. ص98-88.

حــاالت  اللغــة  تعليــم  1988م.  عــيل.  محمــد  الخــويل،   -

الفــرزدق  مطابــع  الريــاض:  الســعودية،  وتعليقــات. ط1. 

.78 -65 ص التجاريــة. 

الخــويل، محمــد عــيل. 1982م. دراســات لغويــة. ال طبعــة،   -

والنــرش. ص51. للطباعــة  العلــوم  دار  الريــاض: 

لغــري  العربيــة  تعليــم  1989م.  أحمــد.  رشــدي  طعيمــة،   -

الناطقني بها مناهجه وأساليبه. الرباط: املنظمة اإلسالمية 

إيسيســكو. ص225-145. والثقافــة  والعلــوم  للرتبيــة 

إعــداد  طعيمــة، رشــدي أحمــد. 1985م. دليــل عمــل يف   -

املكرمــة:  مكــة  العربيــة.  تعليــم  لربامــج  التعليميــة  املــواد 

ص181-180. العربيــة.  اللغــة  معهــد  القــرى،  أم  جامعــة 

طعيمــة، رشــدي أحمــد. ب/ت. املرجــع يف تعليــم اللغــة   -

العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى. مكــة املكرمــة: جامعــة أم 

القــرى، معهــد اللغــة العربيــة، وحــدة البحــوث واملناهــج، 

العربيــة. ص181-180. تعليــم  سلســلة دراســات يف 

التعليــم يف  سمســاعة، أحمــد الحســن. 1985م. مناهــج   -

معهــد الخرطــوم الــدويل للغــة العربيــة. القســم األول. بحــث 

مقــدم لنيــل درجــة املاجســتري يف تعليــم اللغــة العربيــة لغــري 

للغــة  الــدويل  الخرطــوم  ينــرش. معهــد  بهــا. مل  الناطقــني 

بالســودان. ص73-70. العربيــة 

الجربوع، عبد الله سليامن وآخرون. 1984م. تعليم العربية   -

لغــري الناطقــني بهــا الكتــاب األســايس. الســعودية: جامعــة 

أم القــرى، معهــد اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، وحــدة 

البحــوث واملناهــج.

محمــود، طــه محمــد. 1984م. التعبــري املوجــه للمبتدئــني   -

من غري الناطقني بالعربية. ط1. إرشاف محمود إســامعيل 

صينــي. الريــاض: عــامدة شــؤون املكتبــات جامعــة امللــك 

ســعود.

إعــداد  أســس  1991م.  وغــريه.  الحميــد  عبــد  اللــه،  عبــد   -

الكتــب التعليميــة لغــري الناطقــني بالعربيــة. دار اإلعتصــام. 

ص54-51.

إســامعيل، زكريــا. 1991م. طــرق تدريــس اللغــة العربيــة. ال   -

الجامعيــة. ص91. املعرفــة  دار  إســكندرية:  طبعــة، 

)3(- العريب: املصدر السابق. ص176-166.

ص225-145./  1989م.  الســابقة:  املصــادر  طعيمــة:   -
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.449 ص
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- Jassem, Jassem Ali. Jassem, Zaid Ali, and Dr. 
Jassem, Zaidan Ali. (1995) Drills And Exercises 
in Arabic Writing And Pronunciation For Learn-
ers For Arabic as a Foreign/Second Language. 
Malaysia: Kuala Lumpur: Golden Books Centre 
SDN. BHD.

- Dr. Jassem, Zaidan Ali. (1993). On Malaysian 
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 االإطار املرجعى ملعايري الكفاءة االت�شالية ال�شف�ية لدار�شى
اللغة الناطقني بغريها فى �ش�ء مدخل حتليل اخلطاب

د.حممود جالل الدين �شليمان
أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وكيل كلية الرتبية للدراسات العليا والبحوث، جامعة دمياط

ملدمة

برامــج  الشــفوى يف  التواصــل  تعليــم  أهــداف  تتمثــل 

بغريهــا ىف: للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعليــم 

أوال: استعامل اللغة ألغراض التواصل االجتامعى، 

وتتحدد معايري الحكم عى مدى تحقق الهدف ىف:

التواصــل •  أشــكال  مــن  كشــكل  التفاهــم  تحقيــق 

االجتامعــى.

النفــس بصــورة واضحــة فكــرا ومعنــى •  التعبــري عــن 

ولغــة.

الوصول إىل مستوى يعكس تطبيق االسرتاتيجيات • 

املتعلمة ىف اللغات األم للدارسني.

عــرب  األكادميــى  اإلنجــاز  ىف  اللغــة  اســتعامل  ثانيــا: 

مســارى النجــاح ىف تعلــم املحتــوى، وتحقيــق توقعــات 

التعلــم؛ مــام يخلــق بيئــة صفيــة تنافســية بــني الدارســني 

ىف التعبــري اللغــوى طالقــة ودقــة مــن خــالل:

التعبري اللغوى ىف قاعة الدروس بشكل تفاعى.• 

وتطبيــق •  البنــاء،  التعلــم  اســرتاتيجيات  توظيــف 

األكادمييــة. املعــارف 

ثالثا: استعامل اللغة مبا يتالءم مع السياقات الثقافية 

واالجتامعية.

وهنا تجب اإلشــارة إىل رضورة اســتهداف الوصول 

بالــدارس إىل مســتوى يؤهلــه للتفاهــم بشــكل واضــح، 

الســياقات  ىف  الثقــاىف  الوســط  مــع  يتوافــق  ومبــا 

هــذا  تحقــق  إمكانيــة  وتضبــط  االجتامعيــة املختلفــة، 

الهــدف معايــري هــى:

الحديــث، •  مــن  للغــرض  املناســبة  اللغــة  اختيــار 

والســياق. واملــكان،  واملتلقــى، 

توظيف االتصال الالشفوى ىف نقل الرسالة.• 

التخطيــط الســتعامل اســرتاتيجيات التعلــم لتمديــد • 

االجتامعيــة  والقــدرات  الالشــفوية،  الجوانــب 

والثقافيــة.

مشكعة الدرالة

تحــد ىف مجــال تعليــم  اللغــة املنطوقــة  ميثــل تعليــم 

اللغــة الثانيــة، ويــزداد األمــر صعوبــة ىف إيجــاد مواقــف 

تعلــم تحــاىك املواقــف الطبيعيــة ملامرســة اللغــة. مــن 

اللغــة  تتبــوأ األمــور الخاصــة باســتعامل  هنــا يجــب أن 

فــردى  إطــار  اســتعامال ذى مغــزى موقعــا رئيســا، ىف 

أدورا  الــدارس  فيهــا  إنســانية، ميــارس  أجــواء  تكتنفــه 

متعددة متاثل املامرسة الواقعية لالستعامل اللغوى. 

تتحــدد مشــكلة الدراســة ىف تحديــد اإلطــار  مــن هنــا 

املرجعى ملهارات التواصل الشفوى ىف ضوء مدخل 

تحليــل الخطــاب.

اإلنار الوظرى

ايغصال الشفاى

التفاعــالت  ىف  مالئــم  بشــكل  للغــة  اســتعامل  هــو 

اللغويــة  العنــارص  عــن  فضــال  ويتضمــن  االجتامعيــة، 
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 Paralinguistic اللغــوى  غــري  بالتعبــري  يعــرف  مــا 

وإعــادة  كاإلطنــاب،  اللغويــة  اإلمكانــات  واســتخدام 

الصياغة، والسؤال، والتكرار، والتفسري ؛ بغرض تجنب 

الحديــث. التدفــق ىف  مقاطعــة 

خلفيــة  تعكــس  الشــفوى  االتصــال  ىف  واللغــة 

اجتامعيــة وثقافيــة؛ مــام يجعــل إمكانيــة تحقــق الهــدف 

مــن تعلــم اللغــة رهــن بتدريــب الــدارس عــى مواقــف 

الثقافيــة  املعرفــة  يجعــل  مــا  وهــو  حياتيــة،  اتصاليــة 

متطلــب أســاىس لالســتعامل اللغــوى، ذلــك أن تعــدد 

تعــددا  يســتوجب  والثقافيــة  االجتامعيــة  الســياقات 

ىف اختيــار األشــكال اللغويــة التــى تتناســب مــع هــذه 

الســياقات.

مكانات الكفاءي ايغصالية الشفاية

القــدرة  يطــرح مفهــوم  الشــفوى  التواصــل  ميــدان  يف 

ىف  الكفــاءة  إظهــار  بــه  ويقصــد  نفســه،  الرصيحــة 

مــن  الهــدف  تحقــق  التــى  بالصــورة  اللغــة  اســتعامل 

االتصــال الناجــح ىف املواقــف االجتامعيــة املختلفــة – 

دون عنايــة بالتحليــل القواعــدى – فاملعنــى أهــم مــن 

تركيب اللغة، والهدف األساىس من تدريس التواصل 

الشــفوى هــو تطويــر املهــارات الرصيحــة، وميكــن رصــد 

القــدرة الرصيحــة وخصائصهــا: مكونــات 

ىف  لغــوى  اســتعامل  يعكســها  معرفــة  أنهــا  أوال: 

املرحلــة التــى تســبق متكــن املتحــدث مــن فهــم قواعــد 

اللغــوى واســتعاملها. اإلنتــاج 

ثانيا: تعكس معرفة ثقافية واجتامعية تتيح للدارس 

إحداث التفاعل اللغوى.

ثالثــا: تهــدف إىل جعــل املتحــدث باللغــة مؤهــال 

الســتعاملها بشــكل صحيــح، ومكوناتهــا:

والطالقــة  الدقــة  بعــدى  اإلشــارة إىل  ومــن املهــم 

مهــامن  معيــاران  وهــام   Accuracy & Fluency

للحكــم عــى نجــاح تعلــم اللغــة، فالطالقــة تعنــى بتطويــر 

اللغويــة  الرتاكيــب  اســتعامل  عــى  املتحــدث  قــدرة 

بدقة، وتوىل اهتامما باملحتوى الذى يعكس مضمونا 

بــدال مــن الرتكيــز عــى اســتعامل الوحــدات اللغويــة، أمــا 

فيــام يتعلــق بالدقــة فتشــري إىل قــدرة املتحــدث عــى 

إنتــاج جمــل صحيحــة تركيبيــا.

وأبعاد الطالقة تتمثل ىف:

كــم الخطــاب، أو طــول املــدة التــى يتحــدث فيهــا • 

املتحــدث.

تدفق الخطاب مقيسا بالتمهل أو التأىن ىف األداء.• 

التغلــب عــى العقبــات التــى تحــول دون االســتمرار • 

يف الحديــث كالــرتدد والتمهــل.

إن االســتعامل اللغوى لدارس اللغة العربية يجب 

أن يعالج ىف أطر السياق واملحتوى والوظيفة والدقة:

فالســياق: ميثل اســتجابة توضع فيها اللغة موضع • 

االســتعامل الفعى كام تتطلبها املواقف الحياتية 

رســمية كانــت أم اجتامعيــة، وهــو يســتلزم مامرســة 

أنشــطة حياتيــة.

فكــرا •  االســتجابة  هــذه  مكونــات  هــو   : املحتــوى 

وتلفظــا. وقواعــد  ومفــردات  ومعنــى 

الوظيفة : فهى ما يحققه الكالم من بناء للعالقات • 

االجتامعية أو صقلها من ناحية، ونقل للمعلومات 

من ناحية ثانية.

وتطويــر هــذه األطــر ليــس عمليــة خطيــة حيــث ميكــن 

لألنشــطة أن تســتغرق الجوانب الثالثة األول، ىف حني 

اللغــة، وميكــن  تنتــج عــن مامرســة  أن الدقــة ميكــن أن 

تتــآزر  اللغــة  الســبب ىف هــذا إىل أن مهــارات  إرجــاع 

املهــارات ليتحقــق اإلنتــاج اللغــوى.

الــدراىس  تكــون مالمــح الربنامــج  ا يجــب أن  لذ 

تحديــد  أو  بالتنســيب  تبــدأ  الشــفوية:  للمهــارات 

املعالجــة  ثــم   .Placement لــدارس  ا مســتوى 
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تتيــح  التــى   Sequenced Curriculumاملمتــدة

االتصــال  مواقــف  يف  الــدارس  أدوار  لتعــدد  مجــاال 

مــع  الكفــاءة  بتطويــر  الخــاص  الخــط  ثالثهــا  الشــفوى. 

مراعاة استغراق املعالجات للمهارات اللغوية األربعة 

تجــارب  تطويــر  إىل  يــؤدى  وهــذا  التفكــري.  ومهــارات 

الــدارس االجتامعيــة والنفســية واألكادمييــة. وكل هــذا 

يتحقــق مــن خــالل توفــري بيئــة لغويــة قوامهــا االقتصــار 

عــى اللغــة العربيــة، وتجنــب اســتخدام لغــة الــدارس 

األصليــة.

Discourse analysis غحعيل الط اا

يرتبــط مصطلــح الخطــاب يف دالالتــه األوىل باملحادثــة 

أو بالحديــث الحــوارى، ومــن جهــة ثانيــة فــإن الخطــاب 

دوما ميثل فعال اجتامعيا بحيث ال ميكن فهمه مبعزل 

تأثــريه وتداخلــه ىف العالقــات االجتامعيــة، ومــن  عــن 

جهــة ثالثــة فإنــه يرتبــط بالنســق االجتامعــى، وعــى هــذا 

ميكــن اســتخالص أن الخطــاب يشــكل وحــدة تواصليــة 

مجموعة بظروف إنتاج معينة، وتشري إىل جنس معني 

مــن أجنــاس الخطــاب.

أمــا تحليــل الخطــاب فيقصــد بــه: معرفــة مختلــف 

املرجعيــات الخطابيــة )األســس املعرفيــة، والخلفيــة، 

واألطــر النظريــة للخطــاب(، التــى أســهمت ىف تشــكله، 

مبعرفــة : مضامينــه - محتوياتــه – غاياتــه – معايــريه – 

فضائه – بنياته – جنسه ؛ ليتحقق التحليل األمر الذى 

التشــابك والتعقيــد، وهــى  العمليــة غايــة يف  يجعــل 

 prior تتطلــب مــن أجــل التحكــم فيهــا معرفــة ســابقة

knowledge تحفهــا معــارف رافــدة أخــرى مــن جهــة، 

والتحكــم ىف مامرســة بعــض املصطلحــات التــى، تقــود 

إىل “ التحليــل “ – كمصطلــح جامــع – مــن جهــة أخــرى

كام أن األداء اللغوى ميكن أن يتحدد ىف مستويات 

واســتعاملها  لغويــا،  انضباطهــا  بحســب  أمــور  ثالثــة 

إلمكانــات اللغــة:

األداء العاّمى: ينقل ما ىف الحياة اليومية برتاكيب • 

وأصوات فيها االضطراب والُعْجمة.

بأصــوات •  ويكــون  األفــكار،  لنقــل  العلمــى  األداء 

فحســب. الصّحــة  تعتمــد  وتراكيــب 

ىف •  ويظهــر  التجــارب:  لنقــل  الفّنــى  املســتوى 

والبالغــة،  الفصاحــة  تعتمــد  وتراكيــب  أصــوات 

املؤثّــرة. والعبــارة 

وينطوى تحليل الخطاب عى ثالثة فروع متكاملة:

بنيــة الخطــاب  بــه  أوال: شــكل الخطــاب : ويقصــد 

نــص متامســك. اللغويــة الشــكلية مــن حيــث هــو 

ثانيا: مضمون الخطاب : أى املعنى الذى يحمله 

الوحــدات  تفاعــل دالالت  مــن  املتــأىت  الخطــاب 

اللغوية املكونة له عالقة النص بالجوانب النفسية 

واالجتامعيــة.

ثالثــا: ســياق الخطــاب ومرجعــه : ويقصــد بــه األطــر 

أنجــز فيهــا  التــى  والثقافيــة واالجتامعيــة  املعرفيــة 

الخطــاب.

الكفاءي الشفاية وغحعيل الط اا

يــؤدى الخطــاب وظيفتــه مــن خــالل تفاعــل ســتة عنــارص 

رئيسة، من منطلق أن اللغة ذات بعد لساىن وظيفى، 

وأنها ســتة عنارص، وســت وظائف، هى:

املرسل ووظيفته انفعالية تتضمن قيام، ومواقف ( 1

عاطفية، ومشاعر وأحاسيس يسقطها املتكلم.

املرسل إليه، وهو املخاطب ووظيفته تأثريية؛ إذ ( 2

يتــم التاثــري عليــه بغيــة إقناعــه. وتكــون العالقــة بــني 

املرسل واملتلقى إيجابية أو سلبية.

التواصــل ( 3 وظيفــة  ىف  تتجســد  التــى  الرســالة 

الشــفوى( االتصــال  املعرىف.)وهــى 

املرجــع، والوظيفــة املرجعيــة ترتكــز عــى وظيفــة ( 4

الرســالة بوصفهــا مرجعــا، وواقعــا رئيســا تعــرب عنــه 

تلــك الرســالة. )هــدف االتصــال(

عــى ( 5 الحفــاظ  أى  حفاظيــة؛  ووظيفتهــا  القنــاة 

عمليــة التواصــل واإلبــالغ وعــدم انقطاعه.)اللغــة 
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الشفوية(

الــرشح ( 6 عــى  وتقــوم  تفســريية،  اللغــة ووظيفتهــا 

والتفســري والتأويــل، للوصــول إىل وصــف الرســالة 

لغويــا، باالســتعانة باملعجــم، والقواعــد اللغويــة، 

واألرضيــة املشــرتكة بــني املرســل واملســتقبل.

وتقوم هذه الوظائف تقوم عى عنارص، هى:

عــن معتقــدات •  التعبــري  يتمثــل ىف  عنــرص ذاىت: 

واهتامماتــه. ومقاصــده،  املرســل، 

عنــرص موضوعــى: يتمثــل ىف غلبــة كل وظيفــة عــى • 

نــوع مــن ألــوان الرســائل.

عنرص تواصى: بني املرســل، واملتلقى يدّل عى • 

معرفة مشرتكة بينهام.

عةقة الرتاغيجيات الااافل راحعيل الط اا:

:اســرتاتيجية املصــادر Resourcing وفيهــا  أولهــا 

يــدرب الــدارس عــى اســتخدام مســاعدات تتمثــل 

ىف املفــردات، والرتاكيــب، واألفــكار؛ ملســاعدته 

عــى مواصلــة الحديــث، وتتناقــص املســاعدات 

كلــام تقــدم مســتوى األداء.

.Paraphrasing ثانيها : إعادة الصياغة

.Using self-repetition ثالثها : التكرار الذاىت

.Using fillers رابعها : استعامل الحشو

.Using self-correction خامسها: التصحيح الذايت

 Asking for التكــرار  وطلــب  الســؤال  سادســها: 

.repetition

.Asking for clarification سابعها: االستيضاح

 Asking for لتوكيــد  ا بغــرض  الســؤال   : ثامنهــا

.c o n fi r m a t i o n

كام أن نجاح ايغصال الشفاى رهن 
رالادريب عىل مجماعة من اارلاد:

مهارات الوعى الصوىت 

 Phonological

Awareness Skills

املهارات االجتامعية 

والشخصية

إدارة التفاعل اللفظى.

تخليص االستعامل من 

الحشو.

مهارات التفاوض حول 

املعنى.

مهارات االستامع.

التعبري ىف أغراض 

مختلفة.

أداء أدوار متنوعة ىف 

االتصال الشفوى.

التواصــل  مهــارات  عــى  التدريــب  إطــار  وتــدور ىف 

مجموعــة مــن العوامــل ذات التأثــري املبــارش ىف إنجــاح 

برامجــه:

 Sociocultural أولها: العوامل االجتامعية والثقافية

.Factors

.Affective Factors ثانيها: العوامل العاطفية

ثالثها: القدرة الرصيحة.

الجانب الا بيلو

يستند اإلطار املرجعى املستمد من مدخل تحليل الخطاب 

لتحديد معايري الكفاءة االتصالية الشفوية إىل :

مجــال االســتخدام : عــام – خــاص – وظيفــى – ( 1

تعليمــى.

اماكن االستعامل اللغوى ىف كل مجال.( 2

املؤسسات ذات الصلة باالستعامل اللغوى.( 3

ىف ( 4 اللغــة  معهــم  تســتعمل  لــني  ا األشــخاص 

املختلفــة. املجــاالت 

األشياء املرتبط باملجاالت املختلفة.( 5

األحداث املرتبطة بكل مجال.( 6

األفعال ىف كل مجال.( 7

النصــوص التــى متثــل محتــوى التواصــل ىف كل ( 8

مجــال.
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ومفثام اإلنار املرجلو
يتضمــن املعــارف واملهــارات التــى يجــب تنميتهــا • 

لــدى الدارســني ليتواصلــوا بشــكل جيــد.

يحــدد معايــري الكفــاءة لتيســري قيــاس التقــدم اىل • 

يحــرزه الــدارس اثنــاء الدراســة.

يقســم الكفــاءة اللغــوى إىل مســتويات جزئيــة ميكــن • 

تدريســها، ومامرســتها، قياسها.

واملحتــوى، •  لألهــداف،  التفصيــى  اإلطــار  يعــني 

والتدريبــات.

ينطلق من أن الدارس يجب أن يستعمل اللغة ىف • 

مواقف وسياقات اجتامعية.

الدارســني، •  احتياجــات  وفــق  اللغــة  يوجــه دراســة 

قدراتهــم. بجانــب  ودوافعهــم  وقدراتهــم، 

يخطط لجعل املتعلم موجه ذاتيا وهذا يتضمن :• 

تطويــر وعــى الدارســني باملعــارف التــى يجــب أن ( 1

يبلوغهــا.

أن ( 2 يجــب  التــى  لألهــداف  الدارســني  تحديــد 

. هــا يحققو

استخدام أدوات التقييم الذاىت.( 3

اختيار املواد التعليمية.( 4

تقديم مستويات مرحلية للكفاءة اللغوية.• 

تحديــد القيــود والــرشوط اللغويــة الســتخدام اللغــة • 

ىف الســياقات االجتامعيــة املختلفــة.

تدريب الدارسني عى اسرتاتيجيات ألداء املهام، • 

تنميــة  يــؤدى إىل  مــام  ؛  الخــربات  يكتســبون منهــا 

الكفــاءات التواصليــة.

لهــا •  ان  عــى  االتصاليــة  الكفــاءة  مــع  التعامــل 

 ، ) يحيــة لترص ا ت  نــا لبيا ا ( رف  ملعــا ا : ن نبا جا

ئيــة(. )اإلجرا واملهــارات 

طبقــا •  تتغــري  التــى  والعوامــل  األحــداث  تحديــد 

للموقــف )عوامــل ماديــة وغريهــا( والتــى قد تتواجد 

تعامالتــه  تنشــأ  بيئتــه حيــث  أو ىف  الفــرد،  داخــل 

االتصاليــة.

املساايات املرجلية مللاي  ايغصال الشفاى

املستوى األوىل : ويتضمن مهارة الدارس ىف:

تســد •  التــى  الشــائعة  والتعبــريات  الجمــل  فهــم 

األساســية. تــه  تحنياجا

بأشــياء •  متعلقــة  الروتينيــة  املواقــف  التفاهــم ىف 

دارجــة.

الحديث عن نفسه، والبيئة، واحتياجاته.• 

طرح أسئلة. إجراء حوار بسيط.• 

املستوى الذاىت : ويتضمن مهارة الدارس ىف:

فهم املناقشات ىف مجال التخصص.• 

التفاهم بتلقائية وطالقة.• 

محاورة أبناء اللغة األصليني.• 

)األحــداث •  متعــددة  موضوعــات  عــن  التعبــري 

والعيــوب( املزايــا  وذكــر  واألهــداف  والتجــارب 

التعبري عن الرأى.• 

املستوى املتقن : ويتضمن مهارة الدارس ىف:

فهم ما يسمع دون عناء.• 

تلخيص املعلومات التى جمعها أو استمع إليها.• 

التعبــري بتلقائيــة وطالقــة ودقــة , وتوضيــح املعــاىن • 

املعقــدة.

إدراك املعاىن الضمنية.• 

استخدام اللغة ىف الحياة العلمية واالجتامعية.• 

وبصــورة •  تفصيليــا،  املعقــدة  األمــور  عــن  التعبــري 

ومفصلــة. واضحــة 

واإلنار املرجلو   غط ي ه لعمثام العتاية 
الشفاية يو عق من غحديد:

لهــا  يتعــرض  التــى  الحيــاة  ومجــاالت  املجــال،  أوال: 

إىل: وينقســم  الــدارس، 

األرسة ( 1 مــع  واألرسة  املنــزل  الخــاص:  املجــال 

واألصدقاء.
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املجال العام: يقوم فيه الدارس بأعامل مختلفة ( 2

ألغراض متنوعة.

يقــوم ( 3 الــذى  املجــال الوظيفــى: وميثــل املحيــط 

فيــه املــرء بعملــه.

املجال التعليمى: وهو الذى يتبقى فيه الدارس ( 4

تعليمه.

وهذا يتضمن :

من املخاطب؟

ما موضوعات 

الحديث ؟

ما طبيعة 

العالقة ؟

ما املهارات 

املطلوبة ؟

ما املهام ؟

ما املساعدات؟

ثانيا : املوقف، وفيه يجب النظر إىل :

املكان والزمان.

املشاركني ىف الحديث.

األشياء املحيطة

النصوص.

األحداث التى تقع.

العمليــات التــى ينفذهــا 

األشــخاص.

ثالثا : الرشوط والقيود، وتنقسم إىل :

األداء الشفوى - الرشوط االجتامعية - الوقت.

النصوصاألفعالاألحداثاألشياءاألشخاصاملؤسسةاملكاناملجال

املنزلالخاص

الغرفة

الفندق

الشاطئ

النادى

الوالداناألرسة

األبناء

العم وأبناؤه

الخال وأبناؤه

الجد

الجدة

الصديق

املالبس

األثاث

اللعب

أدوات 

النظافة

أدوات 

املطبخ

الحقيبة

الكتب

لقاء

احتفال

زيارة

نزهة

عطلة

رحلة

عيد

أعامل يومية

أعامل يدوية

مامرسة هواية

مشاهدة التلفاز

استعامل الهاتف

استعامل 

الحاسوب

قنوات 

التلفاز

وسائل 

اإلعالم

الخطابات

الرسائل

الشارعالعام

املتنزه

املواصالت

املتجر

امللعب 

املطعم

الفندق

النوادى

الجمعيات

األحزاب

املسجد

البنك

الربيد

السوق

املستشفى

العيادة

املطار

املوظفون

العامل

الشيخ

رجل الرشطة

البائع

املسئول

الطبيب

املدرب

السائق

النقود

االستامرات

البضائع

األدوات

جواز السفر

دفرت البنك

الشيك

الفاتورة

الروشتة

التذكرة

اجتامع

مرض

قامئة

احتفال

استفسار

استعالم

البيع

الرشاء

تقديم طلب

الرحلة

الرتفية

سداد رسوم

بيانات

مالحظات

تذاكر

إرشادات

قوائم

عقود

برامج

إعالنات

تعليامت

دعاية
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املكتبالوظيفى

املصنع

البنك

املزرعة

الفندق

الرشكة

املؤسسة

النقابة

املدير

الزميل

العامل

الفالح

اآلالت

األجهزة

العدد

املحادثة

املقابلة

اجتامع

التفاوض

التشاور

أعامل إدارية

البيع

التسويق

النقل

أعامل الحاسوب

خطابات

تقارير

كتيبات

الفتة

وصف

مدرسةالتعليمى

معهد

فصل

املعمل

بيت الطلبة

امللعب

املرسح

املدارس

املعاهد

الجامعات

جمعيى 

علمية

معلم

مدير

موظف

عامل

دارس

حارس

أدوات

حاسوب

كتب

حقائب

أجهزة

لوحات

تعليامت

يوم 

دراىس

إجازة

اجتامع

مهرجان

أنشطة

مشكالت

تدريس

عمل باملعامل

دراسة

زيارة املكتبة

معايشة

دراسة ميدانية 

واجبات

كتب 

الدراسة

مراجع

تدريبات

تكليفات

مراجع

موضوعات االتصال :

السفر والرحالتشغل وقت الفراغالحياة اليوميةالبيانات الشخصية

التعليم والتدريبالصحة والنظافةالعالقات اإلنسانيةالرتفية

األماكنتقديم الخدماتالطعام والرشابالبيع والرشاء

التواصلاملواصالتالطقساللغة

ولكل مجموعة تصنيفها الخاص، فمثال العالقات اإلنسانية :

السؤال عن مكانتقديم النفسزيارة املريضالتعارف

االعتذاراملواساةالتهنئةالزيارات العائلية

وميكن تحديد:

األماكن : املنزل – النادى – املستشفى – املسجد.( 1

املؤسسات : األرسة – األصدقاء – االجريان – الزمالء.( 2

األشياء : هواتف – الرسائل( 3

األحداث : احتفاالت – مناسبات( 4

األفعال: زيارة – مشاركة – لقاء – اتصال.( 5

املراجع:

رشــدى أحمــد طعيمــة، ومحمــود كامــل الناقــة: )2004( تعليــم 

أم  بــني املناهــج واالســرتاتيجيات، جامعــة  اتصاليــا  اللغــة 

القــرى.

شــنان قويــدر )2011( : تحليــل الخطــاب والتداوليــة، الجزائــر : 

جامعــة تيــزى وزو.

عبــد الهــادى ظافــر الشــهرى)2004(: اســرتاتيجيات الخطــاب، 
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 اال�شرتاجتيات واالآليات املعرفية الإك�شاب مهارات 
اللغة العربية لغري الناطقني بها

فاطمة الزهراء اأغالل بوكرمة
جامعة محمد بوقرة محمد بومرداس )الجزائر(

امللدمة

الثانيــة لغــري  يتفــق الباحثــون عــى أن اكتســاب اللغــة 

الناطقــني بهــا، يتوقــف عــى نظامــني مســتقلني: نظــام 

مكتســب ونظــام التعلــم، أمــا املكتســب هــو نتــاج مــا 

وراء الوعي كثري الشبه بعملية اكتساب األطفال لغتهم 

املنســاب  بالتخاطــب  تفاعــال  تتطلــب  التــي  األوىل 

التواصــل ال عــى  يركــز املتكلــم عــى  طبيعيــاً، حيــث 

مــن  أهميــة  أقــل  التعلــم  يجعــل  “مــا  النطــق،  شــكل 

االكتساب” )Schutz, 2002(. الن التعلم يرجع إىل 

االســرتاتيجيات املعرفيــة التــي يلجــأ إليهــا املتعلــم )70 

.)Tardif :

وتبني ســيكولوجيا املعرفة، أن املعرفة القبلية يف 

اكتساب اللغة الثانية تشكل أهم متغري يف بنائها، ألن 

“ كل تعلــم يفــرتض تدخــل املعــارف الســابقة ملعالجــة 

 : زغبــوش،2005  عيــى  )بــن  الجديــدة”  املعــارف 

ناتــج  الرتاكــم املعــريف أساســا هــو  لكــون  42(. ذلــك 

الربــط بــني املعــارف الجديــدة واملعــارف القبليــة )39: 

Tardif(. فإذا تعذر هذا الربط، فإن مآل املعلومات 

الجديــدة هــو النســيان، الن “ اللغــات األجنبيــة تتمركــز 

للباحــات  املشــكلة  الدمــاغ  مناطــق  مــن  كوكبــة  يف 

).2005 ,Hufeisen( “ الدماغية الخاصة باللغة األم

وعبــارات  كلــامت  معنــى  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 

اللغة بالنسبة لغري الناطقني بها، ال توجد يف الرسالة 

نفسها وإنا، يعتمد املتعلم يف املرحلة األوىل “عى 

الرتكيبــة املعرفيــة )أنــاط التفكــري( التــي توجــد لديــه، 

 .)2006 ،Weinberg( “ اللغــة التفكــري يســبق  الن 

بالنــوع  الخاصــة  القــدرة   “ متثــل  اللغــة  كانــت  وملــا 

البرشي عى التواصل، عن طريق منظومة من الدالئل 

الصوتيــة تقتــيض وجــود وظيفــة رمزيــة ومراكــز دماغيــة 

متخصصة وراثيا لذلك “ )Dubois 2002(، يستلزم 

منــا هــذا يف املرحلــة األوىل مــن تدخلنــا التعــرف عــى 

املراكــز الدماغيــة اللغوية.فــام هــي املراكــز الدماغيــة، 

ومــا هــو تخصــص كل منهــا ؟

1- املراكز العتاية لعدماغ وغطصصثا

لقد بني التقدم التكنولوجي عن طريق تقنيات التصوير 

الدماغي الوظيفي )EEG، PET، IRM(، أن للدماغ 

البــرشي مراكــز متخصصــة يف اكتســاب وتعلــم اللغــة. 

تقوم هذه املراكز العصبية بـ “ تأسيس اتصاالت تؤدي 

إىل إنشــاء مصفوفــة معالجــة املعلومــات والوحــدات 

الخاصــة باللغــة يف نصــف الكــرة املخيــة األيــرس، للقيام 

 ,2010 ,Milne( “ القــراءة والكتابــة واإلمــالء مبهــام 

اللغويــة،  للبيانــات  املعرفيــة  املعالجــة  P10(. أمــا 

عــى  أخــرى  بتدخــل عوامــل  تجــرى يف مراحــل  فهــي 

مســتوى املراكــز العصبيــة. فــام هــي مراحــل املعالجــة 

املعرفية،ومــا هــي املناطــق الدماغيــة التــي تجــرى عــى 

مســتواها املعالجــة املعرفيــة ؟
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1/ مرايل امللالجة امللراية لعبيانات العتاية

تتم معالجة املعلومة اللغوية عى مستوى الدماغ عرب 

عــدة مراحــل معرفيــة تربــط اإلنســان مبحيطــه التعليمــي 

اللغوي. وتنقســم هذه املراحل إىل قســمني أساســني 

لــه دور يف  والثــاين  الفهــم،  يلعــب دورا يف  األول   “

اإلنتــاج، أمــا عمليــة التخزيــن يف الذاكــرة، فهــي تتطلــب 

القســمني معــا والــكل يجــرى تحــت الســريورة العقليــة 

“)Anderson in Cossu(. أمــا املراحــل:

1-1- مرحلــة اإلدخــال: يقصــد بهــا مرحلــة اإلدراك عنــد 

البيانــات  إىل  املتعلــم  يتعــرض  حيــث  اللغــة،  تعلــم 

تتلقــى  الفعليــة )أصــوات وعالمــات مكتوبــة وصــور(. 

أعضاء الحس )األذن والعني( هذه البيانات، لتشكيل 

الحــروف،  تجميــع  أو  األصــوات  مــن  متصلــة  سلســلة 

إلحالتهــا إىل الدمــاغ أيــن تتــم معالجتهــا.

1-2- مرحلــة املعالجــة: تحــدد هــذه البيانــات اللغويــة 

التــي تــم جمعهــا وفرزهــا وتخزينهــا يف الذاكــرة الفوريــة 

)قصــرية املــدى( بنــاء عــى مــا هــو موجــود مــن بيانــات 

قبليــة يف الذاكــرة طويلــة املــدى. مــا يســمح بتفســريها 

ثــم تخزينهــا مؤقتــة.

1-3- مرحلــة التخزيــن: بعــد تفســري البيانــات )اكتســاب 

معناهــا( وتخزينهــا، ســتصبح املعلومــات املخزنــة يف 

الذاكرة طويلة املدى، تلعب دور املرجعية املتطورة.

تنســيق  هــذه املرحلــة، ســيتم  يف  النقــل:  - مرحلــة 

املغــزى  ذات  اللغــة  عنــارص  إىل  وترجمتهــا  الرســالة 

)الكلــامت والعبــارات(، وميكــن لهــذه العمليــة فضــال 

عــن عمليــة املعالجــة أثنــاء الفهــم أن تــؤدي إىل الــرتدد 

التغيــريات. الــوراء و إىل  والرجــوع إىل 

1-4- اإلنــــــتاج اللغــوي: ميكــن للفــرد املتعلــم أن ينتــج 

أو مقــروء. وال ميكــن  إمــا يف شــكل مســموع  الرســالة 

لإلنتــاج الشــفوي أن يتــم إال إذا كان املســموع القبــيل 

مقبــول، الن إنتــاج الرســالة ال يحــدث إال بنــاء عــى مــا 

تعلمــه الفــرد املتعلــم مــن خــالل االســتامع.

الكتســاب  الرئيســية  واملناطــق  العصبيــة  2-املراكــز 

اللغــة وتعلــم 

املعالجــة  مراحــل  أن  املوضــوع،  أدبيــات  تبــني 

عصبيــة  مراكــز  تســتلزم  اللغــة،  الكتســاب  املعرفيــة 

متخصصــة، ومناطــق رئيســية اكتســاب اللغــة. وتوجــد 

هــذه عــى مســتوى القــرشة املخيــة، ولــكل منهــا وظيفــة 

خاصــة بهــا :

- الشكل )1( ميثل املراكز واملناطق الرئيسية للغة

توجــد يف   :)frontal lobe( 2-1- الفصــوص الجبهيــة

التذكــر  عمليــات  تنظيــم  وظيفتهــا  الدمــاغ  مقدمــة 

املعــريف وتوجيــه النشــاط الحــريك. ولهــا دور أيضــا يف 

اللفظــي. والتعلــم  اللفظيــة  الطالقــة 

-2-2 الفصــوص الجداريــة )Pariétal lobe(: موقعهــا 

يف الجهة العلوية للدماغ، لها السيطرة عى عضالت 

الوجه والفم وأجهزة النطق املستخدمة يف التخاطب 

نقــل املثــريات الحســية  لهــا دور يف  الــكالم.،  وإنتــاج 

الســمعية والبرصيــة.

-2-3 الفصوص الصدغية )temporal lobe(: توجد عى 

جوانب الدماغ فوق األذن، ترتبط بنشاط الكالم )نطق 

الكلــامت املختلفــة،  بــني معــاين  صــويت(، وبالتمييــز 

ومخارج صوتية عى مستواها تتم طبقا لدقة الرتكيب 

أمــا  الدماغيــة.  القــرشة  مــن  لهــذه املناطــق  الوظيفــي 

يكمــن  الســفى)منطقة ديجريــن(  املنطقــة الصدغيــة 

.)2007,Dufosse( دورهــا يف فهــم الكتابــة

2-4- الفصوص البرية: )occipital lobe( توجد يف 
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الجهة الخلفية للدماغ، تقوم بتحليل املثريات البرصية 

املعلومــات  ترجمــة  بعــد  مرئيــة،  صــورة  إىل  لترتجــم 

املنقولة إيل القرشة الدماغية.وإصابة هذه املناطق، 

ميكنهــا أن تــؤدي إىل عــدم القــدرة عــى تذكــر األســامء 

 agraphia وإىل عدم القدرة عى الكتابة anomia

ترجــع هــذه  القــراءة alexia،ال  القــدرة عــى  أو عــدم 

االضطرابــات إىل مشــاكل البــرص، وإنــا تظهــر فقــط يف 

حالــة اســتخدامات لغويــة خاصــة.

وعليــه، ال ميكــن لهــذه املراكــز اللغويــة مهــام كان 

بــدون  وتعلمهــا  اللغــة  باكتســاب  تســمح  أن  نشــاطها 

تدخــل املناطــق الرئيســية للغــة )الباحــات العصبيــة(. 

فــام هــي املناطــق الرئيســية للغــة ؟

مــن  هــي جــزء   :)l’aire de Broca( بــروكا باحــة   -5-2

املنطقة اللغوية، توجد يف الجانب األيرس من الدماغ 

الكلــامت والجمــل املنطوقــة  بنــاء  البــرشي. وظيفتهــا 

كحــروف  الوظيفيــة  الكلــامت  واختيــار   ،)output(

الجــر والعطــف وتعيــني معــاين املفــردات. وترجــع هــذه 

األدوار لكــون الباحــة قريبــة مــن منطقــة التحكــم يف حركــة 

)الجهــاز  واللســان والحنجــرة  والفــك  الوجــه  عضــالت 

الصــويت(.

تســمى   :)de Wernicke l’aire( 2-6– باحــة فرينيــك

التعامــل  منطقــة  أو  اللغــة،  اكتســاب  مبنطقــة  أيضــا 

مــع اللغــة الــواردة إىل الدمــاغ )input( ســواء أكانــت 

بالذاكــرة  صلــة  لهــا  محــكاه.  أم  مقــروءة  أم  مكتوبــة، 

قصــرية املــدى. ومــن وظائفهــا “ اســتقبال املدخــالت 

الســمعية، فهم وتفســري الكالم وتعيني معناه، وتفســري 

املفــردات واختيارهــا بهــدف إنتــاج الجمــل، أي تقــوم” 

بفك شفرة )Decoding( الحروف والرموز املكتوبة، 

وتحويلهــا إىل أصــوات ولغــة منطوقــة كــام تقــوم بفهــم 

)Compréhension( املادة املقروءة وتحويلها إىل 

معنــى” )إســامعيل الصــاوي،2009: 206(

2-7- الحزمــة املقوســة )fuseau arqué(: متثــل حلقــة 

وصل بني باحة بروكا بباحة فرنيى. لها دور يف عملية 

الرتميــز والتخزيــن و االســرتجاع.يف حالــة مــا إذا كانــت 

يســتعمل  املتعلــم،  لــدى  اللغويــة معروفــة  البيانــات 

الجــزء الســفيل منهــا لتســرتجع املعلومــة برسعــة مــن 

الذاكرة طويلة املدى آما إذا كانت املعلومات حديثة 

غــري معروفــة، يســتعمل الجــزء العلــوي للحزمــة ملعالجــة 

البيانــات.

ــة )angulaire gyrus(: تقــع هــذه  ــة الزاوي 2-8- التلفيف

الفــص الجــداري، خلــف منطقــة  املنطقــة يف أســفل 

فرينيى وأمام مناطق االستقبال البرصي وهي مسؤلة 

عــن تحويــل الرســالة البرصيــة إىل رســالة ســمعية. فهــي 

إىل  يحتــاج  مــا  وكل  البرصيــة  القــراءة  وظيفــة  تســهل 

الربــط بــني مــا هــو بــرصي ومناطــق الــكالم. كــام تربــط 

بني املسموع وصورته املدركة، وتقوم بتسمية األشياء 

واســتيعاب الشــكل املكتــوب للغــة.

3- أنااع الذاكري و اكاساا العتة

يؤكــد علــم النفــس العصبــي املعــريف أن الذاكــرة متثــل 

قــدرة املتعلــم عــى  “نشــاط عقــيل معــريف، يعكــس 

ترميــز وتخزيــن وتجهيــز أو معالجــة املعلومــات املدخلــة 

واســرتجاعها” )محمــد قاســم عبــد اللــه، 2003(. وأن 

الذاكــرة الناشــطة، هــي مــن “بــني الّنشــاطات املعرفيــة 

)بوخــراز،  للفــرد”  النظــام املعــريف  أهميــة يف  األكــرث 

يتطلــب  اللغــة وتعلمهــا،  اكتســاب  أمــا   .)16: 2001

أكــرث مــن ذاكــرة ال توجــد حــدود بينهــا:

يف  األوىل  املرحلــة  متثــل  الحســية:  الذاكــرة   -1-3

نســق التذكــر لتخزينهــا املعلومــات الحســية البرصيــة 

مــن  الحســية املعلومــات  الذاكــرة  الســمعية.تنقل  أو 

الذاكــرة قصــرية املــدى، حيــث تســمح  الحــواس إىل 

بنقــل حــوايل 4-5 وحــدات معرفيــة )كلمــة أو حرفــا أو 

نظــام  الواحــد، حســب  الوقــت  أو صــورة( يف  جملــة 

املعالجــة.

3-2- الذاكرة قصرية املدى: تحافظ عى املعلومات 

ثــالث وظائــف: جمــع املعلومــات  لهــا  ثــواين،  لبضــع 
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للتخزيــن  املعلومــات  معالجــة  اآلين،  لالســتعامل 

الذاكــرة طويلــة  مــن  املعلومــات  واســرتجاع  الفعــال، 

املــدى قصــد تجديدهــا يف الذاكــرة قصــرية املــدى.

الذاكــرة قصــرية  مــن  جــزء  هــي  العمــل:  ذاكــرة   -3-3

املــدى، والجــزء الحيــوي لنظــام الذاكــرة الــكيل، متثــل 

مركــز الوعــي )اإلدراك( يف نظــام معالجــة املعلومــات. 

هــي أكــرث” تأثــريا يف تنشــيط املعلومــات داخــل الذاكــرة 

املعرفيــة  النظــم  خــالل  مــن  مؤقتــا،  بهــا  واالحتفــاظ 

املتصلــة بهــا. لهــا دور معــريف خــاص بالتعلــم والتفكــري 

املنطقــي والفهــم “) مســعد أبــو الديــار، 2012: 15(. 

وتتضمن ثالثة نظم: املنظم املركزي اإلداري، السجل 

البــرصي الفضــايئ، والحلقــة الصوتيــة:

يعمــل كمراقــب،  3-3-1- املنظــم املركــزي اإلداري: 

التــي تجــري يف ذاكــرة  مهمتــه تعديــل وضبــط املهــام 

العمــل. يقــوم بالتنســيق بــني املعلومــات التــي تصــل 

والبرصيــة  الســمعية  القنــاة  عــرب  الفونولوجيــة  الحلقــة 

مــن  البــرصي  اللفظــي  الســجل  تصــل  التــي  وتلــك 

القنــاة البرصيــة فقط،كــام يعتقــد أن املنظــم اإلداري 

يتدخــل يف املســائل املعقــدة التــي يتمكــن منهــا كل 

calepin visuo- :الفضــايئ البــرصي  الســجل  مــن 

 boucle )والحلقــة الصوتيــة )الفونولوجيــة ،spatial

:  phonologique

3-3-2- الســجل البــري الفضــايئ: هــو نظــام تخزيــن 

مؤقت، يقوم بالحفاظ عى البيانات الفضائية والصور 

الذهنية، يتكون من حلقة التكرار )سريورة ردود الفعل 

العقليــة rétroaction(. وهــو يف حــد ذاتــه يعمــل 

بالتناســق مــع أنظمــة تحتيــة أخــرى.

ــة: تتكــون مــن نظامــني تحتيــني:  ــة الصوتي 3-3-3- الحلق

البيانــات  مبــارشة  يســتقبل  الــذي  الصــويت  املخــزن 

اللفظيــة الســمعية)مثال الفونيــامت )بــا( )بــا(، وحلقــة 

الخالصة اللفظية التي تقوم مبعالجة البيانات اللفظية 

املرئيــة، أي الحــروف التــي تشــكل كلمــة “بابــا”. تخــزن 

واللفظية،واملقــروءة  الســمعية  نــات  لبيا ا الحلقــة 

واملســموعة يف الذاكــرة الدالليــة ملــدة ال تتعــدى )2 

التــاليش لفســح  البيانــات يف  بعــد ذلــك،  تبــدأ  ثــا(. 

املجــال ملعلومــات جديــدة واردة إىل ذاكــرة العمــل.

3-4- الذاكــرة طويلــة املــدى: بعــد معالجــة البيانــات 

يف ذاكــرة العمــل، تخــزن البيانــات يف الذاكــرة طويلــة 

املــدى وســرتجع عنــد الحاجــة. لهــا دور مهــم يف بنــاء 

املعرفــة الجديــدة. ميــر التخزيــن طويــل املــدى بثــالث 

مراحل: تسجيل املعلومات القادمة من ذاكرة العمل، 

البيانــات. تتضمــن هــذه  تنظيمهــا، تنشــيط واســرتجاع 

الذاكــرة: الذاكــرة اإلجرائيــة، الذاكــرة العرضيــة والذاكــرة 

الدالليــة.

عــى هــذا األســاس، ميكننــا القــول أن االكتســاب 

والتعلــم، يســتلزم تنشــيط مركبــات عصبيــة متخصصــة 

تتمثل يف املراكز الدماغية، واملناطق الرئيسية للغة، 

وكــذا األنــواع املختلفــة للذاكــرة ولــكل منهــا دور خــاص 

بهــا. تتعامــل هــذه املركبــات فيــام بينهــا إلحــداث آليات 

معرفيــة.

4- ابلـيات امللراية يكاساا العتة وغلعمثا

ال يختلــف اثنــان عــى أن اكتســاب اللغــة وتعلمهــا مــن 

يف  تتمثــل  لغويــة  مهــارات  يســتلزم  املتعلــم،  طــرف 

تســاهم  بحيــث  والكتابــة،  القــراءة  الــكالم،  االســتامع، 

هــذه املهــارات يف تخزيــن البيانــات واســرتجاعها عنــد 

الحاجــة بواســطة آليــات تســاهم فيهــا كل مــن الحــواس 

واملركبــات الدماغيــة. فعنــد املعالجــة الدماغيــة، متــر 

البيانات املدخلة يف صورة رسالة عصبية من املحيط 

إىل الذاكــرة الحســية عــن طريــق الحــواس، ومــن ثــم إىل 

الذاكرة قصرية املدى، وبالتايل إىل ذاكرة العمل التي 

يتم تنشيطها. يقوم املنظم املركزي بإدارة ذاكرة العمل 

باللغــة يف املــخ األيــرس. ولفهــم  والعنــارص املتعلقــة 

معنى البيانات اللغوية املقروءة أو املرئية تقوم الحلقة 

بقــراءة صامتــة لتحويلهــا إىل  الصوتيــة )الفونولوجيــة( 

بيانــات ســمعية، بحيــث يرجــع عــدد املعلومــات التــي 
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يجب تخزينها إىل املعالجة التي يتعني عى املتعلم 

القيام بها وفق مواقف التعلم التي يجد فيها املتعلم 

اللغــة  اكتســاب  كان  2(. وملــا  الشــكل  )انظــر  نفســه 

يتوقــف عــى املهــارات اللغويــة ســنتطرق إىل مــا يــيل:

4-1- اآلليــة املعرفية يف حالة االســتامع: يعترب االســتامع 

أول مهارة يطورها متعلم اللغة حتى يتمكن من نطقها: 

الحســية  )املدخــالت  املســموعة  الكلــامت  تدخــل 

أيــن  الدمــاغ عــن طريــق حاســة األذن،  الســمعية( إىل 

تحــول الكلــامت إىل رســالة فونولوجية،حيــث تذهــب 

هــذه، مــن األذن إىل منطقــة القــرشة الســمعية األوليــة 

للتحليل الفونولوجي ومن ثم تذهب الرسالة املحللة

إىل منطقــة فرنيــيك )منطقــة فهــم الــكالم(، أيــن يتــم 

فــإذا كانــت   : إدمــاج املعلومــات اإلدراكيــة والدالليــة 

املهمــة تســتلزم نطــق كلمــة مســموعة )أي تكرارهــا(،” 

تذهب الرسالة عرب ألياف الحزمة املقوسة من منطقة 

فرنييك إىل منطقة بروكا املسؤلة عن التخطيط إلنتاج 

مــن  الرســالة  تتجــه  البيانــات،  معالجــة  فبعــد  اللغــة. 

منطقــة بــروكا إىل القــرشة الحركيــة )الفــص الجــداري( 

بــروكا،  منطقــة  أمــا  الكلمــة.  بتلفــظ  ستســمح  التــي 

 “ للكلــامت  الصامــت  للتوليــد  مســبقا  تنشــط  فهــي 

.)50: 2004 ,Géraudel(

فعنــد معالجــة اللغــة املســموعة، يتــم التعــرف عــى 

الكلمــة بالتفعيــل الكامــل لنصفــي الكرتــني املخيتــني. 

أمــا الكلــامت الوظيفيــة، فيتــم التعــرف عليهــا يف نصف 

الكرة املخية األيرس، يف حني التخطيط وتنظيم األفكار 

يرجــع إىل ذاكــرة العمــل، حيــث يتدخــل النظــام الثقايف 

للذاكــرة طويلــة املــدى باســرتجاع الخصائــص الدالليــة 

املســموعة للكلــامت  واالنفعاليــة  الرمزيــة  والحمولــة 

1999((.أمــا   ,Chevrie-Muller, Narbona

البرصيــة.  العنــارص  ذاكــرة  فيديرعامــة  األميــن،  املــخ 

الحلقــة الفونولوجيــة التــي متثــل األذن الداخليــة، تخــزن 

األصــوات يف الذاكــرة للتمكــن مــن التلفــظ باســتخدام 

حلقــة التلفــظ. وتســتخدم باحــة بــروكا كصــوت داخــيل 

لتكــرار البيانــات قبــل نطقها.الســجل البــرصي- فظــايئ، 

بتنشــيط  بــه، ذلــك  القيــام  يحتفــظ بصــورة ملــا يجــب 

املناطــق القريبــة مــن الباحــة البرصيــة.

ــراءة : متثــل القــراءة  ــة الق ــة يف حال ــة املعرفي 4-2-اآللي

اللغــة وتعلمهــا لكونهــا تعالــج  أهــم مهــارات اكتســاب 

وهــي  واحــد  آن  يف  والســمعية  البرصيــة  الرســالة 

تســتدعي ذاكــرة العمــل، والذاكــرة الدالليــة، والذاكــرة 

قصــرية املــدى. فعندمــا يبــدأ املتعلــم تعلــم القــراءة، 

لتخزينهــا ومعالجتهــا  البيانــات املقــروءة  فإنــه يدخــل 

فاعليــة  مبــدى  وهــذا  ويرتبــط  برسعــة.  واســرتجاعها 

التخزيــن املؤقــت  العاملــة، ألنهــا مســألة عن  ذاكرتــه 

للمعلومــات ومعالجتهــا معالجــة برصيــة – فونولوجيــة. 

فعنــد معالجــة البيانــات املكتوبــة، يتــم إدراك الكلمــة 
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املقروءة “من طرف القرشة البرصية األولية )االستقبال 

لتنقــل  أشــكال،  املكتوبــة( يف صــورة  للغــة  املركــزي 

بعــد ذلــك إىل القــرشة البرصيــة الثانويــة )إدراك اللغــة 

املكتوبــة(   لتتوجــه بعدهــا إىل مجــال تفســري اللغــة. مــا 

يجعــل معالجــة الكلمــة املقــروءة تتطلــب تدخل املراكز 

الصدغيــة )الســمعية(، املراكــز الجداريــة )الحركيــة(، 

..)2008 ,Sherwood(“ واملراكــز البرصيــة

عند معالجة القراءة من خالل مسارات اللغة التي 

تربــط نظــام الوحــدة البرصيــة بنظــام الوحــدة الســمعية، 

بحيــث يهتــم نظــام الوحــدة الســمعية بالوعــي الفونيمــي 

ـامت.  الفونيـ ومنطقــة  النطــق  منطقــة  يتضمــن  الــذي 

وميكــن تنميــة الوعــي الفونيمــي بتعلــم أصــوات اللغــة 

املنطوقــة ومامرســتها لبنــاء كلــامت جديــدة. أمــا نظــام 

)املكتــوب(  الخطــي  بالوعــي  يهتــم  البرصيــة  الوحــدة 

الكلــامت ومنطقــة شــكل  وهــو يتضمــن منطقــة شــكل 

الحــروف. وميكــن تطويــر الوعــي الخطــي عــن طريــق فهــم 

الكلــامت التــي هــي مزيــج مــن مجموعــة مــن الحــروف 

اللغــة  يكتســب املتعلــم  2010(. فحتــى   ,Milne(

الثانيــة، عليــه أن يقــوم مبعالجــة املعلومــات معرفيــا مــع 

األخــذ بعــني االعتبــار البيانــات القبليــة مــع تلــك التــي 

يقرأهــا أو يســمعها، أي يربــط بــني املكتســبات املخزنــة 

يف الذاكــرة طويلــة املــدى باملعلومــات الجديــدة.

4-3- ابلية امللراية ر يالة غاليد الكةم 
رصات مرغفع

تنشــيط  الحالــة  هــذه  املعرفيــة يف  اآلليــة  تســتدعي 

منطقــة بــروكا واملنطقــة الســمعية )املراكــز الصدغيــة(، 

واملناطق الحركية وما قبل الحركية )الفص الجداري(، 

وكــذا املنطقــة الرئيســية للغــة، مــا يســمح للفــرد بنطــق 

مــؤرشات  عــى  بنــاء  توليدهــا  تــم  جمــل  أو  كلــامت 

مســموعة. فعنــد املقارنــة بــني مهمــة االنجــاز الفعــيل 

)النطــق( واالنجــاز الصامــت للغــة عنــد نفــس املتعلــم، 

يبــني تصويــر الدمــاغ نشــاطا قويــا يف املنطقــة مــا قبــل 

أمــا  للكلــامت.  الداخــيل  اإلنتــاج  أثنــاء  للغــة  الحركيــة 

الفعــيل  املنطقــة الحركيــة، فهــي تتدخــل يف االنجــاز 

للغة ويف االنجاز الخطي )الكتابة( للحروف والكلامت. 

لهــذا، إذا تعلــق « األمــر بتوليــد كلمــة تطابــق موضوعــا 

تحويــل  بفضــل  الــكالم  توليــد  ســيتم  مالحظتــه،  تــم 

املعلومــات البرصيــة التــي تــم إدراكهــا مــن قبــل القــرشة 

البرصيــة إىل التلفيفــة الزاويــة يف القــرشة املخيــة، أيــن 

تحول املعلومات املسموعة الواجب التلفظ بها نحو 

منطقــة فرنيــيك. و تنقــل هــذه املعلومــات بعــد ذلــك، 

عــرب الحزمــة املقوســة إىل منطقــة بــروكا أيــن يتــم التلفــظ 

.)50: 2004.Géraudel( « بهــا

وعليــه، إذا كان االكتســاب والتعلــم اللغــوي يرجــع 

بالدرجــة األوىل إىل املراكــز العصبيــة واملعالجــة التــي 

اللغــة واالحتفــاظ  لتطويــر  غــري كاف  بهــا، فهــذا  تقــوم 

بهــا ملــدة أطــول. فــال بــد مــن أن يصبــح املتعلــم مــدركا 

لتعلمــه مــن حيــث نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف حتــى 

يتمكــن مــن إعــادة النظــر يف نوعيــة تفكــريه، أي “التفكــري 

يف كيف يفكر”، وكذا يف اسرتاتيجيات التدريب عى 

املهــارات امليتــا - معرفيــة.

5- الرتاغيجيات الادريب عىل املثارات املياا 
- ملراية

اســتخدام  معرفيــة  امليتــا-  املهــارات  تنميــة  تتطلــب 

إدارة  عــى  املتعلــم  تســاعد  إجــراءات  مــن  سلســلة 

الخاصــة  باألنشــطة  مــه  قيا ء  ثنــا أ تفكــريه  وتنظيــم 

اســم  اإلجــراءات  هــذه  عــى  يطلــق  اللغــة.  الكتســاب 

االســرتاتيجيات امليتــا- معرفيــة، “هــي إجــراءات وطرائــق 

محددة. وظيفتها مساعدة املتعلم يف الوعي بتفكريه 

التعلــم  عمليــات  مــن  أهدافــه  تحقيــق  يف  والتحكــم 

)صــالح الديــن عرفــة محمــود، 2006(، أي متثــل هــذه 

االســرتاتيجيات سلســلة مــن اإلجــراءات ميكــن ملتعلــم 

اللغــة أن يســتخدمها لتقويــة مهارتــه. و مــن أهــم هــذه 

يــيل: مــا  االســرتاتيجيات نذكــر 
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5-1- إســراتيجية النمذجــة: يقــوم فيهــا املعلــم بنمذجــة 

خــالل  مــن  للمتعلمــني  معرفيــة   – امليتــا  املهــارات 

عمليــات  وتوضيــح  إلظهــار  مرتفــع  بصــوت  التفكــري 

فهــو  التفكــري،  والتفكــري يف  التالميــذ  أمــام  تفكريهــم 

بذلك يعمل كنموذج خربة للمتعلم الذي يراقب طرق 

ومامرســة اســتخدام هــذه املهــارات. وميكــن ان يتخــذ 

لــه نوذجــا، وذلــك مبراقبــة عمليــات  زميــال  التلميــذ 

.), Gama 2004( تأطــريه أثنــاء تحدثــه بصــوت عــال

وضــع  تعنــي  الــذايت:  التســاؤل  إســراتيجية   -2-5

مجموعــة مــن األســئلة التــي ميكــن للمتعلــم أن يطرحهــا 

عــى نفســه إثنــاء معالجــة املعلومــات والتعامــل معهــا، 

وقــد تكــون هــذه األســئلة قبــل، أثنــاء أو بعــد التعلــم، 

بعمليــات  الوعــي  زيــادة  عــى  تســاعد  بذلــك  وهــي 

التفكــري لــدى املتعلمــني وتجعلهــم أكــرث اندماجــا مــع 

)الرويثــي، 2009(. يتعلمهــا  التــي  املعلومــات 

هــذه  تعمــل  املفاهيــم:  خرائــط  إســراتيجية   -3-5

كل  عــى  لعقــل  ا تنشــيط  عــى  تيجيات  االســرتا

املســتويات، مــا يجعلــه أكــرث يقظــة وفطنــة ومهــارة يف 

التذكــر، كــام تســمح ملعــدة الخرائــط برؤيــة العديــد مــن 

األفــكار العظيمــة دفعــة واحــدة، و مــن ثــم زيــادة فــرص 

خلــق األفــكار اإلبداعيــة، كــام تجعــل التعلــم أكــرث مرحــا 

وبــوزان، 2006(. )تــوين  ومتعــة 

وعليه، ميكننا القول أن لهذه االسرتاتيجيات أهمية 

اللغــة. فامليتــا-  وتعلــم  اكتســاب  قصــوى يف مجــال 

معرفيــة مــن األســاليب الحديثــة التــي تهــدف إىل تنميــة 

االســتقاللية يف التعلــم، حيــث تجعــل للمتعلــم القــدرة 

عــى تحقيــق نجــاح تعلمــه بذاتــه وترفــع مــن ثقتــه يف 

مــا  الســتخدام  الفرصــة  لــه  تتيــح  و  اللغويــة،  قدراتــه 

تعلمــه لتحســني أدائــه، ومســاعدته عــى نقــل املهــامت 

إىل خــربات أخــرى. يتطلــب منــه هــذا، أن يكــون واعيــا 

ومتحكــام  تعلمــه  أثنــاء  يســتخدمها  التــي  باملهــارات 

فيهــا، مــن اجــل توجيههــا الوجهــة الصحيحــة باســتخدام 

املهــارات امليتــا- معرفيــة.

خةفة والاوااج

لقــد بــني التقــدم التكنولوجــي عــن طريــق تقنيــة التصويــر 

الوظيفي للدماغ، أن تعلم واكتساب اللغة ال ميكنهام 

اللغــة  ملكونــات  اإلدخــال  بإحــداث  إال  يتحققــا،  إن 

القيــام  ثــم  البــرص،  الســمع وحاســة  عــن طريــق حاســة 

مبعالجتها لغويا عى مستوى كل من املراكز العصبية 

واملناطــق املتخصصــة يف اللغــة وأنــواع الذاكــرة التــي 

اللغــة  واالســرتجاع،الن  التخزيــن  يف  مهــام  دورا  لهــا 

النظــر إىل  ونظــم. وميكــن  لقواعــد  الرمــوز  مــن  نظامــاً 

أكــرث  مــن  أو املنطــوق  املقــروء  أو  الــكالم املســموع، 

مــن زاويــة، فهــو يســتلزم تدخــل أكــرث مــن مركــب دماغــي 

: الحلقــة الفونولوجيــة ملــا هــو صــويت )الفونيــامت(، 

البــرص  يتطلــب  مــا  لــكل  البرصي-الفضــايئ  الســجل 

عــى  للتعــرف  الدالليــة  والذاكــرة  والكتابــة(  )الخــط 

معــاين الكلــامت. مــا يجعــل اكتســاب اللغــة يبــدأ مبــا 

تســتعمل  واعيــة  هــو فونولوجــي ألن االســتامع عمليــة 

واقتبــاس  والفهــم  التفســري  بغيــة  املعرفــة  الكتســاب 

املعــاين مــن النــص املســموع، حيــث يتــم ذلــك نتيجــة 

التناســق املوجــود بــني الذاكــرة قصــرية املــدى، ذاكــرة 

العمل والذاكرة طويلة املدى. ولقد أكدت النظريات 

هــذا املجــال،  أجريــت يف  التــي  الحديثــة واألبحــاث 

التــي يقــوم بهــا  أن التعــرف عــى العمليــات املعرفيــة 

حتــى  وإنــا  كايف،  غــري  اللغــة  الكتســاب  املتعلــم 

بــد مــن أن  نســاعده يف تطويــر املهــارات اللغويــة، ال 

نجعلــه “يفكــر يف كيــف يفكــر” مــا دام التفكــري أســاس 

التعلــم واالكتســاب يجــري عــى مســتوى الدمــاغ.
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 “العربية” لغري الناطقني بها.. بني التقدي�س 
والتحديث جتارب �شحفّية

م�شطفى يا�شني عبدالرحيم
نائب رئيس تحرير جريدة عقيديت، دار الجمهورية للصحافة- مرص

بسم الله الرحمن الرحيم

)ربَّنا آتِنا من لَُدنْك رحمة وهيِّئ لنا من أْمرِنا رََشًدا(

سورة الكهف، آية 10

يُشــري اللــه ســبحانه وتعــاىل يف أكــرث مــن آيــة يف كتابــه 

العربيــة،  باللغــة  نــزل  العظيــم  القــرآن  أن  إىل  الكريــم 

عــزَّ  فيقــول  والتوقــري،  القداســة  مــن  نوعــا  أعطاهــا  مــا 

ـَـا يَُعلُِّمــُه بـَـرَشٌ لَِســاُن  :}َولََقــْد نَْعلـَـُم أَنَُّهــْم يَُقولـُـوَن إِنَّ وجلَّ

الَّــِذي يُلِْحــُدوَن إِلَيْــِه أَْعَجِمــيٌّ َوَهــَذا لَِســاٌن َعــَريِبٌّ ُمِبــنٌي{ 

]النحــل: 103[.

ــِه الــرُّوُح اأْلَِمــنُي * َعــَى قَلِْبــَك  ــزََل ِب ويقــول أيضــا: }نَ

لِتَُكوَن ِمَن الُْمْنِذِريَن * ِبلَِســاٍن َعَريِبٍّ ُمِبنٍي{ ]الشــعراء: 

193 - 195[، وكذلــك قولــه جــلَّ وعــال: }إِنَّــا أَنْزَلَْنــاُه قُرْآنـًـا 

َعَرِبيًّــا لََعلَُّكــْم تَْعِقلُــوَن{ ]يوســف: 2[. ويقــول ســبحانه: 

يَْعلَُمــوَن{  لَِقــْوٍم  ِبيًّــا  َعَر قُْرآنًــا  تُــُه  آيَا لَــْت  فُصِّ }كِتَــاٌب 

لَــت: 3[. ]فُصِّ

كديــٍن  باإلســالم  العربيــُة  اللغــُة  ارتبطــت  لذلــك 

يعتنقــه أكــرثُ مــن مليــار وربــع املليــار نســمة يف العــامل 

ــة،  لغــة املســلمني عامَّ تكــن  املعــارص، حتــى وإن مل 

فهــي عــى األقــل لغتُهــم حــني يــؤّدون فريضــة الصــالة، 

ألنهم يقرأون آيات القرآن الكريم يف ركعاتهم، وال تصح 

الصــالُة إال بهــا، كــام أنــه ال تصــح قــراءة القــرآن إال بلغتــه 

التــي نــزل بهــا الــروُح األمــني عــى قلــب ســيّدنا محمــد 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.

أهمية العتة.. أي لتة

يقــول د. فرحــان الســليم: اللغــُة فكــٌر ناطــق، والتفكــرُي 

لغٌة صامتة، واللغُة هي ُمعجزُة الفكِر الكربى، إن للغِة 

ة، فإنها األداُة التي  قيمًة جوهريًة كُربى يف حياة كلِّ أُمَّ

تحمــل األفــكاَر، وتنقــُل املفاهيــَم، فتُقيــُم بذلــك روابــط 

يتــم التقــارُب  ــة الواحــدة، وبهــا  أبنــاء األمَّ بــني  االتصــال 

والتشــابُه واالنســجاُم بينهــم، إن القوالــَب اللغويــة التــي 

تُوضــُع فيهــا األفــكاُر، والصــوُر الكالميــُة التــي تُصــاغ فيهــا 

املشــاعُر والعواطــُف ال تنفصــل ُمطلقــاً عــن مضمونِهــا 

الثقافيــة  اللغــَة هــي الرتســانة  الفكــري والعاطفــي، إنَّ 

ــَة وتحمــي كيانَهــا. التــي تبنــي األمَّ

وقــد قــال فيلســوف األملــان فيختــه: )اللغــة تجعــل 

ِة الناطقِة بها كُالًّ ُمرتاّصاً خاضعاً لقوانني، إنها  من األمَّ

الرابطــة الحقيقيــة بــني عــامل األجســام وعــامل األذهــان(.

وقــال مصطفــى صــادق الرافعــي: )إن اللغــَة مظهــٌر 

ــة، كيفــام قلّبــت  مــن مظاهــر التاريــخ، والتاريــَخ صفــُة األمَّ

ــة واتصــال  األمَّ بتاريــخ  اتصالهــا  مــن حيــث  اللغــة-  أمــر 

تَهــا الصفــة الثابتــة التــي ال تــزول إال بــزوال  ــة بهــا- وجدَّ األمَّ

ــة مــن تاريخهــا(. الجنســيِّة وانســالخ األمَّ

ملاذا اللررية؟

بدايــة، ال ميكــن ألحــد أن يتجاهــل إحــدى املَُســلاّمت 

الشــائعة يف علوم اللســانيات واملتعلقة بكون اللغــة 

العربية هــي مــن أكــرث اللغــات الســاميِّة املعروفــة ســعة 
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أعــداد  حــول  اإلحصــاءات  وتتضــارب  يف االنتشــار، 

بعــض  ثنــا  تُحدِّ إذ  العــامل،  يف  بالعربيــة  ثــني  املُتحدِّ

اإلحصــاءات أن هنــاك 721 مليونــا يتحّدثــون العربيــة، 

يُــدرك  العــدد  يُقــارب نصــف هــذا  مــا  ناهيــك عــن أن 

اللغــة ويتعبّــد بهــا، يف حــني تشــري اإلحصــاءات األخــرى 

إىل أن عددهــم 300 مليــون نســمة، وتشــري أخــرى إىل 

أنهــم أكــرث مــن ذلــك.

وتشــري تقديــرات األمــم املتحــدة إىل أن املتحدثــني 

اليوم باللغة العربية لغة أوىل يبلغ عددهم 279 مليون 

نســمة وهــم ســكان الــدول العربيــة، ويُشــكل هــذا نســبة 

قدرهــا 4.4 % مــن ســكان العــامل، يُضــاف إليهــم 130 

مليونا آخرين يتكلّمونها لغة ثانية، وتتوقع اإلحصائيات 

نفســها أن يبلــغ عــدد ســكان العــامل عــام 2050 حــوايل 

بهــا 647  يتكلّــم  أن  9.3 مليــار نســمة، ومــن املتوقــع 

نســبة  يُشــكل  الرقــم  وهــذا  أوىل،  لغــة  نســمة  مليــون 

، أمــا عــدد  قدرهــا 6.94% مــن مجمــوع الســكان الــُكيلِّ

من سيتكلّمها لغة ثانية فيعتمد عى جهود أهلها يف 

نرشها، فهل ميكن أن تصبح اللغة األوىل عام 2050؟

ـا مــا يكــون العــدد، فــإن “العربيــة” يتحــّدث بهــا  وأيَـّ

ماليــني البــرش، لكــن لألســف الشــديد، ليســت العربيــة 

تصــل  لدرجــة  عاميِّــة شــتَّى،  بلغــاٍت  وإنــا  الفصحــى 

لإلبهــام وعــدم الفهــم املشــرتك بــني ناطقيهــا، إال فيــام 

نــدر!

وقــد كان العــرب قبــل نــزول القــرآن يتكلَّمــون العربيّــة 

ـم بهــا كل َمــْن  فصيحــة، ســليمة مــن الّلحــن، وكان يتكلَـّ

والوراثــة  بالســليقة  ربوعهــم  واســتقر يف  بينهــم  عــاش 

والعــادة املُســتمرة، ونــزل القــرآن الكريــم بلســان عــريب 

ُمبــني عــى قلــب نبيِّنــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، 

فــكان فيــه مــا يف هــذه اللغــة مــن الظواهــر اللغويــة التــي 

بلــغ بهــا نهايــة البالغــة.

وقــد أثَـّـر القــرآن الكريــم يف العــرب حينــام ســمعوه، 

لكون العربية َسِجيَّة من َسَجاياهم، فكلَّام كان اإلنسان 

فهــام  أكــرث  كان  العربيــة  اللغــة  يف  وعلــم  بصــرية  ذا 

للقــرآن الكريــم، واعتــرب العلــامء أن خدمــَة اللغــِة العربيــة 

والتأليَف فيها خدمٌة للقرآن الكريم، والدفاَع عنها يُعّد 

دفاعــا عــن ِحمــى القــرآن الكريــم.

والتفــاوت يف فهــم القــرآن الكريــم واضــح منــذ عهــد 

نزول القرآن فيمن عارص نزوله إىل وقتنا الحارض، فكل 

كانــت معرفتــه مبعــاين  أعــرف  العــرب  بلغــة  كان  َمــْن 

ــنَّة أكرث، وفهمه ملدلوالتها أرســخ  نصوص الكتاب والسُّ

وأتقــن.

القــرآن عــى جانــب  نــزول  العــرب يف عهــد  )وكان 

كبــري مــن اإلحاطــة بلغتهــم، ومعرفــة أســاليبها وإدراك 

حقائقهــا، فكانــوا بذلــك أقــدر النــاس عــى فهــم القــرآن 

وإدراك معانيــه واســتيعاب مراميــه، وَمــْن جــاء بعدهــم 

كان أقــل درجــة أو درجــات لبُعدهــم عــن صفــاء اللغــة 

العربيــة، وذلــك ملَّــا عــمَّ اإلســالُم األرَض واختلــط العــرُب 

بالعجــم وتولَّــد منهــم الجيــُل الــذي أصبــح يبتعــد رويــدا 

رويــدا كلَـّـام مــرَّ عليــه الزمــن، عــن اللغــة األم وصفائهــا.

فــكان الصحابــُة أعــى قــدرا يف فهــم القــرآن وإدراك 

حقائقــه مــن التابعــني، والتابعــون كانــوا أعــى قــدرا ممــن 

بعدهم، وهكذا كلام كان البُعد عن صفاء اللغة، كان 

أشّد يف إدراك معاين القرآن وفهم مقاصده وأحكامه 

خالــد  تأليــف:  وقواعــده،  التفســري  أصــول  وأرساره(. 

عبدالرحمــن العــك، ص: )138(.

ملجزي العه الكربى

واللغــة - عنــد العــرب - ُمعجــزة اللــه الُكــربى يف كتابــه 

املجيد، لقد حمل العرُب اإلسالَم إىل العامِل، وحملوا 

معه لغَة القرآن العربية، واستعربت شعوُب غرِب آسيا 

وشــامل إفريقيــا باإلســالم، فرتكــت لغاتهــا األوىل وآثـَـرت 

بهــم،  لغــَة القــرآن، أي أن ُحبَّهــم لإلســالم هــو الــذي عرَّ

فهجــروا دينــاً إىل ديــن، وتركــوا لغــًة إىل أخــرى.

اإلســالم يف  الذيــن دخلــوا  األعاجــُم  لقــد شــارك 

العربيــة وآداِبهــا لآلخريــن، فكانــوا  عــبء رشِح قواعــِد 

الثالثــة:  بفنونهــا  والبالغــة  والــرصف  النحــو  علــامء 
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املعــاين، البيــان، البديــع، وقــد مــرَّ دهــٌر طويــٌل كانــت 

اللغــُة العربيــُة هــي اللغــُة الحضاريــُة األوىل يف العــامل.

وحــني نُطالــع صفحــاِت التاريــخ، فإنهــا تُْخرِبُنــا عــن 

للحضــارة  مــوا  قدَّ عظــام،  وفالســفة  أجــالء،  علــامء 

الطــب والكيميــاء  العلــوم، يف  أنــواع  أرقــى  اإلســالمية 

واألحياء وعلم النفس والفلك والجغرافيا والرياضيات، 

دة، جمعهم  وهؤالء العظامء ينتمون إىل قوميِّات ُمتعدِّ

إبداعاتهــم  ُجــلَّ  بالعربيــة  تحــت ظلــه فكتبــوا  اإلســالُم 

وعلومهــم، فرِصنــا نقــرأ طــَب ابــِن ســينا وابــِن النفيــس، 

وفلســفَة الفــارايب والغــزايل وغريهــم بالعربيــة، بوصفهــا 

لغَة العلوِم ولغَة اآلداِب، وكانت هي األقدُر عى نرش 

تلــك العلــوم يف الدولــة اإلســالمية املرُتاميــة األطــراف.

ولوال القرآن الكريم ملا كان لهذه اللغة هذا اإلشعاع 

الحضاري يف املعمورة، قدمياً وحديثاً ومستقبالً.

وقــد بلــغ ُحــبُّ علــامء اإلســالم للعربيــة مبلغــا كبــرياً، 

فهــذا “الثعالبــي” يقــول يف مطلــع كتابــه “فقــه اللغــة”: 

ــا بعــد، فــإن َمــْن أحــبَّ اللــَه أحــبَّ رســولَه املصطفــى  )أمَّ

صى الله عليه وسلم، ومن أحبَّ النبيَّ العريبَّ أحبَّ 

، ومــن أحــبَّ العــربَّ أحــبَّ اللغــَة العربيــَة التــي  العــربَّ

نــزل بهــا أفضــُل الكتــِب عــى أفضــل العجــم والعــرب، 

تَه  ومن أحبَّ العربية ُعني بها، وثابر عليها، ورصف ِهمَّ

إليهــا( ويقــول أيضــا: )والعربيــُة خــرُي اللغــات واأللســنة، 

واإلقبــاُل عــى تفّهمهــا مــن الديانــة، إذ هــي أداُة العلــم 

ومفتــاُح التفّقــه يف الديــن(.

مــن  تحمــي  العربيــِة  فــإن معرفــَة  هــذا،  مــن  وأكــرثُ 

بَِه والِبَدِع، قال اإلمام الشافعُي- رِحمه  الوقوِع يف الشُّ

اللــه-: )مــا َجِهــَل النــاُس، وال اختلفــوا إال لرتكِِهــم لســاَن 

العــرِب، وميلِهــم إىل لســاِن أرســططاليس( وقــال أيضــا: 

)ال يَْعلَــُم مــن إيضــاِح ُجَمــِل ِعلْــِم الكتــاِب أحــٌد، َجِهــَل 

معانيــه  وجــامَع  وكــرثَة وجوِهــه،  العــرِب،  لســاِن  َســَعَة 

بَه، التي دخلْت  وتفوقَها، ومن َعلَِمها، انتََفْت عنه الشُّ

ــها(. عــى َمــْن َجِهــَل لسانَـ

خصائص ُمَاَفرِّدي

ـع  تتمتَـّ زالــت  مــا  التــي  اللغــات  أقــدم  العربيــة  واللغــة 

بخصائصهــا، مــن ألفــاٍظ وتراكيــَب ورصٍف ونحــٍو وأدٍب 

وخيــاٍل، مــع االســتطاعة يف التعبــري عــن َمــَدارِِك الِعلْــِم 

وكــامِل  العــريب  القامــوس  لتــامم  ونظــراً  املختلفــة، 

الــرصف والنحــو، فإنهــا تُعــدُّ أّم مجموعــة مــن اللغــات 

التــي نشــأت يف شــبه  باللغــات األعرابيــة، أي  تُعــرف 

جزيــرة العــرب، أو العربيِّــات مــن ِحْمرَييِّــة وباِبليِّــة وآراميِّــة 

وِعرْبِيِّــة وَحبَِشــيَّة، أو الســاميِّات يف االصطــالح الغــريب 

الذى يعود إىل أبناء سيِّدنا نوح- عليه السالم- الثالثة: 

ســام وحــام ويافــث.

إن اللغــة العربيــة أداة التعــارف بــني ماليــني البــرش 

املنترشيــن يف آفــاق األرض، وهــي ثابتــة يف أصولهــا 

وخصائصهــا،  ميزاتهــا  بفضــل  دة  متجــدِّ وجذورهــا، 

إنســانية،  رســالًة  تحمــل  لغــًة  العربيــُة  أصبحــت  وقــد 

مبفاهيمها وأفكارها، واستطاعت أن تكون لغُة حضارٍة 

إنســانية واســعة، اشــرتكت فيها أَُمٌم شــتّى، كان العرب 

اعتربوهــا  لســفينتها،  هــني  واملَُوجِّ األساســية  نُواتُهــا 

أن  فاســتطاعت  وثقافتهــم،  حضارتهــم  لغــَة  جميعــاً 

تكــون لغــَة العلــم والسياســة والتجــارة والعمــل والترشيــع 

والفــن. واألدب  والتصــّوف  واملنطــق   والفلســفة 

ومــرآة حضارتهــا،  أســاُس وحدتهــا،  األّمــة  مــن  واللغــة 

أ الــذروة فــكان مظهــر إعجــاِز لغتهــا  ولغــة قرآنهــا الــذي تبــوَّ

القوميــة.

إن القرآن الكريم بالنسبة إىل العرب جميعاً، كتاٌب 

لبســت فيه لَُغتُهم ثوَب اإلعجاز، وهو كتاٌب يُشــدُّ إىل 

سون لغة  لغتهم مئات املاليني من أجناس وأقوام يُقدِّ

العرب، ويفخرون بأن يكون لهم منها نصيب.

ويُحتفــل باليــوم العاملــي للغــة العربيــة يف 18 مــن 

شــهر ديســمرب/ كانــون األول مــن كل عــام، ففــي هــذا 

التاريــخ تَقــرَّر االحتفــاُل باللغــة العربيــة لكونــه اليــوم الذي 

أصــدرت فيه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة قرارهــا 
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اللغــة  إدخــاَل  مبوجبــه  يُقــر  لــذي  وا  ،3190 رقــم 

يف  العمــل  الرســميِّة ولغات  ضمن اللغــات  العربيــة 

اقــرتاح قدمتــه اململكــة العربيــة  األَمــِم املتّحدة، بعــد 

السعودية واململكة املغربية خالل انعقاد الدورة 190 

اليونســكو. التنفيــذي ملنظّمــة  للمجلــس 

كَلُغــة، نشــري إىل  وتأكيــدا ورشحــا ألهميــة العربيــة 

بعض األقوال لعدد من العلامء األجانب قبل العرب، 

حيــث يقــول الفرنــي إرنســت رينــان: )اللغــة العربيــة 

بــدأت فجــأة عــى غايــة الكــامل، وهــذا أغــرب مــا وقــع 

لهــا طفولــة وال شــيخوخة(. البــرش، فليــس  تاريــخ   يف 

العربيــة أغنــى لغــات  ويقــول األملــاين فريتــاغ: )اللغــة 

العــامل(.

ومرونــًة  لينــاً  للعربيــة  )إن  ورك:  وليــم  ويقــول 

العــرص(. ملُقتضيــات  وفقــاً  التََكيّــف  مــن   مُيكِّنانهــا 

كاملــٌة  لغــٌة  )العربيــُة  عــزَّام:  عبدالوهــاب  د.  ويقــول 

هَد  مشــا ظُهــا  لفا أ ُر  تُصــوِّ د  تــكا  ، عجيبــٌة ُمحبَّبــٌة 

وتــكاد  النفــوس،  خطــرات  كلامتُهــا  ومُتثــُل  الطبيعــة، 

ــا كلامتُهــا  األلفــاظ، كأنَّ أجــراِس  تتجــىَّ معانيهــا يف 

 خطــواِت الضمــري ونبضــاِت القلــوب ونــرباِت الحيــاة(.

ويقــول مصطفــى صــادق الرافعــي: )إنــا القــرآُن جنســيٌة 

لغويٌة تجمع أطراف النســبة إىل العربية، فال يزال أهلُه 

 ُمْستَْعَربني به، ُمتميِّزين بهذه الجْنِسيِّة حقيقًة أو حكامً(.

ويقــول د. طــه حســني: )إن املثقفــني العــرب الذيــن مل 

يُتقنــوا لغتَهــم ليســوا ناقــي الثقافــِة فحســب، بــل يف 

رجولِتهــم نقــٌص كبــرٌي وُمهــنٌي أيضــاً(.

ما أهمّياثا؟

لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبكل مصداقية: ما الذى 

جعــل منهــا لغــة ُمِهّمــة دون غريهــا مــن اللغــات الســامية 

بــارزا، حضاريــا  لعبــت دورا  وأنهــا  األخــرى؟ خصوصــا 

وثقافيــا، يف العصــور الوســطى مــن خــالل نقلهــا إىل 

 اللغات األجنبية املعارف اإلنسانية والعلوم األساسية؟

فنجــد هنــاك إجابــات متعــددة منهــا: نظريــة “الِقــَدم” 

والتــي تســتوحي أهميــة اللغــة العربيــة، قبــل أن تســتلهم 

إذ  الكريــم،  القــرآن  بنــزول  وأهميتهــا  عنفــوان وجودهــا 

اكتشــافها  تــمَّ  قــد  العربيــة  الكتابــات  أقــدم  إن  تقــول: 

يف الجنــوب الرشقــي لشــبه الجزيــرة العربية وتعــود إىل 

القــرن الثامــن قبــل امليــالد، إذ كانــت مكتوبــة بالخــط 

مــدى  الخــط؟ ومــا  مــا هــو هــذا  تُــرى  املُســندي، فيــا 

اللغــة  التــي اشــتقت منهــا  الكاذماتيــة  باللغــة  عالقتــه 

العربية يف نظرية أخرى، والتي تم العثور عى نقوشها 

يف فلســطني يف القــرن العــارش قبــل امليــالد؟

وأصولهــا  للغــات  ا عــن  نتحــدث  حــني  لعلنــا 

ناقشــنا  مــا  إذا  دقــة  أكــرث  نكــون  ومعطياتهــا ومؤثراتهــا 

حوافرهــا وأساســياتها، فاللغــات الســامية بأساســياتها 

التــي  النظريــات  بحســب  تعــود  والجنوبيــة  الرشقيــة 

نتقلــت  وا أفريقيــا  يف  نشــأت  نهــا  أ إىل  وصلتنــا 

غــرب  املحيطــة  الــدول  إىل  العربيــة  الجزيــرة  عــرب 

األوســط. الــرشق  اآلن مبنطقــة  تعــرف  والتــي   الدلتــا 

عــى أن هنــاك نظريــة أخــرى تؤمــن بــأن اللغــة الســامية 

العربيــة،  الجزيــرة  مــن  وانطلقــت  رت  وتطــوَّ نشــأت 

يف  نشــأت  أنهــا  يّدعــي  مــن  هنــاك  أن  حــني  يف 

وشــامال. جنوبــا  منهــا  وانتــرشت  الخصيــب   الهــالل 

منهــا  انطلقــت  التــي  فالســامية  هــذا،  يكــن  مــا  وأيــا 

والرسيانيــة  كاألمهريــة  األخــرى  اللغــات  مــع  العربيــة 

الــدول  محيــط  مــن  تخــرج  مل  وغريهــا،  واملندائيــة 

منهــم  وانطلقــت  اآلن،  العــرب  يقطنهــا  التــي  الحاليــة 

الحضــارة  لتنقــل  العــامل  بقــاع  اإلســالم إىل شــتى  مــع 

والعلــوم، فالتطــّور يف اللغــة مبــا ال يقبــل الشــك يُطــوِّر 

ــة عــى املُعطيــات  األقــوام ويُنتــج ثقافــات جديــدة مبنيّ

 البيئيّــة واالجتامعيّــة املُنعكســة عــى الواقــع املُعــاش.

فقــد تكــون اللغــة الســامية أول لغــة يف منطقــة وجودهــا 

لغــات  لتصبــح  تطــوَّرت  مــا  أنهــا رسعــان  إال  ونشــأتها، 

رشقيــة  وجنوبيــة  وغربيــة  وجنوبيــة  وســطى  ســامية 

واقرتنــت  يات،  املُســمَّ مــن  وغريهــا  رشقيــة  وغربيــة 

مهمــة. حضــارات  بهــا  ُعرفــت  كثــرية  لغــات   بهــا 
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نــوا  كا نيــني  الكنعا أن  مفادهــا،  معلومــة  وهنــاك 

قبــل  كثــرية  عصــور  منــذ  العربيــة،  باللغــة  يتحدثــون 

اللغــة  تعتــرب  اللســاين،  التصنيــف  وضمــن  امليــالد، 

تنتمــي  لغــة  نيــون  الكنعا بهــا  يتحــدث  كان  لتــي  ا

معهــا  تلتقــي  التــي  الغربيــة  الشــاملية  الســامية  إىل 

كبــرية. مشــرتكة  وقواســم  مبفــردات  اآلراميــة   اللغــة 

فعــالوة عــى أنهــا لُغــة حيَّــة ولُغــة ِديــن، فقــد أنجبــت مــن 

خاللهــا اآلراميــة الرشقيــة واآلراميــة املســيحية الشــامية 

واآلرامية املســيحية الفلســطينية والســامرية والفينيقية 

واألدوميــة والعربيّــة وغريهــا مــن اللغــات التــي اندثــرت 

تاركــة أثــرا ثقافيــا، ورمبــا دينيّــا أو حضاريـّـا.

أصــول  مــن  ُوجــد  مــا  بــني  العالقــة  فــإن  وعليــه، 

وبــني  املُْســَندي  الخــط  طــراز  مــن  العربيّــة  للغــة 

لــكل  ولكــن  واحــدة  أصولهــام  أن  تُبــنيِّ  الكاذماتيــة، 

 منهــام أثــره يف التطــور الحضــاري والعلمــي والبــرشي.

لــه  الســامية وفروعهــا كان  للغــة  االنتشــار  ولعــل هــذا 

األوىل  اللغــة  كونهــا  عــن  املُتََولّــد  األســايس  مــردوده 

التــي اســتخدمت األبجديــة يف كتاباتهــا ومنهــا انتقلــت 

إىل اليونانيــة والالتينيــة، ناهيــك عــن اللغــات املُشــتقة 

منهــا والتــي اقــرتن اســمها بحضــارة تركــت أثــرا كان آخرهــا 

اكتشــاف كتابــات أكْديــة ســاميِّة تعــود لأللفيــة الثالثــة 

قبــل امليــالد، أي مــا يُقــارب الخمســة آالف ســنة.

مية  لســا ا يــة  كْد أل ا للغــة  ا تُعتــرب   ، ا بهــذ و

تهــا  مبفردا العربيــة  باللغــة  القويــة  العالقــة  ذات 

عامليــا. املكتوبــة  اللغــات  أقــدم  مــن   ونصوصهــا، 

ولوال ديناميكية التطور اللغوي املتفاعلة مع الواقع ما 

كان للغــة الســامية أن تتطــوَّر وتبقــى كل هــذه العصــور 

وتُنتج الحضارات، التي نعتقد أن أصولها عربية وليس 

لــو كانــت غــري عربيــة أصــال الندثــرت،  العكــس، ألنهــا 

وزال كل مــا نتــج منهــا، فاللغــة العربيــة مل تكتــف بالخــط 

َخلَــَق  تفاعلهــا  إن  بــل  األوىل،  واألبجديــة  املُْســَندي 

منهــا حالــة لُغويــة جديــدة مــع واقــع التطــّور البيئــي لتُنتــج 

خطوطــا أخــرى تُســتخدم يف الكتابــة.

غري الناطقني بالعربية

وألننا يف إطار الحديث عن اللغة العربية بالنســبة 

لغــري الناطقــني بهــا، نُــدرك مــدى الصعوبــة والتحــدي 

الكبــري الــذى يواجهــه هــؤالء- غــري الناطقــني بالعربيــة- 

ألنهــا كــام يقــول خــرباء اللغــة واللســانيات: مــن أصعــِب 

اللغــات تعلّــام.

الشــغِف  مــدى  الوقــت نستشــعر  لكننــا يف ذات 

والحــِب يف تعلّــم العربيــة، مــن ِقبَــل هــؤالء، رغبــًة يف 

إدراك وفهــم جوهــر وقيــم الديــن اإلســالمي الحنيــف، 

مــن منابعــه األصيلــة، وليــس مــن خــالل الرتجــامت أو 

ا  ِجــدَّ العربيــة غنيّــٌة  اللغــة  التفســريات، خصوصــا وأن 

مبفرداتهــا ومعانيهــا وَداَلالتهــا.

لنــا ســبَب اإلقبــاِل املتزايــِد عــى  يُفــرسِّ  وهــذا مــا 

تعلّــم العربيّــة يف عــامل اليــوم، حيــث انتشــار اإلســالم 

يف كثــري مــن القــارَّات والبلــدان التــي مل تكــن تعرفــه مــن 

قبــل، ليــس هــذا فحســب بــل إن الحمــالت العدائيــة 

لهــا اإلســالم واملســلمون املعــارصون،  يتعــرّض  التــي 

كانــت هــي أيضــا ســببا رئيســا يف اإلســهام بنــرش وزيــادة 

رقعــة تعلـّـم العربيــة، حتــى وإن كان هــذا ليــس ُحبَّــا وإنا 

ســعيا ملعرفــة ودراســة ُســبُل تفكــري املســلمني!

ويف دراســة أعّدهــا د. محمــد عاميــرة– رحمــه اللــه- 

يف اســتبيانات عن األســباب األساســية لتعلِّم العربية، 

كانــت النســبة تقــع بــني 86% و 98% لتعلّــم اإلســالم 

واالســتزادة مــن معرفــة الحضــارة اإلســالمية, يف حــني 

كانــت النســبة الثانيــة ترتيبــاً للرغبــة يف معرفــة حضــارة 

العرب، واالستزادة من ثقافتهم، للمساعدة يف طلب 

وظيفــة، أو طلبــاً ملكانــة اجتامعيــة، مبعرفــة لغــة عريقــة، 

أو غــري ذلــك.

لتة البلاء

وإذا كانــت اللغــة: هــي املُعــربِّ الحقيقــي للقــوة التــي 

تســتند إليهــا أيــة حضــارة تريــد لنفســها البقــاء، فالبــد 

لــكل قــوم وأهــل لغــة أن يعتــزّوا ِبلَُغِتهــم ويعملــوا عــى 
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ات اللســانية،  تطويرهــا ومواكبتهــا لألحــداث واملُتغــريِّ

مبا يُساعدهم عى التامسك االجتامعي أوال، والتطّور 

الحضــاري والثقــايف ثانيــا.

ومبــا أننــا نجتمــع عــى لغــة واحــدة، عــى األقــل يف 

الشــهادتني والصــالة والحــج  نُطْــق  عباداتنــا وأخّصهــا: 

مثال، وهي مُتَثِّل الثالثة أركان التي بُني عليها اإلسالم، 

ويتبّقى ركنا إيتاء الزكاة والصوم، وُهام ال يُشرتط فيهام 

اللغــة، فالبــد لنــا مــن أن نُطــّور اللغــة العربيّــة التــي نــزل 

القــرآن الكريــم، واالســتفادة منهــا يف نقــل  بهــا وكرّمهــا 

د عــى لغتنــا  العلــوم وتقبّلهــا لتُضفــي الجديــد واملُتجــدِّ

العربيّــة الجميلــة.

إذ أن تطوير اللغة العربيّة وتيســري تعلّمها وتعليمها 

لآلخريــن، خصوصــا غــري الناطقــني بهــا، مل يعــد تَرَفـَـا بــل 

هــو واجــب، إلمتــام وصّحــة العبــادة، ثــم لفهــم املبــادئ 

واملفاهيــم الدينيــة التــي ترتبــط بــرضورة اإلدراك والفهــم 

الصحيــح للغــة التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم.

غجارا فحفية

جــدا  وكبــرية  كثــرية  نجــد جهــودا  املنطلــق  هــذا  ومــن 

مــن املؤسســات  العديــد  ِقبَــل  مــن  وتُبــذل-  بُذلــت- 

نــرش صحيــح  بهــا  الدعويــة املنــوط  واألجهــزة، خاصــة 

العربيــة  اللغــة  الديــن اإلســالمي، وتعمــل عــى تعليــم 

خــالل  مــن  بهــا،  الناطقــني  ولغــري  ألبنائهــا  الفصحــى 

صة، وعرب علامء وأساتذة  املعاهد والكليات املتخصِّ

ُمؤّهلــني، وقــد زرُت العديــد منهــا، نظــرا لطبيعــة عمــيل 

األزهــر  مــرص  يف  املثــال  ســبيل  فعــى  الصحفيــة، 

إنشــاء عــدة معاهــد وكُلِّيّــات، حكوميــة  تــم  الرشيــف، 

وأهليّــة، مثــل مركــز تعليــم العربيــة لغــري الناطقــني بهــا 

بجامعــة القاهــرة، ومل يكــن األزهــر الرشيــف بعيــدا عــن 

 140 مــن  أكــرث  يســتقبل  وأنــه  اإلطــار، خصوصــا  هــذا 

ألــف دارس مــن مختلــف الــدول واللغــات األجنبيــة، لــذا 

نجــده ســارع بإنشــاء املراكــز وأرشف عــى العديــد مــن 

األكادمييــات التــي تهتــم بهــذا املجــال، ومل يكتــِف بهــذا 

صة لهذا الغرض فقط، وهي كلية  بل أنشأ كُلِّيَّة ُمتخصِّ

الدراســات والعلــوم اإلســالمية للوافديــن.

ــح عميدهــا د. عبداملنعــم فــؤاد- أســتاذ  وكــام يوضِّ

عــى  الكليــة  تقــوم  اإلســالمية-  والفلســفة  العقيــدة 

العــامل  أنحــاء  كافــة  مــن  املســلمني،  أبنــاء  اســتقبال 

ضمــن بعثــات دراســية وعلميّــة مينُحهــا األزهــُر الرشيــف 

انــا، ويقــوم العلــامء فيهــا بالتدريــس، باللغــة العربيــة  مجَّ

الُفصحى وليست العاّميّة املرصية، حتى يتعلّم الوافُد 

صحيَح اللغة، كتابًة ونُطَْقا، بل يُشــرتط يف عضو هيئة 

التدريــس التحــّدث باللغــة الفصحــى يف كل تعامالتــه 

مع الطالب، ومن هنا يتم تعميق الفهم الصحيح للغة 

بدايــة، ثــم يف املراحــل الدراســية تكــون هنــاك أرضيّــة 

انطالقــا  والــدارس، يســتطيعون  ـم  بــني املُعلِـّ مشــرتكة 

منهــا التناقــش والتحــاور حــول املفاهيــم الدينيــة.

باألســاس  ترتكــز  الطــالب،  هــؤالء  مشــكلة  لكــن 

الــدرايس  الوقــت  انتهــاء  بعــد  فيــام  اختالطهــم  يف 

الطلبــة  ليســوا جميعــا ضمــن  الشــعب، ألنهــم  بعامــة 

لهم لاللتحاق مبدينة  الحاصلني عى منٍح دراسية تؤهِّ

عــى  مــرص  إىل  وفــد  وبعضهــم  اإلســالمية،  البعــوث 

نفقتــه الخاصــة، وبالتــايل يختلطــون بأنــاس ال يلتزمــون 

بالحديــث بلغــة فصحــى، فيقتــرص ذلــك داخــل جــدران 

الكليــة.

ونفس الشئ عايشتُه عى الطبيعة أيضا، يف كلية 

الدعــوة اإلســالمية، التابعــة لجمعيــة الدعــوة اإلســالمية 

-2005 مــن  الفــرتة  خــالل  ليبيــا-  بدولــة  العامليــة 

بقــادة ومســئويل  عــى عالقــة  كنــُت  2011 م حيــث 

فقــد  مؤمتراتهــم-  وحضــور  الســفر  ودائــَم  الجمعيّــة، 

ـر  وتوفِـّ الوافديــن،  تســتقبل  والكليــة  الجمعيــة  كانــت 

لهــم ُســبُل اإلعاشــة كاملــة واالنتقــال مــن بلدانهــم إىل 

مقــر الدراســة باملجــان، وكــام قــال يل د. محمــد أحمــد 

الرشيــف- أمــني عــام الجمعيــة، آنــذاك-: يقــوم أعضــاُء 

الطــالب ومخاطبتهــم  مــع  بالتواصــل  التدريــس  هيئــُة 

بلســاٍن عــريٍب فصيــٍح، بعيــدا عــن اللهجــات املحليِّــة، 
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واألكــرث مــن هــذا كانــت الجمعيــُة تقــوم بتعليــم الــدارس 

حرفــًة او مهنــًة يســتطيع مــن خاللهــا التكّســب بحيــث 

بلــده ال يكــون يف  الــدارُس ويعــود إىل  عندمــا يتخــّرج 

حاجــٍة ملــد يــده إيل أحــد لتوفــري قــوِت يوِمــه، وهــذا هــو 

عــى يدهــم  انتــرش  والذيــن  األوائــل،  نهــُج املســلمني 

اإلســالُم يف أفريقيــا وآســيا.

وكنُت أاُلحظ تجّمع هؤالء الطلبة يف حلقاِت سمٍر 

ليليٍِّة، تقوم عى املسابقات واألسئلة الثقافية، وكلها 

باللغة العربية، يشرتك فيها كُل نزالء املدينة الجامعية 

ألســنتهم  اختــالف  عــى  الجمعيــة،  لهــم  وفَّرتهــا  التــي 

ولغاتهــم وجنســيّاتهم، وىف النهايــة تكــون هنــاك جوائــز 

مهــا إدارة الكليــة للُمتميّزيــن. قيِّمــة تُقدِّ

وعــن هــذا التجّمــع “العاملــي” أكــد يل د. محمــد 

ـادي- عميــد الكليــة، آنــذاك- أنهــم يحرصــون عــى  الزيَـّ

اختــالط الطلبــة الوافديــن مــع بعضهــم، ال أن يتقوقــع 

أبناُء كل بلد عى أنفسهم، حتى تكوَن اللغة املشرتكة 

بينهم هي العربية، فتصبح لغَة دراستهم صباحا، ولغَة 

أكــرث غرســا  تكــون  تحّدثهــم ونقاِشــهم مســاء، وبذلــك 

وتعّمقــا يف حياتهــم.

وكشــف د. محمــد نــرص الجيــالين- أســتاذ اإلعــالم 

بالكليــة- أن اإلدارة كانــت تقــوم بعمــل نــدوات وحلقــات 

مــن مختلــف دول  العلــامء  كبــار  فيهــا  تدعــو  نقاشــية 

إلدارتهــا  املتميزيــن  الطلبــة  بعــض  وتدفــع  العــامل، 

والتحــّدث فيهــا، كل هــذا تعميقــا للعربيــة يف نفوســهم 

عــن  فضــال  النقاشــية،  للحلقــات  وإدارتهــم  ولغتهــم 

مهــا هــؤالء الطلبــة  يُقدِّ التــي كان  التليفزيونيــة  الربامــج 

باللغــة العربيــة يف قنــاة “التواصــل” الفضائيــة التابعــة 

. للجمعيــة

الطلبــة  مــن  كبــريٍ  عــدٍد  مــع  لقــاءايت  خــالل  ومــن 

الوافدين للدراسة، سواء باألزهر أو غريه من الجامعات 

التــي  ـات  يِـّ التحدِّ نقــاط  واملعاهــد املرصيــة، حــّددوا 

يواجهونهــا يف اآليت:

بيــة ( 1 لعر با لحديــث  با ـم  املُعلِـّ هتــامم  ا عــدم 

الفصحــى، فضــال عــن عــدم تأهيلــه للقيــام بهــذه 

التدريبيــة  بالــدورات  قدراتــه  وصقــل  املهّمــة، 

تســاعده  التــي  الحديثــة،  التكنولوجيــة  واألجهــزة 

مبــا  املُتعلِّمــني،  مــع  والتفاهــم  التواصــل  عــى 

العربيــة. تعلّــم  ويُســهِّل  ــق  يُعمِّ

ظروفهــم ( 2 تراعــى  ال  والكتــب  املناهــج  بعــض 

تراعــى  ال  أيضــا  بــل  ونفســيا،  لغويــا  املختلفــة 

ـم العربيــة، فــكٌل  الســبَب يف إقدامهــم عــى تعلِـّ

أو  تثقيفــي  أو  تجــارى  أو  دينــي  دافــع،  لــه  منهــم 

وهكــذا. وظيفــي،  أو  تعليمــي 

ويُقيــُم وســَط ( 3 يســكُن  الوافديــن  هــؤالء  مــن  كثــرٌي 

األهــايل العاديــني الذيــن ال يتحدثــون الفصحــى، 

بــل لألســِف ينتقــدون مــن يتحدثهــا، ويظهــر هــذا 

مــن  تســخُر  التــي  والفنيــة  الدراميــة  األعــامل  يف 

بالفصحــى! ِث  املُتحــدِّ

غياُب االهتامم بتطبيق ما درسوه وتعلَّموه عمليا، ( 4

أو حتــى  أو قاعــة املحــارضة،  ســواء يف الفصــل 

خارجهــا.

يف أغلــب املناهــج يتــم االعتــامُد عــى الرتجمــة ( 5

كعامــٍل وســيٍط يف تعليــم العربيــة، مبــا يُضعــف 

تعلّمهــا.

غيــاُب العمــِل بــروح الفريــق بــني العاملــني يف هذا ( 6

املجال، فكُل عضٍو أو مسئوٍل يهتُم ويُركِّز عى ما 

يُخّصــه فقــط دون التواصــِل مــع زمالئــه، مــن أجــل 

الهــدف األســمى، وهــو تعليــُم غــري الناطــق بالعربيــة.

عــى ( 7 التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  كثــريٍ  اعتــامُد 

أســلوب التلقــني فقــط، وهــذا ال يَْخلِــُق حالــًة مــن 

والطــالب. بينــه  التواصــل واالنســجام 

العقبــات  تلــك  وتذليــل  وإنهــاء  حــلِّ  خــالل  ومــن 

ـات، نســتطيُع الوصــوَل إىل املنهــج والطريــق  يِـّ والتحدِّ

األمثــِل نحــو تعليــم العربيــة لغــري الناطقــني بهــا.. لكــن 

ـم نفســه، ويتمثــل يف  يبقــى الجــزُء األكــرُب عــى املُتعلِـّ

ُمثاِبــرة وُمجاِهــدة، وعــدُم  بقلــٍب وروٍح  إقبالــه  رضورة 



58  فاللرريةت لت  الوانلا رثا.. را الالديس والاحدير غجارا فحفّية

بــل  املنهــج  كتــب  يف  والدراســة  باالطــالع  اكتفائــه 

كُتُــٍب  مــن  يــده  تحــت  ويقــُع  تــراه عيُنــه  مــا  التهــام كل 

عربيــة، باختــالف أنواعهــا وآدابهــا وفنونهــا، وأيضــا رضورُة 

املامرســة الحياتيــة للغــة العربيــة يف تعامالتــه اليوميــة، 

العربيــة  باللغــة  لْتَزِمــة  املمُ الفنيــة  األعــامِل  متابعــِة  مــع 

الفصحى، كلَّام أمكن ذلك، أو التواجُد وسط مجتمعٍ 

العربيــَة،  يتــرشََّب  الُفصحــى، حتــى  يتحــّدث  أو تجّمــعٍ 

وُماَمرســًة. تعلّــامً 

وآخُر دعوانا أِن الحمُد لله ربِّ العاملني

وسالُم اللِه عليكم ورحمتُه وبركاتُه
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 اثر ا�شتخدام برنامج spss يف التح�شيل الدرا�شي 
ملادة االح�شاء الرتب�ي لطلبة الدرا�شات العليا

اأ.م.د.جا�شم حممد علي التميمي
كلية الرتبية للبنات - جامعة دياىل

jasimtimimi@yahoo.com

امللخص

يهــدف البحــث الحــايل معرفــة اثــر اســتخدام برنامــج spss يف التحصيــل الــدرايس ملــادة االحصــاء الرتبــوي 

لطلبــة الدراســات العليــا ولتحقيــق هــذا الهــدف , وضــع الباحــث الفرضيــات الصفريــة التاليــة :

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التحصيــل الــدرايس بــني طلبــة املجموعــة التجريبيــة . 1

الذين يستخدمون برنامج spss يف االحصاء الرتبوي وبني طلبة املجموعة الضابطة الذين يستخدمون 

الطريقــة االعتيادية

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التحصيــل الــدرايس بــني طلبــة املجموعــة التجريبيــة . 2

الذين يستخدمون برنامج spss يف االحصاء الرتبوي وبني طلبة املجموعة الضابطة الذين يستخدمون 

الطريقــة االعتياديــة تبعــا للجنس.

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التحصيــل الــدرايس بــني طلبــة املجموعــة التجريبيــة . 3

الذين يستخدمون برنامج spss يف االحصاء الرتبوي وبني طلبة املجموعة الضابطة الذين يستخدمون 

الطريقــة االعتياديــة تبعــا لنــوع الدراســة.

اختــار الباحــث عينــة قصديــه مــن مجتمــع البحــث جامعــة ديــاىل )كليــة الرتبيــة االساســية( حجمهــا )70(طالــب 

وطالبة وزعن بالطريقة العشوائية اىل مجموعتني التجريبية والضابطة وكانت أداة البحث اختبار ذات االختيار 

املتعــدد اعــد مــن قبــل الباحــث وقــد تنــاول البحــث الحــايل , تعريــف الربنامــج وأهميتــه يف تحليــل البيانــات 

واختبــارات الفــروض وتحليــل التبايــن والتحليــل العامــيل وكل مــا يتعلــق باإلحصــاء الرتبــوي بعــد االنتهــاء مــن 

تجربــة البحــث حصــل الباحــث عــى نتائــج كــام يــيل:

وجــود فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 0.05 ولصالــح املجموعــة التجريبيــة وليــس هنــاك فــروق دالــة احصائيــا 

عند مستوى 0.05 بني املجموعتني تعبا للجنس وكذلك تبعا لنوع الدراسة وقد استخدم الباحث اسلوب 

تحليل التغاير Ancova بالنسبة للفرضية االوىل واستخدم اسلوب تحليل التباين الثنايئ املصاحب بالنسبة 

الفرضيات الثانية والثالثة , واستخدام t-test لتطابق النتائج ويبدو من نتائج التحصيل الدرايس أن استخدام 

الحاســوب تقنيــة عالجيــة إلتقــان التعلــم قــد اســهم يف رفــع مســتوى تحصيــل الطلبة.كــام أوىص الباحــث بــان 

تعمــل كليــات الرتبيــة عــى برمجــة املقــررات الدراســية لتســهل عــى األســاتذة التدريــب عليهــا واســتخدامها.و 

ان تعمــل عــى توفــري وتجهيــز قاعــات الدراســات العليــا بأجهــزة حاســوبية حديثــة , وتدريــب الطلبــة عليهــا بغيــة 

.spss تنمية اتجاهاتهم نحو الحاســوب واســتخداماته يف تحليل البيانات واســتخراج النتائج باســتخدام برنامج
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امللدمة
أن الرياضيــات الــذي نشــأت منــذ القــدم اخــذت تتطــور 

وتتسع و أخذت مناهجها تتعرض إىل التطوير والتغيري 

, ملالــه مــن أهميــة يف حيــاة النــاس اليوميــة , ودخولهــا 

فــروع العلــوم , حتــى صبغــت حيــاة  فــرع مــن  يف كل 

رياضيــة  صميمهــا  يف  هــي  بصبغــة  الحــايل  العــرص 

مــن متطلبــات  بالرياضيــات  االهتــامم  ,لذلــك اصبــح 

تقدم املجتمع وتطوره ,فضال عام لالختبارات من تأثري 

يف تنمية التفكري , وتطوير أساليبه نتيجة طبيعتها التي 

تعتمــد عــى التجربــة واملناقشــة واالكتشــاف والربهــان 

واملنطــق )جمعــة,1989,1(.

تدريســها  فرضــت  الرياضيــات  مــادة  أهميــة  أن 

مــادة للطلبــة بأســاليب تتفــق مــع طبيعــة هــذه املــادة 

التــي تحتــوي عــى قــدر كبــري مــن املفاهيــم املجــردة 

يجعــل الصعــب أن مل يكــن مــن املتعــذر االعتــامد عــى 

التلقــني وحــدة إليصــال هــذه املفاهيــم أيل  أســلوب 

ينبغــي تحســني  الطالــب بشــكل دقيــق وواضــح ,مــام 

أساليب تدريسها, واستخدام التقنيات الحديثة التي 

تســاعد عــى تحويــل املفاهيــم املجــردة إىل مفاهيــم 

لذلــك   ،)1  ،1989 محــددة )جمعــة،  أو  محسوســة 

أوصــت النظريــات الحديثــة يف الرتبيــة والتعليــم بتبنــي 

وســائل واســاليب حديثــة يف الرياضيــات تســاعد عــى 

استعيابها وإتقانها والتمكن منها )مؤمني ,1992 ,2( , 

مبا يؤدي إىل إكساب الطلبة أساليب التفكري السليم 

إذ مل يعد التعليم مقصورا عى تحصيل أنواع املعارف 

والحقائــق واملفاهيــم واملبــادئ واملهــارات

القــدرات  تنميــة  يتعــدى ذلــك إىل  ينبغــي أن  بــل 

لهــذا نجــد أن “بوليــا”،  التفكــري,  العقليــة ومســتويات 

أكد عى رضورة تعلم الطلبة كيف يفكرون , وإكسابهم 

طرائــق التفكــري العلمــي، والســيام يف مــادة الرياضيــات 

وذلــك ملــا تتميــز بــه هــذه املــادة مــن طبيعة اســتداللية, 

ولغة رياضية, ورموز خاصة,متتاز بها عن اللغة العادية 

ريــايض  ومحتــوى  وإيجــازه،  ووضوحــه  التعبــري  بدقــة 

تــربز فيــه الناحيــة املنطقيــة مــام يجعلهــا ميدانــا خصبــا 

لتدريــب الطلبــة عــى أنــاط التفكــري العلمــي وتنميتــه 

فــأن أهــداف  )حســن ,1999 ,16(، فضــال عــن هــذا 

التعليم مل تعد مقصورة عى أعداد املتعلم من خالل 

أو  بالحــوار  الســامح  بــدون  بــدور امللقــن  يقــوم  معلــم 

املناقشة أو القيام بنشاط وانا اصبح هدف التعليم 

الواعــي املفكــر  العقــل  أعــداد املتعلــم ذي  اآلن هــو 

مــن خــالل تنميــة قدرتــه الذهنيــة يف جمــع املعلومــات 

والتفكــري يف  لفهمهــا وتحليلهــا واســتنباط مدلوالتهــا 

صحتهــا والحكــم عليهــا، والتمكــن منهــا ويف توظيفهــا 

يف مواقــف حياتيــة )امــني ,1999,60(.

أن اســتخدام الحاســوب ميكــن املتعلــم مــن تقويــم 

استجابته ومبده بالتغذية الراجعة املناسبة مام يجعل 

االبتــكار  عــى  تســاعد  تفاعليــة  التعلــم عمليــة  عمليــة 

التفكــري  أو  املتشــعب،  التفكــري  مهــارات  واكتســاب 

الــذايت،  التعلــم  عــى  املتعلــم  ويســاعد  اإلبداعــي، 

واختياره للزمن املناسب، واملوضوع الذي يرغب يف 

تعلمــه , بالرسعــة املناســبة لــه )حمــدي,1998,26(، 

لذلــك شــهد الحاســوب التعليمــي اهتاممــا واســعا مــن 

الــدول املتقدمــة وصممــت  املربــني واملعلمــني يف 

التعلــم،  عــى  املتعلــم  تســاعد  التــي  الربمجيــات  لــه 

التفكــري بحســب قدراتــه وقابليتــه  مهــارات  وامتــالك 

ينمــي  ان  إذ ميكــن  زينــة,2014,226(،  )ابــو  ورسعتــه 

الحاســوب خيــال املتعلــم ويثيــري فيــه الدافعيــة للتعلــم 

اكــرث مــن الوســائل األخــرى ,النــه وســيلة مشــوقة وقــادرة 

عــى تحويــل املجــردات إىل محسوســات، حتــى اصبــح 

الحاســوب الــذي يعــد مثــرة مــن مثــرات التكنولوجيــا يف 

املجال الرتبوي والتعليمي ثورة عى الرتبية التقليدية 

التــي  التعليــم  نواتــج  تطويــر  اجــل  مــن  صيغهــا،  بــكل 

يتفاعــل فيهــا الــذكاء اإلنســاين مــع الــذكاء االصطناعــي 

وتحســينها )مــالك، 1995، 4(.

بإدخــال  بــدأت  العراقيــة  العــايل  التعليــم  أن وزارة 

الحاسوب درسا يف كافة الجامعات العراقية , متاشيا 
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مــع التطــور العلمــي والتقنــي , وثــورة املعلومــات يف 

العــامل , لذلــك ينبغــي توظيــف تقنيــة الحاســوب يف 

تعلم املواد الدراسية باستخدام برامج خاصة , وعليه 

ميكــن اإلفــادة مــن برنامــج البحــث الحــايل بدايــة ودليــال 

لربامــج تعليميــة أخــرى

هدف البحر

برنامــج  اســتخدام  اثــر  الحــايل معرفــة  البحــث  يهــدف 

spss يف التحصيل الدرايس ملادة االحصاء الرتبوي 

لطلبــة الدراســات العليــا.

ولتحقيــق هــذا الهــدف , وضــع الباحــث الفرضيــات 

الصفريــة التاليــة :

متوســط ( 1 إحصائيــة يف  داللــة  ذو  فــرق  يوجــد  ال 

درجات التحصيل الدرايس بني طلبة املجموعة 

برنامــج spss يف  الذيــن يســتخدمون  التجريبيــة 

االحصــاء الرتبــوي وبــني طلبــة املجموعــة الضابطــة 

الذيــن يســتخدمون الطريقــة االعتياديــة

متوســط ( 2 إحصائيــة يف  داللــة  ذو  فــرق  يوجــد  ال 

درجات التحصيل الدرايس بني طلبة املجموعة 

برنامــج spss يف  الذيــن يســتخدمون  التجريبيــة 

االحصــاء الرتبــوي وبــني طلبــة املجموعــة الضابطــة 

تبعــا  االعتياديــة  الطريقــة  يســتخدمون  الذيــن 

للجنــس.

متوســط ( 3 إحصائيــة يف  داللــة  ذو  فــرق  يوجــد  ال 

درجات التحصيل الدرايس بني طلبة املجموعة 

برنامــج spss يف  الذيــن يســتخدمون  التجريبيــة 

االحصــاء الرتبــوي وبــني طلبــة املجموعــة الضابطــة 

الذيــن يســتخدمون الطريقــة االعتياديــة تبعــا لنــوع 

الدراســة.

يدود البحر

يشــمل البحــث الحــايل طلبــة الدراســات العليــا ( 1

بجامعــة ديــاىل.

االحصــاء ( 2 مقــرر  عــى  الحــايل  البحــث  يقتــرص 

الرتبــوي.

غحديد املص عحات:

الاحصيل. 1

“مقــدار مــا يحصــل عليــه الطالــب مــن مكونــات املعرفــة 

االحصائيــة مــن معلومــات ومفاهيــم , ومبــادئ وتعاميــم 

, ومهــارات وأســاليب التفكــري , مقاســا بالدرجــة الكليــة 

التــي يحصــل عليهــا مــن خــالل اســتجاباته عــن فقــرات 

اختبــار التحصيــل الــذي ســيعد لهــذا الغــرض”

2 .:SPSS ررنامث

يعتــرب برنامــج التحليــل اإلحصــايئ SPSS أحــد الربامــج 

اإلحصائية التي القت شيوعاً يف استخدامها من قبل 

بالتحليــالت اإلحصائيــة، ويســتخدم  الباحثــني للقيــام 

الربنامــج يف كثــري مــن املجــاالت العلميــة والتــي تشــمل 

واالجتامعيــة  اإلداريــة  العلــوم  املثــال،  ســبيل  عــى 

هــي   SPSS وكلمــة  والطبيــة.  والزراعيــة  والهندســية 

 Statistical“ اختصار للمسمى الكامل للربنامج وهٍو

تعنــي  Package for Social Sciences” والتــي 

“الربنامــج اإلحصــايئ للعلــوم االجتامعيــة”.

ال ريلة ايعايادية. 3

“الطريقــة التــي تــدرس بهــا املفاهيــم أو األهــداف غــري 

املتقنــة مبوجــب االختبــار التكوينــي مــع إعطــاء متاريــن 

وواجبــات بيتيــه، تعمــل عــى زيــادة الخــربات التعليميــة 

تطبيقــا لتلــك املفاهيــم او األهــداف”

الالريف ايجرايئ. 4

“ عملية استخدام الربنامج التعليمي spss املحوسب 

البيانــات  تحليــل  و  االحصائيــة  املفاهيــم  لتدريــس 

درســت  التــي  املــادة  املتقنــة يف  غــري  األهــداف  أو 

تجربــة البحــث الحــايل بهــدف معالجــة نقــاط الضعــف 

يف التعلــم بغيــة الوصــول بالطلبــة غــري املتقنــني إىل 

االتقــان” مســتوى 
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الدرالات السارلة:

لقد قام الباحث باالتصال بعدد من مراكز البحث العلمي يف العامل وبعض الباحثني واملجالت والدوريات • 

ذات االختصــاص مــن خــالل شــبكة املعلومــات العامليــة )االنرتنيــت( ووجــد الباحــث عــدد مــن الدراســات 

 CMI( )Computer( التعليــم التعلــم، ســواء اســتخدمته يف ادارة عمليــة  اســتخدمت الحاســوب يف 

 Instruction Assisted )CAL( أي بديال عن املعلم. وسيلة مساعدة له ،)Managed Instruction

Computer( وقــد اطلــع الباحــث عــى دراســات مــن هــذا النمــط كــام موضحــا يف جــدول )1(.

جدول )1(
الدرالات السارلة

اسم الباحث 

والسنة والبلد

لوكيت

1991

امريكا

الخزام

1998

االردن

القيي

2001

العزاوي

2002

العراق

روبنسون

1991

امريكا

معرفة الفرق هدف الدراسة

بني اداء 

مجموعتني من 

الطلبة احدهام 

تلقت تعليام 

يف الحاسب 

حسب نظام 

العد متضمنة 

مهارات 

الحاسوب

اثر هذه الطرائق 

يف تنمية 

الحاسوب لدى 

طلبة الصف 

العارش يف 

الرياضيات

اثر خرائط 

املفاهيم 

يف تحصيل 

طلبة املرحلة 

االساسية 

وتفكريهم الناقد 

يف الرياضيات

اثر برنامج 

تدريي 

ملدريس 

الرياضيات يف 

اسرتاتيجيات 

طرح االسئلة 

يف مهارات 

الحاسوب

تطوير مهارات 

الحاسوب لدى 

اطفال ما قبل 

املدرسة

تجريبيتجريبيتجريبيتجريبيتجريبينوع املنهج

املرحلة 

الدراسية 

واملادة 

التعليمية

التعليم الثانوي

مهارات 

الحاسوب

التعليم الثانوي

الرياضيات

التعليم 

األسايس

الرياضيات

مدريس 

التعليم الثانوي 

الرياضيات

رياض األطفال

مهارات 

الحاسوب

حجم وجنس 

العينة

60

ذكور واناث

90

ذكور

60

ذكور

120

ذكور واناث

30

ذكور واناث

املتغري 

املستقل

طريقة التدريسطريقة التدريسطريقة التدريسطريقة التدريسطريقة التدريس

التحصيلالتحصيلالتحصيلالتحصيلالتحصيلاملتغري التابع

اختبار أداة البحث

الحاسوب

اختبار 

الحاسوب

اختبار 

الحاسوب

اختبار 

الحاسوب

اختبار 

الحاسوب
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الوسائل 

اإلحصائية

استخدام برنامج 

SPSS يف 

تحليل النتائج

استخدام برنامج 

SPSS يف 

تحليل النتائج

استخدام برنامج 

SPSS يف 

تحليل النتائج

استخدام برنامج 

SPSS يف 

تحليل النتائج

استخدام برنامج 

SPSS يف 

تحليل النتائج

النتائج التي 

توصل لها 

الباحث

فروقا دالة 

احصائيا 

بني اداء 

املجموعتني 

باختبار )كورنال( 

مهارات 

الحاسوب 

لصالح 

املجموعة 

التجريبية

تفوق طريقة 

االكتشاف عى 

طريقة املناقشة 

يف تنمية 

الحاسوب

تفوق املجموعة 

التجريبية التي 

درست وفق 

خرائط املفاهيم 

يف اختبار 

الحاسوب 

ككل ويف كل 

املجاالت عدا 

مجال االستنباط

تفوق املجموعة 

التجريبية اناث 

واملجموعة 

التجريبية ذكور 

عى كل من 

املجموعتني 

الضابطتني 

ذكورا واناثا

تحسن اداء 

املجموعة 

التجريبة بنسبة 

40% , وتحسن 

اداء املجموعة 

الضابطة بنسبة 

%18

كام اظهرت 

تطوير مهارات 

الحاسوب لدى 

طلبة املجموعة 

التجريبية.

اجراءات البحر

أوي: الاصمية الاجريبي:

اعتمــد يف البحــث الحــايل تصميــم املجموعــات العشــوائية التــام الــذي يعــد مــن التصاميــم األساســية ويعتمــد 

فيــه ضبــط املتغــريات الداخليــة الخاصــة باملفحوصــني عــى التوزيــع العشــوايئ ألفــراد العينــة عــى املعالجــات 

)املشهداين, 2015,98( , الذي يتطلب يف هذا البحث معالجة تجريبية واحدة تدرس إلتقان تعلمها باستخدام 

تقنية الحاسوب ويقاس املتغري التابع )التحصيل( باختبار يعد لهذ الغرض وجدول )2( اآليت يوضح هذا التصميم:

جدول )2(
الاصمية الاجريبي

مقياس املتغري التابعاملتغري التابعاملتغري املستقل

spss استخدام برنامج

لطلبــة  الرتبــوي  االحصــاء  مــادة  تدريــس  يف 

لعليــا ا ســات  لدرا ا

االختبار التحصييلالتحصيل الدرايس

نانيا: عيوة البحر

أ: عيوة املادي الدرالية:

اختري مقرر االحصاء الرتبوي للمجموعتني التجريبية والضابطة من املفردات املقرر من جامعة دياىل بتدريسها 

يك يتمكن الباحث من أعداد االختبار والتحكم بالتجربة.
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ا: عيوة ال عبة:

ملــا كانــت طبيعــة البحــث الحــايل تتطلــب أجــراء التجربــة يف املدرســة التــي يتوفــر فيهــا مســتلزمات إجــراء التجربــة 

والســيام أجهــزة الحاســوب بأعــداد كافيــة ونوعيــات معينــة تــم االتصــال باالخــوة املســؤولني عــى املختــربات فوجــد 

افضــل كليــة هــي كليــة الرتبيــة االساســية ال نهــا تحتــوي عــى

قاعــات خاصــة بالدراســات العليــا مجهــزة بجهــاز عــرض وفيهــا أجهــزة حاســوب بنوعيــات مناســبة , وجــدول )3( 

يوضــح العينــة حســب نــوع الدراســة والجنــس

جدول )3(

عيوة البحر

املجموعة
نوع الدراسة

املجموع
الجنس

املجموع
االناثالذكورالدكتوراهاملاجستري

221335161935التجريبية

152035181735الضابطة

373370343670املجموع

نالثا: أعداد املادي الالعيمية املربمجة وال ريلة ايعايادية

مــن خــالل اطــالع الباحــث عــى املواقــع التعليميــة يف االنرتنيــت وجــد موقــع www.spss.com مــن املواقــع 

التي تغطى املفردات التي تقرر إعطاءها ضمن تجربة البحث الحايل وكذلك مزود املوقع باالختبارات املقننة 

للــامدة الدراســية.

رارلا: الالائل اإليصائية

للتأكــد مــن صحــة النتائــج وداللتهــا اإلحصائيــة تــم اســتخدام spss)الحقيبــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة( ومتت 

معالجة البيانات بالحاسوب واستخدمت املتوسطات واالنحراف املعياري واختبارات)ت(.

خامسا: فدق ايخابار

ومــن أهــم طرقــه : صــدق املحــك و الصــدق العامــيل وقــد اســتخدم الباحــث الصــدق العامــيل ألنــه افضــل أنــواع 

الصــدق وتــم حســابه عــن طريــق التحليــل العامــيل باســتخدام برنامــج spss وقــد تــم تعديــل وحــذف وإعــادة صياغــة 

العبــارات يف ضــوء النتائــج التــي حصــل عليهــا مــن التحليــل العامــيل.

لادلا: نبات ايخابار

ومــن أهــم طرقــه : إعــادة االختبــار , والتجزئــة بأنواعهــا )النصفيــة والثالثيــة والتجزئــة بصفــة عامــة( ومعامــل ألفــا ل 

كرونبــاخ وعنــد تطبيــق طريقــة التجزئــة النصفيــة باســتخدام برنامــج spss وجــد أن معامــل ثبــات املقيــاس 0.91 

وهــو معامــل ارتبــاط عــايل.
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ناائث البحر وغفس ها

بعد االنتهاء من تجربة البحث الحايل حصل الباحث عى نتائج كام ييل :

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التحصيــل الــدرايس بــني طلبــة املجموعــة التجريبيــة الذيــن يســتخدمون ( 1

برنامــج spss يف االحصــاء الرتبــوي وبــني طلبــة املجموعــة الضابطــة الذيــن يســتخدمون الطريقــة االعتياديــة

جدول )4(
نايجة الفروق را املجماعة الاجريبية و الضار ة ر الاحصيل الدراي لةخابار البلدي

Descriptive Statistics

Dependent Variable: االختبار البعدي
عينة البحث Mean Std. Deviation N

الضابطة 69.14 14.425 35

التجريبية 81.00 12.635 35

Total 75.07 14.726 70

Levene’s Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: االختبار البعدي

F df1 df2 Sig.

2.931 1 68 .091

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a. Design: Intercept + املجموعة + القبيل

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: االختبار البعدي

Source Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared

Corrected 
Model

3019.429a 2 1509.714 8.469 .001 .202

Intercept 7224.289 1 7224.289 40.527 .000 .377

املجموعة 2409.845 1 2409.845 13.519 .000 .168

القبيل 559.072 1 559.072 3.136 .081 .045

Error 11943.214 67 178.257

Total 409463.000 70

Corrected Total 14962.643 69

a.	R	Squared	=.202	(Adjusted	R	Squared	=.178)
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Estimates
Dependent Variable: االختبار البعدي

عينة البحث Mean Std. Error
95%	Confidence	Interval

Lower Bound Upper Bound

الضابطة 69.203a 2.257 64.698 73.708

التجريبية 80.940a 2.257 76.435 85.445

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: 61.66 = االختبار القبيل.

غحلق الفرضية من خةل الديلة اييصائية لليمة F الطافة رالفروق ر الاحصيل الدراي را املجماعة 
الاجريبية و الضار ة ر ايخابار البلدي لصالح املجماعة الاجريبية

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التحصيــل الــدرايس بــني طلبــة املجموعــة التجريبيــة ( 1

الذيــن يســتخدمون برنامــج spss يف االحصــاء الرتبــوي وبــني طلبــة املجموعــة الضابطــة الذيــن يســتخدمون 

الطريقــة االعتياديــة تبعــا للجنــس.

جدول )5(
نايجة الفروق را املجماعة الاجريبية و الضار ة ر الاحصيل الدراي لةخابار البلدي غبلا لعجوس

Descriptive Statistics
Dependent Variable: االختبار البعدي

عينة البحث الجنس Mean Std. Deviation N
الضابطة الذكور 66.62 15.275 16

االناث 71.26 13.719 19
Total 69.14 14.425 35

التجريبية الذكور 83.89 11.396 18

االناث 77.94 13.488 17
Total 81.00 12.635 35

Total الذكور 75.76 15.794 34

االناث 74.42 13.834 36
Total 75.07 14.726 70

Levene’s Test of Equality of Error Variancesa
Dependent Variable: االختبار البعدي

F df1 df2 Sig.

1.341 3 66 .269

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + القبيل + املجموعة + الجنس + املجموعة * الجنس
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 Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: االختبار البعدي 

Source
Type III Sum 

of Squares
df Mean Square F Sig.

Corrected Model 3377.311a 4 844.328 4.737 .002

Intercept 7166.341 1 7166.341 40.207 .000

القبيل 420.822 1 420.822 2.361 .129

املجموعة 2467.705 1 2467.705 13.845 .000

الجنس 2.100 1 2.100 .012 .914

املجموعة * الجنس 354.079 1 354.079 1.987 .163

Error 11585.331 65 178.236

Total 409463.000 70

Corrected Total 14962.643 69

a.	R	Squared	=.226	(Adjusted	R	Squared	=.178)

1. عيوة البحر

Dependent Variable: االختبار البعدي

عينة البحث Mean Std. Error
95%	Confidence	Interval

Lower Bound Upper Bound

الضابطة 68.986a 2.265 64.462 73.510

التجريبية 80.886a 2.258 76.378 85.395

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: 61.66 = االختبار القبيل.

 عدم غحلق الفرضية من خةل عدم وجاد ديلة ايصائية لليمة F الطافة رالافاعل را العاا الادريس 
و مات  الجوس)الذكار ,ايناث( ر الاحصيل الدراي

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التحصيــل الــدرايس بــني طلبــة املجموعــة التجريبيــة الذيــن يســتخدمون ( 1

برنامــج spss يف االحصــاء الرتبــوي وبــني طلبــة املجموعــة الضابطــة الذيــن يســتخدمون الطريقــة االعتياديــة تبعــا لنــوع الدراســة.
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جدول )6(
نايجة الفروق را املجماعة الاجريبية و الضار ة ر الاحصيل الدراي لةخابار البلدي غبلا لواع الدرالة

 Descriptive Statistics
Dependent Variable: االختبار البعدي 

عينة البحث نوع الدراسة Mean Std. Deviation N

الضابطة

املاجستري 69.36 14.866 22
الدكتوراه 68.77 14.231 13

Total 69.14 14.425 35

التجريبية

املاجستري 87.00 12.282 15
الدكتوراه 76.50 11.171 20

Total 81.00 12.635 35
Total املاجستري 76.51 16.268 37

الدكتوراه 73.45 12.836 33
Total 75.07 14.726 70

Levene’s Test of Equality of Error Variancesa
Dependent Variable: االختبار البعدي 

F df1 df2 Sig.
2.177 3 66 .099

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal 
across groups.
a. Design: Intercept + القبيل + املجموعة + الدراسة + املجموعة * الدراسة

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: االختبار البعدي 

Source
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 3756.519a 4 939.130 5.447 .001
Intercept 7637.932 1 7637.932 44.303 .000

القبيل 348.274 1 348.274 2.020 .160
املجموعة 2650.153 1 2650.153 15.372 .000

الدراسة 466.401 1 466.401 2.705 .105
املجموعة * الدراسة 262.041 1 262.041 1.520 .222

Error 11206.124 65 172.402
Total 409463.000 70
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Corrected Total 14962.643 69
a.	R	Squared	=.251	(Adjusted	R	Squared	=.205)

عيوة البحر

Dependent Variable: االختبار البعدي 

عينة البحث Mean Std. Error
95%	Confidence	Interval

Lower Bound Upper Bound

الضابطة 69.030a 2.297 64.443 73.617

التجريبية 81.618a 2.244 77.135 86.100

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: 61.66 = االختبار القبيل.

عدم غحلق الفرضية من خةل وجاد ديلة ايصائية لليمة F الطافة رالافاعل را العاا الادريس و ومات  
ناع الدرالة )املاجسا , الدكااراه( ر الاحصيل الدراي

وقــد اســتخدام الباحــث اختبــار t-testلعينتــني مســتقلتني يف االختبــار البعــدي والحــظ الباحــث تعطــي نفــس 

النتائــج دون معرفــة دور االختبــار القبــيل والحــظ الباحــث حجــم االثــر للمتغــري املســتقل

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التحصيــل الــدرايس بــني طلبــة املجموعــة التجريبيــة ( 1

الذيــن يســتخدمون برنامــج spss يف االحصــاء الرتبــوي وبــني طلبــة املجموعــة الضابطــة الذيــن يســتخدمون 

الطريقــة االعتياديــة
T-Test

 Group Statistics

عينة البحث N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

االختبار البعدي
التجريبية 35 81.00 12.635 2.136

الضابطة 35 69.14 14.425 2.438

Independent Samples Test
Levene’s	Test	for	

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

االختبار البعدي

Equal variances 
assumed .552 .460 3.658 68 .000

Equal variances 
not assumed 3.658 66.841 .001

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التحصيــل الــدرايس بــني طلبــة املجموعــة التجريبيــة ( 2

الذيــن يســتخدمون برنامــج spss يف االحصــاء الرتبــوي وبــني طلبــة املجموعــة الضابطــة الذيــن يســتخدمون 

الطريقة االعتيادية تبعا للجنس.
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 Group Statistics

الجنس N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

االختبار البعدي
الذكور 34 75.76 15.794 2.709

االناث 36 74.42 13.834 2.306

Independent Samples Test
Levene’s	Test	for	

Equality of Variances
t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig (2-tailed)

االختبار البعدي

Equal variances 
assumed .298 .587 .380 68 .705

Equal variances not 
assumed .379 65.651 .706

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التحصيــل الــدرايس بــني طلبــة املجموعــة التجريبيــة ( 3

الذيــن يســتخدمون برنامــج spss يف االحصــاء الرتبــوي وبــني طلبــة املجموعــة الضابطــة الذيــن يســتخدمون 

الطريقــة االعتياديــة تبعــا لنــوع الدراســة.

 Group Statistics

نوع الدراسة N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

االختبار البعدي
املاجستري 37 76.51 16.268 2.674

الدكتوراه 33 73.45 12.836 2.234

Independent Samples Test

Levene’s	Test	for	
Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

االختبار البعدي

Equal variances 
assumed

3.559 .064 .866 68 .390

Equal variances 
not assumed

.878 67.047 .383

Independent Samples Test

Eta Eta Squared

االختبار البعدي * عينة البحث .406 .164

االختبار القبيل * عينة البحث .021 .000
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الاافيات:

يف ضــوء نتائــج البحــث واســتنتاجاته يــويص الباحــث 

بــاآليت:

الربامــج ( 1 أعــداد  هنــاك صعوبــة يف  كانــت  ملــا 

التعليميــة املحوســبة مــن قبــل املدرســني, ونظــرا 

وأســلوب  نوعياتهــا  و  الربامــج  هــذه  طبيعــة  الن 

اإلتقــان  عــى مســتوى  يؤثــر  وبرمجتهــا  أعدادهــا 

بــان  الباحــث  يــوىص  ,لــذا  الدراســية  للمقــررات 

تعمل الجامعة تدريس الطلبة برنامج SPSS يف 

العليــا. الدراســات  الرتبــوي لطلبــة  مــادة االحصــاء 

كافــة ( 2 وتجهيــز  توفــري  عــى  الجامعــة  تعمــل  أن 

وتدريــب   , حديثــة  حاســوبية  بأجهــزة  الكليــات 

الطلبــة عليهــا بغيــة تنميــة اتجاهاتهــم نحــو برنامــج 

واســتخداماته.  SPSS

مبــا أن اســتخدام SPSS وســيلة تعليميــة يعتمــد ( 1

أعــداد  و  اســتخدامه  املــدرس يف  كفــاءة  عــى 

تقــوم  ان  ينبغــي  لــذا   , بــه  الخاصــة  الربمجيــات 

اإلعــداد  أثنــاء  يف  الطلبــة  بتدريــب  الجامعــة 

عــى اســتخدام برنامــج SPSS وتصميــم الربامــج 

االســتمرار  الجامعــة عــى  تعمــل  أن   , التعليميــة 

الربنامــج  التدريــس عــى  بتدريــب اعضــاء هيئــة 

الخدمــة. أثنــاء 
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امللخص

يســعى هــذا البحــث إىل بيــان العمــق االســرتاتيجي لتعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا يف ضــوء مناهــج التحليــل 

اللغــوي الحــدايث، وذلــك مــن خــالل الحديــث عــن فلســفة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا يف ضــوء 

متغريات القرن الحادي والعرشين، والكشف عن تجليات تعليم العربية للناطقني بغريها وأبعادها التطبيقية، 

وبيــان معــامل العمــق االســرتاتيجي لتعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا يف ضــوء املرتكــزات األساســية ملناهــج 

التحليــل اللغــوي الحــدايث ومعطياتهــا، وتوضيــح وســائل تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا وأســاليبها وتطبيقاتهــا 

املنهجيــة يف ضــوء دراســات علــم اللغــة الحديــث، ومــن ثــم تســليط الضــوء عــى أثــر تعليــم العربيــة للناطقــني 

بغريها يف ضوء معطيات التحليل اللغوي الحديث، وبيان كل ما سبق باملنهج الوصفي التحلييل والبنايئ 

يف رسم مقرتحات ورؤى تختص بواقع تعليم العربية للناطقني بغريها وآمال الدرس اللغوي املُعطى لطالب 

العربيــة الناطقــني بغريهــا، ومــن ثــم الخامتــة وفيهــا نتائــج البحــث وتوصياتــه وحــوايش البحــث ومصــادره ومراجعــه.

امللدمة

متتلــك اللغــة العربيــة وســائل خالقــة يف نقلهــا للعلــوم 

ولديهــا  والعامليــة،  املحليــة  واآلداب  واملعــارف 

القــدرة التعبرييــة الفائقــة التــي تــيش بالعمــق اللغــوي 

االسرتاتيجي يف مسايرة روح العرص واإليفاء مبتطلباته 

وحاجاتــه، فهــي لغــة مرنــة ذات أبعــاد تربويــة وتعليميــة 

موحيــة تســاعد غــري الناطقــني بهــا عــى تعلمهــا وإتقانهــا 

بنــاء شــخصياتهم وتســهيل  بشــكل ســليم، يســهم يف 

تواصلهــم مــع الناطقــني باللغــة العربيــة األم، لــذا جــاء 

هــذا البحــث ليــدرس العمــق االســرتاتيجي الكامــن يف 

مــا  للناطقــني بغريهــا يف ضــوء  العربيــة  اللغــة  تعليــم 

توصلت إليه مناهج التحليل اللغوي الحدايث، وذلك 

مــن خــالل تســليط الضــوء عــى النقــاط اآلتيــة:

أوالً: فلســفة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا 

يف ضــوء متغــريات القــرن الحــادي والعرشيــن.

بغريهــا  للناطقــني  العربيــة  تعليــم  تجليــات  ثانيــاً: 

التطبيقيــة. وأبعادهــا 

ثالثاً: العمق االسرتاتيجي لتعليم العربية للناطقني 

بغريها يف ضوء مناهج التحليل اللغوي الحدايث.

بغريهــا  للناطقــني  العربيــة  تعليــم  وســائل  رابعــاً: 

املنهجيــة. وتطبيقاتهــا  وأســاليبها 

أثــر تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا يف  خامســاً: 

الحديــث. اللغــوي  التحليــل  ضــوء معطيــات 

وتوضيــح كل مــا ســبق باملنهــج الوصفــي التحليــيل، 
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لغــري  اللغــة  الدوليــة يف تعليــم  التجــارب  واســتعراض 

دراســة  إضافــة  البحــث إىل  ويهــدف  بهــا،  الناطقــني 

الناطقــني  لغــري  العربيــة  تعليــم  جــادة جديــدة ملكتبــة 

الخطــط  رســم  االختصــاص يف  أهــل  بهــا، ومســاعدة 

والــرؤى واملقرتحــات التــي تســعى لتعليــم العربيــة لغــري 

الناطقــني بهــا، مــن أجــل تســهيل املهــام املُلقــاه عــى 

عاتقهم، ومن ثم الخامتة وفيها نتائج البحث وتوصياته 

وفهــرس للمصــادر واملراجــع.

املبحر ااول: اعسفة غلعية العتة اللررية لعوانلا 
رت ها ر ضاء مات ات اللرن الحادي واللرشين.

اللغــة العربيــة مــن املوضوعــات  يعــد موضــوع تعليــم 

املطروحــة بقــوة عــى الســاحة الدوليــة، حيــُث بــدأت 

اللغويــني  مــن جهــود  كبــرياً  تأخــذ حيــزاً  العربيــة  اللغــة 

واملفكريــن والرتبويــني يف أقطــار دوليــة ومحليــة كثــرية؛ 

إنســانية  حضــارة  مــن  اللغــة  هــذه  تشــكله  ملــا  نظــراً 

خالــدة ال ميكــن تجاهلهــا أو تغاضيهــا لســبب أو آلخــر، 

نعــم لقــد أحجمــت كثــري مــن دول العــامل عــن العربيــة 

عــن  ناجــم  بالقصــور والضعــف، وكل ذلــك  واتهموهــا 

ضعــف أهلهــا يف موطنهــا األصــيل، فقــوة اللغــة مــن 

قــوة أهلهــا، ولســنا بصــدد التطــرق إىل تفاصيــل هــذا 

املوضــوع وأبعــاده املتداخلــة، ومــا يعنيينــا يف هــذا 

الفلســفة  عــن  أن نكشــف  الرتبــوي  اللغــوي  املضــامر 

للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعليــم  منهــا  ينطلــق  التــي 

الــذي  الحديــث  العــرص  متغــريات  بغريهــا يف ضــوء 

أو ظاهــرة وهــي  ثــورات متزامنــة بصــورة مخفيــة  شــهد 

والبــرش  األفــكار  تنقــل  وســهولة  الوفــرة يف كل يشء 

والتغــريات العميقــة يف عقليــات الجامهــري)1(، وأردف 

عــى  مبنيــة  البرشيــة مبنجــزات حداثيــة  املجتمعــات 

أنهــا مل  البــارزة  ومــن ســامتها  املعرفــة واملعلومــات، 

تعــد حكــراً عــى أمــة دون أمــة أو شــعب دون آخــر، فهــي 

ملــك ُمشــاع للجميــع، وهــذا أنتــج إمكانــات فريــدة يف 

ســبيل الرقــي بالعربيــة ونــرش علومهــا للناطقــني بغريهــا، 

كــام أنــه أفــرز تحديــات كثــرية تواجــه اللغــات بشــكل عــاٍم 

تعــد  األســاس مل  منهــا، فاملشــكلة  واحــدة  والعربيــة 

يف إنتــاج املعرفــة يف عــرص االنفجــار املعــريف والثــورة 

املعلوماتيــة، لكــن املحــك الرئيــس املعتــرب يف ذلــك 

والعلــوم واالســتفادة منهــا  إدارة املعــارف  هــو كيفيــة 

بشــكل  بغريهــا  للناطقــني  العربيــة  تعليــم  ســبيل  يف 

يعمــل عــى تعلمهــا وتعليمهــا، ومــن هنــا ال  متفاعــل 

بــد أن تنطلــق فلســفة تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا 

العربيــة وأصولهــا األساســية بطريقــة  بيــان مبــادئ  مــن 

مناســبة لعقليــة الجمهــور تنطلــق مــن قانــون الســهولة 

والتيســري مــع اســتثامر املعطيــات الحداثيــة كافــًة مــن 

ووســائل  حاســوبية  وبرمجيــات  إلكرتونيــة  تطبيقــات 

وأساليب أنتجتها الحضارة املعارصة، ومحاولة تطويع 

العقبــات والتحديــات بإنتــاج البدائــل املبنيــة عــى فكــر 

اللغويــة ملواجهــة  باملرونــة  يتســم  اســرتاتيجي  لغــوي 

العربيــة  لصالــح  واســتثامرها  والعقبــات  التحديــات 

وتعليمهــا للناطقــني بغريهــا، فيكــون ذلــك معــول بنــاء 

لنــا أن املحــك األســاس يف ذلــك  ال هــدم، ويتضــح 

املنهــاج  هــو  اهتامماتنــا  جــل  نوليــه  أن  يجــب  الــذي 

ســيقوم  الــذي  املعلــم  ذلــك  مــن  واألهــم  املقــدم، 

اللغويــة  الخــربات واآلراء واملهــارات واملعــارف  بنقــل 

لألفراد غري الناطقني بالعربية، فتدريس اللغات ليس 

باألمــر الهــني بــل يســتدعي مدرســاً متســلحاً بــزاد نظــري 

وإجرايئ)2( متشح برضوب املعرفة والثقافة، وأن يكون 

معد إعداد تربوي ومهني وإلكرتوين جيداً، ألن املعلم 

هــو الصــورة البهيــة لألمــة فبــه يتكــون املســتقبل وعليــه 

تُشاد تربية األبناء وصناعة األجيال، فكيف بنا إذ نعطيه 

أن ينقــل صورتنــا الحضاريــة ووســيلتها التعبرييــة لغرينــا 

من أمم اإلنسانية وشعوبها، فيجب أن يكون عى قدر 

املســؤولية يف تعليــم العربيــة ألبنــاء مــن غــري جلدتنــا 

العربيــة، أولئــك الذيــن جبلــوا عــى لغــات حضاراتهــم 

يحمــل  اليــوم  عــامل  املتغــري يف  الواقــع  األخــرى؛ ألن 

ومخــاوف،  وجهــني أحدهــام ميثــل مخاطــر وضغوطــاً 

والثــاين يحمــل فرضــاً وإمكانيــات ووعــوداً باإلفــادة مــن 
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فيــربز  والتكنولوجيــة واملعرفيــة)3(،  العلميــة  منجزاتهــا 

دور املعلم يف تحديد نوعية التعليم واتجاهاته ودوره 

الفعــال يف بنــاء جيــل املســتقبل، وتحديــد نوعيــة حيــاة 

التعليميــة  العمليــة  دور حاســم يف  فللمعلــم  األمــة، 

التعلمية بوجه عام)4(، ويف نقل رسالة العربية وتبليغها 

لــدول العــامل والبرشيــة جمعــاء، فالعربيــة لهــا وســائلها 

العــرص واإليفــاء  التعبــري عــن مقتضيــات  الخالقــة يف 

بحاجاتــه وتلبيــة رغبــات املســتقبل وتطلعاتــه.

املبحر الثاين: غجعيات غلعية اللررية لعوانلا رت ها 
وأرلادها الا بيلية

يقــوم تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا عــى نقــل 

وأساســياتها إىل  ومناهجهــا  ووســائلها  اللغــة  قواعــد 

أفراد مل يكونوا قادرين عى التحدث بها بشكل سليم 

وإتقانها عى النحو املطلوب، الذي تحدده أولوياتهم 

لغــة  غــري  لغــة  عــى  التعــرف  أجــل  مــن  ومقاصدتهــم 

األم، ولعــل املســتبرص يســرب لنــا عــن أغــوار التجليــات 

العربيــة للناطقــني بغريهــا، والتــي  الرئيســة يف تعليــم 

تتمثــل يف التجــيل التخصــي املتصــل مبــن اللغــة 

وجوهــر مادتهــا: ويتمثــل يف الكشــف عــن املرتكــزات 

وســيلة  باعتبارهــا  العربيــة  للغــة  املشــكلة  األساســية 

بالعــرب وعاداتهــم وتقاليدهــم، فهــي  تعبرييــة خاصــة 

الوســيلة التــي حفــت الــرتاث العــريب والهويــة العربيــة، 

املشــكلة  األساســية  املســتويات  مراعــاة  يجــب  لــذا 

يف مجملهــا جوهــر املــادة اللغويــة التــي يُــراد إيصالهــا 

الناطقــني بغريهــا، ويتضــح  العربيــة  لجمهــور متعلمــي 

أركان البعد التخصي ومعامله ورسمه وحدوده، يف 

دراســة الصوت اللغوي ومكوناته وكيفية نطقه وهجائه 

ومــن ثــم الكشــف عــن بنيــة األلفــاظ والكلــامت، وبعــد 

ذلــك تشــكيل الرتكيــب اللغــوي الــذي يجســد أنــاط 

جمليــة متنوعــة حســب مواقعهــا ومــا توحــي بــه املعــاين 

والــدالالت املكتســبة مــن الســياق اللغــوي وغــريه مــن 

املتصاحبات اللغوية، والكشــف عن القرائن التي تربز 

املعنى الداليل، والكشف عن قيمة األسلوب ومعانيه 

الكامنــة يف طياتــه.

الصلــة  وثيقــة  اللغــة  إن  االجتامعــي:  والتجــيل 

باملجتمــع الــذي يتحــدث بهــا، فــال وجــود للغــة خــارج 

اجتامعيــة ال  اللغــة حقيقــة  أن  املجتمعــات، مبعنــى 

فرديــة، فهــي تنشــأ يف أحضــان املجتمعــات)5(، فهــي 

“ظاهرة إنسانية اجتامعية؛ كالعادات والتقاليد واألزياء 

االجتامعيــة  الظواهــر  بــني  هــي  بــل  العيــش،  ومرافــق 

كلهــا دليــل نشــاطها، ووعــاء تجاربهــا، وبهــا تســتقىص 

املالمــح املميــزة لــكل مجتمــع”)6(، لــذا تعليــم العربيــة 

مــن  رواســب  طياتــه  يف  يحمــل  بغريهــا  للناطقــني 

ســلوكيات املجتمــع العــريب، وتــربز مــن خاللهــا قيمــه 

وأخالقياته، فيجب انتقاء الشواهد اللغوية التي متثل 

العــرب، حتــى يســتفيد منهــا  الصــورة الحضاريــة ألمــة 

مــن يتعلمــون العربيــة كناطقــني بغريهــا، فعمليــة تقــدم 

الشــواهد الشــعرية والنرثية التي تشــتمل عى نصوص 

مشحونة بالحكمة والفصاحة والبالغة والبيان، يؤثر يف 

ســلوك املتعلــم ويســاعد عــى إتقانــه العربيــة بشــكل 

صحيــح، فالجــامل اللغــوي يف العــرض واإللقــاء عــى 

مســامع املتعلمــني لــه بالــغ األثــر عــى جمهــور طــالب 

العربية الناطقني بغريها؛ ألن اللغة هي أساس الجامل 

يف العمــل اإلبداعــي)7(.

العربيــة  تســهيل  يف  يتمثــل  الرتبــوي:  والتجــيل 

للناطقــني بغريهــا  بالتــدرج  وتبســيطها ونقــل معارفهــا 

وصوالً الصورة الذهنية املتكاملة عن العربية باعتبارها 

الذيــن يطمحــون  الدارســني  أولئــك  عنــد  أم  غــري  لغــة 

األساســية،  ومكوناتهــا  العربيــة  معــامل  عــى  للتعــرف 

تجســد  التــي  واملوحيــة  املعــربة  الصــور  واســتخدام 

العربيــة  ملتعلــم  ميكــن  التــي  والســلوكيات  القيــم 

الناطقــني بغريهــا العبــري عنهــا بســهولة مــن خــالل ألفاظ 

ومصطلحات سهلة يستطيع أن يعلمها املعلم لطلبته 

واالســتيعاب  الفهــم  عمليــة  تســهل  سلســة  بطريقــة 

أكــرث ثباتــاً يف الذهــن؛ نظــراً ملــا ترشكــه مــن  وتجعلهــا 

حــواس يف عمليــة التعليــم الــذي يجعلهــا أكــرث ثباتــاً يف 
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عقليــة املتعلــم، واســتغالل اآللــة يف تصميــم املواقــع 

تشــتمل  التــي  املتخصصــة  والصفحــات  اإللكرتونيــة 

عــى برمجيــات وتطبيقــات تســهل عمليــة تعليــم العربيــة 

للناطقــني بغريهــا، وتنضــوي تحــت حقــول اللســانيات 

العربيــة  قيــم  عــن  تعــرب  التــي  االجتامعيــة  الحاســوبية 

وآدابهــا)8(، وصناعــة املعاجــم املتخصصــة املدعومــة 

بأساســيات فنيــة ولوجســتية تعمــل عــى بيــان املــادة 

األصيلة للغة العربية بأســلوب قويم يكشــف عن البنية 

األســاس املشــكلة ملضامــني العربيــة وفحواهــا، مبنــي 

كافــة املعطيــات املتوافــرة يف  عــى  األســلوب  هــذا 

مجــال تعلــم اللغــات األجنبيــة يف ظــل تطــور علــم اللغــة 

الحديــث وانتشــار فروعــه وتعــدد تطبيقاتــه، والتجــيل 

اســتخدام  رضورة  يف  املتمثــل  والثقــايف  الفكــري 

الناطقــني  العربيــة لغــري  املوازنــة واملقارنــة يف تعليــم 

بها؛ ألن التقابل اللغوي يبني دراسته عى املوازنة بني 

لغتني ليسا من أرسة لغوية واحدة، واللغة األوىل هي 

اللغــة األم والثانيــة هــي الهــدف، أو اللغــة األجنبيــة التــي 

يتعلمهــا املتعلــم)9(، وتعزيــز مبادئهــا وإرســاء قواعدهــا 

بخطــوط رأســية وأفقيــة قــد تتالقــى مــع اللغــة األم وقــد 

تتباعــد، ولكــن يف املحصلــة النهائيــة ال بــد مــن تنميــة 

الحصيلة اللغوية العربية لدى جمهور الدارسني لعلوم 

العربيــة كناطقــني بغريهــا.

لذا تنبي التطبيقات اللغوية عى استكشاف أصول 

املهــارات واملعــارف  والربهنــة عليهــا يف  التجليــات 

التــي يجــب عــى متعلــم العربيــة غــري الناطــق بغريهــا 

أن يتقنهــا، وال يكــون لــه ذلــك إال مــن خــالل املامرســة 

والتطبيقــات  التســهيالت  كافــة  واســتثامر  والتطبيــق 

ينطلــق  أن  بــد  العربيــة، وال  تعليــم  عــامل  املبثوثــة يف 

ذلــك مــن دافعيــة حقيقيــة تقصــد معرفــة العربيــة وتعلــم 

مهاراتهــا  واســتيعاب  موضوعاتهــا  وفهــم  أساســياتها 

كافــًة بشــكل متــدرج، وذلــك مــن خــالل معرفــة مهــارات 

الــكالم  مهــاريت  يف  واملتجســدة  اللغــوي  اإلرســال 

والكتابــة، ومهــارات االســتقبال اللغــوي املتجســدة يف 

مهــاريت االســتامع والقــراءة، فــال بــد للــكالم مــن اســتامع 

وهــذا مــا يحتاجــه املتعلــم املبتــدئ، فالســمع يعــد أبــو 

امللكات)10(، ملا له من تأثري بالغ يف التعليم وتحصيل 

بــد  والكتابــة ال  والفنــون واآلداب،  والعلــوم  املعــارف 

لهــا مــن قــراءة، والكتابــة والقــراءة مــن عمليــات االتصــال 

اللغــوي التــي تحتــاج إىل مهــارات عليــا نوعــاً مــا، فــإذا 

واالســتامع  الــكالم  مهــاريت  إتقــان  املتعلــم يف  نجــح 

يســهل عليــه التعــرف عــى مــا تبقــى مــن مهــارات لغويــة؛ 

نظــراً ألن اللغــة ُعرفــت منطوقــة قبــل أن تكــون مكتوبــة 

ومقــروءة، فيتضــح أن الرتتيــب مقصــود يف عمليــة تعلــم 

باللغــة األم، وهــو  الناطقــني  لغــري  اللغــات وخصوصــاً 

كاآليت: )الــكالم- االســتامع- الكتابــة- القــراءة(، فــال بــد 

أن يقــوم منهــاج تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا عــى 

تعلم املهارات األساسية للغة العربية وتطبيق مبادئها 

وتعميــم قواعدهــا املعياريــة، والكشــف عــن مســتوياتها 

والــرصيف  الصــويت  املتمثلــة يف املســتوى  الرئيســة 

الــذي يحــوي  الكتــايب  والنحــوي والــداليل واألســلويب 

كافة املستويات السابقة وتطبيقاتها، وسأفصل القول 

فيهــا يف املبحــث التــايل.

املبحر الثالر: اللمق ايلرتاغيجي لالعية اللررية 
لعوانلا رت ها ر ضاء مواهث الاحعيل العتاي 

الحداا

وبــادئ ذي بــدء ال بــد مــن التطــرق إىل منهــج املحدثــني 

مــن  اللغــة  درســوا  الذيــن  وأبحاثهــم  دراســاتهم  يف 

الكليــات أي درســوا الصــوت فالكلمــة  الجزئيــات إىل 

فالجملــة فالداللــة، فتنوعــت مناهــج التحليــل اللغــوي 

بالداللــة  اللفــظ وعالقتــه  عــى دراســة  ركــز  مــا  فمنهــا 

وبنيتهــا  الرتاكيــب  درس  مــا  ومنهــا  سوســري  كــدي 

السطحية والعميقة كتشومسيك يف نظريته التوليدية 

التحويلية... وغريها من اتجاهات ومدارس)11(، وتسهم 

هــذه املناهــج وآرائهــا واتجاهاتهــا يف دراســات التعبــري 

إســهامات رصيحــة وواضحــة)12(،  وتعليمهــا  واإلنشــاء 

تناولــوا قضايــا أخــرى ذات عالقــة  أنهــم  باإلضافــة إىل 
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تعليــم  يعنينــا يف هــذا املقــام  اللغــات، ومــا  بتعليــم 

العربيــة للناطقــني بغريهــا، وكيــف ميكــن االســتفادة مــن 

هــذه املنهجيــات وأســاليبها يف فهــم طبيعــة العربيــة 

وإكسابها للناطقني بغريها وإتقانها بالشكل املطلوب 

اللغــة  يــودون معرفــة  الذيــن  لــدى جمهــور املتعلمــني 

كناطقــني بغريهــا.

إن اللغــة هــي أســاس املعرفــة، ألنهــا الوســيلة التــي 

تنتقــل بهــا العلــوم والفنــون واملعــارف واآلداب، ويتــم 

بــني  واملعــارف  واآلراء  الخــربات  تناقــل  خاللهــا  مــن 

املجتمعات والثقافات، فاللغة تقوم عى نظام صويت 

ميتلك سياقاً اجتامعياً وثقافياً، له دالالته ورموزه، وهو 

قابل للنمو والتطور)13(، وهذا النظام متكامل له أدواته 

املنهجية، ومستوياته املتعددة، واملتمثلة يف مستوى 

اللغــة،  أصــوات  ويــدرس   ،phonology األصــوات 

ويشــمل كال النوعــني املعروفــني باســم علــم األصــوات 

 ،phonemics وعلم الفونيامت phonetics العام

ومستوى الرصف Morphology، أو مستوى دراسة 

الصيــغ اللغويــة وبخاصــة تلــك التغيــريات التــي تعــرتي 

ومســتوى  جديــًدا،  معنــى  فتحــدث  الكلــامت  صيــغ 

النحــو Syntax, الــذي يختــص بتنظيــم الكلــامت يف 

جمــل أو مجموعــات كالميــة “مثــل نظــام الجملــة: رضب 

مــوىس عيــى، التــي تفيــد عــن طريــق وضــع الكلــامت 

يف نظــام معــني أن مــوىس هــو الضــارب وعيــى هــو 

 ،Vocabulary املفــردات  ومســتوى  املــرضوب، 

ومعرفــة  املنفــردة،  الكلــامت  بدراســة  يختــص  الــذي 

أصولها، وتطورها التاريخي، ومعناها الحارض، وكيفية 

فــرع  املفــردات  دراســة  تحــت  ويدخــل  اســتعاملها، 

يسمى باالشتقاق Etymology وهو يختص بدراسة 

 Semantics تاريخ الكلامت، وفرع آخر يسمى الداللة

ويختــص بدراســة معــاين الكلــامت وهنــاك فــرع يســمى 

املعجم Lexicography وهو فن عمل املعجامت 

تاريــخ  مــن علــم دراســة  اللغويــة)14(، ويســتمد وجــوده 

الداللــة، يضــاف إىل ذلــك اهتاممــه  الكلــامت وعلــم 

ببيــان كيفيــة نطــق الكلمــة، ومــكان النــرب فيهــا، وطريقــة 

هجائهــا، وكيفيــة اســتعاملها يف لغــة العــرص الحديــث.

فاللغــة لهــا قواعــد ومعايــري، فهــي املوصوفــة يف 

كتب القواعد وفقه اللغة واملعجم ونحوها)15(، واللغة 

تحكمها قوانني)16(، تسري وفقاً لها، فهي علم له منهجه 

الخــاص بــه يف كل فــرٍع مــن فروعهــا ويف أي مســتوى 

مــن مســتوياتها.

ومــا نحــن بصــدده يف هــذا املضــامر نســعى إىل 

للناطقــني  العربيــة  لتعليــم  االســرتاتيجي  العمــق  بيــان 

بغريهــا يف ضــوء مناهــج التحليــل الحــدايث املعتمــدة 

يف فلسفتها عى مستويات اللغة األربع، التي ميكننا 

أن نعلــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن خاللهــا 

العربيــة كاإلمــالء  اللغــة  بالرتكيــز عــى مياديــن  وذلــك 

شــمولية  يف  القــراءة  وأساســيات  والــرصف  والنحــو 

واســعة، واســتيعاب كامل، بحيث يجد املتعلم بغيتُه 

بســهولة ويــرس.

ويتمثل العمق االسرتاتيجي للمستوى الصويت يف 

بيان التاميز الصويت الذي متلكه العربية ومدى اقرتانه 

بــدالالت األلفــاظ ومعــاين التعابــري واألقــوال، وتوضيــح 

والفــرق  والصائتــة  الصامتــة  األصــوات  نطــق  كيفيــة 

بينهــام، مــع تبيــان أهميــة الحــركات اإلعرابيــة عنــد النطــق 

باملفــردات، والكشــف عــن صفــات الحــروف وهويتهــا 

الصوتيــة، فالبعــد االســرتاتيجي  الفيزيائيــة ومخارجهــا 

يكمن يف أن الصوت املادة اللغوية الخام التي تشكل 

عليهــا  تتــدرب  أن  يجــب  والتــي  الرئيــس،  املضمــون 

أجهــزة نطــق األجانــب غــري الناطقــني باللغــة العربيــة، من 

خــالل طريــق اإلعــادة والتشــويق والرتكيــز عــى الكلــامت 

والحــروف عــن طريــق القــراءة املتكــررة، وبيــان الحــروف 

املتشابهة يف النطق والكتابة ومحاول تعريف الطالب 

عــيل كيفيــة التمييــز بينهــا، لــذا ينبغــي عــى املعلــم أن 

يقــرأ الحــروف والكلــامت والجمــل بشــكل جهــوري، وأن 

تكــرار  يعيــدوا  ثــم  مــرة  مــن  أكــرث  إليــه  الطــالب  ينصــت 

املطلوب، ويركز املعلم عى عنرصي اإلفهام والتفهيم 
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والتــذوق، وهــذا هــو الطريــق املؤثــر يف التدريــس الذي 

يكــون املعــاين الواضحــة.

وبعــد أن يتقــن متعلمــو العربيــة الناطقــني بغريهــا 

بتشــكيل  يبــدأ  وتفاصيلهــا،  األصــوات  عــى  التعــرف 

املقاطــع الصوتيــة القصــرية مثــل:” أخ- أب – أم – يــد- 

بــاب- دار “، ومــن ثــم يتعــرف عــى تكويــن بنيــة الكلمــة 

وتبســيط القــول يف الــوزن الثــاليث )فََعــَل( الــذي يعــد 

أصــل بنيــة الكلــامت يف العربيــة)17(، فنــرضب لهــم أمثلة 

قــرأ-  عــيل وزن )فََعــَل(، مثــل: “ أكل- رشب- لعــب- 

كتب”، ويكون بذلك قد تعرف متعلم العربية الناطق 

بغريها كيفية تكوين الكلامت وبنائها، ووفر له التمهيد 

املبسط لتعلم القواعد النحوية التي تسهم يف ضبط 

الكلــامت وتصحيــح األخطــاء التــي قــد يرتكبهــا يف أثنــاء 

النطــق والكتابــة، ويف هــذا املســتوى يــدرس الطالــب 

التــي  التعبــريات  القواعــد بطريقــة مبســطة مــن خــالل 

الــذوق الســليم، فرتســخ  تختــرب الطالــب وتبنــي عنــده 

القواعد النحوية يف الذهن دون عناء الحفظ، فتصبح 

اللغة مبثابة اللغة األم ينطقها بسهولة وثقة واعتامد ال 

يتعرث لســانه خوفاً من الوقوع يف األخطاء، وهذا يقود 

إىل املســتوى الثالــث الــذي يركــز عــى تراكيــب الجمــل 

التعــرف  مــن خــالل  اإلعــراب  عــى  والرتكيــز  وأناطهــا 

عــى الرتتيــب الرتكيبــي ودالالتــه، وهــذه مهــارة متقدمــة 

بالتدريــج بحســب املســتويات  الطالــب  إليهــا  يصــل 

املتّدرجــة، ورضورة التعــرف عــيل جهــاز اكتســاب اللغــة 

عــى  قــدرة  الــذي ميتلــك  اإلنســان،  مــع  يولــد  الــذي 

اإلبداع يف خلق ناذج لجمل وكلامت مل يسمعها من 

قبــل أو ســمعها وصــاغ عــى شــاكلتها وهــي مــا يســمي 

باإلبداعيــة يف اللغــة ومــن الناحيــة التعليميــة فــإن هــذه 

النظــرة ال تجعــل املتعلــم” إنســاناً ســلبياً يســتمع ويقلــد 

فعــاالً  إيجابيــاً  دوراً  أيضــاً  بــل تعطيــه  ويكــرر فحســب، 

يف هــذه العمليــة”)18(، يقــوم يف هــذه الحالــة مــدرس 

القواعد عى نتائج ما توصلت إليه األلسنية الحديثة، 

القواعــد  التــي كانــت  وذلــك باالبتعــاد عــن املطبــات 

التقليديــة توقعــه فيهــا، وبالتــايل يقــوم املعلــم بتزويــد 

التلميــذ بالكفايــة اللغويــة أي القــدرة عــى إدراك البُنــى 

اللغويــة وإرتباطهــا بالــدالالت الفكريــة أي إدراج املكــون 

الــداليل يف القواعــد بعــد أن كان مبعــداً يف القواعــد 

التقليديــة.

مرتبطــاً  يكــون  النحويــة  القواعــد  تدريــس  أن  أي 

اللغــة ضمــن  فيهــا  تســتعمل  التــي  تلــك  باملواقــف، 

حيــث  خاصــة،  بــأداءات  مرهونــة  مختلفــة  مقامــات 

يســتعمل فيهــا املتعلــم القواعــد طبقــاً لتلــك املواقــف 

آليــات  التلميــذ  نُكســب  وبالتــايل  يواجههــا،  التــي 

تلــك  يجعــل  الــذي  الــيشء  وهــو  اللغــة،  اســتعامل 

القواعــد ترتكــز يف الذهــن؛ ألنهــا ارتبطــت باســتعامالت 

أحســن  يف  تبحــث  الطــرق  هــذه  ألن  الفكــر؛  تُنمــي 

الوســائل، وتركــز عــى مــا يحتاجــه املتعلمــون، وبالتــايل 

مســاعدة املعلــم يف أداء واجبــه التعليمــي مــن خــالل 

ربط املتعلم بالجو العام الذي يعيشــه، أي ما يتعلمه 

التواصــل. آليــة  ومــا يحــدث حولــه فيعطيــه 

معــاين  ســرب  عــى  يقــوم  الــداليل  املســتوى  أمــا 

يف  تســهم  بوســائل  وجمعهــا  والكلــامت  األلفــاظ 

اســتيعاب املعنــى وتبســيطه، كاســتخدام الصــور التــي 

تجســد املعــاين، وتوفــري صفحــات ومواقــع الكرتونيــة 

تسهم يف بيان معنى الكلمة يف اللغة األم وما يقابلها 

يف العربيــة كلغــة غــري أم، وبيــان املشــكالت النظريــة 

والتطبيقيــة يف تدريــس مهــارات اللغــة، وأهــم املهــارات 

التــي يجــب إكســابها ملتعلمــي اللغــات)19(، مــع توفــري 

النطــق الصحيــح املضبــوط باللغــة العربيــة، فاملواقــع 

االلكرتونيــة الخاصــة بتعليــم اللغــات األجنبيــة ال تتعامــل 

مع املعلومات فقط، وإنا تتعامل مع الصورة والصوت 

والفيديو، وتوفر شبكة االنرتنت للمتعلمني القدرة عى 

البحــوث  مــع املــدارس والجامعــات ومراكــز  االتصــال 

يف جميــع األماكــن التــي تتصــل بالشــبكة العاملــي)20(، 

ويقول الدكتور عبد الصبور شاهني بهذا الصدد)21( :” 

إن العربيــة تعايــش اآلن نهضــة هائلــة تســهم يف صنعهــا 



79  امل�ؤمتر الدويل  )13-15 من فرباير / �شباط - عام 2017م( 

جهــود املجامــع أوالً، ثــم جهــود مجموعــات مــن األفــراد 

وتســاعد  اللغــة،  بقوانــني  تلتــزم  التــي  واملؤسســات 

عــى توســيع قياســها، وتحقيــق اســتيعابها ملعطيــات 

الحضــارة املعــارصة، بوضــع املعاجــم التقنيــة يف كل 

فــن مــن الفنــون”، وكل ذلــك؛ ليســهل انتقــال معــارف 

العربية وآدابها لعقلية املتعلم وتوسيع مداركه اللغوية، 

التــي هــي  العربيــة املصــورة  يــربز دور املعاجــم  وهنــا 

بحاجة ماسة إىل تطوير وصناعة تتناسب مع متطلبات 

وحاجــات العربيــة للناطقــني بغريهــا، مــن بــاب التســهيل 

والتبسيط عن طريق النمذجة والتجسيد، ويجب توفري 

قواميــس جيــب مــن القطــع الصغــري حتــى تكــون ســالحاً 

بغريهــا، ورضورة  الناطقــني  العربيــة  يــد متعلمــي  يف 

املســاهمة الفاعلــة يف اســتخدام الحاســوب والشــبكة 

العاملية يف مجال اللغويات التطبيقية الحية)22(؛ نظراً 

الفائقــة يف إجــراء العمليــات  القــدرة  ملــا ميتلكــه مــن 

اللغويــة،  والبيانــات  وتنظيــم املدخــالت  اإلحصائيــة، 

وتحقيــق الدقــة والكفــاءة يف إظهــار النتائــج اللغويــة)23(.

تحتــه  ينــدرج  والكتــايب  األســلويب  املســتوى  أمــا 

املهــارات اإلمالئيــة والنحويــة والرصفيــة ولكــن بأســلوب 

جديد يقوم عى التعاون الجمعي أو الفردي ملعالجة 

العمــل، وهــذه  لهــم عــرب أوراق  املعلومــات املقدمــة 

يطبقهــا، وهــي  أن  للمعلــم  اســرتاتيجية حديثــة ميكــن 

تقــوم عــى التعلــم التعــاوين الــذي أساســه املشــاركة 

بــني األقــران يف العمــل التعــاوين، واملشــاركة يف  مــا 

حل التدريبات املعطاة ضمن أنشطة تعليمية، وأخرياً 

يدخــل الطالــب إىل املســتوى الــذي يقــوم مــن خاللــه 

املعلــم بتعليــم املهــارات اللغويــة بدمجهــا يف نــاذج 

الطالــب  نــرثاً وشــعراً، فيتــذوق  النصــوص األدبيــة  مــن 

جامليات النصوص ومحاسنها الكامنة يف ثنايا أبنيتها 

وأنــاط تراكيبهــا، وتدخــل يف مخــزون عقلــه وقاموســه؛ 

وبخاصة تلك التعبريات الجميلة، ومن املناسب يف 

هذه املرحلة أن يحث الطالب عى مراجعة املعاجم 

العربية؛ إلدراك معاين األلفاظ الصعبة، وعليه أن يقرأ 

النصوص بشكل جهوري لتأنس اآلذان أنغام الكلامت 

والتعبــريات العربيــة، وعــى املعلــم أن يشــجع الطالــب 

عــى إعــادة األبيــات واســتعامل املفــردات يف جمــل 

مفيــدة، مــام تزيــد مــن قــدرة الطالــب األدبيــة)24(.

ليــس هدفــاً  فالقواعــد والنــامذج األدبيــة املنتقــاة 

يف حــد ذاتهــا، إنــا الهــدف األســمى هــو إثــارة الــذوق 

اللغــوي والقريحــة اللغويــة الفصيحــة ثــم املــرور بالتجربــة 

املفــردات  واختــزان  الشــاعر،  بهــا  مــرَّ  التــي  نفســها 

العربيــة بصفتــه  علــم  مــع مراعــاة  الجميلــة واملوحيــة، 

علــامً إنســانياً، يُبنــى عــى الوجــدان وتربيــة القيــم وتنميــة 

االتجاه والتذوق األديب والفني، مع رضورة تنويع املادة 

املعروضــة لطــالب العربيــة الناطقــني بغريهــا، مــن وحــي 

الــرتاث العــريب وأمثلــة حيــة مــن واقــع الطالــب اللغــوي، 

واالستشــهاد بأمثلــة مــن آيــات قرآنيــة كرميــة، وأحاديــث 

نبويــة رشيفــة؛ نظــراً ألن العربيــة لغــة الديــن اإلســالمي 

وبــه حفظــت، والتنويــع مــن موضوعــات علميــة ووطنيــة 

عــامل  مــن  وأخــرى  تراثيــة  وقصــص  سياســية  وخطــب 

الخيال، وبعض الطرف والنوادر والحكايات التي تبعث 

الرسور يف نفس الطالب وتهذب األخالق، مع الرتكيز 

عى املهارات األساسية يف العربية التي سبق أن أرشنا 

إليهــا يف نهايــة املبحــث الثــاين مــن هــذا البحــث.

وتعليمهــا  العربيــة  للغــة  الســابقة  إن املســتويات 

عــى  بنــاًء  اســتعراضها  تــم  التــي  بغريهــا،  للناطقــني 

الحداثيــة ومدارســها يف  أنتجتــه فلســفة املناهــج  مــا 

يحــوي  وتطبيقاتهــا،  معاملهــا  وبيــان  اللغــات  تفســري 

يف طياتهــا املنظومــة الكاملــة للغــات مــع الرتكيــز عــى 

أيدينــا،  بــني  الــذي  البحــث  محــور  باعتبارهــا  العربيــة 

فتمتــاز العربيــة بالتاميــز الصــويت ورصافــة املبــاين وقــوة 

الــدالالت ومتانــة املعــاين وجــودة  الرتاكيــب ورصانــة 

والبيــان  والبالغــة  والفصاحــة  األســلوب  الســبك يف 

التعبــري واإلفصــاح عــن الحاجــات ونقــل الخــربات  يف 

اآلخريــن. مــع  والتواصــل  واملشــاعر واألحاســيس 

قُمنــا  قليــل  قبــل  عرضناهــا  التــي  فاملســتويات 
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فإفرادهــا طلبــاً لتبســيطها وتســهيل تعلمهــا مــع مراعــاة 

نقلهــا وفهمهــا واســتيعابها ويف مجملهــا  التــدرج يف 

تشــكل جوهــر اللغــة العربيــة، فيجــب دراســتها جملــة 

واحــدة مــن خــالل نــص لغــوي يطــرح عــى املتعلمــني 

ومــن خاللــه نتحــدث عــن املســتويات التــي فصلناهــا، 

ألن أحدث اتجاهات تعليم اللغات األجنبية تركز عى 

معرفــة دالالت الكلــامت مــن خــالل ســياقها الرتكيبــي؛ 

ألن اللغــة وضــع اســتعامل وتكتســب معناهــا الوظيفــي 

ضمن السياقات اللغوية املتعددة باعتبارها نص يف 

بنية خطابية لها مغازي وأهداف تفهم من خالل سياق 

الــكالم وموقــف الحــال، فــكل مــا ســبق يســرب لنــا العمــق 

االســرتاتيجي ملضامــني تعليــم العربيــة لغــري الناطقــني 

بهــا، ويكشــف لنــا عــن فحــوى املوضوعــات والــدروس 

والتدريبات الواجب تعليمها لطالب العربية الناطقني 

بغريها، مع مراعاة األسلوب التعليمي واملنهج املتبع 

يف نقــل معــارف العربيــة وتفهيــم دروســها واســتيعاب 

آدابهــا وتــذوق جاملياتهــا مــن الصــوت حتــى األســلوب.

املبحر الرارع: ولائل غلعية اللررية لعوانلا رت ها 
وألاليبثا وغ بيلاغثا املوثجية

ســبق وأن تحدثنــا إىل املهــارات األساســية لتعليــم أي 

لغــة مــن اللغــات، فمــن بــاب أوىل يجــب التــدرج يف 

تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا، والعمــل عــى رصــد 

وبيــان  بهــا  الخــام ومعارفهــا املتعلقــة  األوليــة  املــادة 

اللغــة وتوضيــح معاملهــا ورشح تفاصيلهــا  أساســيات 

مبا يتناسب وقدرات الطالب وإمكانياتهم وما يصبون 

إىل تحقيقــه مــن وراء تعلــم لغــة غــري أم بالنســبة لهــم، 

مبــا يحقــق ســالمة النطــق وتنميــة الــذوق اللغــوي لــدى 

اللغــة  الطالــب جامليــات  تــذوق  فمتــى  املتعلمــني، 

توســعت مداركــه يف مكامنهــا وتفاصليهــا وأخــذ ينهــل 

مــن  العربيــة  ويرتشــف رضب  الــزالل  مائهــا  مــن معــني 

رســالة  ينقــل معلــم صاحــب  الــذي  األصيــل  مصــدره 

ســامية هدفه تعليم العربية ونرش علومها بني شــعوب 

العــامل وأبنــاء البرشيــة.

مــع كل ذلــك ال بــد مــن عــرض املوضوعــات   

ومضامينهــا  العربيــة  بجوهــر  تتصــل  التــي  األصيلــة 

متعــددة  معــاين  طياتهــا  يف  تحــوي  والتــي  الرتاثيــة، 

ودالالت خصبــة، تـُـرثي عقليــة الطالــب وتوســع مداركــه 

فــرضورة فهــم  وتنمــي مشــاعره وأحاسيســه ووجدانــه، 

مضمــون العربيــة واســتيعابه والتــدرب عــى اســتعامله 

يف املجــاالت الحياتيــة املختلفــة املتصلــة بالطالــب، 

قــوة  مــام يســهم يف صناعــة شــخصية لغويــة متتلــك 

مــا  يــدل عــى ذلــك  مــا  القــول، وخــري  التعبــري وجــودة 

قــدر املحفــوظ  عــى  ابــن خلــدون)ت808ه(:”  قالــه 

وكــرثة االســتعامل تكــون جــودة املقــول املصنــوع نظــامً 

ونــرثاً”)25(، ويف ذلــك إشــارة إىل تحفيــز طــالب العربيــة 

مــام  العبــارات وتذوقهــا  الناطقــني بغريهــا عــى فهــم 

يســهل عمليــة حفظهــا، ونكــون بذلــك ضمنــا أساســيات 

القــوي. الرصــني  اللغــوي واملنتــج  اإلتقــان 

إن الناظــر للعوامــل املؤثــرة يف تعليــم العربيــة لغــري 

بتطــور  تأثــرت  قــد  العربيــة،  الناطقــني بغريهــا يجــد أن 

ميــدان  الرتبويــة يف  اللغويــة والدراســات  الدراســات 

تعليم اللغات وتعلمها مام أدى إىل استحداث مناهج 

علــوم  وتعليمهــا وظهــور  اللغــات  جديــدة يف دراســة 

جديدة لتعليم اللغة وتعلمها مثل املدخل اإليحايئ، 

االســتجابة  ومدخــل  التكامــيل  اللغــوي  واملدخــل 

العلــوم  مــن  االســتفادة  فيجــب  الشــاملة،  الجســمية 

األخــرى لخدمــة اللغــة العربيــة، وتشــجيع البحــث فيهــا؛ 

ألن البحــث ليــس مقصــوراً عــى ميــدان دون آخــر)26(.

تعلــم  الحديثــة يف  التكنولوجيــا  اســتخدام  وتطــور 

الصوتيــة  اآلليــة واألجهــزة  الحاســبات  اللغــات وظهــور 

واملرئية واستعامل الوسائط املتعددة يف التدريس، 

مــام أدى إىل اســتحداث برامــج لتعليــم اللغــات تعتمــد 

وزيــادة  والجامعــي،  الفــردي  الــذايت  التعلــم  عــى 

االهتــامم بالبحــث العلمــي الرتبــوي يف ميــدان تعليــم 

اللغات وتعليمها مام أدى إىل ظهور اتجاهات جديدة 

يف بنــاء املناهــج والربامــج؛ مثــل: الربمجــة والنمذجــة 



81  امل�ؤمتر الدويل  )13-15 من فرباير / �شباط - عام 2017م( 

والكفــاءات واألداء... وغريهــا، واالهتــامم باملســتوى 

الفني للمعلم، واالتجاه نحو إعداد معلم اللغة العربية 

للناطقــني بغريهــا، وإنشــاء العديــد مــن املعاهــد التــي 

تقوم عى إعداده وتدريبه، وإقبال معلمي هذه اللغة 

الــدورات التدريبيــة  يف أنحــاء العــامل املختلفــة عــى 

التــي تقــوم بهــا املنظــامت العربيــة واإلســالمية الدوليــة 

منهــا واملحليــة لتدريــب املعلمــني، ومــن ثــم فــإن نجــاح 

أي منهــج أو برنامــج لتعليــم العربيــة إنــا يتوقــف عــى 

للمعلــم، وطبيعــة  الفنــي  باملســتوى  االهتــامم  مــدى 

مــن  العربيــة  اللغــة  تعلــم  عــى  املقبلــني  الدارســني 

الصغــار والكبــار، ومــن مختلــف الجنســيات واللغــات 

واألغــراض، فكلــام توافــرت لدينــا دراســات ومعلومــات 

ومعــارف وبيانــات حــول نوعيــة الدارســني وخصائصهــم 

الســابقة،  وخرباتهــم  ودوافعهــم  ولغاتهــم  وأعامرهــم 

اللغــة  تعلــم  مناهــج يف  بنــاء  إمكانيــة  لدينــا  توافــرت 

وبرامج مناسبة لهم، باإلضافة إىل إمكانية إعداد املواد 

التعليميــة املناســبة لهــم أيضــاً.

وميكــن الكشــف عــن األســاليب والطــرق وتطبيقاتهــا 

املنهجيــة يف كيفيــة تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا، 

مــن خــالل الحديــث عــن األســاليب والطــرق املعتمــدة 

يف تقديــم مضمــون العربيــة للناطقــني بغريهــا، وذلــك 

عــى النحــو اآليت:

طريقــة تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن خــالل 

فصحى الرتاث: تعد هذه الطريقة من أقدم طرق اللغة 

العربية منذ نهاية القرن الثامن عرش، حيث تم تطبيقها 

عى بعض الجامعات األمريكية وكانت تركز عى دراسة 

فصحــى الــرتاث التــي وردت يف القــرآن الكريــم والكتــب 

القدميــة،  والجغرافيــة  والفلســفية  واألدبيــة  التاريخيــة 

وتتميز هذه الطريقة بالرتكيز عى تعليم النحو والرتجمة 

وتحليــل الجمــل نحويــاً ورصفيــاً مــام يُــؤدي إىل إهــامل 

الطريقــة  تعــد  أخــرى  مهــارة املحادثــة نســبياً، وبعبــارة 

املعتمدة عى فصحى الرتاث طريق مناسبة لتحسني 

النحــوي  والتحليــل  والرتجمــة  والكتابــة  القــراءة  مهــارة 

العلميــة واألدبيــة املتخصصــة،  للجملــة وللدراســات 

ولكنهــا ليســت كافيــة لتحســني مهــارة املحادثــة.

وطريقــة تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن خــالل 

فصحى العرص الحديث: تركز عى استخدام فصحى 

العــرص يف رشح الــدروس واملناقشــات مــام أدى إىل 

وأنســب  أشــهر  تعــد  فهــي  مهــارة املحادثــة،  تحســني 

طريقــة يتــم إتباعهــا يف معــم املــدارس، فهــي تضــع يف 

عــني االعتبــار مميــزات ظاهــرة ازدواجيــة اللغــة العربيــة، 

وتعــد أســهل الطــرق لتعليــم املبتدئــني نســبياً، وبالطبــع 

فإن هذه الطريقة ال تحل مشكلة ازدواجية اللغة بصورة 

كاملــة، إال أنهــا تلعــب دوراً مؤثــراً يف خفــض املتاعــب 

التــي يُعــاين منهــا الطــالب يف دراســة فصحــى الــرتاث، 

باإلضافة إىل جذب اهتاممهم بالدراسة إىل حد كبري.

وطريقــة تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن خــالل 

اللهجــات العاميــة: تركــز عــى تدريــب مهــارة املحادثــة 

والتــي متتــاز بســهولة جــذب اهتــامم الدارســني، حيــث 

بدأ تطبيق هذه الطريقة متاشــياً مع الطريقة املعتمدة 

عــى فصحــى العــرص يف الجامعــات األمريكيــة اعتبــاراً 

بهــدف  املــايض  القــرن  مــن  الخمســينات  أعــوام  مــن 

تحسني مهارة املحادثة بإحدى اللهجات العامية عى 

اختــالف املناطــق مثــل اللهجــات العراقيــة واملرصيــة 

والســورية، وبالنســبة لهــذه الطريقــة فتصلــح ملــن يرغــب 

يف التعــرف عــى لهجــة عاميــة معينــة بــدون االعتــامد 

عــى معرفــة اللغــة العربيــة الفصحــى، ولكــن ال تعتــرب 

هــذه الطريقــة أيضــاً مناســبة لتحســني املهــارة اللغويــة 

الشاملة للدارسني، وعالوة عى ذلك يطمح الدارسون 

إىل تعلــم العربيــة الفصحــى األصيلــة وليــس لهجاتهــا.

وطريقــة تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن خــالل 

اللغــة الوســطى: تقــوم هــذه الطريقــة عــى تعليــم نــط 

الفصحــى  بــني  يتواجــد  الــذي  العربيــة  للغــة  أوســط 

بعــض  الطريقــة يف  هــذه  تطبيــق  تــم  فقــد  والعاميــة، 

املعاهــد الخاصــة يف الواليــات املتحــدة ومنهــا معهــد 

خدمة اللغات األجنبية الفيدرالية ومعهد جونزو بكينز 
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الطريقــة  تــم تطبيــق هــذه  وغريهــا، ومــن املعــروف أن 

لتعليــم اللغــة العربيــة بصــورة أكــرث فعاليــة للذيــن قــد 

درســوا اللغــة العربيــة الفصحــى مــن قبــل، وبالطبــع فــإن 

هــذه الطريقــة قــد تســهم يف تحســني مهــارة املحادثــة 

والتفاهم للدارسني إىل حد ما، ولكن ال تكفي لتعليم 

متكاملــة متامــاً)27(، فمصطلــح  بصــورة  العربيــة  اللغــة 

الــراوي  اللغــة الوســطى مــن مصطلحــات األســتاذ طــه 

الذي أراد بها حالً لظاهرة االزدواجية يف اللغة، وقصد 

بها إقرار لغة ثالثة تتوسط املستوى العايل)الفصيح( 

واملســتوى املتدين)العامي-الــدارج(، لتكــون مرحلــة 

مــن مراحــل التحــول مــن العامــي إىل الفصيــح والتــدرج 

عــى  بذلــك  ويقــىض  الفصيــح  لبلــوغ  فشــيئاً  شــيئاً 

فيــه:”  جــاء  لــه  بنــص  ذلــك  وضــح  وقــد  االزدواجيــة، 

وتاريــخ  لقومــه  مخلــص  عــريب  كل  ويــراه  نــراه  والــذي 

وللعلــم واألدب، أنــه يجــب االعتصــام باللغــة املعربــة 

يف التدويــن واإلذاعــة والنــرش، وأن يتخــذوا مــن اللغــة 

أبنــاء  مــن  أهــل املعرفــة  بــني  للتفاهــم  أداة  الوســطى 

اللغــة  ألنهــا  ومغاربهــا؛  األرض  مشــارق  يف  العروبــة 

الجامعة عى الوجه الذي أرشنا إليه آنفاً، فإن التفاهم 

يعــرس  قــد  القــول  مــن  الفصحــى-  باملُعرب-يقصــد 

مــن  دونهــم  مــن  بلــه  املتعلمــني،  عــى جمهــرة  اليــوم 

الوســطى  باللغــة  الغلــة، فعلينــا أن نشــفع  أبنــاء هــذه 

يف ســبيل املشــافهة واملحادثــة يف حلقــات الــدرس 

ويف مجالــس املتعلمــني الخاصــة ومنتدياتهــا؛ لقربهــا 

مــن أمهــا املعــرب، ولســهولة التفاهــم بهــا بــني البعيــد 

أبنــاء العــرب”)28(. والقريــب مــن 

يتضــح مــام ســبق بــأن العربيــة لهــا وســائلها الخالقــة 

وأســاليبها العتيــدة، ومتتــاز بوفــرة املــادة العلميــة التــي 

قد ال تقف عائقاً أمام تطوير منهجيات مناسبة لتعليم 

يرتكــز  الرئيــس  فاملعــول  بغريهــا،  للناطقــني  العربيــة 

مــن  يجــب  التــي  الواقــع  وبيئــة  املعلــم  فلســفة  عــى 

خاللهــا تصميــم املنهــاج مبــا يحقــق الصــورة املتكاملــة 

للعربية يف عقول متعلميها الناطقني بغريها، فيجب 

اختيــار أفضــل الطــرق لعــرض املــادة العلميــة وانتقائهــا 

مــن فلســفة لغويــة  وبنــاء متارينهــا وتدريباتهــا انطالقــاً 

وتربوية واضحة األهداف واملعامل، تأخذ بعني االعتبار 

مســتويات االســتخدام اللغــوي يف املجــاالت العلميــة 

والحياتيــة.

املبحر الطامس: أنر غلعية اللررية لعوانلا رت ها 
ر ضاء مل يات الاحعيل العتاي الحدير.

إن تعليــم العربيــة يف ضــوء معطيــات التحليــل اللغــوي 

الحديــث املبنــي عــى مســتويات اللغــة األربــع الرئيســة 

مــن  يتبعهــا  ومــا  وداللــة  ونحــو  ورصف  صــوت  مــن 

تســهيل  يف  يســهم  بهــا،  متعلقــة  ومعــارف  مهــارات 

تتناســب وعقليــة  بصــورة متدرجــة  العربيــة وتقدميهــا 

املتعلم للغة غري األم التي تريد إتقانها لسبب أو آلخر، 

يف حــني يجــب أن نأخــذ بعــني االعتبــار نقــل الصــورة 

الصحيحــة املتكاملــة للعربيــة، والرتكيــز عــى وظيفيتهــا 

وعــى أنهــا وضــع اســتعامل ال قواعــد جافــة وجامــدة، 

عــى  بغريهــا  للناطقــني  العربيــة  كتــب  يف  والرتكيــز 

التوضيحيــة واأللــوان  التدريبــات والصــور  التنويــع يف 

وتنــوع  للكتــاب،  العــام  والخــط واإلخــراج  الــورق  ونــوع 

ومــا  الدارســني)29(،  يتناســب ومســتويات  حجمــه مبــا 

إىل ذلــك مــن معايــري تربويــة يجــب أن تُراعــي يف عمليــة 

بطريقــة  موضوعاتهــا  وتنظيــم  اللغويــة  املــادة  عــرض 

تسهل عملية الفهم واالستيعاب لدى جمهور متعلمي 

العربية غري الناطقني بغريها، وكل ذلك يسهل عملية 

تعليــم اللغــة العربيــة ونقــل معارفهــا ونــرش آدابهــا، مــام 

يعــزز مكانتهــا بــني الناطقــني بغريهــا.

مــن خــالل املهــارات  العربيــة  أثــر تعليــم  أمــا عــى 

الرئيســة للغــة املتمثلــة يف مهــارة الــكالم أي املحادثــة 

واالســتامع والقــراءة والكتابــة، فهــذه املهــارات تكــون يف 

مجملها عملية اتصال مبنية عى اإلرســال واالســتقبال 

تكــون اللغــة املــادة األســاس يف تكويــن هــذه العمليــة 

وترتيــب أولوياتهــا، فــال كالم مــن دون اســتامع وكذلــك 

العكــس وال كتابــة بــدون قــراءة وال قــراءة بــدون كتابــة، 
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خصوصاً عندما يكون تعليم العربية للمبتدئني، فركز 

عــى مهــاريت املحادثــة واالســتامع، نظــراً ملــا لهــا مــن 

تأثــري قــوي يف نجــاح تعلــم العربيــة وفاعليــة التواصــل 

واكتســاب املهــارات اللغويــة.

وطــرق  عرضهــا  وأســاليب  اللغــة  فموضوعــات 

مناهــج  وفرتــه  مــا  وفــق  تعليمهــا  ومناهــج  تدريســها 

التحليــل اللغــوي الحديــث ومدارســه املتنوعــة، ســاهم 

يف تســهيل نقــل معــارف العربيــة وتعليمهــا للناطقــني 

اللغويــة املتكاملــة وإعدادهــا  بغريهــا وتنظيــم املــادة 

اللغــة  بلــورة  وتنســيقها بطريقــة متفاعليــة، تســهم يف 

العربيــة وتشــكيلها يف وعــي الناطقــني بغريهــا وبرمجتهــا 

يف عقولهــم بطريقــة سلســة، وكل مــا ســبق الحديــث 

عنــه يخــدم يعــزز مــن مكانــة العربيــة بــني لغــات العــامل، 

ويســتجيل لنــا العمــق االســرتاتيجي للغــة العربيــة وفــروع 

علومهــا، وتــربز تقنيــات ذلــك وأشــكاله عنــد تعليمهــا 

للناطقــني بغريهــا.

ناائث البحر وغافياغه

اشتمل هذا البحث عى كثري من التحليالت والنقاط 

االســرتاتيجي  العمــق  لبيــان  واالقرتاحــات،  واألفــكار 

مناهــج  ضــوء  بغريهــا يف  للناطقــني  العربيــة  لتعليــم 

التحليــل اللغــوي الحــدايث، فمــن أهــم نتائــج البحــث 

يــيل: توصياتــه، مــا 

تنطلق فلسفة تعلم العربية للناطقني بغريها من ( 1

تســهيل العربيــة وتبســيطها بالوســائل التــي أنتجهــا 

العــرص الحديــث خصوصــاً التعليــم املحوســب، 

وكل ذلك وفق مناهج قويم يدرسه معلم متمكن 

ومتمــرس وذو خــربة وكفــاءة.

للناطقــني ( 2 تعليمهــا  عنــد  العربيــة  تجليــات  أبــرز 

والثقــايف  الفكــري  البعــد  يف  تتمثــل  بغريهــا 

واالجتامعي للغة العربية، مبعنى أن يتلقى متعلم 

العربية الناطق بغريها موضوعات ومضامني تبني 

حقيقة اللغة عند العرب والكشف عن جامليات 

وروائــع مضامينهــا مــن خــالل تحديــد موضوعــات 

أدبيــة ولغويــة ذات عالقــة بهــذا األمــر.

يتجســد العمــق االســرتاتيجي يف تعليــم العربيــة ( 3

مــن مناهــج التحليــل  للناطقــني بغريهــا، انطالقــاً 

اللغــوي الحــدايث ومدارســه وآرائــه مــن اســتجالء 

والنحــوي  والــرصيف  الصــويت  املســتوى  حقيــق 

والداليل وما يتعلق بهام من موضوعات وقضايا 

نوقشــت يف مواضــع كثــرية.

تعزيــز االتصــال والتواصــل بــني املؤسســات التــي ( 4

للناطقــني بغريهــا، وزيــادة  العربيــة  بتعليــم  تهتــم 

التنســيق والتعــاون والتشــبيك بــني الجهــات ذات 

العالقــة يف تعليــم اللغــات األجنبيــة.

اســتخدام تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، ( 5

وفــق منظــور املهــارات اللغويــة األســاس املتمثلــة 

يف املحادثــة واالســتامع والكتابــة والقــراءة، يســهم 

زيــادة  العربيــة ويســاعد عــى  يف فاعليــة تعليــم 

نســبة تعلمهــا عنــد املتعلمــني كلغــة أجنبيــة غــري 

أم.

بغــري ( 6 للناطقــني  لغــوي  منهــج  اســتخدام  يجــب 

العربية يقوم عى نقل الصورة الصحيحة املتكاملة 

للعربية الفصحى، مع مراعاة املتطلبات الرتبوية 

يف أسلوب العرض والتقديم، واستثامر األدوات 

التعليــم  لزيــادة نســبة  التعليميــة كافــًة؛  واألجهــزة 

بصــورة متميــزة.

واضحــة ( 7 لغويــة  فلســفة  مــن  االنطــالق  رضورة 

تتــامىش مــع طبيعــة املتغــريات املعــارصة، يف 

سبيل تعليم العربية لغري الناطقني بها، مع حرص 

التجارب والوضعيات الناجحة التي تم من خاللها 

تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا، بغيــة االســتفادة 

منهــا يف تطويــر الــدرس اللغــوي وحيثياتــه وتذليــل 

صعوباته وإيجاد الحلول املناسبة لها.

بهــا ( 8 الناطقــني  العربيــة لغــري  إعــداد معلــم  يجــب 

إعــداًد جيــداً مبــا يكفــل لنــا تحقيــق تعلــم مقصــود 
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بصــورة متفاعليــة، فاملتعلــم صــورة عــن املعلــم؛ 

وتبصــريه  وتوعيتــه  املعلــم  تثقيــف  يعــد  لــذا 

باملستجدات أمر أسايس ال مفر منه يف مواكبة 

والعقبــات. الصعوبــات  وتذليــل  التطــورات 

تهيئــة الظــروف املناســبة وتحديــد ســلم األهــداف ( 9

واملغــازي لتعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا، مــع 

اإليفــاء مبقاصــد املتعلمــني ودراســة احتياجاتهــم 

أجنبيــة  لغــة  باعتبارهــا  العربيــة  تعليمهــم  عنــد 

بالنســبة لهــم.

رضورة اســتثامر الوســائط االلكرتونية والربمجيات ( 10

الحاســوبية والتطبيقــات املعلوماتيــة املختلفــة، 

الناطقــني  لغــري  اللغــوي  الــدرس  إثــراء  أجــل  مــن 

التلقــي؛ ألن إرشاك  فاعليــة  بالعربيــة، وضــامن 

أكرث من حاسة يف عملية التعلم يسهم يف ثبات 

املعلومــات وتعميــق وجودهــا وآثارهــا.

إنشــاء مواقــع إلكرتونيــة متخصصــة لتعليــم اللغــة ( 11

العربيــة للناطقــني بغريهــا وتفعيــل دورهــا والعمــل 

عــى تطويرهــا بــني الفينــة واألخــرى، ونــرش املــادة 

اللغوية العربية املحوسبة، واملساهمة يف توفري 

أوعيــة معلوماتيــة تتناســب مــع متطلبــات العــرص 

الحديث وتعمل عى فاعلية تعليم اللغة العربية 

كلغــة أجنبيــة للناطقــني بغريهــا.
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(( خرمــا وحجــاج، نايــف وعــيل)1988م(: اللغــات األجنبيــة   18

الكويــت،  املعرفــة،  عــامل  منشــورات  وتعلمهــا،  تعليمهــا 

.38 ص

(( اليف، ســعيد)2006(: التكامل بني التقنية واللغة، عامل   19

الكتــب، القاهــرة، ص293-292.

التــودري، عــوض)1425ه(: املدرســة اإللكرتونيــة وأدوار   ))  20

الريــاض، ص50. الرشــد،  مكتبــة  للمعلــم،  حديثــة 

العلــوم  لغــة  العربيــة  الصبــور)1982م(:  عبــد  شــاهني،   ))  21

ص235. القاهــرة،  االعتصــام،  دار  والتقنيــة، 

وصالــح)2011م(:  والســحيباين، هدايــة  عــيل  الشــيخ   ))  22

مواقــع تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا عى الشــبكة 

العامليــة )اإلنرتنــت( “دراســة مســحية وصفيــة”، مجلــة عــامل 

الكتب، مج 32، ع3-4)املحرم- ربيع اآلخر 1432ه/يناير – 

أبريــل 2011م، ص284-282.

(( عبد الجليل، عبد القادر)2010م(: املدارس املعجمية   23

يف البنيــة الرتكيبيــة، دار صفــاء، ط1، عــامن، ص93.

وتعلمهــا  العربيــة  اللغــة  مبــادئ  فهــد)2008(:  زايــد،   ))  24

الفــالح، ط1،  للناطقــني بغــري العربيــة، دار حنــني ومكتبــة 

ص11. والكويــت،  عــامن 

(( تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق، ص772.  25

(( الخطيب، محمد)1983م(: ملحات يف املكتبة والبحث   26

واملصــادر، مؤسســة الرســالة، بــريوت، ص99.

اللغــة  لتعليــم  منهــج  أفضــل  يــون)2012م(:  كيونــغ،   ))  27

العربيــة لغــري الناطقــني بهــا –مــن وجهــات نظــر علــم اللغــة 

االجتامعــي-، مجلــة األســتاذ، ع201، لســنة 1433 هجريــة- 

ميالديــة، ص98.  2012

فقــه  املفصــل يف  املعجــم  معــن، مشــتاق)2001م(:   ))  28

ص153-149. بــريوت،  ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  اللغــة، 

الــدرس  يف  الفصحــى  إســامعيل)1995م(:  عاميــرة،   ))  29

اللغــوي وكتــب تعليــم العربيــة لــدى املســترشقني األملــان، 

مــج10، ع4، ص16. والدراســات،  للبحــوث  مؤتــة 

املصادر واملراجع

ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن )1988(: ديــوان املبتــدأ والخــرب ( 1

العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن  تاريــخ  يف 

األكــرب، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، ط2، بــريوت.

الرحمــن)2003م(: اإلنصــاف يف مســائل ( 2 األنبــاري، عبــد 

املكتبــة  والكوفيــني،  البرصيــني  النحويــني:  بــني  الخــالف 

بــريوت. العرصيــة، ط1، 

بوقرة، نعامن)2003(:املدارس اللسانية املعارصة، مكتبة ( 3

اآلداب، ط1، القاهرة.

وأدوار ( 4 اإللكرتونيــة  عــوض)1425ه(: املدرســة  التــودري، 

الريــاض. الرشــد،  للمعلــم، مكتبــة  حديثــة 

حســان، متــام)1990(: مناهــج البحــث يف اللغــة، مكتبــة ( 5

األنجلــو املرصيــة، القاهــرة.

حسان، متام)2006(: اللغة العربية معناها ومبناها، عامل ( 6

الكتب، ط5، القاهرة.

حســني، صــالح الديــن)1983م(: التقابــل اللغــوي وأهميتــه ( 7

يف تعليم اللغة لغري متكلميها، مجلة معهد اللغة العربية، 
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اللغــات األجنبيــة ( 8 نايــف وعــيل)1988م(:  خرمــا وحجــاج، 

الكويــت. عــامل املعرفــة،  تعليمهــا وتعلمهــا، منشــورات 
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للناطقــني بغــري العربيــة، دار حنــني ومكتبــة الفــالح، ط1، 
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اللغويــة، محمــد ( 13 املهــارات  الشــنطي، محمــد )1996(: 

الســعودية. األندلــس، ط4،  دار  الشــنطي،  صالــح 

الشيخ عيل والسحيباين، هداية وصالح)2011م(: مواقع ( 14

الشــبكة  عــى  بهــا  الناطقــني  لغــري  العربيــة  اللغــة  تعليــم 

مجلــة  مســحية وصفيــة”،  “دراســة  )اإلنرتنــت(  العامليــة 

عــامل الكتــب، مــج 32، ع3-4)املحــرم- ربيــع اآلخــر 1432ه/

ينايــر – أبريــل 2011م.

دار ( 15 اللغــة،  فقــه  الصالــح، صبحي)1960(:دراســات يف 

بــريوت. للماليــني، ط1،  العلــم 

وتدريــس ( 16 اللســانيات  الوهــاب)2011(:  عبــد  صديقــي، 

مــن منظــور لســاين  العربيــة  اللغــة  تدريــس  العربيــة  اللغــة 

وظيفــي حديــث، مجلــة الدراســات اللغويــة واألدبيــة، ع2، 

الثانيــة، ديســمرب. الســنة 

املدرســة ( 17 وصالــح)2008م(:  هــاين  وعبابنــة،  الطويــل 

عــامن. وائــل،ط1،  دار  املســتقبل،  مدرســة  املتعلمــة 

واإلنســان مدخــل إىل ( 18 اللســان  الظاظــا، حســن)1990(: 

الشــامية، ط2، دمشــق  والــدار  القلــم  دار  اللغــة،  معرفــة 

وبــريوت.

عبــد الجليــل، عبــد القــادر)2002(: علــم اللســانيات، دار ( 19
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عبــد الجليــل، عبــد القــادر)2010م(: املــدارس املعجميــة ( 20

يف البنيــة الرتكيبيــة، دار صفــاء، ط1، عــامن.

مذاهــب ( 21 عــن  التبيــني  البقــاء)1986(:  أبــو  العكــربي، 

الرحمــن  عبــد  تحقيــق:  والكوفيــني،  البرصيــني  النحويــني 

بــريوت. اإلســالمي،  الغــرب  دار  ط1،  العثيمــني، 

العكــربي، أبــو البقــاء)1992(: مســائل خالفيــة يف النحــو، ( 22

تحقيــق: محمــد خــري الحلــواين، دار الــرشق العــريب، ط1، 

بــريوت.

املــدارس ( 23 يف  محــارضات  شــفيقة)2004(:  العلــوي، 

أبحــاث، ط1،  اللســانية املعــارصة، شــفيقة العلــوي، دار 

بــريوت.

عاميرة، إسامعيل)1995م(: الفصحى يف الدرس اللغوي ( 24

لــدى املســترشقني األملــان، مؤتــة  العربيــة  وكتــب تعليــم 
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التطبيقيــة وتعليــم ( 25 اللســانيات  وليــد)2012م(:  العنــايت، 
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دار ( 26 التدريــس،  كفايــات  ســهيله)2003م(:  الفتــالوي، 

ص51.. عــامن،  ط1،  الــرشوق، 

اللغــة ( 27 لتعليــم  منهــج  أفضــل  2012م(:  يــون) كيونــغ، 

العربيــة لغــري الناطقــني بهــا –مــن وجهــات نظــر علــم اللغــة 

االجتامعــي-، مجلــة األســتاذ، ع201، لســنة 1433 هجريــة- 
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اليف، ســعيد)2006(: التكامــل بــني التقنيــة واللغــة، عــامل ( 28
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ماريوبــاي،)1983م(: أســس علــم اللغــة، ترجمــة وتعليــق: ( 29
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دار الكتب العلمية، ط1، بريوت.

نــاوي وبــن شــهري، أمــاين ومحمــد)2015م(: تقويــم برنامــج ( 32

اللغــة  يف  االصطالحيــة  التعبــريات  تعليــم  يف  تفاعــيل 
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املفتوحــة  القــدس  جامعــة  مجلــة  املتعــددة،  الوســائط 
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تعليم مهارة التعبري للناطقني بغري اللغة العربية

د. عبد القادر بقادر
جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم عى أرشف املرسلني

امللخص

يالحــظ يف الســنوات األخــرية إقبــال العــامل عــى تعلــم اللغــة العربيــة ملختلــف األغــراض، مــام يحتــم عــى العــامل 

العــريب إيجــاد طــرق ســليمة قصــد تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، وتقديــم ســبل وطــرق جديــدة وحديثــة 

تكــون وفــق املناهــج التعليميــة التعلميــة الحديثــة، مــن هنــا تــأيت هــذه الورقــة البحثيــة لتقــدم طريقــة يقصــد مــن 

خاللهــا إكســاب املتعلــم الناطــق بغــري اللغــة العربيــة مهــارة التعبــري بنوعيــه )الشــفهي والكتــايب(.

إن مهــارة التعبــري تكتــي أهميــة بالغــة يف العمليــة التواصليــة، وذلــك ألن التواصــل مــن أهــم وظائــف اللغــة، 

وملــا كان األمــر كذلــك كان مــن الواجــب تعليــم املتعلمــني مهــارة التعبــري لــيك تتــم عندهــم العلميــة التواصليــة 

بطريقــة ناجحــة، ولحاجــة املتعلــم للتعبــري يف حياتــه اليوميــة كان مــن الــرضوري أن يكــون هــذا األخــري هــو أول 

املهــارات اللغويــة تعلــام.

وملــا كان تعليــم املتعلــم الناطــق بغــري اللغــة املــراد تعلمهــا يحتــاج إىل طــرق وأســاليب تعليــم غــري التــي يتعلــم 

بهــا لغتــه األم، فــإن هــذه العمليــة تقــوم عــى نظريــات وطــرق علميــة دقيقــة، تعتمــد عــى مهــارة املعلــم بالدرجــة 

األوىل، وإرادة املتعلــم، ووســائل التعليــم مــن منهــاج، وأدوات وغريهــا.

يقول ابن خلدون: إن الســامع هو أبو امللكات اللســانية، ومن هنا فإننا نرى أن املتعلم للغة العربية أو غريها 

مــن اللغــات يف حاجــة إىل ســامعها ومــن ثــم تقليدهــا شــيئا فشــيئا، وهنــا تتدخــل طريقــة التعليــم بالوســائط 

الســمعية البرصيــة الحديثــة حتــى تضفــي عــى الــدرس نوعــا مــن الرتفيــه، هــذا يف جانبــه الشــفهي، أمــا الجانــب 

الكتــايب فيعتمــد عــى مهــارة اليــد وطريقــة مســك القلــم مــع حســن الخــط، فالرؤيــة هنــا لهــا دورهــا الفعــال يف 

العمليــة التعليميــة، ومــن ثــم تكــون لــدى املتعلــم الناطــق بغــري العربيــة ملكــة لغويــة، وكــام ال يخفــى عــى أحــد 

عــى أن مــن أصعــب املهــارات لــدى املتعلــم للغــة ثانيــة ومعلمهــا معــا مهــارة االســتامع.

وعليــه يكــون اإلشــكال املطــروح مــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة عــى الشــكل اآليت: كيــف ميكننــا أن نكســب 

املتعلــم للغــة العربيــة وهــو غــري ناطــق بهــا ملكــة لغويــة ميكنــه التواصــل بهــا مــع العــريب؟ وهــل طريقــة الســامع 

والتقليــد كافيتــني المتــالك امللكــة اللغويــة العربيــة فهــام ومــن ثــم إنتاجــا؟ وتعالــج هــذه الورقــة البحثيــة تلكــم 

اإلشــكالية مــن خــالل املحــاور اآلتيــة:

مكانة وأهمية مهارة التعبري بنوعيه بني املهارات اللغوية.• 

طرق تعليم التعبري بنوعيه ملتعلمي اللغة العربية لغة ثانية.• 
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مهارتا االستامع والكتابة يف تنمية التعبري عند املتعلم.• 

مهارات معلم اللغة العربية لغري الناطقني بها.• 

الخامتة.• 

املداخعة

ملدمة

يف اآلونة األخري يلقى البحث يف تعلم اللغات الثانية 

كثــريا مــن الضــوء مــن قبــل الباحثــني يف كيفيــة تعلمهــا 

وتعليمهــا، لغــري الناطقــني بتلــك اللغــات املســتهدفة، 

ثانيــة  كلغــة  تعلمهــا  املســتهدف  اللغــات  بــني  ومــن 

التــي  العربيــة،  اللغــة  نجــد  العــامل  أجنبيــة( يف  )لغــة 

أصبحــت مطلــب العديــد مــن املتعلمــني يف العــامل 

متنوعــة  وذلــك ألســباب  اإلســالمي،  وغــري  اإلســالمي 

ومتعــددة؛ منهــا مــا هــو ســيايس، أو اقتصــادي أو دينــي 

أو اجتامعــي...

واستجابة لتك األسباب املذكورة آنفا ظهرت عدة 

أفــكار ورؤى أعطــت معلمــي اللغــة العربيــة واللغويــني 

التطبيقيــني لهــا ســببا للتفكــري يف طــرق تعليمهــا لغــري 

الناطقــني بهــا يف العــامل، وتبــني لهــم أن تعليــم اللغــة 

الثانيــة ليــس كتعليــم اللغــة األم )األوىل(، وأن تعليمهــا 

وضعــه  لــكل  بــل  للصغــار،  كتعليمهــا  ليــس  للكبــار 

الخــاص، وطــرق اكتســابه لهــا خاصــة كذلــك، مــن هنــا 

تــأيت هــذه الورقــة البحثيــة لتتبــني إحــدى طــرق اكتســاب 

التعبــري باللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا.

مكانة وأهمية مثاري الالب  رواعيه را 
املثارات العتاية:

إن مــن وظائــف اللغــة األساســية واألوىل التواصــل، وال 

يتــم هــذا األخــري إال بالتعبــري عــن املكنونــات الداخليــة، 

ومــن هنــا يكمــن صعوبــة تعلــم التعبــري بنوعيــه وبدرجــة 

أكرب التعبري الشفهي ألنه عبارة عن عملية مبارشة يعرب 

فيهــا الفــرد عــن مشــاعره وأحاسيســه...

يعــد التعبــري مــن أول املهــارات اللغويــة التــي يجــب 

اكتســابها، ملــا تكتســيه مــن أهميــة يف حيــاة اإلنســان؛ 

حيــث أن الفــرد يف حاجــة إىل التواصــل مــع الناطقــني 

بتلــك اللغــة التــي يتعلمهــا، فهــو يف حاجــة ماســة لهــا 

يف سفره وإقامته، يف حله وترحاله، إذ عملية التواصل 

ال تتــم إال باللغــة، والعالقــات بــني النــاس تبنــى بالدرجــة 

األوىل عليها، ومن هنا يربز لنا أهمية التعبري يف حياة 

اإلنســان؛ حيث هو وســيلة التفاهم بني الناس لتنظيم 

حياتهم وقضاء حاجاتهم، كام أنه هو الهدف من تعلم 

فــروع اللغــة عمومــا.

إن تعليــم اللغــة يتوخــى جعــل املتعلــم قــادرا عــى 

التعبري السليم مشافهة وكتابة؛ أي قادرا عى اإلنشاء 

النافــذة  هــو  الشــفهي  “فالتعبــري  والتعبــري،  اللغــوي 

التــي نطــل مــن خاللهــا عــى العــامل الخارجــي بواســطة 

نتصــل  التــي  النافــذة  هــو  الكتــايب  والتعبــري  اللســان، 

بواســطتها بهــذا العــامل عــن طريــق القلــم”1، فكالهــام 

مهــم يف حياتنــا اليوميــة.

تعليــم  البدايــة  يراعــى يف  اللغــة عمومــا  ولتعليــم 

التعبــري والتواصــل، وعليــه فــإن تعليــم اللغــة يهــدف إىل 

إكساب املتعلم القدرة والسيطرة عى اللغة التي هي 

مبثابــة وســيلة تفكــري ووســيلة تعبــري وتواصــل مــع الــذات 

ومع واآلخرين، وهذا يتطلب التمرن عى مجموعة من 

املهــارات أهمهــا مهــارة التعبــري.

ألن اللغــة مــن أهــم مقومــات املجتمــع وهــي أدق 

أو املواصالت،وأوعيــة املعلومــات،  التواصــل  طــرق 

الثقــايف، والرتاكــم  النقــل  وتواصــل األجيــال، وتحقيــق 

التبــادل  وجــرس  الــرتايث  املخــزون  وحفــظ  املعــريف 
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توقفــت  تراجعــت  أو  اللغــة  فــإذا تعطلــت  املعــريف؛ 

الحركة اإلنسانية وانقطع االتصال والتواصل والتفاهم2.

فيــه اإلنســان  الــذي يصــب  القالــب  “التعبــري هــو 

أفــكاره بلغــة ســليمة وتصويــر جميــل، وهــو الغايــة مــن 

للتعبــري  وســائل  كلهــا  اللغــة  ففــروع  اللغــة،  تعليــم 

والتحريري...ولذلــك كان  الشــفهي  بنوعيــه  الصحيــح 

التعبري من أهم ما يجب أن يهتم به املعلم بوجه عام، 

التعبــري  القــدرة عــى  اللغــة بوجــه خــاص”3 إن  ومعلــم 

التــي متكــن  اللغويــة  وامللكــة  القــدرة  امتــالك  يعنــي 

اإلنســان مــن التواصــل، كــام يكشــف عــن مســتوى األداء 

اللغوي، ومن هنا ندرك أهمية التعبري التي يستمدها 

اللغــة ذاتهــا يف حيــاة اإلنســان، وبالتعبــري تتكــون  مــن 

شخصية املتعلم ألنه القالب الذي يصب فيه أفكاره 

ومشــاعره، ومــن هنــا فالتعبــري أحــد أهــم وأبــرز مداخــل 

تعلــم اللغــة.

إن مهــارة التعبــري كــام ســبق القــول هــي الغايــة مــن 

تعليــم اللغــة عمومــا، وبقيــة املهــارات اللغويــة مــا هــي 

إال مســاعدة عــى الوصــول إىل تلــك الغايــة املنشــودة 

“فالقــراءة تــزود القــارئ باملــادة اللغويــة، وألوان املعرفة 

واملحفوظــات  للتعبــري،  أداة  هــذا  وكل  والثقافــة، 

والنصوص...منبــع للــرثوة األدبيــة وذلــك يســاعدة عــى 

إجــادة األداء وجــامل التعبــري، والقواعــد وســيلة لصــون 

اللســان والقلــم عــن الخطــأ يف التعبــري، واإلمــالء وســيلة 

لرســم الكلــامت رســام صحيحــا، فيفهــم التعبــري الكتــايب 

عــى صورتــه الصحيحــة”4، وعليــه ميكننــا أن نقــول بــأن 

أحــد جانبــي  فهــو  وعليــه  اإلفهــام  هــو وســيلة  التعبــري 

عمليــة التواصــل والتفاهــم، وذلــك ألن بالتعبــري ميكننــا 

الفكــرة  معالجــة  عــى  بالقــدرة  املتعلمــني  “نــزود  أن 

بنــوع مــن التفصيــل...، وعــى توليــد املعــاين الجزئيــة 

بالفكــرة األساســية...وتزويدهم مبــا يعوزهــم  املتصلــة 

مــن املفــردات والرتاكيــب”5.

ومــام ال يخفــى عــى أحــد منــا مــدى ارتبــاط التعبــري 

باللغــة عــن كل مــا نحســه ونشــعر بــه، ومــا يحيــط بنــا مــن 

أشياء، وذلك ألن التعبري ال يكون إال باللغة ألنها تبقى 

أرقى وســائل التواصل لدى اإلنســان، ومن هنا تربز لنا 

أهميــة التعبــري باللغــة اإلنســانية أجملناهــا يف اآليت:

التعبري يلبي حاجات الفرد واملجتمع املتجددة، ( 1

ومن هنا فالتعبري يكون متجددا دوما ومتغريا من 

فرد إىل فرد آخر.

واملشــاعر ( 2 املكنونــات  عــن  يكشــف  لتعبــري  ا

اإلنســان،  أعــامق  تختلــج يف  التــي  واألحاســيس 

الشــعراء  عــى  لنتعــرف  كنــا  مــا  التعبــري  ودون 

وحديثــا... قدميــا  واألدبــاء  والكتّــاب 

بالتعبــري يــدون التاريــخ، وبالتــايل فهــو همــزة وصــل ( 3

بــني األجيــال، مــن ناحيــة وبــني الحــارض واملــايض 

وجــرس نحــو املســتقبل.

للتعبــري هــدف تربــوي هــو إعــداد األجيــال إعــدادا ( 4

لغويا؛ حيث يتعلمون طرق التخاطب والتواصل 

مــع الغــري بواســطة تعليــم مهــارة التعبــري.

يعمــل التعبــري عــى خلــق التواصــل والتعــارف بــني ( 5

مــع  وكذلــك  الواحــدة،  اللغويــة  الجامعــة  أفــراد 

غريهــا مــن الجامعــات اللغويــة األخــرى.

التعبري وسيلة للتفاهم بني الناس لتنظيم حياتهم ( 6

وقضاء حاجاتهم اليومية التي ال غنى لهم عنها.

نرق غلعية الالب  رواعيه ملالعمي العتة 
اللررية لتة نانية:

قبــل التطــرق إىل طــرق تعليــم اللتعبــري للمتعلمــني للغــة 

العربيــة لغــة ثانيــة، يجــدر بنــا الوقــوف عــى تعلم العربية 

لغــري الناطقــني بهــا عــرب التاريــخ وقفــة موجــزة ومقتضبــة، 

إن للغــة العربيــة تجربــة تاريخيــة فريــدة مــن نوعهــا يف 

االنتشار خارج الجزيرة العربية عرب أزمنة قياسية؛ حيث 

عمــت العربيــة أينــام حــل الديــن اإلســالمي، إذ مل يكــن 

يُتصــور حضــور اإلســالم بغيــاب اللغــة العربيــة، وميكننــا 

أن نقول بأن تعلم اللغة العربية مل يتخذ طابعا تعليميا 

يف تلــك الفــرتات التاريخيــة، وإنــا كان فريضــة دينيــة، 
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فيمكننــا القــول بــأن اإلســالم واللغــة العربيــة كانــا شــيئا 

واحــدا يصعــب الفصــل بينهــام6.

ويف العصــور الحديثــة تــوىل املســترشقون تعليــم 

اللغــة العربيــة لغــة أجنبيــة، وفتحــوا ألجــل ذلــك معاهــد 

ومراكــز وجامعــات تولــت تعليــم العربيــة لغــري الناطقــني 

دوائــر  يف  اإلســالمية  الحضــارة  فهــم  أجــل  مــن  بهــا، 

االسترشاق وكلها مدارس ومعاهد وجامعات بريطانية 

أو أمريكية أو أملانية...وما وجود املخطوطات العربية 

يف املتاحــف والجامعــات األوروبيــة إال خــري دليــل عــى 

ذلــك.

العــرب  اهتــامم  األخــرية  الســنوات  يف  ويالحــظ 

بتعليــم اللغــة العربيــة لغــري أبنائهــا فأقيمــت مــن أجــل 

وقــد  عربيــة7،  بلــدان  ذلــك معاهــد ومؤسســات يف 

تلــك املعاهــد  الراجحــي مهمــة  حــرص الدكتــور عبــده 

واملؤسســات يف مهمتــني اثنتــني: أوالهــام: اقتصــادي 

تعليمــي8. دينــي  وثانيهــام:  تجــاري، 

بتعــدد  متعــددة  طــرق  التعبــري  مهــارة  لتعليــم  إن 

الحاجــات لتعليمهــا، وكــام يقــال: الحاجــة أم االخــرتاع، 

فكذلك التعليم، وكام أرشنا سابقا فإن تعليم الصغار 

ليــس كتعليــم الكبــار عمومــا، وتعليــم اللغــة العربيــة لغري 

الناطقني بها كذلك يختلف من فئة عمرية إىل أخرى، 

يجــب  للمتعلمــني  الثانيــة  اللغــة  تعليــم  قبــل  وعليــه 

طــرح ثالثــة أســئلة جوهريــة هــي: مــن هــي الفئــة املــراد 

تعليمهــا؟ ومبــا يتعلمــون؟ وكيــف ســيتعلمون؟

إن هــذه األســئلة هــي التــي تســمح للمعلــم بتحديــد 

)الكفــاءة  التعليــم  مــن  والخاصــة  العامــة  األهــداف 

النهائيــة(، وإهــامل الهــدف التعليمــي غالبــا مــا يــؤدي 

إىل فشــل العمليــة التعليميــة التعلميــة، إن طــرق تعليــم 

اللغات الثانية مرتبط مبفهوم االستفادة من اللغة التي 

يتــم تعليمهــا، مــن هنــا يتحتــم علينــا معرفــة الحاجــات 

تحديــد  ألن  اللغــة،  متعلــم  يحتاجهــا  التــي  اللغويــة 

بتحديــد  لنــا  الــذي سيســمح  هــو  اللغويــة  الحاجــات 

املحتوى اللغوي، ومن مثت ميكننا تحديد وتصنيف 

ومــن  تعلمهــا إىل املتعلــم،  يتطلــب  التــي  املهــارات 

هنــا نســتطيع تحديــد الكفــاءة النهائيــة املــراد تحقيقهــا 

ملتعلــم اللغــة الثانيــة )األجنبيــة(، إىل جانــب هــذا فــإن 

قاعــة الــدرس ال متثــل إال فضــاء مصطنعــا ال تتوفــر فيــه 

فرص تعلم اللغة الثانية إال يف النادر القليل، ومع هذا 

يجــب أن تكــون هنــاك رغبــة لتعزيــز عمليــة تعلــم اللغــة 

الثانية، وهذه قد تكون مشــكلة حقيقية فعى املعلم 

خلــق ظــروف وأغــراض للتواصــل.

فــإذا أردنــا أن نعلــم اللغــة العربيــة ملتعلمــني صغــار 

الســن غــري عــرب؛ أي أن اللغــة العربيــة ليســت لغتهــم 

وهــو  أال  املنشــود  الهــدف  إىل  للوصــول  فــإن  األم، 

القــدرة  العربيــة، إلكســابهم  باللغــة  التعبــري  تعليمهــم 

الطريقــة اآلتيــة: اتبــاع  التعبرييــة فيتوجــب علينــا 

اللغويــة •  الوحــدة  مــن  بــدءا  االســتامع  التــدرج يف 

اللغويــة  بالوحــدة  مــرورا  )الصــوت(،  الصغــرى 

الوحــدة  )الكلمــة(، وصــوال إىل  الدالــة  الصغــرى 

)الجملــة(. الكــربى  اللغويــة 

التــدرب والتمــرن عــى النطــق الصحيــح للوحــدات • 

اللغويــة؛ أصواتــا، وكلــامت، وجمــال، مــع مراعــاة نــوع 

الكلــامت والجمــل املختــارة للتمــرن والتدريــب، من 

حيــث الطــول والقــرص، الســهولة والصعوبــة.

التمــرن عــى كتابــة الحــروف الهجائيــة ورســمها رســام • 

صحيحــا، مــع مراعــاة الكتابــة عــى الرشــم.

والتــي •  يحتاجهــا املتعلــم  التــي  اقــرتاح املواضيــع 

تتعلــق بحياتــه اليوميــة، فهــو يحتــاج إىل مامرســتها 

طــف،  لتعا ا  ، لدعــوة ا  ، لتحيــة ا ( مثــل  يوميــا 

االعتــذار...(

تقديم معضالت تحتاج إىل حل أو أنشطة تنافسية • 

بــني املتعلمــني تثــري فيهــم تفاعــال تخاطبيــا وســلوكا 

لغويا يســتعملون فيه اللغة العربية.

تحفيظهم مقطوعات شعرية أو نرثية قصرية تتعلق • 

باملواضيع التي يدرسونها يف قاعة الدرس.

خلــق وضعيــات يســتعمل فيهــا املتعلمــون اللغــة • 
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العربيــة مــن خــالل أدوار يقومــون بتمثيلهــا تثــري فيهــم 

ســلوكات لغوية مســتهدفة، ويتطلب منهم جهودا 

لغويــة يف مســتويات مختلفــة.

الســمعية البرصيــة يف •  الوســائل  ميكــن اســتعامل 

التعبــري كذلــك. تعليــم 

اســتغالل الوســائل التكنولوجية الحديثة يف مجال • 

االتصــاالت لتعليــم اللغــة العربية.

استعامل الحاسوب اآليل يف تعليم اللغة العربية، • 

ومــن ثــم التعبــري الشــفهي خاصــة وذلــك باســتعامل 

املواقــف  وأفــالم  الصوتيــة،  اللغويــة  املكتــب 

اللغويــة...

ويستحســن تعليــم اللغــة العربيــة للصغــار الناطقــني 

بغريها وهي مشكولة حتى يتعود الصغري عى العربية 

الفصحى، ليقرأ الكتب القدمية، وتشــجيعا الكتســاب 

الفصحــى عوضــا عــن العاميــة9، إن هــذه الطريقــة ميكــن 

أن تأيت أكلها يف تعليم التعبري باللغة العربية وبالتايل 

يصبح صغار السن يعربون عن مشاعرهم وأحاسيسهم 

الخاصة بهم بلغة عربية ســليمة.

أمــا إذا أردنــا تعليــم اللغــة العربيــة لكبــار الســن فــإن 

الســن،  بالنســبة لصغــار  األمــر يختلــف عــام هــو عليــه 

الختــالف  نظــرا  مختلفــة  للكبــار  التعليميــة  فالعمليــة 

حاجياتهــم للغــة العربيــة، وانطالقــا مــن تلــك الحاجيــات 

ميكننــا أن نقــوم بتدريــس اللغــة العربيــة لطالبهــا وذلــك 

باتبــاع الطريقــة اآلتيــة:

وضع املتعلمني يف وضعيات تعليمية تستهدف 

نجعلهــم  مثــال:  بهــا  الناطقــني  لغــري  العربيــة  تعلــم 

يســتمعون إىل حــوارات تــدور حــول موضــوع معــني يف 

النــزالء  مــع  فنــدق، كيــف يحجــز غرفــة؟ كيــف يتعامــل 

أو طعــام؟ وذلــك  الفنــدق؟ كيــف يطلــب قهــوة،  يف 

بوضعهــم يف فنــادق مثــال فيتعاملــون فيهــا مــع النــزالء 

وعامل الفنادق باللغة العربية، أو خلق أوضاع مشابهة 

للفنــادق، أو املطــارات، أو املتاحــف...

كــام ميكننــا أن نعلــم الكبــار التعبــري باللغــة العربيــة 

بالوسائل الحديثة كاملكتبة الصوتية، وأفالم املواقف 

اللغويــة، وبرامــج الحاســوب التــي نعدهــا وفقــا ألهــداف 

ومقــررات معــد ســلفا10، »إن تعلــم اللغــة األجنبيــة هــو 

محــاكاة الكتســاب اللغــة األم...فتعلــم لغــة أجنبيــة ال 

يتعــداه إىل  بــل  النحويــة  القواعــد  حــدود  عنــد  يقــف 

كيفيات االستعامل وفق القواعد االجتامعية والثقافية 

الخاصــة بتلــك اللغــة«11.

ومــن هنــا البــد مــن اتبــاع منهــج االغــامس املعتمــد 

عى املقاربة التواصلية، حيث البد من توجيه العناية 

واألســبقية عنــد تعلــم اللغــة األجنبيــة )اللغــة العربيــة( 

للوظيفــة التواصليــة املســتندة إىل القواعــد النحويــة، 

محيــط  يف  املتعلــم  نضــع  أن  األحســن  مــن  حيــث 

لغــوي تعليمــي مياثــل قــدر اإلمــكان املحيــط اللغــوي 

الطبيعــي12.

التعبــري عنــد  تنميــة  والكتابــة يف  مهارتــا االســتامع 

املتعلــم:

إن مهــارة االســتامع هــي املدخــل الطبيعــي لتعلــم 

الطريــق الصحيــح الكتســابها، “إن  أنهــا  كــام  اللغــات، 

املهــارة ]عمومــا[ أمــر ال تكتســب إال بالتدريــب العمــيل 

لكل متعلم، ويختلف املتعلمون يف رسعة اكتســابهم 

للمهــارة”13، إن االســتامع والقــراءة هــام وســيلتا إدخــال 

الفهــم  يتــم  املعلومــات واألفــكار إىل العقــول، حيــث 

والتحليــل، ثــم اســتنباط وإنتــاج األفــكار الجديــدة، مــن 

ثَّم نلجأ إىل التحدث أو الكتابة، وليتم اإلدخال بطريقة 

جيــدة البــد مــن توفــر عنــارص خاصــة ومتعــددة، وكذلــك 

وســائل خاصــة أيضــا، حتــى يكــون اإلخــراج جيــدا شــفاهة 

أو كتابــة14.

ومعــربا  مثاليــا  متحدثــا  املتعلــم  يكــون  حتــى  إذن 

تعبريا جيدا يجب أن يكون مستمعا جيدا، أي يحسن 

االستامع، فقدماء العرب يف وصاياهم يقولون: “تعلم 

حسن االستامع قبل أن تتعلم حسن الكالم، فإنك إىل 

أن تســمع وتعــي أحــوج منــك إىل أن تتكلــم”15.

مــن هنــا نــدرك أهميــة االســتامع يف امتــالك مهــارة 
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اإلنســان  يكــون  فحتــى  الكتــايب  أو  الشــفهي  التعبــري 

متحدثــا )معــربا شــفهيا( أو كاتبــا يجــب أن يكــون قــد 

ثــم اســتطاع أن يتحــدث  اســتمع إىل غــريه جيــدا ومــن 

يكتــب. أو 

ويف موضوعنــا الحــايل أي اكتســاب مهــارة التعبــري 

لــدى املتعلمــني للغــة العربيــة الناطقــني بغريهــا نأكــد 

عى أن االستامع هو البوابة األوىل لتعلم اللغة العربية 

والتعبــري بهــا؛ فــإن متعلــم العربيــة لــن يســتطيع تعلمهــا 

إال بعــد أن يســتمع إىل متحــدث بهــا ينطــق لــه الكلــامت 

نطقا صحيحا ســليام، ويجرخ له الحروف من مخارجها 

عــى صفاتهــا، وقــد أثبتــت الدراســات أن التقــدم يف 

مهــارة االســتامع يــؤدي إىل التقــدم يف القــراءة وذلــك 

العتامدهام عى مهارات التعرف، والفهم، والتفاعل، 

والنقــد، والقــدرة عــى اســتخدام الخــربات يف الحيــاة.

إن مهارة االستامع ليست غاية يف حد ذاتها وإنا 

هــي وســيلة لتحقيــق مهــارات أخــرى )مهــارة التحــدث، 

ومهــارة الكتابــة(، مــع مــا لــه مــن أهميــة يف حيــاة متعلــم 

اللغــة، ومــن هنــا نــرى بــأن هــذه املهــارة مركبــة نســعى 

إىل أن يتقنهــا املتعلــم مــع الرسعــة.

أما عن مهارة الكتابة فهي األداة الرمزية املستعملة 

“األداة  هــي  أنهــا  كــام  بالكتابــة،  األفــكار  عــن  للتعبــري 

الرئيسة يف التعليم والتعلم، والوسيلة املثى للتعبري 

العامــل  أنهــا  عــن  فضــال  النفــوس،  يف  يختلــج  عــام 

البــرشي والحــاض  الفكــر  بــني  األســايس يف االتصــال 

فــإن  الثقافــات واملعــارف”16، وعليــه  باملــايض ونقــل 

التعبــري حيــث  تنميــة  الفعــال يف  لهــا دورهــا  الكتابــة 

أنهــا األداة الرئيســية يف التعليــم والتعلــم بجميــع أنواعــه 

للتفكــري  فرصــة  املتعلــم  تعطــي  انهــا  كــام  ومراحلــه، 

والتأمــل والتدقيــق واملراجعــة...

إن تعلــم الكتابــة ليــس غايــة يف حــد ذاتــه إنــا هــي 

اإلمــالء،  مثــل  كثــرية  تعلميــة  غايــات  لتنميــة  وســيلة 

الكتابــة  تعطــي  هــذا  والتعبــري، وإىل جانــب  والخــط، 

للمتعلــم القــدرة عــى تدويــن أفــكاره بطريقــة منظمــة، 

كــام متكنــه مــن الســيطرة عــى حركــة اليــد أثنــاء الكتابــة، 

الحــروف  رســم  عــى  والقــدرة  والتحكــم يف رسعتهــا، 

رســام صحيحــا، وبواســطتها تنتــرش الثقافــة بــني النــاس، 

وعــل العمــوم فــإن الكتابــة لهــا دور كبــري وفعــال يف فهــم 

األفــكار17.

كام الحظنا فإن لكل من مهاريت االستامع والكتابة 

دور يف تنميــة التعبــري بنوعيــه الشــفهي والكتــايب، وأن 

كليهــام يســاعدان متعلــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة عــى 

حســن  أن  نســتخلص  هنــا  ومــن  وتعلمهــا،  تعليمهــا 

عــدة جوانــب  الشــفهي يف  التعبــري  يخــدم  االســتامع 

كــام بينــا ســابقا، وحســن الكتابــة وتنظيــم األفــكار دليــل 

عــى الفهــم وجــودة التعبــري الكتــايب، إن تعلــم التعبــري 

بنوعيه يف اللغة العربية لغة ثانية يتوقف كذلك عى 

مهــارات املعلــم.

مثارات ملعة العتة اللررية لعوانلا رت ها:

إن تعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا يحتــم 

املناهــج  تطويــر  تتنــاول  جديــدة  خطــط  وضــع  علينــا 

وإعداد املعلم18 املتخصص يف هذه املهمة، فليس 

كل معلــم للغــة العربيــة يســتطيع تعليمهــا كلغــة ثانيــة 

ولغــة أجنبيــة؛ حيــث أن لــكل طريقتــه ومنهجيتــه، والبــد 

ملعلــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا إعــدادا خاصــا 

حيــث يشــرتط فيــه أن يكــون:

متخصصــا يف تعليــم اللغــة العربيــة عارفــا بتاريخهــا • 

بــني  ونصوصهــا واســتعامالتها...، مــدركا للعالقــة 

اللغــة واملعرفــة وأنظمــة الكتابــة.

يقــف •  حيــث  التطبيقيــة  اللســانيات  بعلــم  عارفــا 

عــى كل املســتجدات يف أســاليب تعليــم اللغــة 

اللســانيات املختلفــة. بفــروع  مــع اإلملــام  األجنبيــة، 

بــإرشاف •  تعليمهــا  والتمــرن يف  التــدرب  لــه  ســبق 

ميدانيــة. تدريبيــة  دورات  تلقــى خاللهــا  مختصــني 

متحكام يف الوسائل التكنولوجية الحديثة الخاصة • 

مبجال االتصاالت من حواسيب آلية بأنواعها.
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ملام باملعرفة الالزمة باستخدام التقنيات الحديثة • 

واســتخدام اإلنرتنــت، والحاســوب، وتوظيــف كل 

ذلــك يف التعليــم.

إىل جانــب هــذه الــرشوط البــد ملعلــم اللغــة العربيــة 

للناطقني بغريها أن تكون له جملة من الكفاءات التي 

دونهــا ال ميكنــه ان يكــون ناجحــا يف عملــه ومنهــا:

الكفــاءة املهنيــة: وهــو ان يكــون مؤهــال للقيــام بهــذه • 

مــدركا  ثانيــة،  لغــة  العربيــة  تعليــم  مهمــة  املهمــة 

وتحــدث،  وقــراءة،  )اســتامع،  اللغويــة  للمهــارات 

والتقييــم... التقويــم  عــى  القــدرة  وكتابــة(، وميتلــك 

مــن األوىل بحيــث •  اهــم  وهــذه  اللغويــة:  الكفــاءة 

إدراك  مــن  التــي متكنــه  اللغويــة  ميتلــك املعرفــة 

مســتويات النظــام اللغــوي؛ صوتــا، ورصفــا، ونحــوا، 

وداللة، إىل جانب امتالك املهارات اللغوية التي 

ذكرنــا آنفــا.

الكفــاءة الثقافيــة: وهــي أن ميتلــك معرفــة جملــة • 

مــن اللغــات بالدرجــة األوىل، وكــذا معرفــة بعــض 

خــاص  وبشــكل  والســلوكات  والتقاليــد  العــادات 

ثقافــة مــن يقــوم عــى تعليمهــم، إىل جانــب هــذا 

يعــرف أســاليب املجامــالت والعالقــات، ومــع هــذا 

الثقافــات املختلفــة. كلــه احــرتام جميــع 

الطامتة

ويف األخــري هــذه جملــة مــن النتائــج خلصــت إليهــا يف 

نهاية هذه املداخلة، وهي يف شكل إشارات رسيعة:

أدق طــرق ( 1 أهــم مقومــات املجتمــع وهــي  اللغــة 

عامــة. التواصــل 

التعبري يرتبط باللغة ارتباطا وثيقا.( 2

التعبــري بنوعيــه هــام الغايــة مــن تعليــم وتعلــم اللغة ( 3

عموما.

للتعبــري ( 4 خادمــة  إال  هــي  مــا  اللغويــة  املهــارات 

)التحريــري(. والكتــايب  الشــفهي 

تعليــم التعبــري وتعلمــه يختلــف مــن فئــة عمريــة إىل ( 5

أخرى.

بغريهــا ( 6 للناطقــني  العربيــة  اللغــة  وتعلــم  تعليــم 

يتطلب التحكم يف الوسائل التكنولوجية الحديثة 

تحكــام جيــدا.

اســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة أصبــح رضورة ( 7

يف تعليــم اللغــات واللغــة العربيــة خصوصــا.

مهارتــا االســتامع والكتابــة مــن أهــم املهــارات التــي ( 8

متنــح املتعلــم فرصــا كبــرية يف تعلــم وتعليــم اللغــة 

العربيــة والتعبــري بهــا.

معلــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا يجــب أن ( 9

تتوفــر فيــه رشوطــا رضوريــة للقيــام بتلــك الوظيفــة، 

وان ميتلــك كفــاءات عاليــة محــددة.

املصادر واملراجع

األبعــاد اللســانية للعربيــة املكتوبــة غــري املشــكولة، جميلــة • 

أبــو لــن، زهــران للنــرش، ط: 01، 2009م.

التحرير الكتايب الوظيفي واإلبداعي، عاطف فضل محمد، • 

دار املســرية للنــرش والتوزيــع والطباعــة، عــامن، األردن، ط: 

01، 2012مـ ـ 1433هـ.

اللســانيات •  ضــوء  يف  بغريهــا  للناطقــني  العربيــة  تعليــم 

كنــوز املعرفــة  أبــو عمشــة، دار  التطبيقيــة، خالــد حســني 

1436هـــ. األردن، ط: 01، 2015م ــــ  عــامن،  والتوزيــع،  للنــرش 

التوجيــه يف تدريــس اللغــة العربيــة )كتــاب املعلــم واملوجــه • 

والباحــث يف طــرق تدريــس اللغــة العربيــة(، محمــود عــيل 

الســامن، دار املعــارف، ج م ع، د ط، 1983م.

نايــف معــروف، دار •  العربيــة وطرائــق تدريســها،  خصائــص 

النفائــس للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت لبنــان، ط: 05، 

1418هـــ ــــ 1998م.
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علم اللغة التطبيقي وتعلم العربية )كتاب املعلم واملوجه • 

والباحث يف طرق تدريس اللغة العربية(، عبده الراجحي، 

ــــ  لبنــان، ط: 02، 1425هـــ  بــريوت،  العربيــة،  النهضــة  دار 

2004م.

دار •  عــيل مصطفــى،  اللــه  عبــد  العربيــة،  اللغــة  مهــارات 

املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، عامن، األردن، ط: 01، 

ــــ 1423هـــ. 2002م 

املهارات اللغوية االستامع/ والتحدث/ والقراءة/ والكتابة • 

وعوامــل تنميــة املهــارات اللغويــة عنــد العــرب وغريهــم، زيــن 

كامل الخويسى، دار املعرفة الجامعية، د ط، 2009م.

املوجه الفني ملدريس اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم، • 

دار املعارف، ج م ع، ط: 14، د ت.

الثاامش

نايــف معــروف، دار  العربيــة وطرائــق تدريســها،  خصائــص   1

النفائــس للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت لبنــان، ط: 05، 

ــــ 1998م، ص: 204. 1418هـــ 

ينظــر: التحريــر الكتــايب الوظيفــي واإلبداعــي، عاطــف فضــل   2

عــامن،  والطباعــة،  والتوزيــع  للنــرش  دار املســرية  محمــد، 

ــــ 1433هـــ، ص: 30. األردن، ط: 01، 2012م 

التوجيــه يف تدريــس اللغــة العربيــة )كتــاب املعلــم واملوجــه   3

والباحــث يف طــرق تدريــس اللغــة العربيــة(، محمــود عــيل 

الســامن، دار املعــارف، ج م ع، د ط، 1983م، ص: 243.

املوجه الفني ملدريس اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم،   4

دار املعــارف، ج م ع، ط: 14، د ت، ص: 145.

نفسه، ص: 146 ــ 147.  5

ينظــر: علــم اللغــة التطبيقــي وتعلــم العربيــة )كتــاب املعلــم   6

واملوجــه والباحــث يف طــرق تدريــس اللغــة العربيــة(، عبــده 

لبنــان، ط: 02،  بــريوت،  العربيــة،  النهضــة  الراجحــي، دار 

ــــ 2004م، ص: 115. 1425هـــ 

ينظر : تعليم العربية للناطقني بغريها يف ضوء اللسانيات   7

كنــوز املعرفــة  دار  أبــو عمشــة،  التطبيقيــة، خالــد حســني 

للنرش والتوزيع، عامن، األردن، ط: 01، 2015م ــ 1436هـ، 

ص: 28,

ينظر: علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص: 116ـ ـ 118.  8

األبعــاد اللســانية للعربيــة املكتوبــة غــري املشــكولة، جميلــة   9

.266 ــــ  01، 2009م، ص: 257  للنــرش، ط:  زهــران  لــن،  أبــو 

ينظر: علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص: 123.  10

اللســانيات  ضــوء  يف  بغريهــا  للناطقــني  العربيــة  تعليــم   11

.45 ص:  التطبيقيــة، 

ينظر: تعليم العربية للناطقني بغريها يف ضوء اللســانيات   12

التطبيقيــة، ص: 45 ــــ 46.

مهارت اللغة العربية، عبد الله عيل مصطفى، دار املسرية   13

للنرش والتوزيع، عامن، األردن، ط: 01، 1423هــ ــ 2002م، 

ص: 43.

ينظر: نفسه، ص: 43.  14

التوجيــه يف تدريــس اللغــة العربيــة )كتــاب املعلــم واملوجــه   15

والباحــث يف طــرق تدريــس اللغــة العربيــة(، محمــود عــيل 

الســامن، دار املعــارف، ج م ع، د ط، 1983م، ص: 132.

املهارات اللغوية االستامع/ والتحدث/ والقراءة/ والكتابة   16

وعوامــل تنميــة املهــارات اللغويــة عنــد العــرب وغريهــم، زيــن 

كــامل الخويســى، دار املعرفــة الجامعيــة، د ط، 2009م، 

ص: 163.

ــــ  ينظــر: التوجيــه يف تدريــس اللغــة العربيــة...، ص: 225   17

.226

ينظــر: مهــارات اللغــة العربيــة، عبــد اللــه عــيل مصطفــى، دار   18

املســرية للنرش والتوزيع والطباعة، عامن، األردن، ط: 01، 

2002م ــــ 1423هـــ، ص: 49.
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ال�رقة البحثية بعن�ان: االأ�ش�س املهارية ملعايري كفاءة اللغة 
ومعايري التقييم-درا�شة يف االأن�شاق املهارية والت�ا�شلية

اأ. العربي احل�شراوي
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس الرباط، املغرب

امللدمة

حــني يســتخدم اإلنســان اللغــة فإنــه يســعى إىل تحقيــق 

غــرض تواصــيل معــني؛ فاللغــة تــؤدي لإلنســان جملــة 

نقــل املعــاين  القامئــة عــى  الوظائــف األساســية  مــن 

وتلقيها، عن طريق التحدث والكتابة إرسااًل، واالستامع 

والقــراءة اســتقبااًل. ويكتســب اإلنســان اللغــة ثــم تتطــور 

مهاراتها لديه مدفوًعا بحاجته إىل االتصال مبن حوله، 

لتحقيق مطالبه وقضاء مصالحه املتعلقة بنقل األفكار 

واملشــاعر إىل اآلخريــن، لتلبيــة رغبــة، أو الحصــول عــى 

أمــر، أو التعبــري عــن فكــرة أو إحســاس، أو الوصــول إىل 

أفــكار اآلخريــن ومشــاعرهم وآرائهــم.

لإلنســان  األساســية  الحاجــات  مــن  اللغــة  وتعــد 

وتقــوم بينهــام عالقــة تبادليــة وثيقــة تحــرم فصــل أحدهام 

مــن اآلخــر. فاإلنســان بوصفــه مخلوقــا اجتامعيــا يحتــاج 

إىل اللغــة كأداة للتعبــري واالتصــال، ويف نفــس الوقــت 

بــرشي لتنشــأ فيــه وتتطــور.  اللغــة إىل مجتمــع  تحتــاج 

وهــذه العالقــة التبادليــة الوطيــدة بــني اللغــة واملجتمــع 

البــرشي قــد أدت ببعــض علــامء اللغــة إىل القــول: إنَّــه 

من الصعوبة تحديد أيهام األسبق: اللغة أم املجتمع؟ 

شــأن ذلــك شــأن تحديــد األســبق بــني الدجــاج والبيــض.

وميكن االستناد إىل هذه الحقيقة اللغوية يف تعليم 

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن خــالل اســتغالل 

تلك العالقة الوثيقة بني اللغة واإلنسان، واستغالل ما 

يتمتع به اإلنسان من االستعدادات الطبيعية الكتساب 

األساســية  الحاجــات  مــن  اللغــة  كانــت  فــإذا  اللغــة. 

لإلنسان فكان تعليم اللغة العربية مبثابة إشباع إحدى 

بــه مــن  حاجاتــه، وذلــك مــن خــالل توظيــف مــا يتمتــع 

القــدرات اللغويــة، وهــي: قدرتــه املوهوبــة عــى تعلــم 

أيــة لغــة، وقدرتــه املكســوبة عــى تطويــر هــذه القــدرات 

املوهوبة من خالل التعلم بواسطة املعايري األساسية 

لهــذه القــدرات ذات األســس املهاريــة ملعايــري كفــاءة 

اللغة ومعايري التقييم، وهذا هو األساس الذي قامت 

عليه الطريقة التواصلية لتعليم اللغة العربية للناطقني 

بغربهــا، وهــي طريقــة تهــدف إىل تنميــة قــدرة املتعلــم 

عى استخدام اللغة يف التواصل الطبيعي، سواء يف 

التفاعــل مــع اآلخريــن، أو تبــادل األفــكار واملعلومــات.

مشكعة البحر وألئعاه

ميثــل االنتقــال بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا 

مــن الرتكيــز عــى تعليــم القواعــد والتعريفــات واألمثلــة 

إىل تعليــم “مهــارات التواصــل اللغــوي ومامرســة هــذا 

يف  معنــى  وذات  فعليــة  عفويــة  بطريقــة  التواصــل 

حياتهــم”1 فأعظــم تحــد يواجــه تعليــم اللغــات عموًمــا، 

واللغة العربية للناطقني بغريها عى وجه الخصوص، 

ذلك ألن طرائق التدريس املستخدمة يف تعليم اللغة 

العربيــة أخفقــت يف “مســاعدة الطــالب عــى امتــالك 

الفصحــى  اســتعامل  لهــم  تتيــح  متقنــة  لغويــة  كفــاءة 

اســتعامالً ســلياًم يف مواقــف التواصــل اليومــي عــى 
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الصعيديــن الشــفوي والكتــايب”2.

إن مــن أهــم املشــكالت التــي تواجــه الــدارس غــري 

إنــه  العربيــة  للغــة  العربيــة عنــد تعلمــه  باللغــة  الناطــق 

اللغويــة إىل  الجوانــب  بلغتــه األم وينقــل بعــض  يتأثــر 

اللغــة العربيــة فمثــال يحــاول أن ينقــل أصــوات لغتــه األم 

لغتــه كأن  تراكيبــه املعروفــة يف  اســتخدام  يحــاول  أو 

يجمــع بعــض الكلــامت عــى أوزان لغتــه أو غــري ذلــك 

ومــن هــذه املشــكالت:

ماهي املشكالت التي تواجه املعلم القائم عى ( 1

تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها؟

ماهــي الحلــول املقرتحــة التــي تســاهم يف انتشــار ( 2

وتعلــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا؟

ماهي أسس وخصائص اللغة لبناء منهج معياري ( 3

لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟

أهمية البحـــــــــــر

تربز أهمية هذا البحث يف كونها تعالج:

الكفايــة اللغويــة املعتمــدة يف تعليــم اللغــة العربيــة • 

للناطقــني بغريها.

ومعايــري •  اللغــة  لكفــاءة  املعياريــة  األســس  قــدرة 

العربيــة. بغــري  الناطقــني  تعلــم  قيــاس  يف  التقييــم 

توحيد املعايري العلمية التي تبنى عليها اختبارات • 

الكفاية اللغوية

أهميــة أســس وخصائــص اللغــة لبنــاء منهــج معيــاري • 

لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا

أهــــــــــــداف البحر

تهدف هذه الدراسة إىل:

التعرف عى دور املتعلم يف العملية التواصلية( 1

التعــرف عــى أســس وخصائــص اللغــة لبنــاء منهــج ( 2

معيــاري لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا

والنحويــة ( 3 الصوتيــة  املشــكالت  عــى  التعــرف 

والرصفيــة والدالليــة التــي تواجــه الــدارس الناطــق 

للعربيــة. تعلمــه  عنــد  العربيــة  بغــري 

التعرف عى املشــكالت والتحديات التي تواجه ( 4

املعلــم القائــم بتدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني 

بغريها.

اقــرتاح بعــض الحلــول التــي تســاهم يف تســهيل ( 5

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا. تعلــم 

املالعة ودوره ر رواء املوثث. 1

إن تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا يقــوم عــى 

العالقــة بــني املتعلــم واملنهــاج مبــا يتضمــن مــن مــادة 

مناســبة، وكــذا املعلــم، إذ البــد لواضــع املنهــاج مــن 

معرفــة طبيعــة املتعلــم وأهدافــه وبيئتــه وثقافتــه، مــع 

رصــد واضــع املنهــاج ملــدى اســتجابة املتعلــم وتفاعلــه 

التدريــس  أســاليب  وفــق  ملضامينهــا  وتقبلــه  معهــا 

والتقويــم الحديثــة” إن املعنيــني ببنــاء املناهــج وكــذا 

املعنيــني بتنفيذهــا البــد لهــم مــن معرفــة شــاملة بأبعــاد 

مدركــني  يكونــوا  أن  يجــب  أنهــم  أي:  الناحيــة،  هــذه 

أن  ميكــن  التــي  الظــروف  املتعلم،وأفضــل  لطبيعــة 

تــؤدي إىل تعلــم مــا نرجــو تعلمــه وأفضــل الســبل الالزمــة 

لذلــك”3.

ويؤكّد: أحمد املهدي عبد الحليم4، عى أن تعليم 

اللغــة وتعلّمهــا يجــب أن ينســجم مــع طبيعتهــا، وحيــث 

إن اللغــة ظاهــرة اجتامعيــة فــإن تعلّمهــا يجــب أن يرتبــط 

مبواقف اجتامعية واقعية أو افرتاضية، ال أن يتّم مبعزل 

عــن تلــك املواقــف، وحيــث ذلــك فــإن تعليــم اللغــة ال 

يكفي فيه مجرد املعرفة باألشــكال اللغوية وقواعدها، 

وإنــا ينبغــي أن تُســتثار فيــه العمليــات العقليــة العليــا؛ 

ألن األداء اللغــوي بنــاٌء، ونســٌج، وصياغــُة معــاٍن وأفــكاٍر 

تختلــُج يف نفــس منتــج اللغــة ومتلقيهــا، وبالتــايل فــإن 

تعليــم اللغــة يكــون فاعــالً عندمــا يكــون وســيلة لتنميــة 

اإلدراك والفكــر والتأمــل والتبــرّص واملقارنــة والتّــذوق، 

وتحقيقــاً لوظائــف الفــرد واملجتمــع.

وذلك تحقيقا ملفهوم التكامل يف الدرس اللغوي 
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هــو: عمليــة  )التكامــل(  الشــامل، فمفهــوم  مبفهومــه 

تحــدث يف املتعلّــم، تعنــي أن مــا يتعلّمــه يصبــح جــزءاً 

وقــدرات  فهــم  مــن  لديــه  مبــا  شــخصيته، ميتــزج  مــن 

واتجاهــات، ليكــون مــا تعلّمــه مفيــداً وذا معنــى عنــده، 

يرُتجــُم يف ســلوكه مبــارشة، ويتفاعــل مــع خــربات أخــرى 

ســابقة لديــه5.

ويستمد املدخل التكاميل يف تعليم اللغة أسسه 

مــن كــون اإلنســان يُنتــُج لغــًة متكاملــة، وهــو ميثــُل اتجاهاً 

حديثــاً يف تعليــم اللغــة العربيــة وتعلّمهــا، ألنــه يســاير 

اللغــة وتجزئتهــا  اللغــة، ويقــيض عــى تفتيــت  طبيعــة 

إىل فــروع، ويســتند إىل أســس لغويــة، ونفســية لغويــة، 

ولغويــة اجتامعيــة تؤكّــد عــى أن اللغــة مهــارات أربــع: 

هــذه  وأن  والكتابــة،  والقــراءة،  ث،  والتحــدُّ االســتامع، 

املهــارات هــي محــور ومرتكــز تعليــم اللغــة، دون فصلهــا 

عــن بعضهــا بعضــا، بــل تتــم معالجــة الــدرس اللغــوي 

عــى أســاس أنهــا وحــدة واحــدة، تســعى لتحقيــق غايــة 

اللغــوي الســليم يف املحيــط  التواصــل  واحــدة، هــي 

االجتامعــي.

بهــا- الناطقــني  –لغــري  اللغــة  تعليــم  مجــال  ويف 

فــإن التكامــل أســلوب لتنظيــم عنــارص الخــربة اللغويــة 

ترابطهــا  يحقــق  مبــا  وتعليمهــا  للمتعلّمــني،  املقّدمــة 

وتوحدهــا بصــورة متكنهــم مــن إدراك العالقــات بينهــا، 

وتوظيفها يف أدائهم اللغوي، وذلك من خالل محتوى 

لغــوي متكامــل البنــاء، ترتبــط فيــه توجيهــات املامرســة 

مبهــارات  اللغويــة  والقواعــد  اللغويــة،  والتدريبــات 

اللغــة، ونــوع األداء املطلــوب؛ مــن خــالل نــص لغــوي 

متكامــل، يعالــج بطريقــة تعتمــد إجراءاتهــا عــى التكامــل 

والتدريــب واملامرســة اللغويــة، وتقويــم أداء املتعلّــم 

بصــورة تكامليــة؛ وذلــك مبــا يحقــق التكامــل بني جوانب 

الخــربة اللغويــة: معرفيــاً ووجدانيــاً ومهاريــا6.

 – يعنــي  اللغــة  تعليــم  يف  الشــمولية  النظــرة  إن 

باختصــار شــديد – تنظيــم املــادة التعليميــة اللغويــة، 

وتدريجهــا، وتقدميهــا متكاملــة يف هيئــة مهــارات لغويــة 

وظيفيــة متجــاوزاً تقســيمها فروعــاً متفرقــة ومعلومــات 

مجــزأة، وخــربات لغويــة مفتتــة. وهــو بتعبــري آخــر النظــر 

إىل اللغــة، عنــد بنــاء مناهــج تعليمهــا، وإعــداد كتبهــا، 

أنهــا وحــدة مرتابطــة  عــى  وتحديــث طــرق تدريســها، 

متامســكة، وليســت فروعــاً معرفيــة مختلفــة7.

املشكةت الاي غااجه امللعة اللائة عىل غدريس . 2
العتة اللررية لعوانلا رت ها

املَهمــة  عــى  املعتمــد  وتعليمهــا  اللغــة  تعلــم  يعــد 

مــن  مــن املداخــل املتمركــزة حــول املتعلــم، ويتوقــع 

املتعلــم يف هــذا النــوع مــن التعلــم أن يتحكــم يف أداء 

املَهمــة؛ مبعنــى أن يتحمــل مســؤولية أدائهــا، بالتفكــري 

يف معطياتها، وتحليلها للوصول إىل السبيل األنسب 

املناســبة  التعلــم  اســرتاتيجيات  وتطبيــق  إلمتامهــا، 

الجــدي،  بااللتــزام  مطالــب  وهــو  بفاعليــة.  إلنجازهــا 

نحــو  والســعي  النفــس،  والثقــة يف  الدافعيــة  وإبــداء 

أداء املَهمــة. الهــدف، والرغبــة يف 

العمــل  املشــاركة يف  املتعلــم مبامرســة  ويقــوم 

والتقويــم  زمالئــه،  ومالحظــة  الثنــايئ،  أو  الجامعــي 

وعنــد عمليــة التقويــم يقــوم املعلــم بــأدوار متعــددة يف 

املدخل القائم عى املَهمة يف تعلم اللغة وتعليمها، 

مــن خــالل عــدة أســس معياريــة أهمهــا8:

اختيار املهام وترتيبها.• 

تهيئة املتعلمني ألداء املَهمة.• 

اللغويــة •  الصيغــة  إىل  املتعلمــني  انتبــاه  لفــت 

. فة ملســتهد ا

الالزمــة •  تدريــب املتعلمــني عــى االســرتاتيجيات 

ألداء املَهمــة.

توجيه املتعلمني يف أثناء أداء املَهمة.• 

حفز املتعلمني وتشجيعهم عى أداء املَهمة.• 

تقديم املساعدة والعون عند الحاجة.• 

ألس وخصائص العتة لبواء موثث ملياري لالعية . 3
العتة اللررية لعوانلا رت ها

ميكــن االســتناد إىل هــذه الحقيقــة اللغويــة يف تعليــم 
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اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن خــالل اســتغالل 

تلك العالقة الوثيقة بني اللغة واإلنسان، واستغالل ما 

يتمتع به اإلنسان من االستعدادات الطبيعية الكتساب 

األساســية  الحاجــات  مــن  اللغــة  كانــت  فــإذا  اللغــة. 

لإلنسان فكان تعليم اللغة العربية مبثابة إشباع إحدى 

بــه مــن  حاجاتــه، وذلــك مــن خــالل توظيــف مــا يتمتــع 

القــدرات اللغويــة، وهــي: قدرتــه املوهوبــة عــى تعلــم 

أيــة لغــة، وقدرتــه املكســوبة عــى تطويــر هــذه القــدرات 

املوهوبــة مــن خــالل التعلــم مــن خــالل:

العتة أفاات	 

إنَّ اللغــة يف نشــأتها األوىل تتمثــل يف األصــوات، أمــا 

الشــكل الكتــايب لهــا فــام هــو إال متثيــل للغــة املنطوقــة. 

لــدى  اللغــة  اكتســاب  عمليــة  خــالل  ذلــك  ويتضــح 

األطفــال، حيــث يالحــظ أن أول مــا يكتســبه الطفــل مــن 

البيئة املحيطة به هو األصوات التي يحاكيها ويكررها. 

اللغــات حيــث إن عــرص  تاريــخ  كــام يتضــح ذلــك يف 

الكتابــة ال يتعــدى بضعــة آالف عــام عــى حــني يرجــع 

الكالم إىل جذور املجتمع البرشي وأنَّ أغلبية اللغات 

املنطوقــة يف العــامل مل تــدون بعــد.

وميكــن االســتفادة مــن هــذه الظاهــرة الصوتيــة للغــة 

يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا خاصــة يف 

التعليمــي وتنظيمــه وتقدميــه  اختيــار محتــوى املنهــج 

البدايــة  يف  التعليــم  عمليــة  تهتــم  أن  ينبغــي  حيــث 

تقديــم  خــالل  مــن  يتــم  وذلــك  الصــويت،  بالجانــب 

املهارتني االستامع والكالم قبل القراءة والكتابة لشدة 

باألصــوات. عالقتهــام 

العتة رماز	 

يقصــد بالرمــوز اإلشــارة، أي أن اللغــة تشــري وترمــز إىل 

يشء معــني ذي داللــة محــددة يتفــق عليهــا مســتخدمو 

كان  فــإذا  الصــوت،  عــن  الرمــز  يختلــف  وقــد  اللغــة. 

لــه معنــى  الرمــز  لــه معنــي كان  يكــون  قــد ال  الصــوت 

لــدى  عليــه  ومتفقــا  يكــون مفهومــا  أن  عــى  ومدلــول 

مســتخدميه.

واألشياء التي تشري إليها الرموز قد تكون محسوسة 

وقــد تكــون مجــردة، كــام قــد تكــون هــذه األشــياء نســبية 

اللغــات  يف  متشــابهة  تكــون  قــد  الرمــوز  أن  مبعنــى 

واملجتمعــات ولكنهــا تــدل عــى أشــياء مختلفــة، أو قــد 

توافــرت بعــض الرمــوز التــي يتفــق النــاس عــى دالالتهــا 

يف مختلــف املجتمعــات.

وتفيد مثل هذه الحقيقة منهج تعليم اللغة العربية 

للناطقــني بغريهــا تحديــدا يف تعليــم املفــردات الــذي 

ويتــم  للغــة.  الرمزيــة  فيــه الخصائــص  تراعــي  أن  يجــب 

ذلــك يف عــدة اســرتاتيجيات منهــا أن تقــدم املفــردات 

تبعــا ملبــادئ التــدرج مــن الســهل إىل الصعــب ومــن 

عــى  الدالــة  فاملفــردات  املجــرد.  إىل  املحســوس 

الدالــة  األخــرى  عــى  تقدميهــا  يســبق  املحسوســات 

عى املجردات لسهولة إدراكها وفهمها لدى الطالب.

العتة نظام	 

ترتيبــا معينــا  اللغــة هــي أصــوات ورمــوز مرتبــة  أن  مبــا 

لتعطــى معنــى يتفــق عليــه فهــي إذن نظــام. والنظــام يف 

اللغــة ال يشــمل القواعــد النحويــة والرصفيــة فحســب 

وإنــا كذلــك العالقــات بــني عنــارص اللغــة ومكوناتهــا 

واملفــردات،  والحــروف،  األصــوات،  مثــل  املختلفــة 

والرتاكيــب. وتقــوم بــني أنظمــة كل مــن هــذه العنــارص 

اللغويــة عالقــة تخضــع لنظــام آخــر أشــمل، مــام يعنــى أن 

اللغــة حقيقــة أكــرث مــن نظــام أو “نظــام النظــم”. فنظــام 

األصــوات عــى ســبيل املثــال يكــّون نظــام الكلمــة الــذي 

وهــذه  الرتاكيــب.  نظــام  هــو  آخــر  نظامــا  بــدوره  يكــّون 

األنظمــة الثالثــة تكــّون نظامــا رابعــا هــو نظــام املعنــى.

املكونــات  تقــدم  أن  ينبغــي  ذلــك  إىل  باإلضافــة 

اللغويــة يف عمليــة التعليــم يف ضــوء نظــام الرتكيــب 

واملعنــى، ألن اللغــة بوصفهــا وســيلة لالتصــال يعتمــد 

اســتخدامها عــى الرتكيــب واملعنــى. فيجــب أال تقــدم 
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األصوات واملفردات إال من خالل سياقات ذات داللة 

ومعنــى، وليــس مــن خــالل مقاطــع أو كلــامت أو قوائــم 

ال معنــى لهــا.

العتة اغصال:	 

إن كــون اللغــة وســيلة لالتصــال أوضــح مــن أن يناقــش. 

فاللغة يستخدمها اإلنسان للتعبري عن أفكاره وأغراضه 

نتيجــة لوجــود  تتكــون  اللغــة  بــل إن  تحقيقــا لالتصــال. 

رغبــة اإلنســان كمخلــوق اجتامعــي يف قضــاء حاجاتــه 

لالتصــال.

ويف ضــوء هــذه الحقيقــة االتصاليــة للغــة ينبغــي أن 

يركــز تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا عــى متكني 

الطــالب مــن االتصــال بهــذه اللغــة يف مجــاالت مختلفــة 

ومواقف اتصالية متنوعة، وذلك من خالل توظيف ما 

يعــرف بـــ “تعليــم اللغــة اتصاليًــا”. وذلــك ال يتــم بصــورة 

مرضية إال إذا كان املنهج لتعليم اللغة العربية تتمحور 

لــدى  االتصاليــة  املهــارة  إكســاب  حــول  عنــارصه  كل 

الطالب. فقد أشارت الدراسات إىل أن املنهج الذي 

يفصــل تعلــم اللغــة وتعليمهــا مــن طبيعتهــا االجتامعيــة 

)طبيعــة اتصاليــة( لــن يحقــق نتائــج مرضيــة.

العتة نلااة	 

تقــوم بــني اللغــة والثقافــة عالقــة وطيــدة ترجــع إىل عــدة 

أسباب أهمها: أوالً، أن اللغة تربط بني الثقافة وأبنائها. 

فالطفــل يكتســب مالمــح ثقافــة بيئتــه مــن خــالل اللغــة. 

الثقافــة إىل خــارج حدودهــا،  تنقــل  اللغــة  أن  وثانيـًــا، 

واللغــة ال تكســب الثقافــة ألبنائهــا فقــط بــل تنقلهــا مــن 

شــعب إىل شــعب ومــن جيــل إىل آخــر.

وهــذه العالقــة الوثيقــة بــني اللغــة والثقافــة تفــرض 

العربيــة  اللغــة  تعليــم  منهــج  محتــوى  يكــون  أن  عــى 

للناطقــني بغريهــا ذا بعــد ثقــايف إســالمي، وأن يكــون 

بالثقافــة اإلســالمية-حتى  اللغــة ملمــني  معلمــو هــذه 

يتمكــن مــن تحقيــق أحــد األهــداف العامــة مــن تعليــم 

هذه اللغة للناطقني بغريها وهو: “أن يتعرف الطالب 

اإلنســان  بخصائــص  يلــم  وأن  العربيــة  الثقافــة  عــى 

الــذي  العــريب، والبيئــة التــي يعيــش فيهــا، واملجتمــع 

يتعامــل معــه«.

ملاي  اخايار ال ريلة السعيمة ك ريلة غاافعية . 1
را املالعما

إىل جانــب أســس اختيــار الطريقــة مثــة معايــري ينبغــي 

أن يتــم يف ضوئهــا اختيــار الطريقــة التواصليــة األنســب 

للتعلــم وهــي:

 أ. الســياقية: أي أن تقــدم الطريقــة كافــة الوحــدات 

تجعــل  معنــى  ذات  ســياقات  الجديــدة يف  اللغويــة 

الــدارس. تعلمهــا ذا قيمــة يف حيــاة 

 ب. االجتامعيــة: أي أن تهيــئ الفرصــة ألقىص شــكل 

من أشــكال االتصال بني املتعلمني.

 ج. الربمجــة: أي أن توظف املحتــوى اللغوي الذي 

ســبق تعلمــه يف محتــوى لغــوي جديــد، وأن تقــدم هــذا 

املحتوى الجديد متصال بســابقه.

 د. الفرديــة: أي أن تقــدم املحتــوى اللغــوي الجديــد 

فــإن  يســتفيد.  أن  كفــرد  طالــب  لــكل  يســمح  بشــكل 

الفــرد  التــي ال يضيــع فيهــا حــق  الجيــدة هــي  الطريقــة 

تيــار الجامعــة. أمــام 

ميكــن  جيــدة  نــاذج  توفــر  أن  أي  النمذجــة:   ه. 

اللغــة. تعليــم  يف  محاكاتهــا 

ــوع: أي أن تعــدد أســاليب عــرض املحتــوى   و. التن

اللغــوي الجديــد.

 ز. التفاعــل: أي أن فيهــا يتفاعــل كل مــن املتعلــم 

الظــروف  إطــار  يف  التعليميــة  واملــواد  واملعلــم 

واإلمكانيــات املتوفــرة يف حجــرة الدراســة9، مــع حــرص 

للمامرســة  الفرصــة  متعلــم  لــكل  يعطــي  أن  املعلــم 

الفعليــة للمحتــوى اللغــوي الجديــد ومنطلقــاً لتعليــم 

للغــة وحدتهــا  مــام يحفــظ  اللغــة يف ضــوء مهاراتهــا، 

وتكاملهــا.
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خـــاغــمـــة

ر ضاء ما غلدم يايص البحر مبا يأيت:

دراســة مــا توصــل إليــه البحــث يف مجــال تعليــم ( 1

اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بغريهــا فيــام يخــص 

مدخــل تعلــم اللغــة وتعليمهــا القائــم عــى معايــري 

العربيــة  اللغــة  بتعلــم  وربطــه  والكفــاءة،  التقييــم 

وتعليمهــا.

بناء برامج قامئة عى مدخل تعلم اللغة وتعليمها ( 2

العربيــة،  اللغــة  لتعليــم  التواصــل  عــى  القائــم 

واختبــار فاعليتهــا.

تقديــم مقرتحــات عمليــة بتصميــم مهــام يف تعليــم ( 3

اللغة العربية يف مســتويات الدارســني املختلفة.

تجريــب اســرتاتيجيات وأنــاط محــددة يف تعليــم ( 4

اللغــة العربيــة وفًقــا ملدخــل تعلــم اللغــة وتعليمهــا 

القائــم عــى املَهمــة.

تنميــة ( 5 املهــام يف  أنــواع  بعــض  فاعليــة  تجريــب 

لغويــة  مســتويات  يف  محــددة  لغويــة  مهــارات 

. مختلفــة

إعــداد مدرســني متخصصــني يتمتعــون مبهــارات ( 6

خاصــة لتعليــم العربيــة لغــري الناطقــني بهــا.

إنشــاء معاهــد خاصــة لهــذه الغايــة تكــون مــزودة ( 7

الســمعية والبرصيــة الالزمــة  التكنولوجيــة  بالوســائل 

إعــداد مناهــج خاصــة بتعليــم العربيــة مبنيــة عــى ( 8

دراســات وتجــارب مــن واقــع تعليــم العربيــة ال مــن 

واقع تعليم اللغات األخرى وهذا بالطبع ال يلغي 

االســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن ودراســاتهم عــى 

أن تكــون تلــك املناهــج مشــوقة وتعتمــد األلفــاظ 

الفصحــى األكــرث اســتعامالً بــني النــاس.

االســتفادة مــن منهــج علــم التجويــد يف تدريــس ( 9

للناطقــني بغريهــا. العربيــة  باللغــة 

اطالع معلمي اللغة العربية عى كيفية االستفادة ( 10

من مصادر البيئة املحلية وتدريبهم عى مهارات 

االتصال.

اللغــة ( 11 تعليــم  يف  الحديثــة  الطرائــق  اســتخدام 

العربيــة للناطقــني بغريهــا ومــا يتطلــب ذلــك مــن 

املناســبة. التعليميــة  للوســائل  اســتعامل 

املصادر واملراجع

متــام حســان، مــن خصائــص العربيــة، وقائــع نــدوات تعليــم ( 1

اللغة العربية لغري الناطقني بها، ج2، مكتبة الرتبية العريب 

لــدول الخليج، 1406هـ/1985م

حمــدي قفيشــة، تحليــل األخطــاء، يف وقائــع نــدوات تعليــم ( 2

اللغــة العربيــة لغــري النطقــني بهــا، ج1، مكتبــة الرتبيــة العــريب 

لدول الخليج، 1406هـ/1985م

رشدي أحمد طعيمة، األسس املعجمية والثقافية لتعليم ( 3

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، جامعــة أم القــرى، معهــد 

اللغــة العربيــة، محمــود عــى الســامن، التوجيــه يف تدريــس 

اللغــة العربيــة، دار املعــارف، القاهــرة، 1983م

عــامر، ســام عبــد الكريــم )2005(. “تعليــم اللغــة العربيــة ( 4

وفــق الطريقــة التواصليــة: رؤيــة يف اتجــاه التجديــد”. مجلــة 

العــريب للتعريــب  العــدد 28. دمشــق: املركــز  التعريــب. 

والرتجمــة والتأليــف والنــرش، األليكســو.

بــني النظريــة والتطبيــق، ( 5 أحمــد حســني اللقــاين، املناهــج 

القاهــرة، ط4-1995م. الكتــب،  علــم 

أحمد املهدي عبد الحليم، أشتات مجتمعات يف الرتبية ( 6

والتنمية، )2003م( القاهرة، دار الفكر العريب.

ســعيد محمــد مــراد، التكامليــة يف تعليــم اللغــة العربيــة، ( 7

إربــد: دار األمــل للنــرش والتوزيــع. )2002م(. األردن – 

أحمــد عبــده عــوض، مداخــل تعليــم اللغــة العربيــة، دراســة ( 8

مسحية نقدية، )2000م(، مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

مركــز البحــوث الرتبويــة والنفســية.

د. دخيــل اللــه بــن محمــد الدهــامن، املُْدَخــل التكامــيل يف ( 9

تعليــم اللغــة العربيــة مبراحــل التعليــم العــام: أسســه النظرية 
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-بــدون  لغــوي متامســك”  بنــاء  نحــو  الرتبويــة-”  وتطبيقاتــه 

يســري. بتــرصف  ترقيــم -2007م 

محمود إسامعيل صيني، دراسة يف طرائق تعليم اللغات ( 10

األجنبيــة، مكتبــة الرتبيــة لــدول الخليــج، 1406هـــ/ 1985م 

ينظر: أساليب تدريس اللغة العربية، محمد عى الخويل 

ط3، الرياض، 1410هـ/1989م.

11. R. Ellis, Understanding Second Language Acqui-
sition, Oxford University Press, 1986

12. Robert Lado, Linguistics Across Cultures : Ap-
plied Linguistics for Language Teachers, Ann 
Arbor-The University of Michigan Press, 1957.

13. Ronald Wardhaugh, The Context of Language, 
Newbury House Publishers, Inc. Rowly Mas-
sachusetts,	1969

الثاامش

اللغــة العربيــة  الكريــم )2005(. “تعليــم  عــامر، ســام عبــد   1

وفــق الطريقــة التواصليــة: رؤيــة يف اتجــاه التجديــد”. مجلــة 

للتعريــب  العــريب  العــدد 28. دمشــق: املركــز  التعريــب. 

األليكســو. والنــرش،  والتأليــف  والرتجمــة 

2  املرجع نفسه.

اللقــاين  أحمــد حســني  والتطبيــق،  النظريــة  بــني  املناهــج   3

1995م. -4 –القاهــرة-ط الكتــب  –علــم   139 –ص: 

أشتات مجتمعات يف الرتبية والتنمية، أحمد املهدي عبد   4

الحليــم – ص: 300 )2003م( القاهــرة: دار الفكــر العــريب.

التكاملية يف تعليم اللغة العربية، سعيد محمد مراد ص:   5

15 )2002م(.، األردن – إربــد : دار األمــل للنــرش والتوزيــع

مداخل تعليم اللغة العربية – دراسة مسحية نقدية، أحمد   6

عبــده عــوض ص 21 )2000م(، مكــة املكرمــة: جامعــة أم 

القــرى، مركــز البحــوث الرتبويــة والنفســية.

املُْدَخل التكاميل يف تعليم اللغة العربية مبراحل التعليم   7

العــام: أسســه النظريــة وتطبيقاتــه الرتبويــة-” نحــو بنــاء لغــوي 

متامســك” د. دخيل الله بن محمد الدهامن -بدون ترقيم 

-2007م بتــرصف يســري.

8 Oxford, R. L. (2006). Task-Based Language Teach-
ing and Learning: An Overview.

دراسة يف طرائق تعليم اللغات األجنبية، محمود إسامعيل   9

الخليــج، 1406هـــ/ 1985م  لــدول  الرتبيــة  صينــي، مكتبــة 

ينظر: أســاليب تدريس اللغة العربية، محمد عى الخويل 

ط3، الريــاض، 1410هـــ/1989م
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تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: ت�قعات وحتديات

د. م�شطفى عدنان حممد العيثاوي
قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عامن

امللدمة

اللغويــة  املهــارات  مــن  واحــدة  االســتامع  مهــارة  تُعــد 

العربيــة  اللغــة  تعليــم  بهــا عنــد  العنايــة  تتوجــب  التــي 

النــاس، يف  أن  مــن جهــة  وذلــك  بغريهــا،  للناطقــني 

الغالــب، يســمعون أكــرث مــام يقــرؤون، فضبــط املتعلــم 

للكتابــة ال يعنــي أنــه أتقــن اللغــة، ولكــون اللغــة- حتــى 

منطوقــة،  تكــون  أن  بــد  ال  لغــة-  تســمى  أن  تســتحق 

والنطــق الســليم ال يتحقــق إال باالســتامع إىل متحــدث 

تتصــف لغتــه بالســالمة تحدثــا باملرتبــة األوىل، وبــكل 

مســتوياتها الصوتيــة واملعجميــة فضــال عــن النحويــة، 

فإن مهارة التحدث عند املعلم تعد من أهم مقومات 

نجــاح تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، وذلــك 

ألن ســالمة لغــة املعلــم تحدثــا ســتؤثر إيجابــا يف لغــة 

املتعلــم، والعكــس يصــح.

وبهــذا فقــد جــاء بحثــي بعنــوان: )مهــارة التحــدث 

لــدى معلــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا وأثرهــا يف 

العمليــة التعليميــة(، وقــد انبســط البحــث يف مقدمــة 

ثــم جعلــت  البحــث، ومشــكلته،  هــدف  فيهــا  بينــت 

املــادة العلميــة يف ثالثــة مطالــب، وهــي:

املطلــب األول: أثــر ضبــط نطــق األصــوات اللغويــة • 

ووضوحهــا يف تنميــة املهــارات اللغويــة.

املطلــب الثــاين: معرفــة األخطــاء الشــائعة وتجنــب • 

استعاملها.

اللغويــة وأثرهــا يف •  الثالــث: االزدواجيــة  املطلــب 

التعليميــة. العمليــة 

أهــم  فيهــا  ذكــرت  بخامتــة  البحــث  أردفــت  وقــد 

النتائــج والتوصيــات، التــي مــن شــأنها أن تنّمــي مهــارات 

عــى  بنــاء  العربيــة،  بغــري  للناطقــني  اللغويــة  الطلبــة 

ضبــط املعلــم ملهــارة التحــدث، ثــم جــاء بعدهــا ثبــت 

التوفيــق. واللــه ويل  املصــادر. 

مشكعة البحر

تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة أن تبــني أثــر مهــارة التحــدث 

لغــة  العربيــة للناطقــني بغريهــا يف  اللغــة  عنــد معلــم 

للغــة  الطالــب  اســتامع  خــالل  مــن  وذلــك  الطالــب، 

معلمه وانعكاس هذه اللغة عى أداء الطالب ومهارته 

اللغويــة تحدثــا وكتابــة وقــراءة.

وقــد حاولــت هــذه الدراســة اإلجابــة عــن األســئلة 

اآلتيــة:

هــل ملهــارة تحــّدث معلــم اللغــة العربية للناطقني ( 1

بغريها أثر يف مهارات الطالب اللغوية؟

مــا أهــم املعطيــات ومــا أهــم املحاذيــر التــي مــن ( 2

يتوجــب أن يراعيهــا معلــم اللغــة العربيــة للناطقــني 

بغريهــا مــن أجــل أن ينّمــي مهارتــه يف التحــدث؟

امل عب ااول: أنر ضبط ن ق اافاات العتاية 
ووضايثا ر غومية املثارات العتاية

إن مهــارة االســتامع تعــد مــن أهــم املهــارات   

اللغويــة وأخطرهــا، وهــي املهــارة التــي تنّمــي املهــارات 

األخــرى، فالــذي مل يســتمع قــط ال يتحــدث وال يقــرأ وال 

يكتــب، وهــي التــي متكــن الفــرد مــن التأويــل واكتشــاف 

والســامت  الخصائــص  وتعــرف  واملعــاين  العالقــات 
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الفنية للمسموع، وذلك للوصول إىل مستوى التفاعل 

مــع النــص املســموع مبــا يحتويــه مــن أفــكار ومعلومــات، 

واالســتامع هــو عبــارة عــن عمليــة عقليــة لغويــة معقــدة 

تستلزم العناية واالهتامم من قبل املستمع، واستقبال 

الســابقة لديــه،  بالخــربات  املــادة املســموعة وربطهــا 

وتكويــن فكــرة أو رأيــا موافقــا أو محايــدا أو مخالفــا ملــا 

يسمعه، ومام يؤكد ما تقدم أن االستامع ميثل املهارة 

يف  طفولتــه  منــذ  اإلنســان  يســتعملها  التــي  األوىل 

تلقــي رســائله الخارجيــة، وهــو مــن وســائل التعليــم التــي 

الدراســة  اللفظــي يف ســنوات  التعلــم  عــى  تســاعد 

األوىل، وتبــني بعــض الدراســات أن اإلنســان العــادي 

يســتغرقه يف  مــا  أمثــال  ثالثــة  االســتامع  يســتغرق يف 

إجابــة  ويتابــع  يســتمع إىل معلمــه  القــراءة، واملتعلــم 

زمالئــه ويســتمع إىل املحــارضات والخطــب )مهــارات 

االســتيعاب لــدى طلبــة اللغــة العربيــة الناطقــني بغريهــا 

.)16

لقد أثبتت التجارب أن كثريا من األخطاء التي يقع 

فيهــا الطــالب إنــا تــأيت غالبــا مــن عــدم التدريــب عــى 

االســتامع أو القصــور يف التدريــب الــذي يرتتــب عليــه 

فقــدان القــدرة عــى االســتامع أو عــدم االهتــامم )تعليــم 

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا 141(.

نطقــا صحيحــا رشط  اللغويــة  األصــوات  نطــق  إن 

اللغــوي محكــوم  اللغــة، والصــوت  أســاس يف ضبــط 

أداؤه بدقــة إخراجــه مــن مخرجــه، مــع تحقيــق صفاتــه مــن 

غــري نقــص أو تغيــري؛ فــإن عــدم تحقيــق هذيــن الركنــني 

كفيــل بــأن يتغــري الصــوت اللغــوي إىل صــوت آخــر، أو 

أن يتغــري الصــوت بصفتــه، ويف كلتــا الحالتــني يُســجل 

خلل يف أداء اللغة، قد يؤدي إىل عدم رضا املتلقي، 

ومــن ثــم يرتاجــع تأثــري املرِســل يف املرَســل إليــه؛ إذ إن 

عــدم الضبــط الصــويت مدعــاة أحيانــا إىل إحــداث تغيري 

لــو مل يضبــط املتحــدث  كــام  املــرادة،  يف املعــاين 

صفــات حــرف التــاء يف قولــه: صــوت، وذلــك بــأن يفخم 

التــاء بســبب تفخيــم الصــاد، وذلــك تحــت تأثــري ظاهــرة 

املامثلــة، وبهــذا يتحــول التــاء إىل أقــرب الحــروف إليــه 

مخرجــا وأقربهــا إىل الصــاد صفــة وهــو الطــاء، فتنطــق 

التــاء طــاء، وعليــه تنطــق لفظــة: صــوت: صــوط، وشــتان 

مــا بــني اللفظــني مــن معنــى، ويف هــذا الســياق نحــذر 

من أن بعض التغريات التي تقع بسبب تأثري األصوات 

بعضهــا ببعــض، وبســبب عــدم إتقــان املتحــدث ملــا 

يســتحق الحــرف مــن املخــرج والصفــة فــإن ذلــك قــد 

يُحدث تغيريا كبريا يف الداللة بحيث يخرج اللفظ من 

دائرة االستحسان يف االستعامل إىل دائرة االستهجان 

والقباحة إىل حد بعيد، حتى إننا يف كثري من األحيان 

ال نســتطيع أن نثــل لذلــك لنبــوه وبشــاعته.

ومــن هنــا فقــد تنبــه علــامء األمــة قدميهــم وحديثهــم 

إىل رضورة ضبــط نطــق الحــروف وتخليــص بعضهــا مــن 

بعــض بإعطــاء كل حــرف مــا يســتحق، وعــى ذلــك كان 

الرحــى يف  قطــب  الــذي ميثــل  التجويــد  علــم  مــدار 

الدرس اللغوي التطبيقي، ومن املعلوم أن األصل يف 

قواعــد هــذا العلــم وأصولــه أنهــا ال تنحــرص يف كلــامت 

القــرآن فقــط، وإنــا مــن الواجــب مراعاتهــا يف أي نــص 

يتــى، فإنــا جامليــة اإللقــاء وبراعــة التحــد يتمثــل جــزء 

كبــري منهــام يف إتقــان املتحــد هــذا الفــن.

ولعــل يف طــرح أوائــل اللغويــني، ممــن وصلــت إلينــا 

لبــايب مخــارج  مثــل ســيبويه واملــربد وغريهــم  كتبهــم، 

الحــروف وصفاتهــا أوضــح دليــل ملــا نذهــب إليــه، وزد 

عــى ذلــك مــا ألــف بعــد ذلــك يف علــم الصــوت إن كان 

متداخال يف علم الرصف أو مستقال بذاته عى نحو ما 

صنــع علــامء القــراءات والتجويــد كصنيــع مــيك القيــي 

يف الرعايــة وأيب عمــرو الــداين يف التحديــد، أو مــا جــاء 

كالنــرش البــن  القــراءات  كتــب  أبــواب مبثوثــة يف  مــن 

الجــزري الــذي تحــدث فيــه مؤلفــه طويــال عــن تخليــص 

الحــروف بعضهــا مــن بعــض.

وتأسيسا عى هذا فإنه يجدر مبعلم اللغة العربية 

للناطقــني بغريهــا أن يكــون ماهــرا ومتقنــا ملــا يســتحقه 

كل حــرف مــن املخــرج والصفــة؛ ألجــل أن ينطــق الحــرف 
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اللحــن يف  أن يشــوبه أي خلــل؛ ألن  غــري  مــن  ســليام 

الحديــث إىل الطلبــة ســيؤثر يف لغــة الطالــب وضبطــه 

ملــا لالســتامع مــن أثــر بالــغ يف تشــكيل لغــة املســتمع.

واملالحظ أن غالبة املعلمني ال يولون هذه القضية 

عــى  تتغــري  الحــروف  مــن  كثــريا  نســمع  فإننــا  أهميــة، 

ألســنتهم وهــم يلقــون دروســهم، وهــذا التغيــري إمــا أن 

يكــون بســبب الواقــع اللهجــي املعيــش كتحــول الــذال 

إىل زاي، والثــاء إىل ســني أو إىل تــاء، وتحــول القــاف 

إىل غــني، والغــني إىل قــاف، فضــال عــن التحــول يف 

حــد  إىل  يفخــم  واملرقــق  يرقــق  فاملفخــم  الصفــات 

ميجــه ذوق الســامع، وقــد يلجــأ بعــض املتحدثــني إىل 

اســتعامل بعــض الظواهــر اللهجيــة التــي ال يعرفهــا كثــري 

مــن العــرب كالوكــم والكشكشــة...

واألمر بالنسبة للمتعلم من غري العرب أشد خطرا، 

وذلــك مــن جهــة أننــا يف تعليمنــا للناطــق بغــري العربيــة 

اللغــة  يــزرع  أن  شــأنه  مــن  الــذي  امللقــن  بــدور  نقــوم 

العــدم،  مــن  وينشــؤها  هــذا  املتحــدث  لســان  عــى 

فــإن  اللغــة عنــده نشــأة عوجــاء مشــوهة  فــإذا نشــأت 

اعوجاجهــا ســيزداد مبــرور الزمــن، وســيجعل املتحــدث 

مضطربــا يف أداء اللغــة بســبب تشــابه الحــروف عليــه، 

فحــرف الــزاي، مثــال، ســتكون لــه أكــرث مــن صــورة كتابيــة 

مــن خــالل تتبعــه لنطــق معلميــه، فمــرة يكتــب زايــا، ومــرة 

يكتــب ذاال، ويكتــب ســينا، وذلــك حــني يجــاور الســني 

الجيــم يف نحــو كلمــة )مســجد(، وقــد ينتــج الــزاي مــن 

الــدال، وذلــك  الصــاد حــني يجــاور هــذا األخــري حــرف 

يف نحــو )يصــدر(، مــع االحتفــاظ بتفخيــم الصــاد، وكــذا 

حــرف الجيــم ومــا يصاحبــه مــن مشــاكل نطقيــة وتعــدد 

أوجــه نطقــه يف اللهجــات العربيــة.

اللغــوي  يــدرك بحكــم طبعــه  العــريب  الطالــب  إن 

ومعايشــته لهــذا الواقــع منــذ مراحــل التكويــن اللغــوي 

األوىل مثــل هــذه التحــوالت، وبهــذا فإنــه يســتطيع يف 

مواقــف كثــرية أن يصحــح هــذه التحــوالت، وذلــك، عــى 

ســبيل املثــال، يف قــراءة القــرآن أو يف املحافــل عنــد 

إلقــاء الخطــب والكلــامت، واألمــر ليــس كذلــك بالنســبة 

ال  حــال  يف  ألنهــم  العربيــة؛  بغــري  الناطقــني  للطلبــة 

متكنهــم مــن اســتيعاب هــذه التحــوالت.

وألجــل أن يكــون االســتامع مبنيــا عــى أســاس مــن 

يكــون ضابطــا  أن  املعلــم  عــى  فــإن  والدقــة  الصحــة 

دقيقا يف نطقه للحروف ومتييز ما بينها من اختالفات 

نطقيــة، مــع ضبطــه للحــركات دون زيــادة أو نقصــان يف 

مقدار الحركة؛ فإن الزيادة يف الحركة يؤدي إىل جعل 

الحركة حرفا، فمد كرسة العني يف نحو )موعد( يجعل 

الكاتب يكتيها ويقرؤها بالياء لقلة خربته، وإشباع ضمة 

يكتبهــا ويقرؤهــا  الطالــب  الضــاد يف )رضب( يجعــل 

)ضــورب(، وكــذا ضمــة النــون األخــرية مــن )نحــن(، وغــري 

حــروف  فاختــالس  والعكــس صحيــح  كثــري.  تقــدم  مــا 

املــد يف نطقهــا مــن قبــل املعلــم يحولهــا مــن حــرف مــد 

إىل حركــة قصــرية، وكل هــذا لــه تأثــري ســلبي يف تعلــم 

الطالــب اللغــة وضبطهــا عــى الوجــه الــذي نأمــل.

إن املعلم مطالب بأن يكون عى مستوى عال من 

الدقــة يف مهــارة التحــدث إىل طلبتــه، وكــذا يف قراءتــه 

للنصــوص، ومــن جملــة مــا عليــه أن يهتــم بــه أن تكــون 

قراءتــه للنصــوص قــراءة تصويريــة الهــدف منهــا تصويــر 

املعــاين وال ســيام يف األســاليب التــي تخلــو مــن أداة، 

وهو ما يســمى بالنرب والتنغيم، فهذا األمر مام يســاعد 

الطالــب عــى إدراك املعنــى، ويجعلــه أكــرث تفاعــال مــع 

املوقــف اللغــوي.

التــي تختــص  الكتــب  مــن املالحــظ أن غالبيــة  إن 

بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اهتمت اهتامما 

بالغــا بتنميــة مهــارة الطالــب يف االســتامع والتحــدث 

والقراءة والكتابة، وأكدت يف مهارة التحدث مجموعة 

التــي يتوجــب عــى املعلــم تحقيقهــا،  مــن األهــداف 

لعــل مــن أهمهــا:

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية املتجاورة ( 1

واملتشابهة وغري املتشابهة بصورة سليمة.

العلــة ( 2 وحــروف  الطويلــة  الحــركات  يســتعمل  أن 
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نقصــان. أو  زيــادة  بصــورة ســليمة دون 

أن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة.( 3

االهتامم بالحروف املضعفة.( 4

االهتــامم بنطــق الكلــامت املنونــة وصــال ووقفــا، ( 5

وال ســيام املنصــوب منهــا.

وجــود ( 6 فاملالحــظ  الحــروف،  حــركات  ضبــط 

اضطــراب عنــد املتعلمــني، عــى ســبيل املثــال، 

التكلــم  بــني  الرفــع(  )ضمــري  التــاء  ضبــط  يف 

والخطــاب.

مراعــاة األصــوات ذات الصــور النطقيــة املتعددة، ( 7

مثــل الــالم التــي تــرد شمســية أحيانــا، وتــرد قمريــة 

يف أحيــان أخــرى، وتــرد مرققــة، وتــرد مفخمــة، وكذا 

والــراء.  األلــف  يف  والرتقيــق  للتفخيــم  بالنســبة 

اللغويــة مســتوياتها تدريســها  )ينظــر: املهــارات 

صعوبتهــا 219، تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 

بغريهــا 139(.

أن نحقــق مثــل هــذه األهــداف علينــا  نريــد  إننــا حــني 

أوال أن ننمــي مهــارة التحــدث عنــد املعلــم، فــإذا كان 

املعلــم مفتقــدا لهــا فمــن بــاب أوىل أن يكــون الطالــب 

عــى مســتوى متــدن يف مهــارة التحــدث ورمبــا كذلــك 

مهارته يف القراءة والكتابة، وذلك من جهة أن الطالب 

ســينقل العــادات واملامرســات اللغويــة التــي ميارســها 

معلمــه عــن غــري قصــد، فكــرثة االســتامع إىل النــامذج 

اللغويــة التــي تتســم بالصحــة والســالمة ســتؤثر إيجابيــا 

يف مهــارة الطالــب.

ومــام يؤســف أن املراقــب ألداء كثــري مــن معلمــي 

اللغة العربية عموما ومعلمي العربية للناطقني بغريها، 

مــن خــالل  أو  الزيــارات امليدانيــة  مــن خــالل  إن كان 

الــدروس املطروحــة يف شــبكة املعلومــات،  متابعــة 

يلحظ وجود إغفال ألهمية كثري مام سبق التنبيه عليه، 

أو اإلخــالل يف  الحــروف بعضهــا إىل بعــض،  كتحــول 

صفات الحروف مع استعامل بعض الظواهر اللهجية، 

وكل هذا ســيؤثر ســلبا يف لغة الطالب؛ ملا لالســتامع 

مــن أثــر بالــغ يف رســم معــامل لغــة املتعلــم وتشــكلها.

وألجــل التغلــب عــى هــذه املشــكلة عــى املعلــم 

أن يكــون عــى درايــة تامــة بكيفيــة ضبــط نطــق الحــروف، 

ومــن وجهــة نظــر البحــث أنــه ال ميكــن تحقيــق ذلــك مــامل 

يضبــط املعلــم أحــكام التــالوة بدقــة شــديدة، فلعلنــا ال 

نبالــغ حــني نزعــم أن أهــل التجويــد هــم أحســن النــاس 

إتقانــا يف نطــق الحــروف إن كانــت مركبــة، وهــم األقــدر 

عــى تجنــب اللحــن يف النطــق مــا خفــي منــه ومــا ظهــر، 

وهــم األقــدر عــى تخليــص الحــروف بعضهــا مــن بعــض، 

االلتــزام  مــع  بعــض  إىل  بعضهــا  الحــروف  تحويــل  أو 

بــرشوط الصحــة؛ إذ ال ينكــر البحــث وجــود تحــوالت ال 

مريــة يف صحتهــا.

امل عب الثاين: ملراة ااخ اء الشائلة وغجوب 
الالاملثا

للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعليــم  مناهــج  علــامء  ينــص 

بغريها عى رضورة معالجة املعلم لألخطاء التي تشيع 

لدى الطلبة، وال سيام املشاكل والصعوبات واألخطاء 

التــي يثريهــا الطلبــة أنفســهم أفــرادا أو جامعــات، وهــي 

ويف  الطلبــة  كتابــات  يف  املــدرس  يجدهــا  أخطــاء 

تعبريهم، فيقوم مبساعدتهم عى حلها، ويف الغالب 

تقــوم طريقــة املعالجــة عــى أســلوب التعليــم الفــردي، 

)تدريــس فنــون اللغــة العربيــة 304(، وذلــك بحســب 

واقــع الخطــأ مــن حيــث عموميتــه أو خصوصيتــه.

ومــن املعلــوم أن مثــة أخطــاء ال حــرص لهــا تشــيع يف 

االســتعامل اللغــوي يف يومنــا الحــارض، بحيــث أصبــح 

حتــى  بعيــد،  حــد  إىل  الصــواب  يزاحــم  الخطــأ  هــذا 

صــار الصــواب غريبــا مستبشــعا، وقــد ألفــت الكتــب 

األخطــاء  هــذه  معالجــة  شــأنها  مــن  التــي  واملعاجــم 

وإحصاؤهــا، مــع تعيــني الصــواب وطرحــه بديــال للخطــأ، 

واالطــالع عــى واحــد مــن هــذه الكتــب يجنبنــا الكثــري من 

العــرثات التــي ال يليــق باملختــص أن يقــع فيهــا.

لــدى  االســتامع  مهــارة  أثــر  القــول يف  ســبق  لقــد 
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طالــب اللغــة العربيــة الناطــق بغريهــا يف تنميــة مهاراتــه 

اللغويــة عــى اختــالف أنواعهــا، ألنــه ســيقلد مــا يســمع 

ذلــك  عــى  وبنــاء  جميعهــا،  اللغــة  مســتويات  يف 

الشــائعة  مــن األخطــاء  اللغــوي سيســلم  فــإن معجمــه 

ينبغــي  األمــر، ومــن هنــا  لهــذا  مبقــدار ضبــط املعلــم 

عــى املعلــم أن يكــون حــذرا كل الحــذر أن يشــوب لغتــه 

شــائبة باســتعامله لألخطــاء الشــائعة ومــا أكرثهــا اليــوم، 

واالعتقاد أن استعامل الخطأ الشائع خري من استعامل 

الصــواب الغريــب بســبب عــدم شــيوعه ميثــل هربــا مــن 

مشــكلة نعتقــد أننــا غــري قادريــن عــى حلهــا.

الطلبــة  مــن  الصنــف  أن هــذا  وتجــدر اإلشــارة إىل 

)الناطقــني بغــري العربيــة( لديهــم مشــاكل لغويــة واســعة 

بســبب ازدواجيتهــم اللغويــة، وبســبب صعوبــة اللغــة 

العربية بالنسبة لهم لسعة هذه اللغة وتنوع ظواهرها، 

وبذلــك قــال بعــض الســلف: ال يحيــط بهــذه اللغــة إال 

نبــي، فضــال عــن أن ضبــط اللغــة مبهاراتهــا ال ميكــن أن 

يتحقــق بدراســتها مجــردة مــن املهــارات اللغويــة.

لغــة معلمــي  مــن خــالل مراقبــة  مــن املالحــظ  إن 

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا وهــم يلقــون دروســهم 

أنهم يســتعملون كثريا من األخطاء الشــائعة، والحق أن 

هــذا األمــر ال يشــكل ظاهــرة خاصــة مبعلــم اللغــة العربيــة 

للناطقني بغريها، وإنا هو ظاهرة لها حضور واسع يف 

ساحة االستعامل اللغوي يف املجتمع العريب أجمعه، 

وقــد يقــع أهــل االختصــاص فيــه، وتكفــي نظــرة عجــى 

فيــام نقلــه بعــض الدارســني مــن األمثلــة الكثــرية مــن كبــار 

األدباء واملثقفني واملتحدثني الذين مل ينج أحد منهم 

العربيــة  اللغــة  )ينظــر: أخطــاء  الخطــأ  الوقــوع يف  مــن 

املعــارصة 20- 26(، ومــن هنــا تشــكلت أهميــة التنبيــه 

وذلــك  معالجتهــا،  وتأكــدت رضورة  عــى خطورتهــا، 

واالختصــاص  العالقــة  ذات  املصــادر  إىل  بالرجــوع 

وهــي كثــرية.

إن مــن شــأن هــذه الورقــة البحثيــة أن ترســم للمعلــم 

املســار الصحيــح يف تدريســه اللغــة العربيــة للناطقــني 

بهــا بحيــث تكــون معلــام مــن معــامل الطريــق املهمــة، 

وليــس مــن شــأنها أن تعنــى بالتفريعــات الجزئيــة لذلــك 

أرضبنــا عــن التمثيــل لهــذه األخطــاء.

فيــام  اللغــة  أهــل  بــني  قائــم  الخــالف  أن  ونذكّــر 

اللغويــة وعــى  االســتعامالت  مــن  ومــا ال يصــح  يصــح 

املســتويات أجمعهــا، فمنهــم مــن يتخــذ كــرثة الســامع 

عــن العــرب حجــة لــه يف القبــول أو الــرد، وهــؤالء القــوم 

يتشــددون تشــددا واضحا يف موقفهم من االســتعامل 

مــام  كثــريا  يتوســع فيجيــز  مــن  اليــوم، ومنهــم  اللغــوي 

اليــوم بحاجــة إىل  أننــا  الفريــق األول، والحــق  ال يجيــزه 

يشء مــن املرونــة يف ذلــك، ويف هــذا الصــدد ميكــن 

االســتفادة مــن لغــة كبــار األدبــاء واللغويــني ممــن يوثــق 

لغتهــم،  العــرب يف  أســاليب  بعلمهــم، وممــن خــربوا 

فكيــف نخطــئ متحدثــا اســتعمل لفظــا أو تعبــريا ثبــت 

القامــوس املحيــط  أو  العــرب البــن منظــور  يف لســان 

للفريوزأبــادي، وهــام مــن هــام، فأمثــال هذيــن العلمــني 

متثلــوا اللغــة وحفظوهــا بنصوصهــا وقواعدهــا عــى أتــم 

مــا يكــون الحفــظ، وعرفــوا ســقيمها وصحيحهــا، وكــذا 

املوقــف مــام ورد يف املعاجــم اللغويــة التــي أرشفــت 

عــى إصدارهــا املؤسســات اللغويــة والعلميــة التــي لها 

وزنها ونثق بها متمثال ذلك باملعجم الوسيط والوجيز، 

والقرارات التي تصدرها املجامع اللغوية والعلمية يف 

الوطــن العــريب، وينبغــي أن يكــون معلــم اللغــة العربيــة 

عــى درايــة واطــالع عــى ذلــك.

اللغويــة  املعاجــم  أطبقــت  املثــال  ســبيل  فعــى 

عى أن املصدر من َهرََب: َهرَب، غري أن الجمهور من 

املتكلمــني يقولــون: َهــرََب: هروبــا، وقــد أورد ابــن منظــور 

هــذا يف لســان العــرب )مــدح/ 590/2(.

وإن مــام ينبغــي عــى املعلــم هنــا أن يعالــج هــذه 

القضيــة يف لغتــه بتجنبــه اســتعامل األخطــاء الشــائعة؛ 

فــإن عــدم مراعاتــه لذلــك ســيؤدي بــال ريــب إىل تــرسب 

األخطــاء إىل لغــة الطالــب ورســوخها فيهــا حتــى يصبــح 

اســتامع  أن  جهــة  مــن  وذلــك  محــاال،  معالجتهــا  أمــر 
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الطالب لهذه األلفاظ والتعبريات الخاطئة له بالغ األثر 

يف انعــكاس اســتعاملها يف لغتــه؛ ملــا لهــذه املهــارة 

)االســتامع( مــن أثــر بالــغ يف لغــة الطالــب، فــال فائــدة 

الشــائعة ونحــن نســتعملها  التنبيــه عــى األخطــاء  مــن 

كل وقــت، فالتصحيــح يتوجــب أن يكــون مــن املصــدر 

األهــم للمعلومــات التــي يتلقاهــا الطالــب يف العمليــة 

التعليميــة وهــو املعلــم، فضــال عــن مراعــاة ذلــك يف 

النصــوص التــي تُختــار لقراءتهــا عــى الطالــب.

أهميــة  يــويل  أن  أيضــا  عــى املعلــم  ينبغــي  ومــام 

املعالجــة ملــا يكــرث دورانــه يف العربيــة مــن أخطــاء، فثمة 

ألفــاظ خاطئــة يف االســتعامل اللغــوي يقــل اســتعاملها 

ودورانهــا عــى ألســنة املتحدثــني، ومثــة أخطــاء أخــرى 

يكــرث اســتعاملها لشــدة حاجــة املتحدثــني إليهــا، وهــذا 

النوع الثاين هو ما يتوجب االهتامم به أكرث، من ذلك 

لـــ )كــام( مبعنــى )أيضــا(  اســتعامل املتحدثــني اليــوم 

حتــى نـُـي اللفــظ الصــواب وصــار غريبــا عنــد كثــري مــن 

املتحدثني مع أن هذا املعنى ميكن الداللة عليه بغري 

لفــظ، مثــل: كذلــك، وزيــادة عــى...، ومــام شــاع أيضــا 

قولهم: )ملفت(، وصوابه: )الفت(، ومنه الخلط بني 

حــروف الجــر يف تعديــة بعــض األفعــال، مثــل قولهــم يف 

الفعل )عرّف(: عرفت فالنا عى فالن، وعرّفت فالنا 

عى املســألة، وصواب األول: عرفت فالنا إىل فالن، 

وعرفــت فالنــا املســألة، فــال يتســاوى هنــا العاقــل وغــري 

العاقل )ينظر: تاج العروس )عرف( 149/24، ومعجم 

األخطــاء الشــائعة 167(، ومــن ذلــك تعديتهــم الفعــل 

)أثّر( بـ )عى(، وصوابه: )أثّر يف(، ومن أمثلة ما يشيع 

مــن األخطــاء اللحــن يف بــاب اإلعــالل بــكل أنواعــه، وكــذا 

الخطــأ يف التذكــري والتأنيــث كقولهــم: أحــد الجهــات، 

وقولهــم: إحــدى املستشــفيات، وغــري مــا ذكــر كثــري.

إن من املأمول أن تكون لغة املعلم معيارا للصحة 

الضبــط وال ســيام عنــد  إقرارنــا بصعوبــة  مــع  اللغويــة، 

ارتجال التحدث أو القراءة الجهرية، وبهذا فإنه يتوجب 

عــى املعلــم أن يطلــع عــى أهــم املصــادر التــي تُعنــى 

مبعالجــة هــذه الظاهــرة ككتــاب: )أخطــاء اللغــة العربيــة 

للدكتــور أحمــد  الكتــاب واإلذاعيــني،  املعــارصة عنــد 

ملحمــد  الشــائعة  األخطــاء  و)معجــم  عمــر(،  مختــار 

العدنــاين(.

إن مــن الواجــب عــى املؤسســات واملعاهــد التــي 

تنهــض مبهمــة تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا 

أن تنظــر بعــني االهتــامم إىل تدريــب املعلمــني الذيــن 

تدريبــا علميــا  الطلبــة  هــؤالء  تدريــس  يقومــون مبهمــة 

ومهنيــا يرفعــه إىل مرتبــة املعلــم األفضــل ذي الصفــات 

الشخصية التي تبرش بنجاح العملية التعليمية )تعليم 

اللغــة الغربيــة للناطقــني بغريهــا دراســات وتطبيقــات 

.)33

أداء  مراقبــة  املؤسســات  هــذه  إدارات  وعــى 

املعلمني وإلزامهم باستعامل اللغة العربية الصحيحة 

بخاصــة  تشــوه يف كل مســتوياتها،  أي  مــن  الســليمة 

بــذوي  باالســتعانة  ذلــك  ويكــون  الشــائعة،  األخطــاء 

االختصاص من أهل اللغة، وعى املعلم أن يكون ملام 

بــاألدوات التــي تؤهلــه ألداء مهمتــه عــى أحســن وجــه، 

وعليــه أيضــا أن يــدرك عظــم املســؤولية التــي يتحملهــا.

امل عب الثالر: ايزدواجية العتاية وأنرها ر اللمعية 
الالعيمية

تعني االزدواجية استعامل الفرد لغة يف خطابه العادي 

وحياتــه اليوميــة تختلــف عــن اللغــة التــي يســتعملها يف 

الكتابة والقراءة، وهذا االختالف يف الجوانب الصوتية 

واملعجميــة والدالليــة، فاملتحــدث بالعربيــة يلزم نفســه 

ولكــن  الكتابــة،  أثنــاء  قواعدهــا يف  عــى  باملحافظــة 

العــادي ضمــن  بهــا يف خطابــه  يتكلــم  عندمــا  يتحــرر 

شــؤون الحيــاة.

اثنــني يف  بــني مســتويني  التمييــز  مــن  بــد  وهنــا ال 

لغتنــا، مســتوى اللغــة الفصحــى القدميــة واملســتوى 

املتطــور عنــه، وهــو اللغــة العربيــة الفصيحــة املعــارصة 

أو مــا يســمى بلغــة الصحافــة واإلعــالم، التــي كان ســبب 
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انتشــارها وتطورهــا مرتبطــا بإفــرازات الوضــع االزدواجــي 

بني الفصحى واللهجات املحلية املحكية، فضال عن 

شيوع التعليم واتساع االتصال، ألن تكون لغة نوذجية 

مســتعملة يف الحديــث والكتابــة.

عامليــة،  ظاهــرة  اللغــوي  االزدواج  ظاهــرة  وتعــد 

ســمة خاصــة  العــريب  املجتمــع  اكتســبت يف  لكنهــا 

مــن  الفصحــى  لثبــات  نظــرا  حدتهــا؛  بشــدة  متثلــت 

أخــرى، فضــال  ناحيــة  مــن  العاميــات  ناحيــة، وانطــالق 

اللغــة  عــن عوامــل سياســية واجتامعيــة وفكريــة )علــم 

.)197  -193 التطبيقــي 

والحــق أن اللوائــح واألنظمــة املعلنــة يف املعاهــد 

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا  تقــوم بتدريــس  التــي 

يف البــالد العربيــة وغريهــا تــرّص معظمهــا عــى تعليــم 

الفصحى فقط، وتتجاهل رغبة الطالب بتعلم اللهجة 

بــني  الشــائع  أن  غــري  فيــه،  هــو  الــذي  للبلــد  العاميــة 

عــى  يقومــون  ممــن  بالعربيــة،  الناطقــني  املعلمــني 

تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا، أنهــم يســتعملون يف 

تدريســهم عاميــات بالدهــم بنســب متفاوتــة بحســب 

الدارســني  لغــة  فتنتقــل إىل  اللغويــة،  مهــارة املعلــم 

وقــد  املعلــم،  بلــد  يف  الســائدة  اللغويــة  العــادات 

تتعــدد يف املدرســة الواحــدة مســتويات العربيــة بــني 

فصــل وآخــر بتعــدد املعلمــني العــرب )اللغــة العربيــة 

واللغــة  العاملــي املبــادئ واآلليــات 144،  والتفاهــم 

واللســانيات... 108(. العربيــة 

وبهــذا فــإن هــذه الورقــة البحثيــة تشــدد عــى رضورة 

اتخــاذ الفصيحــة املعــارصة مبســتواها الوســطي، لغــة 

لتعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا، فــإن تعليــم العربيــة 

مهــارة  بســبب ضعــف  العاميــة  اللهجــات  باســتعامل 

هــذه  بنجاعــة  االعتقــاد  بســبب  أو  اللغويــة،  املعلــم 

الطريقــة يســبب مشــكالت لغويــة كثــرية للطلبــة؛ فــإن 

للمعلــم أثــرا كبــريا يف تعليــم الطلبــة املهــارات اللغويــة 

للغــة املعلــم  الطالــب  اســتامع  مــن خــالل  املختلفــة 

ومحاكاتــه ملــا يســمع، فكلــام كان املعلــم ناجحــا يف 

أدائــه اللغــوي متقنــا لــه، كانــت الفائــدة املرجــوة للطلبة 

أكــرب.

إن مــام يدعــو إىل الحــذر الشــديد مــن اســتعامل 

اللهجــة العاميــة يف التعليــم أن الطالــب يصبــح يفهــم 

اللهجة العامية يف البلد الذي تعلم فيه فقط، أو يف 

منطقة محدودة من هذا البلد، ثم إنه لن يكون بإمكانه 

فهــم مــا يقــرؤه مــن الكتــب التــي تكتــب بالفصحــى، أو 

فهم ما يسمعه من أخبار وبرامج يف القنوات الفضائية 

ويف وســائل اإلعــالم األخــرى عــى اختــالف أنواعهــا.

ومــن منطقــة  آخــر  بلــد إىل  مــن  تختلــف  والعاميــة 

لــذا فهــي تعجــز عــن  إىل منطقــة يف كل قطــر عــريب؛ 

ســد حاجــات املتعلمــني األجانــب يف اإلطــار العــريب 

العــام، ويظهــر هــذا األمــر واضحــا إذا انتقــل الطالــب مــن 

بلــد إىل آخــر.

إنه من الواجب استعامل الفصيحة؛ ألنها األسهل 

تعليــام بحكــم وضــوح قواعدهــا وتكامــل وضــع أصولهــا 

العاميــة  مــن فهــم  وفروعهــا، وتعلمهــا ميّكــن املتعلــم 

املســتعملة لدى عامة الناس، وميكنه إىل حد واضح 

والفصيحــة، ومعرفــة  العاميــة  بــني  الفــروق  مــن متييــز 

معنــى اللفــظ العامــي، واســتعامل العاميــة يكــرس حالــة 

تراجــع اللغــة العربيــة، ويكــرس حالــة الفرقــة والتــرشذم 

التــي تعيشــها األمــة العربيــة واإلســالمية، فضــال عــن أن 

عــى  دينــي وقومــي  واجــب  العربيــة  اللغــة  اســتعامل 

بــه عــى أحســن وجــه )مهــارات  القيــام  املتخصصــني 

االســتيعاب لــدى طلبــة اللغــة العربيــة الناطقــني بغريهــا 

.)86

االزدواجيــة  أن  فيهــا  جــدال  ال  التــي  الحقيقــة  إن 

اليــوم متثــل واقعــا ال ميكــن تجاهلــه تجاهــال  اللغويــة 

تامــا، وال ســيام أن العاميــة أضحــت تزاحــم الفصيحــة 

يف ســاحة التــداول واالســتعامل، ويف حقــول متنوعــة، 

السياســية  اللقــاءات  عــى مســتوى  فهــي مســتعملة 

واالجتامعية واالقتصادية ورمبا الثقافية والفنية متمثلة 

بأعامل الدراما، فليس من الشطط أن يخصص مساق 
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للكشــف عــن واقــع اللهجــات العربيــة قدميهــا وحديثهــا 

لهــذا الصنــف مــن الطلبــة، عــى أن ال تـُـدرس اللهجــات 

كمهــارة تحــدث أو كتابــة، وإنــا مــن بــاب العلــم بهــذا 

الطالــب  تقــدم  بعــد  الحقــل املعــريف، ويكــون ذلــك 

يف مراحــل الدراســة وتكامــل أدواتــه املعرفيــة، بحيــث 

ال تؤثــر هــذه الدراســة يف مهارتــه اللغويــة، ويكــون ذلــك 

بحســب حاجــة الطالــب، وبنــاًء عــى الهــدف املتوخــى 

مــن دراســته.

ومهــام يكــن األمــر فتعليــم العاميــة ألغــراض محــددة 

يشء، ومكافأتهــا بالفصحــى يشء آخــر، فإنــه يتوجــب 

املحافظــة عــى الوحــدة العضويــة للغــة العربيــة كيانــا 

متكامال، وذلك برفض أية محاولة لتغيري شكل العربية 

أو ضوابطهــا بدعــوى تيســريها أو تنســيقها أو التوفيــق 

بينهــا وبــني اللهجــات املحليــة، مــع الوقــوف بحــزم ضــد 

العــريب، وحــث معاهــد  الحــرف  أي دعــوة الســتبدال 

التعليــم التــزام اللغــة الفصيحــة فقــط كمهــارة تحــدث 

وكتابة وقراءة، وتأكد ذلك من خالل االستامع إىل لغة 

املعلــم الــذي مــن املفــرتض أن يكــون ماهــرا يف لغتــه 

)اللغــة العربيــة واللســانيات املعــارصة 112-107(.

الواائث والاافيات

بغريهــا ( 1 للناطقــني  العربيــة  اللغــة  مبعلــم  يجــدر 

يســتحقه كل حــرف  يكــون ماهــرا ومتقنــا ملــا  أن 

الحــرف  ينطــق  أن  ألجــل  والصفــة؛  املخــرج  مــن 

ســليام مــن غــري أن يشــوبه أي خلــل؛ ألن اللحــن 

يف الحديــث إىل الطلبــة ســيؤثر يف لغــة الطالــب 

وضبطــه؛ ملــا لالســتامع مــن أثــر بالــغ يف تشــكيل 

لغة املستمع، وبهذا يتوجب عليه أن يكون ملام 

التــالوة إملامــا دقيقــا. بأحــكام 

إن املعلــم مطالــب بــأن يكــون عــى مســتوى عــال ( 2

من الدقة يف مهارة التحدث إىل طلبته، وكذا يف 

قراءتــه للنصــوص، ومــن جملــة مــا عليــه أن يهتــم بــه 

أن تكــون قراءتــه للنصــوص قــراءة تصويريــة الهــدف 

منهــا تصويــر املعــاين وال ســيام األســاليب التــي 

تخلــو مــن أداة، وهــو مــا يســمى بالنــرب والتنغيــم، 

إدراك  عــى  الطالــب  يســاعد  مــام  األمــر  فهــذا 

املعنــى.

ومــام ينبغــي عــى املعلــم أن يتجنــب اســتعامل ( 3

األخطــاء الشــائعة يف حديثــه؛ فــإن عــدم مراعاتــه 

األخطــاء  تــرسب  إىل  ريــب  بــال  لذلــك ســيؤدي 

يصبــح  حتــى  فيهــا  ورســوخها  الطالــب  لغــة  إىل 

أمــر معالجتهــا محــاال، وذلــك مــن جهــة أن اســتامع 

لــه  الطالــب لهــذه األلفــاظ والتعبــريات الخاطئــة 

بالــغ األثــر يف انعــكاس اســتعاملها يف لغتــه؛ ملــا 

لهــذه املهــارة )االســتامع( مــن أثــر بالــغ يف لغتــه.

وشــددت هــذه الورقــة البحثيــة عــى رضورة اتخــاذ ( 4

اللغــة العربيــة الفصيحــة املعــارصة، أو مــا يســمى 

العربيــة  لتعليــم  لغــة  واإلعــالم،  الصحافــة  بلغــة 

للناطقــني بغريهــا، فــإن تعليــم العربيــة باســتعامل 

اللهجــات العاميــة يســبب مشــكالت لغويــة كثــرية 

للطلبــة؛ فــإن للمعلــم أثــرا كبــريا يف تعليــم الطلبــة 

املهــارات اللغويــة املختلفــة مــن خــالل اســتامع 

الطالــب للغــة املعلــم ومحاكاتــه ملــا يســمع.

قامئة املصادر

أخطاء اللغة العربية املعارصة، د.أحمد مختار عمر، عامل ( 1

الكتب، 2001.

تــاج العــروس، محمــد مرتــىض الزبيــدي )ت1205هـــ(، وزارة ( 2

اإلعــالم، الكويت.

اللغــة العربيــة، د.عــيل أحمــد مدكــور، دار ( 3 تدريــس فنــون 

القاهــرة، 1991. الشــواف، 
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تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، د.عمــر الصديــق، ( 4

الــدار العامليــة للنــرش، الخرطــوم، 2010.

علم اللغة التطبيقي، د. سعد عيل، ود.نعمة دهش، دار ( 5

الرضوان، األردن، 2014.

لسان العرب، ابن منظور )ت 711هـ(، دار صادر، بريوت.( 6

واآلليــات، ( 7 املبــادئ  العاملــي  والتفاهــم  العربيــة  اللغــة 

د.رشــدي طعيمــة، د.محمــود الناقــة، دار املســرية، األردن، 

.2009

اللغــة العربيــة واللســانيات، د.عبــد املجيــد املاشــطة، دار ( 8

الصــادق الثقافيــة، األردن، 2013.

معجــم األخطــاء الشــائعة، محمــد العدنــاين، مكتبــة لبنــان، ( 9

بــريوت، 1985.

الناطقــني ( 10 اللغــة العربيــة  لــدى طلبــة  مهــارات االســتيعاب 

الزعبــي، دار املســتقبل، األردن، 2009. بغريهــا، د.بشــري 

صعوبتهــا، ( 11 تدريســها،  مســتوياتها،  اللغويــة  املهــارات 

القاهــرة،  العــريب،  الفكــر  دار  أحمــد طعيمــة،  د.رشــدي 

.2004
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 تعريف امل�شطلح النح�ي وتاأثريه يف تدري�س الق�اعد 
النح�ية لغري الناطقني باللغة العربية

د. خلري �شنـــيـــــــــــــــــــــــــن
جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر

cheninebel@gmail.com

يُلــّد النحــو العــريب عامــال أساســياً يف تدريــس اللغــة 
يُســهم يف  بــه، وألّن املصطلــح  إالّ  تُعلّــم  العربيــة، وال 

أذهــان املتعلمــني،  ويُرّســخ املعلومــات يف  الفهــم، 

لهــذا يُهتــّم بــه وتُعطــى لــه قيمــة كبــرية يف جميــع العلــوم، 

وال يـُـؤدي املصطلــح دوره إالّ إذا ُعــرّف تعريفــاً صحيحــاً، 

أجــل  ومــن  واســتيعابه،  فهمــه  املتعلّــم  عــى  يُســّهل 

هــذه الغايــة الهامــة جــاء هــذا البحــث يحــاول أن يُجيــب 

عــن اإلشــكال اآليت: مــا مــدى تأثــري تعريــف املصطلــح 

النحــوي يف تدريــس القواعــد النحويــة لغــري الناطقــني 

باللغــة العربيــة. ويتفــّرع عــن هــذا التســاؤل فرضيــات، 

هــي: يوجــد تأثــري كبــري لتعريــف املصطلــح يف عمليــة 

النحــوي إىل  يــؤدي فهــم تعريــف املصطلــح  التعليــم. 

اســتيعاب قواعــد النحــو العــريب أثنــاء التدريــس. يؤثــر 

الفهــم الســيئ لتعريــف املصطلــح النحــوي عــى تعليــم 

قواعــد اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا.

إّن هذا البحث يحاول أن يكشف عن الخلل الذي 

يواجــه الناطقــني بغــري اللغــة العربيــة عنــد تعلـّـم القواعــد 

النحويــة، وإذا كان لتعريــف املصطلــح النحــوي يــد يف 

هــذا الخلــل. لهــذا ســيتبّع الخطــة اآلتيــة: بعــد التقديــم، 

مــن منظــور  النحــوي  عــن مفهــوم املصطلــح  يتحــّدث 

نظــري بحــت، ثــّم يتطــرّق إىل بعــض الطرائــق املعتمــدة 

يف تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة قدميــا وحديثــاً، ويف 

الجانــب التطبيقــي يناقــش هــذه الطرائــق، وكيــف تقــّدم 

تعريــف املصطلــح النحــوي للمتعلـّـم األجنبــي عن اللغة 

يُســهم يف ترســيخ هــذه القواعــد يف  العربيــة، وكيــف 

أذهــان غــري الناطقــني باللغــة العربيــة، ليصــل يف األخــري 

إىل مــا مــدى إســهام هــذه الطرائــق يف تثبيــت املصلــح 

النحــوي لــدى هــؤالء املتعلّمــني.

التــي  املختلفــة  للعلــوم  مفتاحــاً  يُعــّد املصطلــح 

يُدخــل إليهــا بواســطته، وال تُفهــم أرسارهــا إالّ مــن خــالل 

العلــامء يف كّل  بــه  اهتــّم  لهــذا  معرفــة مصطلحاتهــا، 

العصــور، ويف كّل األمــم، ومنــذ أن نشــأة هــذه العلــوم، 

ومــن هــؤالء علــامء اللغــة العربيــة، وعــى رأســهم النحــاة 

توصــل إىل  التــي  النحــو  الذيــن وضعــوا مصطلحــات 

تعليــم القواعــد النحويــة. فــام هــو املصطلــح النحــوي؟

املصطلح: وله داللة لغوية وأخرى علمية. فاللغوية 

مأخوذة من الجذر)صلح( وهي ضّد الفساد، جاء يف 

اللسان:» والصالح: ضد الفساد... والصلح: السلم. 

وقد اصطلحوا وصالحوا واّصلحوا وتصالحوا... مبعنى 

واحــد« 1. وعرّفــه الزبيــدي، فقــال:» االصطــالح: اتفــاق 

طائفــة مخصوصــة عــى أمــر مخصــوص«2. أمــا الداللــة 

العلمية فتعني:» االصطالح: عبارة عن اتفاق قوم عى 

تسمية اليشء باسم ينقل عن موضعه األّول«3. وعرّف 

بـــ »االصطــالح: اتفــاق جامعــة عــى أمــر مخصــوص«4. 

وعــرّف كذلــك بـــ» املصطلــح العلمــي يف ســياق نفــس 

فهــو  مضاعفــة...،  مواضعــة  يُصبــح  اللغــوي  النظــام 

إذن نظــام إبالغــي مــزروع يف حنايــا النظــام التواصــيل 

إّن املصطلــح  نقــول:  التعريفــات  األّول«5. ومــن هــذه 
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النــاس عــى كلــامت  مــن  اتّفــاق مجموعــة معينــة  هــو 

النحــو  أمــا  التواصــل والتفاهــم.  بينهــم قصــد  معلومــة 

مــن  املســتنبطة  باملقاييــس  مســتخرج  علــم  فهــو:» 

استقراء كالم العرب، املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه 

التــي ائتلــف منهــا «6. ومنــه فاالصطــالح النحــوي هــو:» 

هــذا االتفــاق بــني النحــاة عــى اســتعامل ألفــاظ فنيــة 

النحويــة«7.  التعبــري عــن األفــكار واملعــاين  معينــة يف 

التعريــف،  حيــث  مــن  النحــوي  املصطلــح  عــن  هــذا 

فكيــف يُفهــم هــذا املصطلــح مــن املتعلّمــني؟ نقــول: ال 

يُفهــم املصطلــح إالّ بتعريفــه. هــذا يتطلـّـب منــا التطــرق 

التعريــف، ألن هــذا األخــري يوضــح املصطلحــات  إىل 

املســتعملة يف كّل العلــوم، وييرّسهــا عــى املتعلّــم، 

ويفــّك غموضهــا عنــد املتلقــي.

العلــم  الحذر)عــرف( وهــو مبعنــى  مــن  التعريــف: 

واملعرفة. جاء يف اللسان:» عرف: العرفان. العلم... 

والتعريــف: اإلعــالم. والتعريــف أيضــاً: إنشــاد الضالــة. 

وعــرّف الضالــة: نشــدها«8. وعــرّف بـــ» التعريــف: عبــارة 

عــن ذكــر الــيشء يســتلزم معرفتــه معرفــة يشء آخــر«9. 

وبنّي نوعني من التعريف، فقال:» التعريف الحقيقي: 

هــو أن يكــون حقيقــة مــا وضــع اللفــظ بإزائــه مــن حيــث 

هــي فيعــرف تعبريهــا. التعريــف اللفظــي: وهــو أن يكــون 

اللفــظ واضــح الداللــة عــى معنــى فيفــرّس بلفــظ واضــح 

داللــة عــى ذلــك املعنــى كقولــك الغضنفــر األســد، 

إفــادة تصــور غــري  بــه  يُــراد  وليــس هــذا تعريفــاً حقيقيــاً 

حاصــل إّنــا املــراد تعيــني مــا وضــع لــه الغضنفــر مــن 

بني ســائر املعاين«10. نســتنتج من هذه التعريفات أّن 

التعريــف هــو العلــم واإلعــالم، وهــو يوّضــح الداللــة عــى 

املعنــى الــذي وضــع لــه اللفــظ، الــذي هــو املصطلــح. 

والتعريــف هــو الــذي يُســّهل عــى املتعلّــم فهــم ذلــك 

املصطلح املعرّف، وكلاّم كان التعريف واضحاً ســُهل 

عــى املتعلّــم معرفــة تلــك القضيــة التــي يُــراد تعلّمهــا. 

تعريــف  عــن  نبحــث  أن  نحــاول  االســتنتاج  هــذا  ومــن 

تدريــس  تأثريهــا يف  مــدى  ومــا  النحــوي،  املصطلــح 

القواعــد النحويــة لغــري الناطقــني باللغــة العربيــة.

بعدمــا تعرفنــا عــن تعريــف املصطلــح النحــوي البــد 

مــن التعــرف عــن الطرائــق املعتمــدة لتدريــس القواعــد 

النحوية قدمياً وحديثاً حسب تسلسلها الزمني، بدءاً 

بالطريقــة القياســية.

كانــت اللغــة العربيــة لغــة تكتســب مــن أبنائهــا عــن 

طريــق املشــافهة، وتؤخــذ مــن أفــواه املتكلمــني بهــا مــن 

غــري تعليــم، ولكــن بعــد مجــيء اإلســالم ودخــول النــاس 

يف الديــن أفواجــاً مــن غــري العــرب، واحتــاج الداخلــون 

فيــه إىل اللغــة العربيــة مــن أجــل قــراءة القــرآن الكريــم، 

والتعــرف عــى أركان الديــن كان لزامــاً عــى العلــامء أن 

ينشــئوا قواعــد هــذه اللغــة، فــكان النحــو العــريب، والبــدّ  

لهذه القواعد أن تعلّم لألعاجم، فاستعمل املعلّمون 

الطريقــة القياســية، فــام هــي هــذه الطريقــة.

الطريقــة القياســية: هــي» التــي تقــوم عــى البــدء 

والشــواهد  باألمثلــة  اتباعهــا  ثــّم  القاعــدة,  بحفــظ 

املؤكــدة«11. ويعرّفهــا آخــر فيقــول:» تقــوم هــذه الطريقــة 

عــى أســاس انتقــال الفكــر مــن املقّدمــات إىل النتائــج, 

ومن الحقيقة العامة إىل الحقائق الجزئية, ومن القانون 

العام أو القاعدة إىل النتائج«12. ويوصف بـ» تقوم عى 

حفظ القاعدة منذ البداية ثّم اإلتيان بشــواهد, وأمثلة 

تثبتهــا, وهــذا يعنــي أنهــا تقــوم عــى الحفــظ, فالطالــب 

ملــزم بحفــظ القواعــد أّوالً ثــّم تعــرض عليــه األمثلــة التــي 

الــكّل  يبــدأ مــن  أّن الذهــن  القاعــدة, أي  توضــح هــذه 

إىل الجــزء«13. ومــا نســتنتجه مــن هــذه التعريفــات أّن 

الطريقة القياســية هي االنطالق من العام إىل الخاص 

يف تدريس القواعد النحوية، أي من القاعدة النحوية 

إىل األمثلــة التــي تثبــت تلــك القاعــدة، والتــي كتــب بهــا 

املتــون النحويــة, أو املنظومــات، ومازالــت يعمــل بهــا 

يف الزوايــا، وتــدرس بهــا املحــارضات يف الجامعــات. 

الحديــث, ألنهــا  العــرص  تالميــذ  عــى  ولكّنهــا صعبــة 

تعتمــد عــى التجريــد.
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مزايا ال ريلة الليالية

لقــد ذكــرت املراجــع املختصــة فوائــد هــذه الطريقــة، 

وأجملتهــا يف: أنّهــا ســهلة التقديــم، وال تأخــذ الوقــت 

الطريقــة  هــذه  فوائــد  ومــن  عنهــا:»  وقيــل  الكثــري14، 

ســهولة عرضهــا حتّــى أّن بعــض الرتبويــني أطلــق عليهــا 

زيــٌد عمــراً(«15. طريقــة)رضب 

عيارثا

للطريقة سلبيات مُيكن أن نجملها يف اآليت:- صعوبة 

الفهــم واإلدراك، ألنّهــا عكــس قوانــني اإلدراك، حيــث 

تبــدأ باألحــكام العامــة الكليــة، ثــّم تنتهــي بالجزئيــات16. 

ومــن عيوبهــا أيضــاً أنّهــا ال تــؤدي إىل اكتشــاف التلميــذ 

الفهــم  تســاهم يف  أي ال  النحويــة،  للقوانــني  بنفســه 

القاعــدة، وهــذا  رغــم حفــظ  النحــوي  للــدرس  الجيــد 

ومــا   .17 الحديــث أثنــاء  الجيــد  التطبيــق  يُعيــق  مــا 

القياســية ال  الطريقــة  أّن  العيــوب:  مــن هــذه  يســتنتج 

تصلــح لتدريــس القواعــد النحويــة يف مراحــل التعليــم 

والثانــوي(. املدريس)االبتــدايئ، واملتوســط، 

هــذه الطريقــة  الطريقــة االستنباطية)االســتقرائية(: 

هي عكس الطريقة السابقة؛ حيث يُبدأ فيها من الجزء 

للوصــول إىل الــكّل, وتتجــّى معاملهــا مــن التعريفــات 

اآلتيــة: أّوالً, تعــرّف بأنهــا» األســاس فيهــا الوصــول مــن 

األمثلــة,  تعــرض  القاعــدة,  الجزئيــات إىل  أو  األمثلــة, 

النحويــة للكشــف عــن نواحــي  الظاهــرة  وتناقــش فيهــا 

هــذه  تُســّجل  التــي  القاعــدة  تُســتنبط  ثــّم  االشــرتاك, 

الظاهــرة«18. ثانيــاً، » وتقــوم هــذه الطريقــة عــى األمثلــة 

ثــّم يســتنبط منهــا  التــي يرشحهــا املعلّــم، ويناقشــها, 

القاعــدة، وهــذا يعنــي أنـّـه يُبــدأ مــن الجــزء إىل الــكل«19. 

القاعــدة  اســتنباط  تعنــي  أنّهــا:»  عنهــا  وقيــل  ثالثــاً، 

مــن األمثلــة املعطــاة، والشــواهد املختلفــة... لذلــك 

القاعــدة  عليهــا  تنطبــق  التــي  األمثلــة  تحضــري  يَجــب 

املعــاين,  حيــث  مــن  للتالميــذ  وتوضيحهــا  العامــة، 

واملبنــى، ومــن ثــّم يَتوصــل التلميــذ عــن طريــق التفكــري 

إىل األحكام العامة، أو القاعدة من األمثلة، أو الحاالت 

تبــدأ  أنّهــا  الخاصــة«20. ومــا نقولــه عــن هــذه الطريقــة: 

األمثلــة  يحــرض  القاعــدة, فاملعلّــم  بنــاء  بالتــدرج يف 

تالميــذه  مــع  يناقشــها  ثــّم  الســبورة،  عــى  ويســجلها 

مثــاالً مثــاالً ليبنــي معهــم القاعــدة بالتــدّرج جــزءاً جــزءاً 

حتّــى يتوّصــل إليهــا كاملــة مــن أفــواه التالميــذ, وبهــذا 

الفهــم  القياســية مــن حيــث  هــي أفضــل مــن الطريقــة 

ألنّهــا تتــامىش وفــق الســنن املنطقيــة لــإلدراك. أمــا عــن 

مزاياهــا، فنقــول:

مزايا ال ريلة ايلاوبانية.

لقــد ذكــر الرتبويــون حســنات هــذه الطريقــة، وميكــن أن 

نجملهــا يف نقــاط هــي:

التلميذ فيها إيجايب، يسلك طريقاً طبيعياً للفهم، • 

ينتبــه ويفّكــر، ويشــارك،وبهذا فالطريقــة تعمــل عــى 

حفر تفكري التلميذ21.

زنــة •  واملوا والتتبّــع  املالحظــة  عــى  اعتامدهــا 

واالســتنتاج والتطبيــق، وهــذه هــي طريقــة البحــث 

.22 لعلمــي ا

املعلّــم بهــذه الطريقــة يحّفــز تالميــذه، ويشــاركهم • 

معــه يف بنــاء القاعــدة23.

نفســه، •  يثــق يف  متعلّــامً  لنــا  تنتــج  الطريقــة  هــذه 

تفكــريه24. واألنــاة يف  بالصــرب  ويتحــرى 

عيارثا

يف  بطؤهــا  عنهــا  عيــب  أنّهــا  إالّ  املزايــا  هــذه  رغــم 

التدريــس، أي أنّهــا تحتــاج وقتــاً طويــالً، وكذلــك أمثلتهــا 

النصــوص. عــن  مبتــورة 

خ اات غدريس اللااعد رال ريلة 
ايلاوبانية:

لقــد حــدد املختصــون لهــذه الطريقــة خمــس مراحــل، 

وهــي كاآليت:

الــدرس ( 1 التالميــذ لتقبــل  التمهيــد: تهيئــة أذهــان 
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الجديد بواسطة طرح أسئلة حول الدرس السابق 

الــذي لــه عالقــة بالــدرس الجديــد، وذلــك لربــط 

املوضــوع باملوضــوع املقــّدم، ويكــون دافعــا لهــم 

تجــاه الــدرس الجديــد.

مــن ( 2 املختــارة  األمثلة)الجمــل(  عــرض  العــرض: 

ــم، والتــي تغطــي كل عنــارص القاعــدة عــى  املعلّ

الســبورة، ثــم قراءتهــا مــن التالميــذ، بحيــث تكــون 

مرتّبــة حســب تسلســل أجــزاء القاعــدة.

التالميــذ ( 3 مــع  األمثلــة  مناقشــة  الربــط واملوازنــة: 

إلظهــار  األمثلــة،  هــذه  بــني  والربــط  باملوازنــة 

الســتنتاج  األذهــان  وتهيئــة  بينهــا،  العالقــات 

لقاعــدة. ا

اســتنتاج القاعــدة: مســاءلة التالميــذ حــول األمثلــة ( 4

مثــاال مثــاال حتّــى يتمّكنــوا مــن اســتخراج القاعــدة 

بأنفســهم، ويكــون هــذا بالرتتيــب املعــروض عــى 

بنــاء  إىل  يتوصلــوا  أن  إىل  جــزءاً  جــزءاً  الســبورة 

القاعــدة املقصــودة كاملــة، مســجلة عــى الســبورة.

التــي ( 5 التطبيــق: تدريــب التالميــذ عــى القاعــدة 

توصلــوا إليهــا، بواســطة مطالبتهــم باإلتيــان بجمــل 

مشــافهة، أو كتابــة، حتّــى تُرّســخ يف األذهــان.

نريلة الوص ااديب)ال ريلة امللدلة(

مــا نالحظــه مــن خــالل التســمية أنّهــا تعتمــد يف تدريــس 

تعديــل  وأنّهــا  األديب،  النــص  عــى  النحويــة  القواعــد 

للطريقة االستنباطية. تعرّف بـ» يف هذه الطريقة يَعرض 

املعلّم نّصاً متكامالً يشتمل عى األساليب املتصلّة 

بالدرس، واألساس العلمي والرتبوي«25. و» تقوم عى 

عرض النّص األديب املرتابط األفكار، وهي تسري بكتابة 

النــّص األديب أمــام التالميــذ مــع كتابــة األمثلــة املرغــوب 

يف دراستها بخط مميّز، أو وضع خطوط تحتها، وبعد 

أن يقرأهــا التالميــذ، يناقشــهم باألمثلــة املميّــزة حتّــى 

يصل إىل استنباط القاعدة«26. و» أّن عرض األمثلة من 

خالل نّص أديب عرٌض لها يف إطار كيّل ال يف شــتات 

متفرّق ال روابط بني أفكاره واتّجاهاته«27. ألّن» القواعد 

النحويــة ظواهــر لغويــة، وأّن الوضــع الطبيعــي لدراســتها 

إّنــا يكــون يف ظــّل اللغــة«28. ومــا نســتنتجه مــن هــذه 

الطريقــة: أنهــا تركّــز عــى تدريــس القواعــد النحويــة يف 

النــّص  اُســتخرجت منــه وهــو  الــذي  إطارهــا الطبيعــي 

النــّص  العربيــة، ومــن خــالل فهــم هــذا  للغــة  اللغــوي 

األديب بعــد قراءتــه وتحليلــه ومناقشــته تُســتخرج األمثلــة 

املقصــودة التــي تبنــى منهــا القاعــدة، وبعــد ترســيخها 

يف أذهان التالميذ تستنبط منها القاعدة النحوية، أي 

نعلـّـم التلميــذ الظواهــر النحويــة مــاّم أصبــح يف ذاكرتــه، 

وبهــذا يســهل عليــه فهــم هــذه القواعــد.

ســنجدها  الطريقــة  طريقــة  مزايــا  عــن  بحثنــا  وإذا 

نقــاط. يف  تتلخــص 

مزايا نريلة الوّص ااديب

بلغــة •  النحويــة  القواعــد  باتّصــال  يشــعر  التلميــذ 

الحيــاة التــي يتكلـّـم بهــا، هــذا مــا يجعلــه يُحــّب هــذه 

ينفــر منهــا29. القواعــد، وال 

النحويــة يف ســياق لغــوي علمــي •  القواعــد  تعالــج 

متكامــل. وأدايئ 

النــّص األديب مجــاالً لفهــم •  تــذّوَق  الطريقــُة  تَجعــل 

النحويــة. القواعــد 

مَتزج النحو بالتعبري الصحيح30.• 

العيــوب،  بعــض  لهــا  أّن  إالّ  رغــم كّل هــذه املزايــا 

نقــاط: نوجزهــا يف 

عياا نريلة الوّص ااديب

يصعــب الحصــول عــى نــّص متكامــل؛ يحمــل كّل • 

القاعــدة  منهــا  تســتنبط  التــي  املطلــوب  األمثلــة 

كاملــة31.

ويُشــغل •  والتحليــل،  القــراءة  يف  الوقــت  يضيــع 

القواعــد32. الــذي هــو  الهــدف األســاس  عــن  املعلّــم 

يتصف النّص املخصص لتدريس القواعد النحوية • 
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يــؤدي إىل  ال  ولهــذا  بالتكلّــف واالصطنــاع،  عــادة 

جلــب انتبــاه التالميــذ، ألنّهــم ال يجــدون فيــه متعــة 

وهــم يدرســونه.

وإذا قارنــا بــني الطريقــة االســتنباطية وطريقــة النــص 

األديب فإنّنا ال نجد بينهام فروقاً كثرية إال يف استخراج 

األمثلــة التــي تبنــى منهــا القاعــدة، ففــي الطريقــة األوىل 

املعلـّـم هــو الــذي يختــار األمثلــة مــن نصــوص مختلفــة ال 

يعرفهــا املتعلّــم، لكــّن الطريقــة الثانيــة األمثلــة موجــودة 

يف النــّص املــدروس مــن الكتــاب املــدريس يف حصــة 

القراءة.

خ اات غدريس نريلة الوص ااديب33.

التمهيــد: مراجعــة درس القواعــد النحويــة الســابق • 

الــذي لــه عالقــة بالــدرس الجديــد عــن طريــق طــرح 

ليبنــى عليــه  الســابق  الــدرس  أســئلة حــول قاعــدة 

الحــايل. الــدرس 

العــرض: قــراءة النــّص األديب املــدروس يف حّصــة • 

القراءة من طرف املعلّم, ثّم التالميذ، ثّم مناقشته 

النــص حتّــى  أفــكار  تليهــا اســتخراج  التالميــذ،  مــع 

ترســخ يف األذهــان.

عــى •  أســئلة  املعلّــم  يطــرح  األمثلــة:  اســتخراج 

األمثلــة  خاللهــا  مــن  يســتخرجوا  حتّــى  التالميــذ 

املقصــودة, وتســجل عــى الســبورة مرتّبّــة حســب 

القاعــدة. أجــزاء 

اســتنتاج القاعــدة: مناقشــة األمثلــة مــع التالميــذ • 

مثــاالً مثــاالً حســب تسلســلها حتّــى يتوصلــوا إىل 

بنــاء أجــزاء القاعــدة كاملــة، ثــّم تــدّون عــى الســبورة 

بخــط واضــح.

مــن •  بأمثلــة  باإلتيــان  التالميــذ  مطالبــة  التطبيــق: 

إنشائهم مطابقة للقاعدة، أو إعراب بعض األلفاظ 

املوجــود يف القاعــدة.

بعدما أنهينا الكالم عن الجانب النظري، سنتطرق 

تأثــري  مــا مــدى  إىل الجانــب التطبيقــي، لنتعــرّف عــن 

تعريف املصطلح النحوي يف تدريس القواعد النحوية 

لغــري الناطقــني باللغــة العربيــة، منطلقــني مــن طريقــة 

أثبتنــا فيــم ســبق مفعوليتهــا يف تدريــس  التــي  النــّص 

القواعــد، وتوصلنــا إىل أفضليتهــا عــن مــا ســواها مــن 

الباحثــني  مــن  الكثــري  أّن  وخاصــة  األخــرى،  الطرائــق 

يتحّدثون عن صعوبة تعليم قواعد اللغة العربية مجردة 

مــن نصوصهــا، فقــد قــال أحدهــم:» والواقــع أن كثرييــن 

الطــالب  مــا يواجــه  النحــو هــو أشــقُّ  أّن  مّنــا يتصــّورون 

ويطالــب  قواعــده مجــردة «34.  األجانــب...إذا درس 

آخــر أن يُقتــرص يف تعليــم القواعــد عــى التــي تســتعمل 

كثــرياً، فقــال:» ثـُـّم يقتــرص مــن تلــك القواعــد عــى تلــك 

القواعــد التــي أجمــع عليهــا النحويــون، بــل يقتــرص مــن 

القواعــد املشــرتكة بــني النحويــني عــى تلــك القواعــد 

التــي كُتــب لهــا دوران يف االســتعامل كبري،وحيــاة يف 

إّن  نقــول  النظــرة  هــذه  ومــن  متصلــة«35.  االســتعامل 

النــّص العــريب الــذي ميكــن أن نعتمــد عليــه يف تدريــس 

القواعــد النحويــة، هــو النــّص القــرآين، وعليــه نختــار نصــاً 

قرآنياً محفوظاً عند الكثري من املسلمني األعاجم، مثل 

الســور القصــار مثــل ســورة النــرص. وبعــد مــا يكــون النــّص 

يف أذهــان املتعلمــني بعــد حفظهــا، يُبــدأ يف تدريــس 

القواعــد، والتعــرف عــى تعريــف املصطلــح النحــوي، 

هذا نريد التطبيق عليه. ننطلق من مطالبة املتعلمني 

بقراءة سورة النرص، ثُّم تكتب عى السبورة: ﴿ إَِذا َجاَء 

ــاَس يَْدُخلُــوَن يِف ِديــِن  نَــرْصُ اللَّــِه َوالَْفتْــُح )1( َورَأَيْــَت النَّ

ـُه كَاَن  ـَك َواْســتَْغِفرُْه إِنَـّ ـِه أَفَْواًجــا)2( فََســبِّْح ِبَحْمــِد َربِـّ اللَـّ

يُــرشع يف اســتخراج  الجيّــد  ابًــا ﴾36. وبعــد اإلظهــار  تَوَّ

األمثلــة ثــّم توضيــح املصطلــح وتعريفــه، مثــل: مــن يقــرأ 

لنــا اآليــة األوىل يف الســورة: إذا جــاَء نــرُص اللــه والفتــُح، 

يكــون  كلمة)جــاء(؟  نــوع  مــا  اآليــة؟  هــذه  تتكــّون  مــاّم 

الجواب: فعل. ما هو الفعل؟ الفعل: هو ما يدّل عى 

حــدث بنفســه مقــرتن بزمــن معــنّي. فــإذا فهــم املتعلّــم 

غــري الناطــق باللغــة العربيــة هــذا التعريــف جيّــداً، فإنّــه 

ســيفهم هذه القاعدة، وال يكون هذا الفهم إالّ إذا كان 
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املعلّم ماهراً، وال ميّر إىل قاعدة أخرى إالّ إذا رسخت 

يف األذهــان، بواســطة اإلتيــان بأمثلــة تــدل عــى الفهــم 

الجيّــد. قلنــا بــأّن كلمة)جــاء( فعــل، أي حــدث، ففــي 

أّي زمــن وقــع هــذا الحــدث؟ هــذا الفعــل وقــع يف الزمــن 

املــايض. فــامذا نســمي الفعــل الــذي وقــع يف الزمــن 

املــايض؟ نســميه: الفعــل املــايض. فــام هــو الفعــل 

مــا دّل عــى حــدث  الفعــل املــايض: هــو  املــايض؟ 

وقــع يف الزمــن الــذي مــىض، أي قبــل زمــن املتكلـّـم. ثــّم 

تثبّــت يف األذهــان مبطالبتهــم بتطبيــق التعريــف، مثــل: 

هات أفعاالً ماضية. وبعد فهم تعريف مصطلح الفعل 

املــايض، ينتقــل إىل تقديــم الفعــل املضــارع، وفعــل 

األمر، ويبدأ باستخراج الكلامت التي تدل عى األفعال 

مــن الســورة املســجلة عــى الســبورة، مــا هــي الكلــامت 

التــي تــدّل عــى أحــداث يف الســورة؟ الكلــامت هــي: 

رأيــت، يدخلــون، ســبّح، اســتغفر، كان. كلمة)رأيــَت( 

مــا نــوع هــذا الحــدث؟ هــذه فعــل مــاض، كيــف عرفــت 

ذلــك؟ ألنّهــا تــدل عــى وقــوع حــدث الرؤيــة يف الزمــن 

املايض، إذا أجاب املتعلّم مبثل هذا الجواب يتحقق 

املعلّم بأنه فهم تعريف املصطلح، وينتقل إىل التعرف 

عــى الفعــل املضــارع. وكلمة)يدخلــون( هــل تدل عى 

وقــوع حــدث الدخــول يف الزمــن املــايض؟ ال، ملــاذا؟ 

ألّن الكلمــة ال تــدل عــى الزمــن املــايض، وإّنــا تــدّل أن 

الحــدث ســيقع يف املســتقبل. فــامذا نســمي الفعــل 

الــذي يقــع يف املســتقبل؟ يســمى: الفعــل املضــارع. 

مــا هــو الفعــل املضــارع؟ هــو مــا يــدّل عــى حــدث يقــع 

يف زمــن املتكلـّـم أو بعــده. ثــّم مطالبــة املتعلـّـم بإعطــاء 

جمــل فعلهــا فعــل مضــارع لرتســيخ تعريــف املصطلــح 

املــدرّس. ألّن املتعلّــم إذا فهــم التعريــف ســهل عليــه 

فهــم القواعــد. وهكــذا مــع كلمة)ســبح، اســتغفر(. بعــد 

التعــرف عــى تعريــف الفعــل، وأنــواع الفعــل، ننتقــل إىل 

التعــرف عــى مصطلــح الفاعــل، وننطلــق مــن الســورة 

املحفوظــة، جاءتنــا يف بدايــة الســورة اآليــة الكرميــة:﴿ 

ــِه َوالَْفتْــُح ﴾37، عرفنــا نــوع كلمة)جــاء(،  إَِذا َجــاَء نَــرْصُ اللَّ

مــا حركــة  اســم،  الكلمــة  هــذه  نــوع كلمة)نــرُص(؟  فــام 

إعرابــه؟ أي هــي الحركــة التــي يف آخــره؟ الضمــة، إذا هــو 

اســم مرفــوع، عــم يــدل؟ يــدل عــى الــذي فعــل الفعــل، 

فــامذا نســمي الــذي فعــل الفعــل؟ يســمى الفاعــل. فــام 

هــو الفاعــل إذاً؟ الفاعــل: اســم مرفــوع أســند إليــه فعــل 

معلــوم، ويــدّل عــى مــن فعــل الفعــل. هــات جمــل فيهــا 

فاعــل ظاهــر. كلمــة )نــرُص اللــه( يف اآليــة فاعــل ظاهــر، 

الفاعــل  يكــون  قــد  يكــون دامئــاً ظاهــراً؟  الفاعــل  فهــل 

ضمرياً متصالً أو ضمرياً مسترتاً، فأين الفاعل يف اآلية 

ــاَس يَْدُخلُــوَن يِف ِديــِن  الثانيــة مــن الســورة:﴿ َورَأَيْــَت النَّ

ـه أَفَْواًجــا﴾ الفاعــل يف)رأيــَت النــاَس( هــو الضمــري  اللَـّ

املتصــل)َت( التــي تــدّل عــى املتكلّــم، والفاعــل يف 

يــدّل  الــذي  الضمــري املتصل)الــواو(  هــو  )يدخلــون( 

عــى جامعــة الغائبــني. وأيــن الفاعــل يف اآليــة الثالثــة:﴿ 

فََسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفرُْه إِنَُّه كَاَن تَوَّابًا﴾ أين الفاعل 

يف)فســبِّح بحمــد ربّــك(، الفاعــل هنــا ضمــري مســترت 

يدّل عى املخاطب، وكذلك يف)واستغفره( الفاعل 

هنــا ضمــري مســترت يــدل عــى املخاطــب. وهــذه هــي 

أنواع الفاعل. ويجب أن يركّز املعلّم دامئاً عى تعريف 

املصطلــح النحــوي ألنـّـه بواســطته يســهل عــى املتعلـّـم 

الفهــم. وبعــد فهــم تعريــف مصطلــح الفعــل والفاعــل، 

بــه، وننطلــق  يُنتقــل إىل التعريــف مبصطلــح املفعــول 

دامئا مبراجعة التعريفات السابقة عن طريق مطالبتهم 

ثــم  إنتاجهــم.  مــن  وفاعــل  فعــل  فيهــا  بجمــل  باإلتيــان 

اســتخراج األمثلــة مــن الســورة املحفوظــة، قائــالً: مــن 

يقــرأ لنــا اآليــة الثانيــة مــن ســورة النــرص؟ وبعــد قراءتهــا 

تكتــب عــى الســبورة أمــام املتعلمــني:﴿ َورَأَيـْـَت النَّــاَس 

يَْدُخلـُـوَن يِف ِديــِن اللَّــه أَفَْواًجــا﴾ وبعــد الكتابــة يــرشع يف 

املناقشــة، والعمــل دامئــاً باســتخراج القاعــدة مــن أفــواه 

الطــالب، ألّن هــذا أدعــى إىل الفهــم والرتســيخ، مثــل: 

يقــال: نوعهــا اســم.  اآليــة؟  نــوع كلمة)الّنــاس( يف  مــا 

فيقــال: مــا الحركــة املوجــودة يف آخــر الكلمــة؟ فيجيــب 

الطالب: الفتحة. وماذا تفعل الفتحة؟ تنصب. وهذا 
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االســم املنصــوب عــى مــاذا يــدّل؟ فيقــال: يــدّل عــى 

االســم  نســمي  مــاذا  الفاعــل.  فعــل  عــى  وقــع  الــذي 

املنصــوب الــذي فعــل بــه؟ فيجيــب املتعلّــم: نســميه 

املفعــول بــه. فــام هــو املفعــول بــه؟ املفعــول بــه: هــو 

االســم املنصــوب الــذي يــدّل عــى مــا وقــع عليــه فعــل 

الفاعــل. فــإذا اســتطاع املتعلّــم أن يذكــر هــذا التعريــف 

يــدّل عــى أن املصطلــح فهــم.  بهــذه الصيغــة، فهــذا 

بــه، بعــد ترســيخه يف  أنــواع املفعــول  وبــه يُنطلــق إىل 

األذهان بواســطة مطالبتهم باإلتيان بجمل فيها مفعوالً 

اآليــة:﴿  جــزء  مــن  بــه  املفعــول  لنــا  يســتخرج  مــن  بــه. 

الضمــري  الجملة،هــو:  يف  بــه  َواْســتَْغِفرُْه﴾،املفعول 

املتصل)الهاء( ومنه فاملفعول به يكون ظاهراً، ويكون 

ضمــرياً متصــالً. والرتكيــز دامئــاً عــى تعريــف مصطلــح 

املفعــول بــه. ثــم االنتقــال إىل التعــرف عــى مصطلــح 

مــن يحفــظ  الثانيــة، قائــالً:  اآليــة  مــن  الحــال، وينطلــق 

لنــا هــذه اآليــة، وبعــد القــراءة تكتــب عــى الســبورة :﴿ 

ـه أَفَْواًجــا﴾، ويبــدأ  َورَأَيْــَت النَّــاَس يَْدُخلُــوَن يِف ِديــِن اللَـّ

يف املناقشة، ما نوع كلمة)أفواجاً( يف اآلية؟ فيجيب 

الطالــب: اســم. مــا إعــراب هــذا االســم. فيقــال: هــذا 

اســم منصوب. هذا االســم املنصوب الذي يدّل عى 

حالــة الّنــاس عنــد دخولهــم يف ديــن اللــه، مــا نســميه؟ 

فيجيــب املتعلـّـم: يســمى: الحــال، فــام هــو الحــال إذاً؟ 

الحــال: وصــف فضلــة يبــنّي هيئــة صاحبــه عنــد صــدور 

الفعــل. فــام صاحــب الحــال يف هــذه اآليــة؟ النــاس. 

ومــا هــو فعلــه؟ يدخلــون. مــا هــي الكلمــة التــي نســأل 

بهــا لنعــرف الحــال؟ نســأل بكيــف. مــا شــكل الحــال يف 

اآليــة؟ شــكلها مفــردة. إذا أصــل الحــال أن تكــون مفــردة، 

اســم ظاهــر، ولكــن قــد يكــون جملــة، يف هــذه اآليــة حــال 

جملــة فعليــة، مــا هــي؟ فيجيــب الطالــب: يدخلــون يف 

تأويلهــا مبفــرد؟  مــا  الجــواب صحيــح، لكــن  اللــه.  ديــن 

فيقــال: داخلــني. نعــم ألن كلمة)داخلــني( تــدل عــى 

هيئــة النــاس عنــد رؤيتهــم. هــذا إذا كان النــص املختــار 

هــو النــّص القــرآين، نبــدأ بتحفيــظ النــّص أّوال، ثــّم نعتمــد 

عليه يف تدريس القواعد النحوية مركزين عى تعريف 

املصطلح النحوي، ألّن التعريف الجيّد يؤدي بالرضورة 

إىل فهــم وترســيخ هــذه القواعــد. وكذلــك األمــر إذا كان 

النــّص شــعراً، يُبــدأ مــن تحفيــظ القصيــدة أّوالً، ثــّم يــرشع 

يف التدريــس بعــد ذلــك بالطريقــة نفســها. أمــا إذا كان 

النــّص نــرثاً، فــال نهتــم بالحفــظ، ولكــن ننطلــق مــن فهــم 

بــه فهــو عــى ســبيل  النــّص فقــط، وهــذا الــذي مثلنــا 

نجمــل  فقــط، ويف ختــام هــذه املداخلــة،  التوضيــح 

القــول فنقــول:

خامتة

إّن مــا ميكــن أن نقولــه بعــد هــذا التقديــم: بعــد تجربــة 

يف تعليــم القواعــد النحويــة العربيــة تزيــد عــن ثالثــني 

ســنة، توصلــت إىل نتيجــة مفادهــا، إّن أحســن طريقــة 

النــّص، ألنهــا  النحويــة هــي طريقــة  القواعــد  لتدريــس 

إىل  النحويــة  القواعــد  إرجــاع  إىل  تــؤدي  التــي  هــي 

املصدر الذي صدرت منه أّول مرّة، وألّن هذه األخرية 

التــي كان يَنطــق بهــا أصحابهــا  اســتخرجت مــن اللغــة 

لهــذه القواعــد  نربــط املتعلّــم  العــرب األوائــل، وبهــذا 

باللغة التي اشتّقت منها، وكذلك ننطلق يف التعليم 

ماّم يف ذاكرة الطالب بعد تحفيظ النّص الذي نتّخذه 

وســيلة يف تدريــس هــذه القواعــد، باســتخراج األمثلــة 

أفــواه  القاعــدة مــن  التــي نعتمــد عليهــا يف اســتخراج 

التالميذ، وبهذا يتعلّم بسهولة، وال تكون هذه السهولة 

للمتعلّــم، وال  النحــوي واضحــاً  إذا كان املصطلــح  إالّ 

تعريفــه مفهومــاً  إذا كان  إالّ  يكــون املصطلــح واضحــاً 

عنــد هــذا الطالــب، وال يتــّم هــذا إالّ إذا كان التعريــف 

دقيقــاً ال يوجــد فيــه تأويــل، وقُــِدم تقدميــا مبنيّــاً عــى 

أفــواه املتعلّمــني،  مــن  التعريــف  التــدرج، وبنــي هــذا 

القاعــدة  بنــاء  يف  واســتدراجهم  مبناقشــتهم  وهــذا 

وتعريــف املصطلــح، وال يتــّم هــذا إالّ إذا كان املعلّــم 

ماهــراً، وركــّز أثنــاء تقدميــه الــدروس للمتعلمــني عــى 

النحــوي. تعريــف املصطلــح 
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بريوت، ط1، سنة 1959.

جميلة أبولن، األبعاد اللسانية للعربية املكتوبة غري املشكولة، 

زهوان للنرش، ط1، سنة 2009م.

خالــد حســني أبــو عمشــة، تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا يف 

للنــرش  املعرفــة  كنــوز  دار  التطبيقيــة،  اللســانيات  ضــوء 

عــامن، ط1، ســنة 2015م. والتوزيــع، 

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الستار 

فراج، مطبعة حكومة الكويت، ط1، سنة1965م.

املعرفــة  دار  العربيــة,  اللغــة  تدريــس  طــرق  إســامعيل،  زكريــاء 

2005م. ســنة  الشــاطبي،  الســويس  قنــاة  الجامعيــة, رشكــة 

سعدون محمود الساموك، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، 

دار وائل للنرش, عامن األردن, ط1، سنة 2005م.

طه عيل حسني الدليمي وسعاد عبد الكريم الوائيل، اتّجاهات 

حديثــة يف تدريــس اللغــة العربيــة، عــامل الكتــب الحديثــة، 

ط1، ســنة 2009م.

العربيــة  الــدار  اللســانيات،  قامــوس  املســدي،  الســالم  عبــد 

1984م. ســنة  تونــس،  للكتــاب، 

ابن عصفور اإلشبييل، املقرّب ومعه مثل املقرّب، تحقيق عادل 

الكتــب  أحمــد عبــد املوجــود وعــيل محمــد معــّوض، دار 

العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط1، ســنة 1998م.

النظريــة  العربيــة  اللغــة  فنــون  تدريــس  مدكــور،  أحمــد  عــيل 

والتطبيــق، دار املســرية للنــرش والتوزيــع والطباعــة، عــامن 

2009م. ســنة  األردن، ط1، 

عــيل أحمــد مدكــور، طــرق تدريــس اللغــة العربيــة , دار امليــرسة 

للنــرش والتوزيــع , عــامن األردن, ط2, 2010م.

عــيل بــن محمــد الجرجاين،التعريفــات، ضبــط محمــد بــن عبــد 

القاهــرة، ط1،  املــرصي،  الكتــاب  دار  القــايض،  الحليــم 

ســنة 1991م.

عــوض حمــد القــوزي، املصطلــح النحــو نشــأته وتطــوره حتـّـى أواخر 

الجامعيــة،  املطبوعــات  ديــوان  الهجــري،  الثالــث  القــرن 

الجزائــر، ســنة 1983م.

محمــد إســامعيل ظافــر ويوســف الحــامدي، التدريــس يف اللغــة 

العربيــة، دار املريــخ، الريــاض اململكــة العربيــة الســعودية، 

ط1، ســنة 1974.

ينظر محمد رجب فضل الله، االتجاهات الرتبوية املعارصة يف 

تدريس اللغة العربية، دار عامل الكتب، ط1، سنة 1998م.

ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله عيل الكبري و محمد 

أحمد حسب الله و هاشم محمد الشاذيل، دار املعارف، 

القاهرة، د، ط، د، ط.
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تعليم البالغة براغماتيا مقاميا لغري الناطقني بها

د. منال حممد ه�شام �شعيد جنار
أستاذ الّلسانيات االجتامعيّة والرباغامتيّة املشارك/قسم الّلغة العربيّة/كليّة الرّتبية واآلداب

جامعة تبوك/ اململكة العربيّة السعوديّة

امللخص

املقام هو املركز الذي يدور حوله علم الرباغامتية يف الوقت الحارض- الذي مل يُعد بوسعنا تجنب البحث 

يف قضايــاه, فــكان ال بــد مــن إدخــال اللغــة العربيــة وقضاياهــا إىل ميــدان النقــاش اللغــوي العاملــي-؛ فهــو علــم 

يــدرس العالقــات بــني اللغــة واملقــام تلــك العالقــات القامئــة عــى فَْهــم اللغــة. وعبــارة فهــم اللغــة تســتخدم هنــا 

للفــت االنتبــاه إىل حقيقــة أن فَْهــم لفظــة يتطلــب أكــرث مــن مجــرد معرفــة معــاين الكلــامت امللفوظــة يف تركيــب, 

فقبــل كل يشء فهــم لفظــة يتطلــب االســتنتاج الــذي يربــط مــا يقــال مبــا يفــرتض أن يعنــي أو مبــا قيــل مــن قبــل.

وإذن تسعى هذه الورقة إىل وضع أسس االستعامل الجيد للغة فتقرتح تطوير نوذج يف تعليم العربية لغري 

الناطقني بها والتواصل بها وفق املقام؛ إلقامة حوار ثقايف ناجح بيننا وبني اآلخر؛ وذلك من خالل إعادة قراءة 

املقــوالت )البالغيــة( وعرضهــا مــن جديــد مــن منظــور )مقامي/براغــاميت(, ينظــر إىل البالغــة بوصفهــا خصائــص 

القول الجيد, وبوصفها موضوعا معنيا مبشكالت الفهم وسوء الفهم من جهة والتأثري واإلمتاع من جهة أخرى.

امللدمة

الطالــب األجنبــي يحتــاج إىل فلســفة لغويــة جديــدة، 

اســتخداما  اللغــة  واســتخدام  القــول  فــّن  فيهــا  يُجيــد 

كّل  بليــغ يف  بــكالم  يتحــّدث  أْن  صحيحــا، فيســتطيع 

فيــه.  نفســه  يجــد  مقــام  كّل  ويف  مقتضــاة  مناســبة 

ويســتطيع أْن يُعــرّب عــن ُمــراده ومقصــوده يف أي غــرض 

شــاء.

فيستطيع الطالب أن مييّز متى يقول:

الصيام مفيد

وإن الصيام مفيد

والله إن الصيام مفيد

ومتى يقول:

ما هو إال مصيب.

وإنا هو مصيب.

ومتى يقول:

إنا يجيد الخطابة محمد.

وإنا محمد يجيد الخطابة.

ويعرف الطالب أي الجمل أبلغ يف مدح محمد:

- ال يجيد الخطابة إال محمد

- نِْعم الخطيب محمد

- محمد خطيب متميز.

ويف أي املقامات يقول:

إنا عمر يحب السباحة يف الصباح.

إنا يحب عمر يف الصباح السباحة.

ولِم يَحُسن أن يقول: عمر خطيب وعيل شاعر.

ويقبُح أن يقــول: عمر مريض وعيل عامل.
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الخطــاب  إنتــاج  وإعــادة  تلقــي  تتــم عمليــة  فكيــف 

مقاميــا؟ الرتبــوي 

ونحــن هنــا نتســاءل مــن موقــع شــاهد العيــان الــذي 

اللغويــة املدرســية وعــن  يتابــع املناهــج  أن  لــه  قُيّــض 

انعكاســاتها اللغويــة االجتامعيــة عــى الطــالب.

غلعية البةمة ملاميا ررامامغيا

تتبــع  هــو  املعــاين  علــم  أن  “اعلــم  الســكايك:  يقــول 

خــواص تراكيــب الــكالم يف اإلفــادة، ومــا يتصــل بهــا مــن 

االستحســان وغــريه ؛ ليحــرتز بالوقــوف عليهــا عــن الخطــأ 
يف تطبيــق الــكالم عــى مــا يقتــيض الحــال ذكــره.”1

فعلم املعاين قائم عى مراعاة املقام فهو يعتمد 

بكل جزئياته عى دراسة هذه املراعاة, وكيفية توفريها 

واإلتقــان.  الجــودة  درجــة  إىل  ليصــل  األســلوب  يف 

الظــروف  هــي  البالغيــون  بهــا  اهتــم  التــي  واملعــاين 

واملالبســات التــي تحيــط بالســامع، حيــث تســتدعي 

هذه الظروف طريقة خاصة يف التعبري وتأليف الجملة.

فالحالــة التــي يكــون عليهــا الســامع تقتــيض أســلوبا 

معينــا دون غــريه. وهــذا يوضــح أن كل أســلوب أو كل 

تطبيقــا  وذلــك  خاصــا  مقامــا  يناســب  لغــوي  شــكل 

ملبــدأ : “لــكل مقــام مقــال”. فلمقــام التوكيــد مقــال، 

نــوع خــاص مــن األســلوب، وملقــام مجــرد اإلخبــار  أي 

مقــال وهكــذا. ومقامــات الــكالم كثــرية ومتفاوتـــة : فــإىل 

جانــب مقــام الحــذف ومقــام الذكــر، ومقــام التقديــم 

ومقــام التأخــري، ومقــام التعريــف ومقــام التنكــري، هنــاك 

مقــام التشــكر، ومقــام الشــكاية، ومقــام التهنئــة، ومقــام 

املــدح، ومقــام الــذم ومقــام الرتغيــب ومقام الرتهيب، 

ومقام الجد، ومقام الهزل... ثم هناك مقام الكالم مع 

الــذيك وهــو غــري مقــام الــكالم مــع الغبــي؛ إذ قــد يكفــي 

اإليجــاز مــع األول يف حــني يحتــاج الثــاين إىل اإلطنــاب. 

وهنــاك مــن مقامــات الــكالم مــا يقتــيض الوصــل بــني 

الجمــل والعبــارات بحــرف العطــف ومــا أشــبهه، وهنــاك 

فــكل  الفصــل.  بوســائل  بينهــام  الفصــل  يقتــيض  مــا 

أســلوب مــن هــذه األســاليب املتعــددة حالــة تتطلبــه 

وتســتدعيه يكــون أعلــق بهــا وأليــق باملعنــى مــن غريهــا 

مــع  كلمــة  “فلــكل  وأخــريا  عنهــا.  التعبــري  عــى  وأقــدر 
ــغل”.3 صاحبتهــا مقــام”2 “ولــكل ذلــك مقــدار مــن الشُّ

أوي : ملام غأكيد الكةم

تأكيــد  يقتــيض املقــام –عــى ســبيل املثــال-  فحــني 

الــكالم، يؤكــده مبــا يناســبه، فقــد يؤكــده مبؤكــد واحــد، 

أو مبؤكديــن أو ثالثــة. فالتأكيــد فيــه ال يــأيت ســدى.

فمن كان خايل الذهن من كالم معني غري مرتدد، 

وال شــاك وال جاحــد وال منكــر يخاطــب بأســلوب خــال 

مــن املؤكــدات، فيقــال مثــال “الصيــام مفيــد”.

ومــن كان مــرتددا أو يتلقــى الــكالم بــيشء مــن عــدم 

الرضــا أو االقتنــاع يســاق إليــه الــكالم بأســلوب التأكيــد، 

فيقــال : “إن الصيــام مفيــد”.

ومــن كان منكــرا لألمــر، رافضــا لــه، غــري معــرتف بــه 

يخاطــب بأســلوب يحمــل أكــرث مــن عالمــة تأكيــد فيقــال 

له : “إن الصيام ملفيد”، أو “والله إن الصيام ملفيد”.

وقد ورد يف اإلتقان أنه إذا اجتمعت “إن” و”الالم” 

كان مبنزلــة تكريــر الجملــة ثــالث مــرات ألن “إن” أفــادت 

التكريــر مرتــني، فــإذا دخلــت الــالم صــار ثالثــا. وورد فيــه 

أيضا أن ابن جني قال : كل حرف زيد يف كالم العرب 

والقــرآن  أخــرى4.  مــرة  الجملــة  إعــادة  مقــام  قائــم  فهــو 

الكريــم يراعــي هــذا املقــام حــق رعايــة. ففــي مقــام الفــزع 

والخــوف واالضطــراب يقــول اللــه تعــاىل لســيدنا مــوىس 

عليــه الســالم :( قُلَْنــا الَ تََخــْف إِنَّــَك أَنـْـَت األَْعــى)5 يؤكــد 

الــكالم لــه “بــإن” و “الضمــري” تأكيــدا يبعــث االطمئنــان 

والثقة مبعية الله سبحانه وتعاىل. وتقرير غلبة موىس 

عليــه الســالم إذ هــو يف حاجــة إىل ذلــك فجــاء الــكالم 

موافقــاً لحالــه.

إخــوة يوســف عليــه  قــول  نجــد يف  مــا  ومــن ذلــك 

اســتعظاما   6( يُوُســُف  ألَنْــَت  أَئِنَّــَك  قَالُــوا   ): الســالم 

وتعجبــا مــن حالهــم لعــدم معرفتــه مــع ترددهــم عليــه، 
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ولذلــك ســاغ أن يــأيت تعبريهــم مؤكــدا مراعــاة لحالهــم 

اللحظــة. تلــك  يف 

ثـَـالً أَْصَحــاَب الَقْريَــِة  و قولــه تعــاىل:( َوارْضِْب لَُهــم مَّ

اثَْنــنْيِ  لَيِْهــُم  إِ أَْرَســلَْنا  إِْذ   )13( املُرَْســلُوَن  َجاَءَهــا  إِْذ 

ُمرَْســلُوَن  إِلَيُْكــم  ـا  إِنَـّ فََقالُــوا  ِبثَالِــٍث  فََعزَّزْنَــا  بُوُهــاَم  فََكذَّ

)14( قَالـُـوا َمــا أَنتـُـْم إاِلَّ بـَـرَشٌ مثْلَُنــا َوَمــا أَنــزََل الرَّْحَمــُن ِمــن 

ٍء إِْن أَنتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن )15( قَالُوا َربَُّنا يَْعلَُم إِنَّا إِلَيُْكْم  يَشْ

(7 لَُمرَْســلُوَن )16( 

فيتفاوت التأكيد يف الكالم بحسب حال الداعي، 

الرســولني خاطبهــم  القريــة  كــذب أصحــاب  أن  فبعــد 

رَْسلُوَن )فأكدوا لهم الكالم  الثالثة فقالوا :( إِنَّا إِلَيُْكم مُّ

“بــإن” و”اســمية الجملــة”، وملــا اشــتد اإلنــكار قالــوا لهــم 

:( َربَُّنــا يَْعلـَـُم إِنَّــا إِلَيُْكــْم لَُمرَْســلُوَن )، أكــدوا الــكالم “بــإن” 

و”الالم” و”اسمية الجملة”، فكرثت التأكيدات ملبالغة 

املخاطبــني يف اإلنــكار.

عــى  الخطــاب  أو  املقــال  أن  هنــا  الواضــح  فمــن 

قــدر الســامع ال املتكلــم أي عــى وفــق حــال املتلقــي، 

و “هكــذا يرتبــط املقــام باملقــال عــى نحــو يتحــدد فيــه 

مــن خــالل  املقــام  فيــه  باملقــام ويستكشــف  املقــال 

املقــال”8.

إِلَيُْكــم  ـا  إِنَـّ  ): ذكــره  الســابق  الرتكيــب  أخذنــا  فلــو 

خوطــب  ألنــه  مــرتدد  املتلقــي  أن  )أدركنــا  مْرَســلُوَن 

إِلَيُْكــم ملُرَْســلُوَن  ـا  إِنَـّ أمــا الرتكيــب(  التأكيــد.  بأســلوب 

)فإننــا نخــرج منــه بإنــكار املتلقــي لألمــر ورفضــه لــه، ألننــا 

خاطبنــاه بأســلوب يحمــل عالمتــي تأكيــد. ولعرفنــا أن 

املقــام يف مثــل هــذه الرتاكيــب مقــام تأكيــد الــكالم.

نانياً : ملام الاوك 

قال تعاىل:( َواتَُّقوا يَْوماً الَّ تَْجِزي نَْفٌس َعن نَّْفٍس َشيْئا9ً 

)فــام املعنــى الــذي قدمــه التنكــري يف مفــردة “يومــا”؟ 

نقــول: جــاء املعنــى يناســب حالــة املبالغــة والتهويــل 

يف شأن ذلك اليوم الذي يأخذ تصوره يف النفس كل 

مأخــذ لجســامة أحداثــه، وشــدة أهوالــه. وهــذه الصــورة 

النحــو  لتكــون عــى هــذا  تكــن  النفــي مل  الفــزع  مــن 

مــن الجســامة لــو جــاءت املفــردة عــى صــورة التعريــف 

)واتقوا اليوم( ألن املعروف ال تُخىش عواقبه، ومن ثم 

ال يجــري التحذيــر منــه الجتنــاب عواقبــه!

تنكــري  التعظيــم  حــال  يالئــم  الــذي  التنكــري  ومــن 

ــن  مِّ ُهــًدى  َعــَى  :(أْولَِئــَك  تعــاىل  قولــه  “هــدى” يف 

بِِّهــم)10 فإنــه يفيــد رضبـــاً مبهــام ال يبلــغ كنهــه، وال يقــادر  رَّ

قــدره فيــام لــو قلنــا )عــى الهــدى( كأنــه قيــل: عــى أي 

هــدى كــام تقــول : “لــو أبــرصت فالنــاً ألبــرصت رجــال”11.

ومنه ما يناسب حال التكثري، كام يف قولهم : “إن 

له إلبال، وإن له لغنام” أي إن له كثرياً من اإلبل والغنم، 

وإن كرثة إبله وغنمه مام ال متكن اإلحاطة به. فلو عرفنا 

“إبــل” “غنــم” )اإلبــل، الغنــم( ملــا أفادتــا معنــى التكثــري، 

فجاءت الكلمتان نكرتني عى وفق ما يقتضيه املقام.

نالثاً : ملام الالريف :

 ما امللوو الذي قدمه غلريفت املسود إليهت 
ر السياقات الاالية:

1. تعريــف املســند إليــه باملوصوليــة مــا يناســب حــال 

الغــرض املســوق لــه الــكالم: نحــو قولــه تعــاىل يف قصــة 

يوســف عليــه الســالم:( َوَراَوَدتـْـُه الَِتــي ُهــَو يِف بَيِْتَهــا َعــن 

نَّْفِســه)12 فالغــرض املســوق لــه الــكالم هــو بيــان نزاهــة 

يوســف عليــه الســالم وبُعــده عــن خطيئــة الفحشــاء. ومــا 

ذكــر مــن اســم املوصــول وصلتــه أشــد تحقيقــا وتقريــرا 

لتلــك النزاهــة مــام لــو قيــل “امــرأة العزيــز” أو “زليخــا”. 

وذلــك ألنــه إذا امتنــع عــن الفحشــاء مــع كونــه يف بيتهــا 

مام يجعل لها املقدرة والسيطرة عليه – كان يف غاية 

النزاهــة والطهــارة باطنــا وظاهــرا.

ومنهــا مــا يكــون ملناســبة حــال التفخيــم والتهويــل، 

اإلبهــام  فــإن  َغِشــيَُهْم(13  َمــا  اليَــمِّ  ــَن  مِّ )فََغِشــيَُهم  نحــو 

ال  مــا  والتهويــل  التفخيــم  مــن  فيــه  “مــا غشــيهم”  يف 

تفضيــل  أن  اإلشــارة إىل  مــن  فيــه  يخفــى، وذلــك ملــا 

الــذي غشــيهم تقــرُصُ عنــه العبــارة. ومثلــه قولــه تعــاىل: 
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14) َغــىشَّ َمــا  ــاَها  أَْهــَوى)53( فََغشَّ )َوالُْمْؤتَِفَكــَة 

حــال  يالئــم  مــا  باإلشــارة  إليــه  تعريــف املســند   .2

اُر اآلِخــرَُة نَْجَعلَُهــا  التعظيــم، نحــو قولــه تعــاىل: )تِلـْـَك الــدَّ

لِلَِّذيــَن الَ يُِريــُدوَن ُعلُــواًّ يِف األَرِْض َوالَ فََســاداً(15 يقــول 

الزمخــرشي : تلــك تعظيــم لهــا وتفخيــم لشــأنها، يعنــي 

التــي ســمعت بذكرهــا وبَلََغــَك َوْصُفهــا16. وقولــه تعــاىل 

ــَمَواِت َواألَرَْض يِف ِســتَِّة  : )ِنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السَّ

ــَر َمــا ِمــن َشــِفيعٍ  ــُر األَْم ــاٍم ثُــمَّ اْســتََوى َعــَى الَعــرِْش يَُدبِّ أَيَّ

ـُه َربُُّكــْم فَاْعبُــُدوُه( 17. يقــول  إاِلَّ ِمــْن بَْعــِد إِْذنِــِه َذلُِكــُم اللَـّ

الزمخــرشي: “ذلكــم إشــارة إىل املعلــوم بتلــك العظمــة 

أي ذلــك العظيــم املوصــوف مبــا وصــف بــه هــو ربكــم. 

وهــو الــذي يســتحق منكــم العبــادة”18.

3. ومــن تعريــف املســند إليــه “بــأل” مــا يتفــق وحــال 

إفــادة كــامل الوصــف، ومنــه قولــه تعــاىل:( فََمــِن ابْتََغــى 

َوَراَء َذلـِـَك فَأُْولَِئــَك ُهــُم الَعــاُدوَن )19. يقــول الزمخــرشي: 

“أي فأولئك الكاملون يف العدوان املتناهون فيه”20. 

ومن هذا الغرض يف تعريف املسند إليه قوله تعاىل: 

وا أَنُفَســُهْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم  يَن الَِّذيَن َخرِسُ )قُْل إِنَّ الَخارِسِ

الِقيَاَمــة( 21يقــول الزمخــرشي: “أي قــل إن الكاملــني يف 

الخرسان الجامعني لوجوهه وأسبابه هم الذين خرسوا 

أنفســهم لوقوعهــا يف هلكــة ال هلكــة بعدهــا، وخــرسوا 

أهليهم ألنهم إن كانوا من أهل النار فقد خرسوهم كام 

خــرسوا أنفســهم وإن كانــوا مــن أهــل الجنــة فقــد ذهبــوا 

عنهــم ذهابــا ال رجــوع بعــده إليهــم”22.

مــا يالئــم  إليــه باإلضافــة  4. ومــن تعريــف املســند 

حــال تعظيــم املضــاف أو املضــاف إليــه. فتعظــم شــأن 

لَــَك  لَيْــَس  ِعبَــاِدي  )إِنَّ  تعــاىل:  قولــه  نحــو  املضــاف 

َعلَيِْهــْم ُســلْطَاٌن( 23. ففيــه تعظيــم لشــأن العبــاد بأنهــم 

عبــاد اللــه عــز وجــل. ومــن تعظيــم شــأن املضــاف إليــه 

لشــأن  تعظيــم  ففيــه  املــزارع –  بــني  قــرصي   : قولــك 

بأنــه صاحــب قــرص. إليــه  املضــاف 

رارلاً: ملام الالدية والاأخ :

َمثَــالً  ـُه  اللَـّ َورَضََب  تعــاىل:(  قولــه  ذلــك يف  ويتجــى 

ِّلَِّذيــَن آَمُنــوا اْمــَرأََة ِفْرَعــْوَن إِْذ قَالـَـْت رَبِّ ابـْـِن يِل ِعنــَدَك  لم

الحــب  اآليــة حالــة  الَجنَّــِة)24. فصــورت هــذه  يِف  بَيْتــاً 

عــن املنافــع وذلــك  الصــادق املنــزه  الحــب  اإللهــي، 

مــن خــالل تقديــم “عنــدك” عــى “بيتــا”. وهــذا التقديــم 

قــد جســد حالــة امــرأة فرعــون وشــعورها فقــد آثــرت جــوار 

اللــه عــى نعيــم الجنــان، إذ مل تــأت صياغــة اآليــة عــى 

هــذا النحــو : )رب ابــن يل بيتــا يف الجنــة(. وهــذا دليــل 

عــى عظــم املحبــة وســموها. فهــي يف شــوق للمنعــم 

ال للنعــم، وللمعطــي ال للعطــاء.

وبهــذه الجــوازات يكــون املتكلــم هــو املتحكــم يف 

الــكالم فيقــدم املتكلــم شــيئا ويؤخــر آخــر يف  تركيــب 

تركيــب واحــد، فنجــد الفــرق واضحــا بــني الرتكيبــني يف 

املعنــى فقولــك:

أفعلت ؟

فبدأت بالفعل كان الشك يف الفعل نفسه، وكان 

غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده.

وإذا قلت:

الشــك يف  باالســم كان  فبــدأت  أَأَنــت فعلــت ؟ 

: الــرتدد فيــه25. ومنــه قولــك  َمــْن هــو وكان  الفاعــل 

أَأَنت كتبت القصة ؟ وأكتبت أنت القصة ؟

ولكــن  واحــدة،  مفــردات  ذوايت  الجملتــني  تجــد 

إىل  فأديــا  عملهــام،  فيهــام  عمــال  والتأخــري  التقديــم 

الجملــة األوىل  تفــاوت يف معنييهــام. فاملتكلــم يف 

“يشــك يف كاتــب القصــة” وهــو يف الثانيــة يشــك يف 

القصــة هــل وقــع حقيقــة. حصــول كتابــة 

” وقولهم: “قتل الخارجيَّ زيٌد” و “قتل زيٌد الخارجيَّ

” فــإذا كان  فننظــر هنــا يف حــال املقتــول “الخارجــيَّ

يعيــث ويفســد ويكــرث بــه األذى، فإنهــم يريــدون قتلــه وال 

يبالــون َمــْن كان منــه القتــل وال يعنيهــم منــه يشء، فــإذا 

قُتل وأراد مريٌد اإلخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجّي 
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زيــٌد  “قتــل  يقــول:  وال  زيــٌد”  الخارجــيَّ  “قتــل  فيقــول: 

؛” ألنــه يعلــم أن ليــس للنــاس يف أن يعلمــوا  الخارجــيَّ
أن القاتــل لــه زيــد جــدوى وفائــدة.”26

واليشء نفسه يقال يف الرتاكيب التالية:

اســتقبلت الجامهــري العربيــة فشــل القمــة العربيــة • 

ببالــغ الحــزن واألىس.

الجامهــري العربيــة اســتقبلت فشــل القمــة العربيــة • 

ببالــغ الحــزن واألىس.

استُقبل فشل القمة العربية ببالغ الحزن واألىس.• 

فشل القمة العربية استُقبل ببالغ الحزن واألىس.• 

ومــن هنــا ال تعتــرب هــذه الجمــل مرتادفــة املعنــى أو هــي 

مجــرد صياغــات تعبرييــة متفرعــة عــن الجملــة الرئيســية 

األوىل. بــل هــي أســاليب خطــاب ينتقيهــا املتكلــم يف 

املقامــات املناســبة واألحــوال الالئقــة.

ملقــام  التأصيــل  عنــد  والتأخــري  التقديــم  ويظهــر 

نَْعبُــُد  ـاَك  يَـّ إِ تعــاىل:(  اللــه  قــال  والعبوديــة،  األلوهيــة 

يَّــاَك نَْســتَِعنُي)27 حيــث قدمــت مفــردة “إيــاك” عــى  َوإِ

الفعل “نعبد”. وهذا التقديم قد احتوى كثافة داللية 

يناسب مقام األلوهية ال ميكن تحقيقها فيام لو جاءت 

اآليــة عــى مقتــىض الرتكيــب املألــوف بتقديــم الفعــل 

عــى املفعــول “نعبــدك ونســتعينك” فقــد أفــاد هــذا 

القــرص،  أو  التقديــم للضمــري “إيــاك” معنــى الحــرص، 

قــد  التقديــم  هــذا  أن  البالغيــون، مبعنــى  يقــول  كــام 

قرص تحقيق العبودية واالستعانة عى الله وحده دون 

سواه، ولو مل يتم هذا التقديم الحتملت اآلية العطف 

عليهــا، ومــن ثــم فــإن العبــادة واالســتعانة قــد تــرصف للــه 

ســبحانه ولســواه !! وعــى هــذا فصيغــة الحــرص، أو مــا 

كان حقــه التأخــري قــد جلَّــت مفهــوم األلوهيــة ومقامهــا، 

وأن اللــه وحــده هــو املعبــود واملســتعان.

أســلوبا  يؤثــر  والتخصيــص  الحــرص  وهكــذا فمقــام 

املــراد. لتحقيــق املعنــى  غــريه  معينــا دون 

ــٌد إاِلَّ رَُســوٌل قَــْد َخلَــْت  قــال اللــه تعاىل:(َوَمــا ُمَحمَّ
ِمــن قَبْلِــِه الرُُّســُل). 28

وقولــه تعــاىل:( َمــا املَِســيُح ابْــُن َمْريَــَم إاِلَّ رَُســوٌل قَــْد 
َخلَــْت ِمــن قَبْلِــِه الرُُّســُل ).29

نجــد يف اآليــة األوىل كلمتــي “محمــد” و “رســول” 

يــأيت كل منهــام يف مرتبــة اآلخــر، لكــن ملــا كان املقــام 

مقــام حــرص وتخصيــص التــزم كل منهــام رتبتــه األصليــة 

الخــرب  مرتبــة  إىل  )محمــد(  املبتــدأ  تأخــري  يجــوز  فــال 

)رسول( وال يجوز العكس ألنه حينئذ ينقلب املعنى، 

إذ هنــاك فــرق بــني قولنــا : )مــا محمــد إال رســول( و )مــا 

رســول إال محمــد(

فالتعبري األول فيه قرص للموصوف )محمد( عى 

الصفة )الرسالة( أن محمداً رسول فحسب.

مااضع وملاماتت إمنات

إذا تتبعنــا مســائل )إنــا( نــرى أن الجرجــاين قــد أدرك 

املعاين التي ميكن أن يؤديها هذا الحرف يف أوضاعه 

املختلفة يف التعبري، مع مالحظة ربطها باملقام الذي 

يقــال فيــه، فعبــد القاهــر يربــط بــني مضمــون كل أداة 

واملعنــى الــذي عــربت عنــه، واملقــام الــذي اســتعملت 
فيه فتخرج معه بفروق عديدة مل نفطن لها من قبل.30

مــن )إنــا( و )مــا(  وبتتبــع مواضــع ومقامــات كل 

و)إال( وجدنــا اختالفــاً مطــردا بــني حــال املخاطــب هنــا 

تبعــاً  منهــام  كُل  مقــام  فاختلــف  هنــاك،  حالــه  وبــني 

لذلــك.

ومــن أمثلــة ذلــك: اعلــم أن مقــام )إنــا( عــى أن 

تجيء لخرب ال يجهلُه )املخاطَب/ املتلقي( وال يدفع 

أنــك  يَُنــزَّل هــذه املنزلــة. وتفســري هــذا  لِــام  تَــه أو  ِصحَّ

تقــول للرجــل:

“إنا هو أخوك” 

و”إنا هو صاحبك القديم”:

فــال تقــول هــذا الــكالم “ملــن يجهــُل ذلــك ويدفــع 

صحته، ولكن ملن يعلمه ويُِقرُّ به، إال أنك تريد أن تَُنبِّهه 
إىل الذي يجب عليه من حق األخ وُحرَْمة الصاحب”31
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ومنه قول املتنبي:

ـا أنت والد واألُب القـا  إنَّ

ِطُع أْحَنى ِمْن واصِل األوالِد

مــام  والــد، وال ذاك  أنــه  يُْعلَــم كافــوراً  أن  يُــرِد  “مل 

يحتــاج كافــور فيــه إىل اإلعــالم، ولكنــه أراد أن يذكِّــره منــه 

باألمــر املعلــوم لِيَبِْنــَي عليــه اســتدعاَء مــا يوجبــه كْونُــه 
الوالــد.”32 مبنزلــة 

ومثله قولهم: إّنا مصعٌب ِشهاٌب من اللــ ه تجلَّت 

عن وجهه الظَّلاْمُء

أنــه أمــر  “اّدعــى يف كــون املمــدوح بهــذه الصفــة، 
للجميــع....”33 ظاهــر معلــوم 

ومثال ما ينزل هذه املنزلة قولهم: “إنا هو أسد,” 

و”إنا هو نار,” و”إنا هو سيف صارم”

فـــ “إذا أدخلــوا )إنــا( جعلــوا ذلــك يف ُحكــم الظاهــر 
املعلوم الذي ال يُنَكُر وال يُْدفَع وال يخفى.”34

لألمــر  يكــون  )مــا( و)إال( فمقامــه  مــع  الخــرب  وأمــا 

ينكره املخاطب َويَُشكُّ فيه، أو ملا ينزل هذه املنزلة. 
فمثــال األول قولهــم: “مــا هــو إال مخطــئ.”35

خامسا: مقام الفصل والوصل

أمــا مقــام الفصــل والوصــل فقــد خصــص لــه عبــد 

القاهــر الجرجــاين فصــالً طويــال نبّــه فيــه عــى أهميتــه 

وذكــر مواضعــه36.

قَالُــوا  آَمُنــوا  الَِّذيــَن  لَُقــوا  َوإَِذا  تعــاىل:(  انظــر قولــه 

َــا  إِنَّ َمَعُكــْم  ـا  إِنَـّ قَالُــوا  َشــيَاِطيِنِهْم  إِىَل  َخلَــْوا  َوإَِذا  آَمنَّــا 

ُهــْم يِف  نَْحــُن ُمْســتَْهزِئُوَن )14( اللَّــُه يَْســتَْهِزئُ ِبِهــْم َومَيُدُّ
يَْعَمُهــوَن )15( )37 طُْغيَانِِهــْم 

ِبِهــْم )، اســتُخدم  ـُه يَْســتَْهِزئُ  ففــي قولــه تعاىل(اللَـّ

ـُه  أســلوب الفصــل دون الوصــل لئــال يكــون قولــه :(اللَـّ

يَْستَْهزِئُ ِبِهْم )من مقول املنافقني، وألن جملة )قالوا( 

ـُه  بوقــت خلوهــم إىل شــياطينهم، وجملة(اللَـّ مقيــدة 

ولــو وصلــت  القيــد،  بهــذا  ِبِهْم)غــري مقيــدة  يَْســتَْهِزئُ 

الثانيــة األوىل يف حكمهــا وقيدهــا، وصــار  لشــاركت 

املعنى أن استهزاء املنافقني بهم مقيد بوقت خلوهم 

إىل شــياطينهم، مــع أن املعلــوم أن اســتهزاء اللــه بهــم 

اســتخدام  وجــب  ذلــك  وألجــل  حــال  كل  يف  دائــم 
أســلوب الفصــل ألنــه مقامــه.38

وعــيل  نقول:عمــر خطيــب  أن  يحســن  ســؤال: مل 

عــامل؟ وعــيل  مريــض  نقول:عمــر  أن  ويقبــح  شــاعر, 

ومــن خــالل هــذه األمثلــة حاولنــا أن نتبــني مــا ميكــن 

أن تسهم به هذه األساليب يف الكشف عن املقامات 

األغــراض  وعــن  املخاطبــني  أحــوال  وعــن  املختلفــة 

املقاميــة للجملــة الخربيــة, محاولــني تجليــة تلــك األمــور 

والــدور الــذي تلعبــه يف تشــكيل املعنــى. وحاولنــا أن 

مــع  تتــامىش  للــكالم  مختلفــة  بأنــاط  املتكلــم  نــد 

يختــار  أن  األغــراض املمكنــة وعــى املتكلــم  مختلــف 

ويؤخــر  فيقــدم  املقــام  ويالئــم  مــراده  يوافــق  مــا  منهــا 

ويعــرف وينّكــر ويفصــل ويصــل... فهــذه البــد أن تكــون 

مهمتنــا ال أن نعمــد فقــط إىل بيــان أن األســلوب خــرب أو 

إنشــاء)طلبي-غري طلبــي( أو تعيــني املســند واملســند 

إليــه يف الجملــة أو متييــز الجملــة االســمية مــن الجملــة 

الفعليــة أو نحــوه....

الطامتة

بهــا مقاميــا براغامتيــا ميّكــن  تعليــم العربيــة والتواصــل 

الــدارس مــن فهــم الرتاكيــب اللغويــة وأســاليبها فهــام 

لغويــا جامليــا تواصليــا. وهــو نــوذج مياهــي بــني تعليــم 

املجــردة  وقوانينهــا  أنظمتهــا  مســتوى  يف  العربيــة 

الوظيفــي والبالغــي  الجــاميل يف مجالهــا  ومســتواها 

مــن اســتدخال مفاهيــم وقواعــد  الــدارس  فهــو ميّكــن 

اللغة العربية وقوانينها بوضوح وبطريقة سهلة ومينحه 

بكيفيــة  وتطبيقهــا  واســتجالئها  اللغــة  تأســيس  فرصــة 

يســتطيع أن يســري معهــا بصــورة متدرجــة أفضــل ِمــن أْن 

م لــه قواعــد اللغــة والبالغــة كأنهــا قوانــني مجــردة  تُقــدَّ

أقــىص مــا يحاولــه أن يحفظهــا. فِمثــل هــذه الطريقــة يف 

التفكــري والتخيــل  الــدارس وتحفــزه عــى  تثــري  العــرض 
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ينبغــي  التــي  لهــذا هــي  الفّعالــة.  والتمثّــل واملشــاركة 

أْن تحظــى بعنايتنــا وأْن تنــال اهتاممنــا فتكــون جــزءاً ِمــن 

برنامــج يُوظَـّـف، برنامــج يحتــاج إىل بســط، ويحتــاج إىل 

أْن يعــرض عرضــاً مختلفــا؛ ينظــر إىل حــال املتكلــم يف 

الخطاب وإىل املقام الخطايب. فال تواصل ممكن إذا 

كان الخطــاب مجــرد عبــارات لغويــة ال ينتظمهــا هــذان 

الــدارس وتنوعــه  األمــران. فمــن أجــل تحســني خطــاب 

ومن أجل التأثري يف السامع وإقناعه، ومن أجل مراعاة 

مقتضيــات التعلــم وتيســري تنــاول املــادة عــى الــدارس 

مــن جهــة وربــط البالغــة بالنصــوص ومواقــف التخاطــب 

ربطــا يجعلهــا وظيفيــة يوقــن الــدارس بجدواهــا ويتــدرب 

اللغــوي فيســتعمل  أدائــه  عــى اســتثامرها يف وجــوه 

براعتــه يف التــرصف يف الــكالم يف املقــام املناســب 

ويف الشــكل املناســب.
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املتوكل أحمد )1405هـ،1985م(. الوظائف التداولية يف اللغة 

العربية، ط1، دار الثقافة.

بغــداد،  الســكايك،  البالغــة عنــد  أحمــد، )1964م(.  مطلــوب 

النهضــة. مكتبــة 

متــام حســان, اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، الهيئــة املرصيــة 

للكتــاب، ط3، 1985م. العامــة 

الجاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر )ت 255هـ(: البيان والتبيني، 

تحقيــق ورشح عبــد الســالم هــارون، مكتبــة الخانجــي، مــرص، 

ومكتبة املثنى، بغداد، ط2، )1380هـ/ 1960م(.

الجرجــاين، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 

471هـــ(: دالئــل اإلعجــاز، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، 

العلميــة،  الكتــب  دار  بيضــون،  عــيل  محمــد  منشــورات 

لبنــان، ط1، )1422هـــ/ 2001م(. بــريوت، 

الزمخــرشي، أبــو القاســم جــار اللــه محمــود بــن عمــر )ت 538هـــ( 

عــادل أحمــد عبــد  الكشــاف، تحقيــق وتعليــق ودراســة   –

املوجود وعيل محمد معّوض، وشارك يف تحقيقه فتحي 

الريــاض،  عبــد الرحمــن أحمــد حجــازي، مكتبــة العبيــكان، 

ط1، )1418هـــ/ 1998م(.

سعد مصلوح:

الكتــاب  النــص، “ضمــن  نحــو  إىل  الجملــة  نحــو  مــن  العربيــة   -

الكويــت  جامعــة  العربيــة”،  للغــة  ا لقســم  لتــذكاري  ا

)دراســات مهــداة إىل ذكــرى عبــد الســالم هــارون معلــامً 

ومؤلفــاً ومحققــاً(، إعــداد وديعــة طــه النجــم، وعبــده بــدوي، 

- )1410هـــ1990م(. 

الســكايك، أبو يعقوب يوســف بن أيب بكر بن عيل )ت 626هـ(- 

الحميــد  عبــد  وفهرســه  لــه  وقــّدم  حققــه  العلــوم،  مفتــاح 

الكتــب  دار  بيضــون،  عــيل  محمــد  منشــورات  هنــداوي، 

لبنــان، ط1، )1420هـــ/ 2000م(. بــريوت،  العلميــة، 

ســيبويه، عمــرو بــن قنــرب )ت 180هـــ( – الكتــاب، تحقيــق ورشح 

عبــد الســالم محمــد هــارون، عــامل الكتــب، بــريوت، د.ت.

السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أيب بكر )ت 911هـ(:

- اإلتقان يف علوم القرآن، دار املعرفة، بريوت، د.ت.-

ابــن طباطبــا، محمــد بــن أحمــد )ت 322هـــ( – عيــار الشــعر، شــعر 

وتحقيق عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، ط1، )1402هـ/ 1982م(.

عثــامن بــن طالــب – الرباغامتيــة وعلــم الرتاكيــب باالســتناد إىل 

الثالــث  الــدويل  امللتقــى  أشــغال  عربيــة، “ضمــن  أمثلــة 

يف اللســانيات”، الجامعــة التونســية، )1985م(، سلســلة 

تونــس، ع6، )1986م(. اللســانيات، املطبعــة العرصيــة، 

الغزايل، أبو حامد محمد بن محمد )ت 505هـ(:.

- املســتصفى من علم األصول، تحقيق وتعليق محمد ســليامن 

األشقر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، )1997م(.

الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن حســن )ت 606هـــ(: التفســري 

الكبري، املطبعة البهية املرصية، ط1، )1357هـ- 1937م(. 
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ط1،)1402هـ/ 1982م(.

القزويني، محمد بن عبد الرحمن الخطيب – اإليضاح يف علوم 

البالغــة، مراجعــة محمــد الســعدي فرهــود، رشح وتعليــق 

محمد عبد املنعم خفاجي وعبد العزيز رشف، دار الكتاب 

اللبناين، بريوت، )1420هـ/ 1999م(.

محمــد صــالح الديــن الرشيــف – تقديــم عــام لالتجــاه الرباغــاميت، 

“ضمن كتاب أهم املدارس اللسانية”، منشورات املعهد 

القومي لعلوم الرتبية، تونس ط2، )1990م(.

نهاد املوىس:

- األســاليب مناهــج ونــاذج يف تعليــم اللغــة العربيــة، الــرشوق، 

ط1، )2003م(.

اللغــة  كتــاب  االجتامعــي ضمــن  ســياقها  العربيــة يف  اللغــة   -

العربيــة وطرائــق تدريســها، ج2، منشــورات جامعــة القــدس 

املفتوحــة، دولــة فلســطني، ط1، )1993م(.

- منزلــة الســياق يف نظريــة النحــو العــريب ضمــن كتــاب الصــورة 

والصريورة “بصائر يف أحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو 

العــريب”، الــرشوق، ط1، )2003م(.

الكاب املرتجمة:

باملــر – علــم الداللــة إطــار جديــد، ترجمــة صــربي إبراهيــم الســيد، 

دار املعرفة الجامعية، )1992م(.

فرانســواز أرمينكــو – املقاربــة التداوليــة، ترجمــة ســعيد علــوش، 

مركــز اإلنــاء القومــي، د.ت.

الدوريات:

- متام حسان:

تعليم النحو بني النظرية والتطبيق، املناهل، ع8، س4، الرباط، 

املغرب، )1397هـ، 1977م(.

املصطلــح البالغــي القديــم يف ضــوء البالغــة الحديثــة، فصــول، 

م7، ع3، 4، إبريــل، ســبتمرب، )1987م(.

- سعد مصلوح:

واإلجــراء  املفهــوم  يف  بحــث  لألســلوب  اإلحصائيــة  الدراســة 

)1989م(. ع3،  الفكــر، م20،  عــامل  والوظيفــة، 

- نهاد املوىس:

العربيـــة، املجلـــة  اللســانيات االجتامعيــة يف  نحــو  أو  األعــراف 

اللغويـــة، م4، ع1، )1405هـــ/1985م(. للدراســات  العربيـــة 

مقدمة يف علم تعليم اللغة العربية، املجلة العربية للدراسات 

اللغوية، س1، ع1، )1982م(.

املراجع ااجوبية
- Stephen C. Levinson, Pragmatics, Combridge Uni-

versity Press, London,New
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معايري ترتيب احلروف العربية و تعليمها للناطقني بغريها 
درا�شة مقارنة بني كتابي “األف باء” و“اأهال و�شهال”

د.موالي علي �شليماين
كلية االداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موالي سليامن بني مالل، املغرب

غانئة

نــروم مــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة التطــرق إىل قضيــة 

تعليــم الحــروف العربيــة للناطقــني بغريهــا، وهــي قضيــة 

محوريــة، نعتربهــا األســاس الــذي تقــوم عليــه مهــاريت 

الكتابة والقراءة، لذلك سنسعى إىل اإلجابة عن جملة 

مــن األســئلة تنقــدح يف ذهــن املعلــم قبــل املتعلــم، 

نذكــر منهــا: بــم نبــدأ يف تعليــم الحــروف ؟ ملــاذا البــدء 

لتعليــم  اعتبارهــا املنطلــق  بحــروف دون غريهــا؟ ومل 

الحــروف وتعلمهــا للناطقــني بغــري العربيــة؟ هــل هنــاك 

أو  يقــوم عليــه هــذا االختيــار  أســاس علمــي ومنطقــي 

ذاك؟ مــا املعيــار العلمــي املعتمــد يف البــدء بحــرف 

وتأخري آخر؟ هل يكون التصنيف بحسب رسم الحروف 

أو بحســب مخــارج األصــوات؟

فالغايــة مــن هــذا البحــث هــي الوصــول إىل طريقــة 

للناطقــني  العربيــة  الحــروف  ناجعــة يف تعليــم  علميــة 

الحــروف  تعليــم  يف  معقــوال  ترتيبــا  تعتمــد  بغريهــا، 

الحــروف يف  عــى املتعلمــني ضبــط  ييــرس  العربيــة، 

وقــت يســري مــع تفــادي الوقــوع يف الخلــط والتداخــل.

وســننظر بدايــة يف الكتابــني عــى نحــو مــن املقارنــة 

الرسيعة، لننتقل بعد ذلك إىل الحديث عن الرتتيب 

وعلــامء  الرســم،  علــامء  عنــه  تحــدث  كــام  املنطقــي، 

األصــوات، لنختــم البحــث بــرأي يف املوضــوع.

را يدي الكاارا: فألف راء: مدخل إىل يروف . 1
اللررية وأفااغثات وتأهة ولثةت

بــني  ســنعالج هــذه القضيــة مــن خــالل دراســة مقارنــة 

كتايب “ألف باء: مدخل إىل حروف العربية وأصواتها” 

لكروســن بروســتاد ومحمــود البطــل وعبــاس التونــي، 

بــني  لِــاَم  العــش،  و “أهــال وســهال” لصاحبــه املهــدي 

الكتابــني مــن اختــالف واضــح مــن حيــث تقديــم بعــض 

الحــروف وتأخــري أخــرى، وكــذا االختــالف يف املرحلــة 

التــي وجــب فيهــا تعليــم الحــركات واملــدود، فضــال عــن 

االختــالف الكبــري بــني عــدد الوحــدات التــي تــم توزيــع 

ومتبايــن، وكل  توزيــع مختلــف  وهــو  الحــروف عليهــا، 

ذلــك لــه عالقــة وطيــدة بجوهــر العمليــة التعليميــة، ألن 

الحــركات أبعــــــــــــــــاض الحــروف، وألن الحــرف املتحــرك 

مركــب مــن جوهــره ومــن أبعــاض حــروف املــد )األلــف 

وجــب  الحــروف  ـم  نعلِـّ فلــيك  واليــاء(،  والــواو  اللينــة 

اســتحضار هــذا الرتكيــب الواقــع بــني الحــرف الســاكن 

والحــركات القصــرية.

وبجهــود  بالكتابــني  ننــوه  أن  إال  بدايــة  يســعنا  ال 

رســم  يف  الكبــري  الفضــل  مــن  لهــام  ملــا  أصحابهــام، 

معــامل واضحــة يف تعليــم العربيــة للناطقــني بهــا، ونحــن 

من خالل هذه اللمحة الرسيعة ال نفاضل بني الكتابني 

لــكل واحــد  مــن أجــل أن نقــدم واحــدا ونؤخــر آخــر، إذ 

تعليالته العلمية وخريطته الذهنية التي اعتمدها قبل 

خــط كتابــه، إال أننــا وبحكــم االهتــامم باملوضــوع ميكــن 

أن نبــدي املالحظــات اآلتيــة:
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أ – من يير عدد الايدات :

جعــل كتــاب “ألــف بــاء “ مادتــه التعليميــة يف عــرش • 

وحــدات، أمــا كتــاب “أهــال وســهال” فجعلهــا ســتة 

فقط، والسبب راجع إىل أن األول خصص وحدتني 

مــع الشــدة  الثــاين فجعلهــا  أمــا  للهمــزة وأحوالهــا1 

والتنوين والسكون2، ما يعني ميل الكتاب األول إىل 

التدقيــق والتوســع أكــرث يف هــذه املســألة بالــذات.

ا- من يير غازيع املحاايات:

بالنسبة للحركات)vowel length( ُجعلت يف • 

الوحدة األوىل من كتاب “ألف باء”، بينام جعلت 

يف الوحدة الثانية يف كتاب “أهال وسهال”، ونظن 

أوال ألنهــا مل  جــدا،  أســايس  الحــركات  تقديــم  أن 

تخلــق إال للحــروف، وثانيــا ألنهــا أبعاضهــا، فــاألوىل 

أن نبدأ بالبعض لنصل إىل الكل، وثالثا ألنها تضم 

إىل الحروف كلها وتقرتن بها، لهذه األسباب نقرتح 

تقدميها. ونحب أن نذكر هنا بجهود الدكتور خالد 

أبــو عمشــة مــن خــالل كتابــه “تواصــل: سلســلة يف 

تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا الحــروف العربيــة 

القصــرية  بالحــركات  كتابــه  بــدأ  حيــث  وأصواتهــا” 

األمــر مفيــد  الوحــدة األوىل، وهــذا  والطويلــة يف 

وبعــد  وأبعاضهــا،  الحــروف  بــني  يربــط  ألنــه  جــدا، 

انتقــل  والطويلــة  القصــرية  الحــركات  مــن  انتهائــه 

مبــارشة إىل الســكون، وهــو انعــدام الحركــة3، وهــو 

انتقــال منطقــي يف تقديرنــا.

بالنســبة للتنويــن فقــد أخــر يف الكتابــني معــا، وهــذا • 

أمــر جيــد، ألن التنويــن مــن األمــور التــي ال يتعلمهــا 

الطالب يف املستوى األول بل تؤجل إىل مستوى 

متقدم.

فيــه •  يتتبــع  مل  الوحــدات  عــى  الحــروف  توزيــع 

املتقدمــني يف  العلــامء  آراء  الكتابــني  أصحــاب 

علمي: الرسم و األصوات، إال يف بعض الوحدات 

كام هو األمر يف كتاب “أهال وسهال” حيث جعل 

األشباه الخمسة )ب- ت- ث- ن – ي( يف الوحدة 

الثانيــة وهــذا محبــذ عنــد علــامء الرســم.

يتفــق الكتابــان يف البــدء باأللــف وهــذا كذلــك مــام • 

نجــده عنــد علــامء اللغــة، وســنبني دواعــي ذلــك الحقــا.

يف كتــاب “ألــف بــاء “ جعلــت الصــاد والضــاد بعــد • 

كتــاب  أمــا  الرابعــة،  الوحــدة  والشــني يف  الســني 

)الســني  األول  الــزوج  فقــد جعــل  “أهــال وســهال” 

والشــني( يف الوحــدة الثالثــة، وجعــل الــزوج الثــاين 

)الصــاد والضــاد( يف الوحــدة الرابعــة، مــا يعنــي أنــه 

رأينــا، الجمــع  بــني زوجــني كان األفضــل، يف  فــرق 

بينها يف وحدة مستقلة، ملا بني الزوجني من قرابة 

صوتية، بني السني من)الزوج األول(، والصاد )من 

الــزوج الثــاين(، وملــا بــني الســني والشــني مــن جهــة، 

وبني الصاد والضاد من جهة ثانية من مشــابهة يف 

مرســوم الخــط.

هــذه بعــض املالحظــات آثرنــا التنبيــه عليهــا، لعل ِهَمام 

أخــرى تنهــض بتأليــف كتــب أخــرى يف تعليــم العربيــة 

للناطقــني بغريهــا فتتنبــه إليهــا إن رأت فيهــا صوابــا.

امللاي  اللعمية لرتغيب غلعية الحروف:. 2

التــي مبوجبهــا  العلميــة  بتحديــد املعايــري  البــدء  آثرنــا 

رتبــت الحــروف مــن لــدن علــامء اللغــة، مل لذلــك مــن 

مــن  إذ  عــى املعلــم واملتعلــم،  إيجابــا  ينعكــس  نفــع 

العربيــة  اللغــة  معلــم  عــى  تقدرينــا،  املفــروض، يف 

للناطقني بغريها أن يكون قادرا عى التعليل، ألن اللغة 

العربية لغة منطقية، تستلزم يف معلمها معرفة الحدود 

الدنيــا يف القضايــا املرتبطــة بهــا، فــإذا تعــذر اإلملــام 

بقضايــا اللغــة، فعــى األقــل وجــب اإلملام بأساســياتها، 

ملــا بــني علــم اللغــة وتعليــم اللغــة مــن حــدود، إال أنهــا ال 

متنــع معلــم اللغــة مــن االســتفادة مــن علــم اللغــة.

إن علــم اللغــة ليــس هــو تعليــم اللغــة، ألن “دراســة 

اللغــة غــري تعليــم اللغــة، كــام أن عــامل اللغــة يختلــف عن 

معلــم اللغــة. وإذا كان معلــم اللغــة يســتطيع أن يقــوم 

يحــدث يف مجــال  عــام  بعملــه، وهــو مســتقل متامــا 
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تعليــم اللغــة، فــإن مثــل هــذا االســتقالل، ال ســبيل إليــه 
بالنســبة ملــدرس اللغــة”4

يجعــل معلمهــا يف  باللغــة ومبنطقهــا  الجهــل  إن 

مــآزق كبــرية، تفقــده ثقــة طالبــه فيــه، لذلــك فاملطلــوب 

اللغــة  علــم  “بأساســيات  اإلملــام  العربيــة  معلــم  يف 

الطبيعــة  الجوانــب ذات  الرتكيــز عــى  مــع  الحديــث، 

الوظيفيــة منــه”، 5 إذ ليــس يعقــل أن يعلــم أشــياء هــو 

نفسه يجهلها، لذلك كان الحرص يف هذه الورقة عى 

إمداد معلم العربية للناطقني بغريها، وهو يعلم طالبه 

الحــروف أن يكــون عــى بينــة مــن أمــره، فرتتبيهــا ليــس 

اعتباطيــا، لذلــك فعندمــا يعلــم بــأرسار ترتيبهــا يســهل 

عليــه األمــر، بــل ويكــون قــادرا عــى التوضيــح أو التعليــل 

إذا طلــب منــه ذلــك، ونحــن عندمــا نقــول بعلميــة اللغــة 

نعلــم  أن  الواجــب  الداخــيل فمــن  العربيــة ومبنطقهــا 

نحــن هــذا املنطــق، وأن نكــون عــى بصــرية بطبيعــة هذه 

اللغــة ومباهيتهــا، عــى األقــل العلــم بالرضوريــات، وإال 

فتدريســنا لهــا ســيكون قــارصا وجافــا وغــري مجــد.

“أداء  العربيــة خاصــة ال يســتطيع  اللغــة  إن معلــم 

عمله يشكل صحيح، إذا مل تكن له دراية علمية باللغة، 

وإال كان عليه أن يعلم شــيئا يجهله. ومن ناحية أخرى، 

التــي  الجهــود  اللغــة االطــالع عــى  يجــب عــى معلــم 

يقــوم بهــا علــامء اللغــة، واالنتفــاع بهــا يف مجــال عملــه، 

الجانــب  والنقــص. وهــذا  بالقصــور  اتســم عملــه  وإال 

مــدرس  إعــداد  الرئيســة يف  الجوانــب  أحــد  اللغــوي 
اللغــة وتأهيلــه.”6

أ - ر لبب غلدية االف

يــورد أبــو عمــرو الــداين عــدة تعليــالت عــى جعــل األلــف 

تقدمــت  و”إنــا  يقــول:  إذ  الهجائيــة  الحــروف  فاتحــة 

األلــف، وإن كانــت منفــردة للمذكــور يف الخــرب7 والنظــر 

ســورة  يف  أيضــا  ولتقدمهــا  ذلــك،  اســتحقاقها  مــن 

الفاتحــة التــي هــي أم القــرآن، ولكــرثة دورهــا يف الــكالم 
وترددها يف املنطق، إذ هي أكرث الحروف دورا وترددا”8

وهــو  دينــي،  األلــف  تقديــم  الراجــح يف  فاملعيــار 

الحرف الذي استهلت به أول سورة يف القرآن الكريم، 

ومعيار عددي يقوم عى كرثة استعامله، ومعيار ثالث 

يتمثــل يف ثنائيتــه الوظيفيــة، فتــارة ميثــل نفســه، وأخــرى 

ميثــل الهمــزة يف حــال توســطها أو تأخرهــا، “قــال بعــض 

أهــل اللغــة: إنــا تقدمــت األلــف ســائر الحــروف ألجــل 

أنها صورة للهمزة املتقدمة يف الكالم، واأللف اللينة، 

ولســائر الهمــزات أحيانــا، فلــام انفــردت بــأن تكــون صــورة 

الــواو واليــاء  الــكالم، وشــاركت  للهمــزة املتقدمــة يف 

تكــون مــرة صــورة لنفســها، ومــرة صــورة للهمــزة  يف أن 
املتوســطة واملتأخــرة قدمــت”9

ا- مليار كرثي الدوران ر ايلالامل

ويضاف إىل ما ذكر معيار كرثة الدوران يف الكالم، كام 

قــال بذلــك أبــو عمــرو الــداين يف محكمــه: “وإن تقــدم 

بعــض املتشــابهات واملزدوجــات ومــا بعــد ذلــك إىل 

آخــر الحــروف عــى بعــض، عــى قــدر الكــرثة يف الــكالم 

والقلــة، فــكل مــا كان مــن ذلــك مقدمــا عــى غــريه يف 

الرتتيــب فهــو يف الــكالم أكــرث دورانــا، إال مــا لــه مــن ذلــك 

التطــرف والتقــدم والتوســط،  صورتــان مختلفتــان يف 

وذلــك النــون واليــاء، فإنهــام وإن تأخرتــا كاملتقدمتــني 
لتقــدم أشــباههام”10

فللرتتيــب أهميتــه يف تعليــم الحــروف، فالبــاء أكــرث 

دورانــا يف الــكالم مــن التــاء، والتــاء أكــرث مــن الثــاء وهكذا 

النــون  أمــا  والخــاء،  والحــاء  الجيــم  ومثلهــا  دواليــك، 

واليــاء فعــى الرغــم مــن أنهــام متشــابهان يف الرســم، 

إال أنهــام يتخــذان صورتــني مختلفتــني وذلــك بحســب 

وضعهــام يف الكلمــة، فالتطــرف ليــس هــو التوســط أو 

التقــدم، فهــام مشــابهان للمجموعــة األوىل )ب- ت- 

ث( املتقدمــة، وتعليمهــام، وإن تأخرتــا يف الرتتيــب، 

فمشابه ألمثالهام املتقدمة يقوم عى معيار املشابهة 

يف الرســم. فقــد جــاءت البــاء والتــاء والثــاء بعــد األلــف 

“ألنهــا أكــرث الحــروف شــبها، إذ كانــت اليــاء والنــون، إذا 
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وقعتــا يف أول الكلمــة أو وســطها أشــبهتاها، فصــارت 
خمســة مشــتبهة، فأوجبــت كرثتهــا تقدميهــا”11

ت – مليار الاشاره ر الرلة

بعــض  عــى  ر  املعيــا هــذا  ن  بيــا يف  ســنكتفي 

الحــروف فقــط، ولنــا أن  املجموعــات املتشــابهة مــن 

نقيس غريها عليها، فمثال ثالثية )ب-ت-ث( و ثالثية 

املتشــابهات،  مــن  تشــكالن مجموعتــني  )ج-ح-خ(، 

تشــرتك املجموعــة األوىل يف كونهــا منقوطــة كلهــا، 

مــع اختــالف يف مواضــع النقــط، أمــا املجموعــة الثانيــة 

البــدء  كان  لذلــك  املهمــل،  وفيهــا  املنقــوط  ففيهــا 

يف ترتيــب تعليمهــا إن كانــت منقوطــة ومتشــابهة يف 

الرسم، بالحرف الذي معه نقطة واحدة ثم بالذي معه 

نقتطــان مثنــاة ثــم حامــل ثــالث نقــط، ويقــدم صاحــب 

النقطة يف األسفل، ويليه صاحب نقطتان يف األعى، 

أمــا  كــام يف مجموعــة )ب- ت- ث(.  نقــط  فثــالث 

مجموعــة )ج- ح- خ( فتكــون البدايــة بصاحــب النقطــة 

يف األســفل، ثــم الــذي ليــس منقوطــا وبعــده صاحــب 

نقطــة واحــدة يف األعــى. فالبــاء “تنقــط واحــدة، والتــاء 

اثنني، والثاء ثالثا، عى ترتيب العدد. فوجب أن تكون 

البــاء أوال، ثــم التــاء، ثــم الثــاء.. وقــد يكــون تقــدم التــاء 

لكرثتهــا، وتأخــري الثــاء لقلتهــا، إذ الكثــري أوىل بالتقديــم 
ْور”12 مــن القليــل الــدَّ

ولهــذا الرتتيــب يف النقــط تعليــل، فالجيــم والحــاء 

والخاء “ثالثة أحرف متشــابهة الصور، ليس يف حروف 

املعجــم مــا يشــبههن. فابتــدؤوا بــاألوىل، وهــي الجيــم، 

فنقطوها بواحدة من تحت. واختاروا أن يجعلوا النقطة 

مــن تحــت ألن الجيــم مكســورة، وأخلــوا الحــاء مــن النقــط 

فرقــا بينهــا وبــني الجيــم. وأمــا الخــاء فاختــاروا لهــا النقــط 
مــن فــوق ألن اللفــظ بالخــاء مفتــوح”.13

بعد هذا اإلجراء املنطقي يف ترتيب الحروف قبل 

تعليمها، تأيت مرحلة اإلدراك والتعرف عى الحروف، 

عــى مــا يكتنفهــا مــن صعوبــة ترتبــط مــرة بالتشــابه الكبــري 

بــني عــدة حــروف- إذ ال فــرق بينهــا إال يف محــل وضــع 

تــارة أخــرى- وترتبــط مــرة أخــرى  تــارة، وعددهــا  النقطــة 

باختالف رسم الحرف الواحد تبعا ملوقعه يف الكلمة، 

فرســم الجيــم مثــال يف أول الكلمــة ليــس هــو رســمها يف 

وســطها وال يف آخرهــا، لذلــك فهــي ترســم هكــذا تباعــا: 

)جــ(، )ــجــ(، )ج(.

وعــى مــا الختــالف الخــط وحجمــه وشــكله مــن أثــر 

قــد يســهل عمليــة تعليــم الحــروف أوقــد يعقدهــا، “إال 

أن كل هــذه املتغــريات قــد ال تعيــق العمليــة مــا دامــت 

شــبكية العــني قــادرة عــى تشــكيل صــورة لتلــك الكلمــة، 

هــذه  اختــالف  عليها...ورغــم  والتعــرف  إدراكهــا  أي 

األشــكال والخطــوط، فــإن الدمــاغ يعتربهــا حرفــا واحــدا، 

وهــذا الثبــات اإلدرايك هــو الــذي يجعــل إدراك أشــكال 

حــروف متشــابهة جــدا مثــل ))ب أو ت أوث( أو )ج أو 
ح أو خ(( عــى أنهــا متشــتابهة ممكنــا. “14

ومــا قيــل يف املجموعتــني الســالفتني مــام اتفقــت 

صورته، واختلفت مواضع نقطه وعددها، يقال كذلك 

يف األزواج التي تليها مثل )د – ذ( و )ر – ز(، فاألوىل 

تقديم غري املنقوط عى املنقوط.

وكذلك األمر بني )السني والشني(، فقد تقدمت 

الســني عــى شــبيهتها الشــني “كــام تقــدم غــرُي املعجــم 

من املشتبهني يف الصورة املعجَم، ألن االشتباه وقع 

بالثــاين مــن املــزدوج، ال باألوائــل، ألن األول جــاء عــى 

أصلــه مــن التعريــة، ففــرق بينهــام بــأن نقــط الثــاين، ألن 

النقط إنا استعمل ليفرق به بني املشتبه من الحروف 

وال  إليــه،  يحتــج  ذلــك مل  ولــوال  غــري.  ال  الصــورة  يف 

استعمل. فهو فرع، والتعرية أصل. واألصل يقدم عى 
الفــرع، فلذلــك تقــدم غــري املنقــوط مــن املــزدوج.”15

النظــام  عــى  البدايــة  يف  الحــروف  تعلــم  يرتكــز 

البرصي لضبط رسمها، والتمييز بني املشابهات فيها، 

االنتقــال  يحتــاج املتعلــم إىل  ويف املرحلــة املواليــة 

مــن الكتابــة إىل القــراءة فيتدخــل النظــام الســمعي، ألن 

العالقــة بــني النظامــني الســمعي والبــرصي وثيقــة جــدا 
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يف العمليــة التعليميــة، إذ “يعيــد النظــام البــرصي بنــاء 

بعــد  املركــزي  العصبــي  الجهــاز  الحــروف يف  تحليــل 

البــدء  الــرضوري  مــن  ولــذا أصبــح  لهــا.  تحليــل دقيــق 

للحــروف  وشــاملة  دقيقــة  معرفــة  املتعلــم  بإكســاب 

األبجديــة. وكــام هــو معلــوم فــإن النظــام الســمعي معني 

بشــكل كبــري بالقــراءة، لــذا فمــن الــرضوري أن تتطلــب 

الخطــوة املواليــة ترســيخ الروابــط بــني الحــروف املكتوبــة 
واألصــوات التــي ترمــز إليهــا”16

ث - املليار الصايت

وفضــال عــن املعايــري الســالفة نجــد املعيــار الصــويت، 

لذلــك ســنقترص عــى عــرض بعــض األمثلــة لبيــان هــذا 

األمــر.

إذا كانت حاجة املتعلم ماسة لتعلم الحروف التي 

تســتعمل أكــرث، فــإن التفكــري يف طريقــة تيــرس تعلمهــا 

يكــون أهــم، ألن اتفــاق صــور بعــض الحــروف يــرسع يف 

عمليــة تعلمهــا وضبطهــا برسعــة، خاصــة عندمــا نتتبــع 

التــدرج يف التنقيــط للحــروف التــي تتخــذ صــورة واحــدة 

يف رســمها بــدءا باألســفل ووصــوال إىل األعــى، أو بــدءا 

مــن نقطــة واحــدة ووصــوال إىل ثــالث نقــط.

لذلك فتعليل تقدم الجيم عى الحاء رســام راجع 

إىل النقــط، أمــا تقــدم الحــاء عــى الخــاء صوتــا فراجــع 

“لتقدمهــا عليهــا يف املخــرج مــن الحلــق، إذ هــي مــن 

الفــم، فلذلــك جــاءت  أدنــاه إىل  وســطه، والخــاء مــن 
آخــرا”17

وكذلــك األمــر بــني )الحــاء والخــاء(، فقــد “تقدمــت 

الحــاء الخــاء لتقدمهــا عليهــا يف املخــرج مــن الحلــق، إذ 

هــي مــن وســطه، والخــاء مــن أدنــاه إىل الفــم، فلذلــك 
جــاءت آخــرا”18

وقد يكون االشرتاك يف الصفري سببا يف االنتقال 

مــن حــرف إىل غــريه كــام هــو الحــال يف االنتقــال مــن 

الســني إىل الــزاي “ملؤاخــاة الســني الــزاي يف الصفــري 
الــذي هــو زيــادة الصــوت”.19

واألمــر نفســه يف االنتقــال مــن الــزوج)س- ش( إىل 

)ص - ض( ومــا بعدهــام، فهــو راجــع “ملشــاركة الصــاد 

الســني يف الصفــري والهمــس جميعا...ثــم الطــاء والظــاء 

وهــام عــى صــورة واحــدة، ملشــاركتهام الصــاد والضــاد 
يف اإلطبــاق واالســتعالء، فولياهــام لذلــك.”20

ومــام كان فيــه معيــار االنتقــال مــن حــرف إىل آخــر 

الرتتيــب،  يف  القــاف  بعــد  الــكاف  جعــل  صــويت، 

“الشــرتاكها مــع القــاف التــي وليتهــا يف مخــرج أقــىص 

اللسان...وتقدمت امليم النون لقوتها، ولزوم صوتها، 

إذ كان غــري زائــل عنهــا، مــن حيــث امتنــع إدغامهــا يف 

مقاربهــا، وكان صــوت النــون قــد يــزول عنهــا باإلدغــام، 

ويذهــب لفظهــا مــن الفــم أيضــا، فــال يبقــى منهــا إال غنــة 

مــن الخيشــوم”21

خامتة البحث:

بعــد عــرض املعايــري العلميــة التــي اعتمــدت الرســم 

والصــوت أساســا للرتتيــب، ميكــن القــول إن الكتابــني 

اللذيــن قارنــا بينهــام مل يعتمــدا هــذه املعايــري أساســا 

لتعليم الحروف العربية، وإن كنا نعتقد جازمني برضورة 

مــن جهــود املتقدمــني، ألنهــم مل يضعــوا  االســتفادة 

هــذه الحــروف وضعــا اعتباطيــا، بــل عللــوا ترتيبهــم عــى 

ْوِر يف  معايــري ذكرناهــا آنفــا، منهــا مــا يقــوم عــى كــرثة الــدَّ

االســتعامل، ومنهــا مــا يرجــع للتشــابه يف الرســم، كــام 

أرشنــا إىل ذلــك التــدرج املعتمــد يف ترتيــب الحــروف 

عى أساس النقط، ومل نغفل الجانب الصويت معيارا 

أساســا لرتتيــب األصــوات.

وال يفوتنــا كذلــك اإلشــادة والتنويــه بجهــد الدكتــور 

اعتــامدا  كتابــه  يف  وجدنــا  الــذي  عمشــة  أبــو  خالــد 

للمعايري املذكورة، فضال عى ارتكاز كتابه عى رباعية 

الركيــزة األوىل  يقــول املؤلــف بصددهــا: “أمــا  لســانية 

فتتمثــل يف تقديــم الحــروف العربيــة يف شــتى أشــكالها 

الثانيــة  الركيــزة  واملنطوقة...أمــا  املكتوبــة  وصورهــا 

فهــي تقديــم الحــروف العربيــة كلهــا أيضــا مــع الحــركات 

القصرية...وأمــا الركيــزة الثالثــة فقــد متثلــت يف تقديــم 
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الحــروف العربيــة كلهــا أيضــا مــع الحــركات الطويلــة التــي 

قلــام ظهــرت يف الكتــب الســابقة...وأما الركيــزة الرابعــة 

فهــي تقديــم كل مــا ســبق يف ســياق لغــوي تواصــيل 

مل يغفــل االهتــامم مبهــاريت االســتامع واملحادثــة ركنــي 
اكتســاب اللغــة األساســني”.22

والحمد لله رب العاملني.

املصادر واملراجع

ألــف بــاء، مدخــل إىل حــروف العربيــة وأصواتهــا، كروســن • 

بروســتاد، محمــود البطــل، عبــاس التونــي الطبعــة الثانيــة، 

مطبعــة جامعــة جــورج تــاون واشــنطن 2007؛

إضــاءات ملعلمــي اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا، عبــد • 

الرحمــن بــن إبراهيــم الفــوزان، الطبعــة الثالثــة الريــاض 2015 ؛

أهــال وســهال العربيــة الوظيفيــة للمبتدئــني )حــروف العربيــة • 

وأصواتهــا( الطبعــة الثانيــة دار جامعــة ييــل للنــرش نيــو هيفــن 

ولنــدن 2010؛

بغريهــا •  للناطقــني  العربيــة  تعليــم  يف  سلســلة  تواصــل، 

أبــو عمشــة،  العربيــة وأصواتهــا(، خالــد حســني  )الحــروف 

2016؛ األوىل  الطبعــة  كنــوز املعرفــة 

الثــاين، •  العــدد  الخطــاب،  وتحليــل  اللســانيات  مجلــة 

2015؛ املغــرب، 

املحكــم يف نقــط املصاحــف، أبــو عمــرو عثــامن بــن ســعيد • 

الــداين، تحقيــق عــزت حســن، دار الفكــر املعــارص بــريوت، 

لبنــان/ دار الفكــر، دمشــق ســوريا الطبعــة الثالثــة 1997؛
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إضــاءات ملعلمــي اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا، عبــد   4

33-32 الفــوزان ص  إبراهيــم  بــن  الرحمــن 

نفسه ص 33  5

املحكــم املحكــم يف نقــط املصاحــف، أبــو عمــرو عثــامن بــن   6

ســعيد الــداين، تحقيــق عــزت حســن، دار الفكــر املعــارص 

بــريوت، لبنــان/ دار الفكــر، دمشــق ســوريا الطبعــة الثالثــة 
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ص 67-66.
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تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ال�اقع والتطبيق

د. اميان نعمه كاظم
وزارة الرتبية، العراق

امللخص

تتميــز اللغــة العربيــة بخصائــص فريــدة ومتنوعــة ترتبــط يف نظــام ميكــن تســميته مبركــز الجاذبيــة أكــرث مــن غريهــا 

مــن اللغــات، ومــن هــذه الخصائــص األصــوات فهــي تحتــوي عــى مجموعــة كاملــة الوجــود لهــا يف أيــة لغــة ســامية 

فضــالً عــن لغــات العــامل، وهــي مجموعــة أصــوات االطبــاق : الصــاد، الضــاد، الطاء،الظــاء والقــاف ومجموعــة 

القــاف والصــوت الحنجــري  اللهــوي:  الغــني والصــوت  األصــوات الحلقيــة : الحاء،العــني والصــوت الطبقــي 

:الهمــزة. ويعــد معجــم العربيــة أغنــى معاجــم اللغــات يف املفــردات ومرادفاتهــا التــي تضــم أكــرث مــن مليــون 

مفــردة ذلــك ألن العربيــة لغــة اشــتقاق وهــدف البحــث الحــايل اىل التعــرف عــى واقــع تعليــم اللغــة العربيــة يف 

املعهد االســالمي العاملي يف كربالء/العراق للناطقني بغريها لعينة شــملت )36( دارس ودارســة بني)18و 

50(عامــا. كشــفت الدراســة ان هنــاك ضعــف يف فهــم املعــاين.أو مــا يدعــى بالفهــم القــرايئ. وصعوبــة نطــق 

بعــض الحروف.وضعــف يف االداء الكتــايب.

هــذا وقــد كشــفت نتائــج البحــث عــن ارتفــاع مســتوى التحصيــل يف حفــظ النصــوص القرآنيــة والقواعــد النحويــة، 

وضعــف يف الفهــم القــرايئ للنصــوص املقروءة.وخلــص البحــث اىل توصيــات مختــرصة.

ملدمة
تعــد اللغــة العربيــة مــن اقــدم اللغــات واغناها...فقــد 

اختارهــا اللــه ســبحانه لتكــون لغــة القــرآن الكريــم، فقــد 

بلغــت قبــل االســالم اوج كاملهــا يف التعبــري عــن كل مــا 

يخــص الحيــاة..يف الفصاحــة والنتــاج الفكــري واالديب 

شعرا ونرثا وتزامن ظهور علوم عديدة مع نزول القرآن..

فلذلــك انتــرشت الحضــارة يف العــامل االســالمي..ومن 

هــذه العلــوم : التاريــخ والطــب والكيميــاء وعلــوم اللغــة 

العربيــة مــن رصف ونحــو وبالغــة وغريها.فارتفــع شــأن 

اللغة العربية واصبحت اللغة السائدة يف بالد العرب 

واملســلمني.

تعتــرب ظاهــرة االزدواجيــة يف اللغــة العربيــة مــن اهــم 

املشكالت اللغوية التي تواجه الوطن العريب وبخاصة 

النواحــي االجتامعيــة والنفســية والرتبويــة وميكــن  مــن 

القــول ان ظاهــرة ازدواجيــة اللغــة العربيــة تعــد مــن اهــم 

القضايــا املعنيــة بالتعليــم وخاصــة تعليــم اللغــة العربيــة 

لغــري الناطقــني بهــا.

اهمية البحر

اللغــة العربيــة انــا هــو عمليــة ذهنيــة واعيــة  ان تعلــم 

الســيطرة عــى االنــاط الصوتيــة والنحويــة  الكتســاب 

واملعجميــة مــن خــالل دراســة هــذه االنــاط وتحليلهــا 

يســتند اىل  اللغــة  فتعلــم  محتــوى معرفيــا،  بوصفهــا 

اللغــة كــرشط إلتقانهــا. الواعــي لنظــام  الفهــم 

العربيــة  اللغــة  اهميــة  مــن  البحــث  اهميــة  وتتــأىت 

نفســها، فــان كثــريا مــن مناهــج التعليــم تنظــر اىل اللغــة 
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مــع   : فحســب  للتواصــل  وظيفتهــا  وان  دونيــة  نظــرة 

تقديــم  النظــرة غيبــت  والدين.هــذه  الفكــر  وعــاء  انهــا 

الثقافــة االســالمية للعــامل تقدميــا صحيحا..وكــام انــه ال 

انفصــال بــني اللغــة العربيــة مــن جهــة والديــن االســالمي 

مــن جهــة اخــرى فاألمــر ينطبــق عــى الثقافــة االســالمية 

ومــن االهميــة مبــكان التعــرض لثقافــة اصحابهــا وقيمهــم 

واتجاهاتهم واناط معيشتهم وعقائدهم. اذ اصبحت 

القــران لغــة تعبديــة يفرضهــا  نــزول  اللغــة العربيــة بعــد 

الديــن االســالمي اينــام حلــت. أن اللغــة العربيــة وحــدة 

متآلفــة العنــارص وان اهميــة عودتهــا إىل ســابق قوتهــا 

ومجدها من خالل االهتامم بطرائق توصيل هذه اللغة 

إىل املتعلمني بأسلوب عميل يعتمد عى املحاكاة، 

والتكــرار، والتطبيــق يف املجــاالت املختلفــة. وال تقــل 

الوسائل التعليمية اهمية عن املادة التعليمية نفسها 

اذ ينبغــي التمييــز بــني الوســائل التعليميــة وبــني املــواد 

التعليمية واالجهزة التعليمية اذ ليست العربة يف توفر 

الجهــاز وانــا يف توافــر املــادة اوال بحيــث تــؤدي هــذه 

املــادة اىل اكســاب املتعلــم الخــربة املطلوبــة.

ومــن املــواد التعليميــة : الكتــب املقررة،املصــادر 

ئــح  لرشا ا  ، ملجــالت وا لصحــف  ا  ، جــع ملرا وا

تســجيالت  واذاعيــة،  تلفزيونيــة  والشــفافيات،برامج 

صوتية، لوحات مصورة،خرائط، ناذج ومجسامت....

وغريها، ومدرسو ا اللغة يحتاجون اىل املواد التعليمية 

مــواد يف  عــدة  اىل  يحتاجــون  وقــد  تدريســهم  اثنــاء 

الــدرس التعليمــي الواحــد، ذلــك ان اللغــة ماهــي اال 

صــورة رمزيــة للواقــع واملــدرس ال يســتطيع ان يقــرب مــا 

ربــط بينهــام ربطــا محكــام الرمــز والواقــع اال اذا  بــني 

طريــق  عــن  مبــارشة  خــربة  اىل  طالبــه  يقــود  امــا 

ينقــل  و  الحياتيــة،أ  املواقــف  يف  الواقــع  مشــاهدة 

اليهــم الواقــع مصــوراً او مســموعاً او ملموســاً عــن طريــق 

الحــواس.

نقــل  وللغــة العربيــة جانــب انفعــايل فهــي وســيلة 

العواطــف. عــن  والتعبــري  املشــاعر واالحاســيس 

غلريف العتة
لقد اجتهد العديد من العلامء سواء يف علم النفس، 

أو يف علــم الرتبيــة أو يف علــم االجتــامع أو علــم اللغــة، 

يف تقديــم تعريفــات كثــرية للَغــة. وســنتعرض لبعــض 

هــذه التعريفــات:

اللغــة هــي: نظــام مــن االســتجابات يســاعد الفــرد 

عــى االتصــال بغــريه مــن األفــراد، أي أن اللغــة تحقــق 

وظيفة االتصال بني األفراد بكافة أبعاد عملية االتصال 

وجوانبهــا.

وهي: مجموعة من الرموز متثل املعاين املختلفة 

نوعــان:  واللغــة  اإلنســان،  بهــا  اختــص  مهــارة  وهــي 

لفظيــة وغــري لفظيــة، وهــي وســيلة االتصــال االجتامعــي 

والعقيل، وهي إحدى وســائل النمو العقيل والتنشــئة 

االجتامعيــة والتوافــق االنفعــايل وهــي مظهــر قــوي مــن 

مظاهر النمو العقيل والحي والحريك، وتحتل اللغة 

جوهــر التفاعــل االجتامعــي.

وهــي :عبــارة عــن أصــوات ورمــوز تجمــع يف شــكل 

كلــامت وجمــل توضــع يف شــكل تراكيــب لغويــة.

وهــي :نظــام لألصــوات يســتخدمه الفــرد لالتصــال 

لــه  أو بشــكل مكتــوب  باآلخريــن يف مجتمعــه شــفاهياً 

ســياق.

اتصــال وتعبــري  أداة  أنهــا:  وقــد عرفها)ديوي(عــى 

تحتــوي عــى عــدد مــن الكلــامت بينهــا عالقات تركيبية؛ 

تســاعد عــى نقــل الثقافــة والحضــارة عــرب األجيــال.

وعرفهــا آخــرون عــى أنهــا: قــدرة ذهنيــة تتكــون مــن 

مجموع املعارف اللغوية مبا فيها املعاين واملفردات 

واألصوات والقواعد واألصوات والقواعد التي تنظمها 

جميعاً، وهذه القدرة تكتسب وال يولد بها، وإنا يولد 

ولديه اســتعداد فطري الكتســابها.

الصوتيــة  الرمــوز  مــن  مجموعــة  هــي:  اللغــة  إذن 

معــني،  نظــام  يحكمهــا  والتــي  واملكتوبــة  املنطوقــة 

والتــي لهــا دالالت محــددة، يتعــارف عليهــا أفــراد ذوو 

ثقافــة معينــة، ويســتخدمونها يف التعبــري عــن حاجاتهــم 
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وحاجــات املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، ويحققــون بهــا 

بينهــم”. االتصــال فيــام 

خصائص العتة

تعددت خصائص اللغة تبعاً للنظريات والتخصصات 

التي تناولت اللغة. وميكن ايجاز أهم الخصائص التي 

أجمع عليها العلامء بالنقاط اآلتية:

اللغة من أهم وسائل االتصال بني الناس.

للغــة معــان محــددة وواضحــة يف املجتمــع الــذي 

يتحــدث فيــه أفــراده بتلــك اللغــة.

اللغة تعبري عن خربات اإلنسان ومعارفه وتجاربه.

تتأثر اللغة بعوامل الوراثة وبسالمة أجهزة النطق.

اللغــة معــرّبة عــن قــوة التامســك بــني أفــراد األمــة، 

فهــي أحــد مقوماتهــا.

الفــرد،  فيــه  يعيــش  الــذي  باملجتمــع  اللغــة  تتأثــر 

فبعض القبائل العربية لديهم أكرث من )20( كلمة تدل 

عى اسم الَجَمل، واألسكيمو لديهم )120( كلمة تدل 

عــى معنــى الثلــج، وقبائــل الغــارو يف بورمــا

لديهم )92( كلمة تصف األرّز وأنواعه.

تنقســم اللغــة إىل نوعــني: لغــة اســتقباليه وتتطلــب 

الســمع والفهــم، وأخــرى تعبرييــة تتطلــب انتــاج اللغــة 

اللغــة  تركيــب  قواعــد  وفــق  واملكتوبــة  املنطوقــة 

وصياغتهــا.

اللغــة قابلــة للتغــري والتطــور؛ بــل يشــري بعضهــم إىل 

أنهــا متيــل نحــو التبســيط مــع مــرور الزمــن.

قواعــد  تفرضهــا  بقواعــد وقوانــني  اللغــة محكومــة 

إليــه. تنتمــي  الــذي  اللغــة يف املجتمــع 

اللغــة وســيلة التواصــل بــني األجيــال؛ فهــي وســيلة 

لنقــل الــرتاث الثقــايف والحضــاري عــرب الزمــن.

اللغة لها معان رمزية حيث تســتطيع وصف أشــياء 

غائبة.

تحمــل اللغــة معــان ومعلومــات ضمنيــة عــن الزمــان 

واملــكان.

اللغــة تحمــل قابليــة اإلبــداع ملســتخدميها، كــام هــو 

الحــال يف الكتابــات األدبيــة والفنيــة والشــعرية.

اللغــة مركبــة؛ ألنهــا تنطلــق مــن الحــرف إىل الكلمــة 

ثــم الجملــة.

وظيفة العتة

اللغــة،  لوظائــف  بالنســبة  مختلفتــان  نظرتــان  هنــاك 

فالنظــرة األوىل تركــز عــى الجانــب العقــيل مــن اللغــة، 

وهو التعبري عن األفكار والعواطف واالنفعاالت، والثانية 

تركز عى الجانب االجتامعي منها وهو ترصيف شئون 

نظــرة فاحصــة إىل هذيــن  اإلنســانية، ولكــن  املجتمــع 

الجانبني ترينا أنهام متكامالن، فكام أن الفرد يستخدم 

اللغة أحياناً ليك يعرب عن نفسه ومشاعره وأفكاره، فهو 

يستخدمها يف الوقت نفسه بهدف االتصال بغريه من 

أفــراد مجتمعــه، ويعنــي هــذا أن لٌلغــة مغــزى

فرديــاً ومغــزى اجتامعيــاً، فحــني يتحــدث الفــرد إىل 

يخاطبهــم ويناقشــهم يغلبهــم  نفســه يتخيــل أشــخاصاً 

يــرس منهــم ويغضــب،  أخــرى،  ويغلبونــه أحيانــاً  أحيانــاً 

يقــرب منهــم وينــأى عنهــم، فعــن طريــق اللغــة

يستطيع الفرد جمع األفكار التي نشأت عن موقف 

عــن حــل  للبحــث  ليتخذهــا منطلقــاً  تعليمــي معــني، 

للموقــف املشــكل الــذي يواجــه.

التفكــري،  لتنميــة  أنهــا وســيلة  اللغــة  فمــن وظائــف 

فاإلنســان يــدرك العــامل أوالً عــن طريــق حواســه، لكنــه 

حــني يكــرب يســتخدم اللغــة يف تجميــع هــذه املــدركات 

أو  عنــارص  أو  فئــات  صــورة  ويف  مجــردة  صــورة  يف 

باللغــة. مفاهيــم، وال ســبيل إىل ذلــك إال 

وهــي  أخــرى  وظيفــة  اللغــة  أن  البعــض  يــرى  كــام 

مــن  اإلنســان  تخليــص  بالتعبــري هنــا  التعبــري، واملــراد 

انفعاالته عن طريق اللغة، كام يظهر يف اإلنتاج األديب 

الــذي يعــرب فيــه األديــب عــن خلجــات نفســه

أهمهــا  االنســان،  حيــاة  وظائــف خاصــة يف  ولهــا 

االجتامعيــة. الوظيفــة 
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يف ضــوء الخصائــص الســابقة، فإنــه يجــب توظيــف 

اللغــة مــن خــالل املناشــط التعليمــة املتعــددة والتــي 

من خاللها يتعلم الطالب ويكتسب املهارات اللغوية 

الالزمــة لــه، فيجــب االهتــامم باألنشــطة التــي تســاعد 

عــى االســتامع والتحــدث ثــم القــراءة والكتابــة، فعندمــا 

يســمع الطالــب أصــوات الحــروف املختلفــة، وكذلــك 

اهتامماتــه  محيــط  يف  باألشــياء  الخاصــة  الكلــامت 

التــدرج  ثــم  أوالً،  برمــزه  الــيشء املحســوس  ربــط  أي 

لألشــياء املجــردة وربطهــا برمزهــا يف ضــوء خصائــص 

األنشــطة  خــالل  مــن  أنــه  كــام  التعليميــة،  املرحلــة 

واألنشــطة  الحركيــة،  واألنشــطة  والدراســية  التمثيليــة 

الفنية، يكتسب بعض األساليب الكالمية كاالستفهام 

واألمــر والنهــي وتكويــن جملــة بســيطة مناســبة لبعــض 

املواقــف أو الصــور املرســومة. وعندمــا نقــدم للطالــب 

فيســتمع  وينفعــل  يتفاعــل  فإنــه  املختلفــة  األنشــطة 

للقصــة ويحــاول التعليــق عليهــا ببعــض الكلــامت، وقــد 

يشــري إىل صــورة بالحجــرة ويحــاول قــراءة الكلمــة التــي 

يراهــا.

موثجية البحر

اعتمد البحث املنهج الوصفي التحلييل

عيوة البحر

شملت عينة البحث الحايل عى ست وثالثون طالبا 

وطالبة ترتاوح اعامرهم بني 18 و50عاماً. من جنسيات 

مختلفة وكام يأيت:

 الجنسية الجنس )ذكور_ اناث( العمر

25_ 18 4-2 إندونيسيا

35 _25 4-4 نيجرييا

50_35 7-9 باكستان

35-25 3-3 الهند

مــادة  اســتخدمت طريقــة املحــارضة يف تدريــس 

النصــوص  حفــظ  عــى  تعتمــد  والتــي  العربيــة  اللغــة 

االســتجواب. املعاين.وطريقــة  واعطــاء  واالســتامع 

واملناقشــة

وتأسيســا عــى مــا تقــدم فــان مــن اساســيات تعليــم 

اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا تتبلــور مبــا يــأيت :

_ان يكــون التعليــم مبينــا عــى الجمــع بــني نظريتــي 

اللغــة  فــروع  مــن  فــرع  نعتــرب اي  فــال  والفــروع  الوحــدة 

العربيــة قســام قامئــا بذاتــه منفصــال عــن غــريه

_ ان الوقت املتاح للتدريس يف اي برنامج لغوي 

احــدى املشــكالت االوليــة  هــو وقــت محــدود ولعــل 

التــي يجــب حلهــا هــي تحديــد مــا ينبغــي اختيــاره مــن 

مــن اللغــة الــكيل.

الدرالات السارلة

1- ادراكات املدرسني ملشكالت تعليم اللغة العربية 

الــوزان،  محمــد  ختــام   / وتعلمهــا  بغريهــا  للناطقــني 

الجامعــة   / االردن  عــامن،  الخيــاط:  محمــد  ماجــد 

االردنيــة.2015

ادراكات  عــى  التعــرف  الدراســة  اســتهدفت 

العربيــة  اللغــة  املدرســني انفســهم ملشــكالت تعليــم 

بخــربة  ذلــك  وعالقــة   , وتعلمهــا  بغريهــا  للناطقــني 

اللغــة  مــدريس  مــن  57 مدرســا  مــن  لعينــة  املــدرس 

تكونــت  اســتبانة  للناطقــني بغريها..مطبقــني  العربيــة 

نتائــج الدراســة عــى عــدم وجــود  مــن 52فقرة..دلــت 

فــروق دالــة احصائيــا إلدراكات املدرســني ملشــكالت 

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها التي تعود لخربة 

املــدرس.

اعــداد  يف  واالنرتنــت  الحاســوب  2-اســتخدام 

للناطقــني بغريهــا /  العربيــة  اللغــة  وتدريــب معلمــي 

بجامعــة  اللغويــات  معهــد   / القحطــاين  عــيل  ســعد 

ســعود.2012 امللــك 

م  ســتخدا با يــف  لتعر ا اىل  لبحــث  ا هدفــت 

معلمــي  وتدريــب  اعــداد  واالنرتنــت يف  الحاســوب 

الكشــف  مــن خــالل  للناطقــني بغريهــا  العربيــة  اللغــة 
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عــن اتجاهــات الطــالب املعلمــني نحــو مفــردات مقــرر 

تقنيات تعليم اللغة.وكانت هناك فروق دالة احصائيا 

بــني متوســطات درجــات افــراد العينــة تعــزى اىل متغــري 

فيهــا. والجامعــة املتخــرج  العمــر  التخصــص، 

خرائــط  لطريقتــي  التكامــيل  االســتعامل  اثــر   -3

املفاهيــم والعصــف الذهنــي يف تدريــس قواعــد اللغــة 

العربيــة للناطقــني بغريهــا عــى تحصيــل طــالب الصــف 

الحــادي عــرش االعــداد ي واتجاهاتهــم نحــو التكامــل / 

مولــود حمــد، وعامــر خالــد / جامعــة دهــوك / العــراق.

االســتعامل  اثــر  عــى  التعــرف  البحــث  اســتهدف 

التكاميل لطريقتي خرائط املفاهيم والعصف الذهني 

يف تحصيل طالب الصف الحادي عرش االعدادي يف 

مــادة قواعــد اللغــة العربيــة واتجاهاتهــم نحــو االســلوب 

التجريبــي  التصميــم  الباحثــان  التكاميل..اســتعمل 

البعــدي،  االختبــار  ذات  املتكافئــة  املجموعــات  ذا 

مجموعــة تجريبيــة درســت وفــق االســتعامل التكامــيل 

لطريقتــي خرائــط املفاهيــم والعصــف الذهنــي واخــرى 

ضابطــة درســت حســب الطريقــة التقليديــة.

اســتنتج البحــث ان االســتعامل التكامــيل لطريقتــي 

فعــال يف  اثــر  الذهنــي  والعصــف  املفاهيــم  خرائــط 

تحصيــل الطــالب وان اتجاهاتهــم حــول هــذا االســلوب 

كانــت ايجابيــة.

مواقشة الدرالات السارلة:

اثنــني  او  جانــب  عــى  الســابقة  الدراســات  اكــدت 

مــن جوانــب العمليــة التعليميــة وليــس عــى جوانبهــا 

لخــربة  تعــود  النتائــج  مجتمعــة. يف دراســة ختــام كان 

املدرس. ويف دراســة ســعد القحطاين من الســعودية 

كان التأكيد عى الوسيلة التعليمية وتخصص املدرس 

ايضا. اما دراسة مولود وعامر فأسفرت نتائجها كذلك 

عــى طريقــة التدريس.امــا البحــث الحــايل فأكــد عــى 

جوانــب العمليــة التعليميــة متمثلــة بالطالــب واملنهــج 

واملعلــم وذلــك يف التعــرف عــى واقــع التعليــم للغــة 

العربيــة لعينــة متباينــة االعــامر والبلــد الــذي وفــدوا منــه 

فضــال عــن اختــالف الســنتهم.

الضعــف  عــن  الســابقة  الدراســات  كشــفت  اذن 

الحاصــل يف اللغــة العربيــة لــدى الطلبــة غــري العــرب و

التدريــس واملنهــج  ألســباب مختلفــة منهــا طرائــق 

املقــرر ومــدرس املــادة وهــذه االســباب كلهــا مهمــة

حثــني  لبا ا مــن  منهــا  لــكل  لتصــدي  ا ويجــب 

واملختصــني وهــذا مــا توصــل اليــه البحــث الحــايل يف 

تــه توصيا

اجراءات البحر

عينة البحث :

اختريت العينة قصديا اذ يســتخدم هذا االســلوب 

يف البحــث اذا كان افــراد املجتمــع االصــيل معروفــاً

ان تصميم البحث ذات املنحى الفردي هو أنسب 

التصاميم استخداماً للبحث الحايل لألسباب اآلتية:

ليس هناك مجموعة تجريبية فأداء الفرد نفسه يف 

الظروف التجريبية املختلفة ينوب عن ذلك.

الطلبــة  تحصيــل  عــى  الدراســة  نتائــج  اعتمــدت 

االكادميــي وذلــك بطــرح ســؤال ملــدريس اللغــة العربيــة 

يف املعهــد االســالمي العاملــي يف كربــالء :

مــدى اســتفادة طلبــة املعهــد مــن غــري العــرب مــن 

تعلمهــم مــادة اللغــة العربيــة ؟

العــرب لديهــم  الطلبــة غــري  الدراســة :ان  كشــفت 

القدرة عى حفظ النصوص القرآنية والقواعد النحوية 

للغــة..اال ان هنــاك قصــور يف الفهــم القــرايئ للــامدة.

يف  املعــارصة  املدرســة  دور  يتحــدد  اذ    

محاولــة التعــرف عــى املهــارات والقــدرات التــي يجــب 

توافرهــا لــدى املتعلــم ملعــارصة املتغــريات الحديثــة 

ومواكبــة تطــورات العــرص، ومــن تلــك املهــارات مهــارة 

الفهــم القــرايئ، والتــي تعــد املفتــاح الرئيــي إلدراك 

العلميــة ألي موضــوع. املــادة  ومعرفــة 

وللفهم القرايئ عدة تعار يف نذكر منها :
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الفهــم القــرايئ: هــو القــدرة عــى بنــاء واســتيعاب 

النــص املكتــوب. املعنــى مــن 

الفهــم القــرايئ : العمليــة التــي تحتــوي عــى عــدة 

خطــوات، يتــم مــن خاللهــا القــارئ ببنــاء عــدة توقعــات 

وتنبؤات حول ما يتوقع حدوثه بعد قراءة املادة وذلك 

بربــط خربتــه باملوضــوع مبــا هــو مكتــوب يف النــص.

القــرايئ  للفهــم  الســابقان  التعريفــان  خــالل  ومــن 

يتضــح الهــدف مــن أي مــادة مقــروءة هــو فهــم املعنــى 

أساســا، والخطــوة العمليــة تتمثــل يف ربــط خــربة القــارئ 

بالرمــز املكتــوب، ألنــه أول أشــكال الفهــم. والفهــم يف 

الرمــز واملعنــى،  بــني  الصحيــح  الربــط  يشــمل  القــراءة 

وإيجاد املعنى يف السياق واختيار املعنى املناسب، 

وتنظيــم األفــكار، وتذكــر هــذه األفــكار واســتخدامها يف 

األنشــطة الحــارضة املســتقبلية.

وللفهم القرايئ عدة مهارات منها ما يأيت:

إعطاء الرمز معناه.( 1

فهــم الوحــدات األكــرب مــن مجــرد الرمــز، كالعبــارة ( 2

والجملــة والفقــرة والقطعــة كلهــا.

القراءة يف وحدات فكرية.( 3

املعنــى ( 4 واختيــار  الســياق  مــن  الكلــامت  فهــم 

. ســب ملنا ا

فهم املعاين املتعددة للكلامت.( 5

القدرة عى اختيار األفكار الرئيسية وفهمها.( 6

القدرة عى إدراك التنظيم الذي اتبعه الكاتب.( 7

القدرة عى االستنتاج.( 8

القدرة عى فهم اتجاه الكاتب.( 9

القدرة عى االحتفاظ باألفكار.( 10

وقد خلص البحث اىل التوصيات اآلتية :

كأحــد •  التعــاوين  للتعلــم  اســرتاتيجيات  تبنــي   -1-

العربيــة اللغــة  تدريــس  الفعالــة يف  األســاليب 

– 2- تنفيــذ املزيــد مــن الدراســات حــول مهــارات • 

فنــون اللغــة العربيــة، وبالــذات مهــارة الفهــم القــرايئ 

وذلــك باســتخدام احــد أســاليب التعلــم التعــاوين

تدريبيــة وورش عمــل ملعلمــي •  عقــد دورات   -3-

اللغــة العربيــة لتدريبيهــم عــى التخطيــط لتدريــس 

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا مــادة 

اللغــة •  بنــاء املناهــج الدراســية ملــادة  - 4- رضورة 

العربيــة بحيــث تتضمــن قــدراً مــن األنشــطة الصفيــة 

الجامعية بحيث تتيح للطالب غري العرب التفاعل 

مــع غريهــم مــن الطلبــة العــرب.

رغباتــه  املتعلــم ومعرفــة  دراســة شــخصية  5- رضورة 

اللغــة. تعلــم  ليســهم يف ســهولة 

املصادر واملراجع

احمــد عبــد الرحمــن حــريس : )2011( املشــاكل الرتكيبيــة   1

الصومــال. العربيــة يف  اللغــة  متعلمــي  تواجــه  التــي 

اللغــة  بــني  العالقــة   )1985( : احمــد عبدالرحمــن حــامد   2

الفكــر واللغــة، دار  بــني  اللزوميــة  والفكــر،د راســة للعالقــة 

الجامعيــة املعرفــة 

الكتــاب  اللغــة،دار  نظريــات يف   )1973( : انيــس فريحــة   3

بــريوت

كليــة  والفكــر، مجلــة  اللغــة  عبــاس: جدليــة  كاظــم  حامــد   4

3 97د  /العــدد  اآلداب 

دحية مسقان : )2007( نحو اسرتاتيجية تعلم اللغة العربية   5

الفعــال للناطقــني بغريهــا.4

التعلــم  أســاليب  الديــب، محمــد )2004( دراســات يف   6

الكتــاب5 عــامل  القاهــرة.  التعــاوين، 

راتب قاسم عاشور :)2015( فنون العربية وتدريسها. 5  7

رحــاب الزنــايت : تنميــة مهــارة االســتامع باســتخدام الوعــي   8

الفنولوجــي والتعلــم القائــم عــى املهــام، دار كنــوز املعرفــة 

بــاألردن.

9  عائشة خوري عهد،)2011(،اللغة العربية واقعا وتطويرا.8

طرائق تدريس اللغة العربية يف ضوء الرتبية الحديثة :نادر   10

مصــاروة9
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محمود وفلوح تكنلوجيا الرتبية والوسائل واملواد التعليمية   11

املعينــة،يف تدريــس اللغــة العربيــة

صحراوي،مسعود:)2004(االسس العلمية التعليمية للغة   12

العربيــة: جامعــة باتنــة، الجزائــر.11

رضــا احمــد حافــظ:)2003( تطويــر برنامــج اعــداد معلمــي   13

ومتغرياتــه. العــرص  متطلبــات  العربيــة يف ضــوء  اللغــة 

يف  العربيــة  “تعليــم   :)1988( طعيمــة  أحمــد  رشــدي   14

وأولويــات  العمــل  بــني مشــكالت  اإلســالمية  املجتمعــات 

الربــاط 1988م،  ديســمرب  ع8  املوقــف،  مجلــة  التنفيــذ” 

هدايــة ابراهيــم: )2008( برنامــج مقــرتح لعــالج الصعوبــات   15

اللغوية الشائعة يف كتابات داريس اللغة العربية الناطقني 

التقابــيل،  التحليــل  اإلنجليزيــة يف ضــوء مدخــيل  باللغــة 

وتحليل األخطاء، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات الرتبوية، 

جامعــة القاهــرة.
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 تعليمية مهارة القراءة لدى متعلمي اللغة العربية 
لغري الناطقني بها

د. م�شعود غريب
جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

امللخص

يهــدف الباحــث إىل دراســة وتقديــم أنجــع الطرائــق الرتبويــة لتعليميــة مهــارة القــراءة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 

غــري الناطقــني بها،مــع إبــراز أهميــة كل جهــد يبــذل مــن أجــل تيســريها معتقــدا أن العــرس القــرايئ ال يعــود إىل 

اللغــة يف حــد ذاتهــا بقــدر مــا يعــود إىل طرائــق تعلّمهــا وتعليمهــا وكــذا التعــرف عــى العوائــق واملشــكالت التــي 

تواجــه املتعلـّـم الناطــق بغــري العربيــة عنــد تعلّمــه هــذه األخرية،ومحاولــة تقديــم مــا يســاعده عــى التغلــب عــى 

تلــك الصعوبات،مســتفيدا مــن الخــربات التــي حققــت تقدمــا ملموســا يف إطــار تعليــم وتعلّــم اللغــة العربيــة 

لغــري الناطقــني بهــا.

الكلامت املفتاحية: تعليمية، غري الناطقني بالعربية، مهارة، قراءة، أهداف، طرائق، مشكالت.

ملدمة

العربيــة  اللغــة  مهــارات  تدريــس  موضــوع  أن  الشــك 

للناطقــني بغريهــا مــن أهــم املوضوعــات التــي تحظــى 

باهتــامم كبــري بالنظــر إىل ازديــاد املتعلمــني املقبلــني 

عى تعلّم العربية،وإن كانت الدوافع مختلفة،فهناك 

يتعلمهــا  مــن  وهنــاك  القــرآن،  يتعلمها»لفهــم  مــن 

لدراســة الثقافــة اإلســالمية وهنــاك مــن يتعلمهــا بغــرض 

االلتحاق بالدراســات اإلســالمية والعربية يف املعاهد 

البــالد  البــالد العربيــة، أو غريهــا مــن  والجامعــات يف 

اإلســالمية وغــري اإلســالمية، وهنــاك مــن يتعلمهــا مــن 

أجــل الحيــاة والعيــش يف البــالد العربيــة، وهنــاك مــن 

أو  اقتصاديــة  أو  سياســية  خاصــة  ألغــراض  يتعلمهــا 

تجاريــة أو عســكرية أو قانونيــة أو طبيــة أو هندســية أو 

الــذي  أو إعالميــة أو سياســية...«1.األمر  ديبلوماســية 

يتطلــب بــذل كل الجهود،واملزيــد مــن البحــوث ســواء 

الصعوبــات  تعليمها،وكــذا  أو  بتعلّمهــا  يتعلــق  فيــام 

التــي تعيــق تعلمهــا بيرس،وتحــدُّ مــن انتشــارها، وكذلــك 

الكثــري  تنفــري  التــي تعمــل عــى  التصــّدي للمحــاوالت 

مــن أبنــاء املســلمني غــري العــرب، ومــن غــري املســلمني 

بهــم  املغــّرر  بالبعــض  دفــع  مــاّم  العربيــة؛  تعلّــم  مــن 

رموهــا  الذيــن  بعــض املســترشقني  أقــوال  ترديــد  إىل 

بالعقم والجمود عندما»عكفوا عى جمع قواعد اللغة 

العربيــة يف كتــب تشــبه كتــب قطــر النــدى واألشــموين 

وغريها،إال أنهم قّربوها إىل متناول غري العرب بكتابتها 

مزيجا من اللغتني من العربية ولغة املؤلف...واتفقت 

املبتــدئ  املتعلــم  مجابهــة  يف  األوروبيــة  املعاهــد 

الحيوان،والبيــان  الكتــب ككتــاب  أّمــات  مــن  بفقــرات 

مــن  ومختــارات  البالغــة  وأرسار  والكامــل  والتبيــني 
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املعلقــات الســبع فنّفــرت الكثــري مــن أبنــاء املســلمني 

مــن غــري العــرب مــن تعلــم العربيــة«2.

وبالنظر إىل أهمية مهارة القراءة والتي تجسد البعد 

املهاري، أو النفي حريك يف مجال تعلّم اللغات أو 

تعليمهــا، كان اختيــاري لهــذا املوضــوع البالــغ األهميــة 

واملوسوم بـ:تعليميّة مهارة القراءة لدى متعلمي اللغة 

العربيــة غــري الناطقــني بهــا. بغيــة املســاهمة يف نــرش 

العربيــة وتيســري تعلّمهــا باعتبارهــا لغــة اإلســالم.

ولإلجابــة عــن اإلشــكالية الرئيســة اآلتية:مــا هــي أنجــع 

الطرائق لتعليم مهارة القراءة لدى متعلمي اللغة العربية 

غــري الناطقــني بها؟وكيــف ميكــن تذليــل الصعوبات التي 

اآلتيــة:  الخطــة  اتبعــت  تحــول دون تحقيــق أهدافهــا؟ 

مقدمــة- مدخل)اللغــة العربيــة مكانتهــا، خصائصهــا، 

تعليمهــا لغــري أبنائهــا(- مهــارة القــراءة- تطــور مفهومهــا- 

لغــري  تعلّمهــا  مشــكالت  تعليمهــا-  طرائــق  أهدافهــا- 

الناطقني بها- خامتة وتضم أهم النتائج املتوصل إليها.

مدخل:

مكانة العتة اللررية:

مكانــة  العــامل  لغــات  بــني  مــن  العربيــة  اللغــة  تحتــل 

مرموقة،وكيــف ال وهــي لغــة قــد رشفهــا رب العاملــني 

وأنــزل بهــا كتابــه الخالــد القــرآن الكريم،فقــد كان لنزولــه 

بها»أعظــم أثــر يف توطيــد هــذه اللغــة وتثبيــت دعامئهــا 

وتقويــة ســلطانها عــى األلســنة«3.

منزلــة  اإلســالمية  األمــم  جميــع  عنــد  أنزلــت  ولــذا 

يقــوم  اللذيــن  والحديــث  القــرآن  لغــة  مقدســة»ألنها 

بهــا جميــع  ألــف  التــي  عليهــام الديــن اإلســالمي،وهي 

كتــب التفســري والســنة والفقــه واألصــول والتوحيــد ومــا 

إىل ذلك«4.إضافة إىل»دقة قواعدها النحوية، وغزارة 

مفرداتهــا، وخصــب مناهجهــا يف االشــتقاق، وقياســيّة 

أوزانها، واختصاص كثري من هذه األوزان بالداللة عى 

معــان معينــة، وســعة صدرهــا حيــال التعريــب واملجــاز 

والكنايــة والنقــل، وشــدة حرصهــا عــى جــامل األســلوب 

وبالغة العبارة، وتوخيها الوصول إىل الغرض من أقرب 

الطــرق وأكرثهــا مالءمــة ملقتضيــات األحــوال... «5.

فتمكــني غــري الناطقــني بهــا مــن تعلّمهــا، وبخاصــة 

مــن أبنــاء املســلمني جــزء ال يتجــزأ مــن خدمــة اإلســالم 

وتعزيز مكانته،فعلينا أن نبذل كل جهد من أجل تيسري 

تعلمها وتعليمها،والعمل عى تذليل الصعوبات التي 

تحــدُّ مــن انتشــارها؛ ألنهــا يف الحقيقــة لغــة مــن الســهل 

تعلمهــا حيــث الصعوبــة املزعومــة تكمــن يف الطرائــق 

واألســاليب املتبعــة يف تعليمهــا.

خصائصثا

يف  لــه  مقــال  يف  الســطوطي  حســن  األســتاذ  أشــار 

جريدة التجديد6 إىل أهم خصائص اللغة العربية التي 

جعلتهــا تحمــل الديــن والدنيــا نذكــر منهــا :

أن •  املســتعملني  مّكــن  وإعرابهــا  معربــة  لغــة  أنهــا 

التعابــري. و  الجمــل  برتاكيــب  يتالعبــوا 

كرثة املرتادفات.• 

يف ألفاظهــا نغمــة، ويف أوزانهــا دقــة، ويف النطــق • 

بهــا جــرس، ولهــا يف اآلذان وقــع.

التشكيل يؤمن اللغة العربية.• 

صيغة املثنى إحدى مميزات اللغة العربية.• 

اللغة العربية لغة القرآن.• 

ومــن خصائصهــا أيضــا منهجهــا7 يف تعریــب األلفــاظ 

حــروف  بتحویــل  إمــا  العــريب  يقــوم  حيــث  األعجمیــــة 

كقــول  فيهــا،  الزیــادة  أو  منهــا  بالنـــقص  الدخیــل 

وهــو  وبرنامــج  درم،  أصلــه  يف  وهــو  العرب:الدرهــم 

برنامــه،أو إبــدال الســین مــن الشــین، والــالم مــن الــزاي، 

كقولهم:نیســابور وهــو بالفارســیة نیشــابور وإســامعیل 

وهــو إشــامئیل،أو التعریــب بطـریقـــة الجمــع بیــن كلمتیــن 

ــة واحـــدة مثــل جامــوس وهــو معــرب مــن  مركبتیــن بكلمــ

وكذلــك  مختلــط،  ومیــش مبعنــی  بقــرة،  كاو مبعنــی 

ســكباج وهو مركب من ســك أي خل و با أي طعام،أو 

يقــوم بتغییــر الحــروف األعجمیــة وفقــا لــألوزان العربیــة، 
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كقولهــم فــردوس وهــو يف أصلــه برادایــس وكعــك وهــو 

تعریب كاك،أو رمبا يقوم بإبدال الكاف جیمــا والجیم 

كافا أو قافا لقرب أحدهام إلی اآلخر، كـقولهم: جورب 

وهــو يف األصــل كــورب، و كربــج وهــو قربــق.

غلعيمثا لت  أروائثا

لقــد انتــرشت العربيــة واتســعت دائــرة املتكلمــني بهــا 

الفتوحــات  إثــر  ومغاربها،وذلــك  األرض  مشــارق  يف 

اإلســالمية إال أنــه»ال توجــد بــني أيدينــا دراســات موثّقــة 

عــن الطريقــة التــي اتبعهــا املســلمون يف نــرش العربيــة 

يف البــالد التــي فتحهــا اإلســالم، أكان ذلــك باالختــالط 

املبــارش، أم بتعليــم منظــم عــى هيئــة مــا ؟ «8.

لــذا مل يتــوان املشــتغلون بتعليــم العربيــة لغــري أهلهــا 

لتحقيــق  الطرائــق  أيــرس  عــن  وباســتمرار  البحــث  عــن 

أرسع  وكتابــة، ويف  وقــراءة  نطقــا  املطلوبــة  الكفــاءة 

وقــت ممكن،حيــث الباحــث يف هــذا املوضــوع يشــعر 

دومــا » بالحاجــة للمزيــد مــن البحــوث يف موضوعاتــه 

املختلفــة ســواء مــا تعلــق بتعلــم املهــارات وتعليمهــا،أو 

املتعلــم،أو املــدرس، أو املناهــج، أو طــرق التدريــس، 

مــن  العربيــة  طلبــة  عــدد  تزايــد  مــع  خاصــة  غريهــا  أو 

الناطقــني بغريها«9.وألهــداف مختلفة؛ألننــا مازلنــا يف 

بدايــة املشــوار؛وألن املتعلــم ميتلــك نظامــا لغويــا لــه 

الثــاين »  اللســان  أثــر عــى نظــام  لهــا  التــي  خصائصــه 

حيــث طالــب اللغــة الثانيــة ليــس عنــده ســوى الكفايــة 

مــن  أكــرث  عقبــة  لــه  متثــل  األم،وهــي  بلغتــه  الخاصــة 

كونهــا معينــا عــى اكتســاب اللغــة العربية«10.وهــذا مــا 

ينبغــي أن يوضــع يف الحســبان.ومع ذلــك ميكــن القــول 

»أن تعليــم العربيــة كلغــة ثانيــة ليــس أمــرا صعبــا، كــام 

يقــول بعــض الدارســني األجانــب، والدليــل عــى ذلــك 

العــرب  التــي فتحهــا املســلمون  البــالد  انتشــارها يف 

لنــرش الدعــوة اإلســالمية يف جنــوب رشق آســيا والتــي 

وجــدت هــذه الشــعوب فيهــا حلــوال شــافية ملــا يعانونــه 
مــن متــزق دينــي وظلــم اجتامعــي«11

مثاري اللراءي

مهارة القراءة من أهم املهارات اللغوية األساســية، بل 

هي»مــن املهــارات التــي تؤثــر إىل حــد كبــري يف بقيــة 

التحــدث والكتابــة  اللغويــة األخــرى خاصــة  املهــارات 

واالستامع وهي الوسيلة املهمة يف املعرفة من ذلك 

أنهــا كانــت مــن أول مــا أوحــي بــه إىل النبــي صــى اللــه 

ـِذي  ـَك الَـّ عليــه وســلم يف قولــه تعاىل:﴿اقْــَرأْ ِباْســِم َربِـّ

َخلَــَق﴾12 «13.

التــي تحظــى بهــا هــذه  وبالنظــر إىل هــذه األهميــة 

املهــارة يف حيــاة األفــراد والجامعات،فهــي تعتــرب بحــق 

من أهم وسائل االتصال والتواصل،كام أنها تعترب مؤرشا 

حقيقيــا عــى مــدى التمكــن مــن ناصيــة اللغــة وأيــة لغــة.

غ ار مفثام اللراءي

ميكن رصد هذا التطور يف املراحل اآلتية14:

بهــذا •  فهــي  بهــا،  ينطــق  وكلــامت  حــروف  القــراءة 

بســيطة. ميكانيكيــة  عمليــة  مجــرد  املفهــوم 

ليست القراءة تعرّفا عى الرموز ونطقها فحسب، • 

بــل هــي ترجمــة مــا تــؤدي إليــه مــن معــان وأفكار.

القراءة نطق وفهم ونقد وتحليل.• 

القــراءة نطــق وفهــم وتفاعــل، واختيــار مــا يفهمــه منها • 

يف حــل مــا يعرتضــه مــن مشــاكل.

القراءة وسيلة لالستمتاع والتسلية.• 

وبالنظر إىل كل هذه املراحل واألطوار فإن القراءة 

املقــروء  وتحليــل  وفهمهــا  الرمــوز  نطــق  بأنهــا:  تعــرف 

حــل املشــكالت،  منــه يف  واإلفــادة  معــه،  والتفاعــل 

واالنتفــاع بــه يف املواقــف الحيويــة، واملتعــة النفســية 

باملقــروء.

الثدف من اكاساا مثاري اللراءي

عــى الرغــم مــن أهميــة البعــد املعــريف والوجــداين يف 

العمليــة التعليميــة فــإن» البعــد الثالــث... وهــو البعــد 

املهــاري أو النفــي حــريك مــن أهــم األبعــاد الثالثــة يف 
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مجــال تعلّــم اللغــات وتعليمهــا إن مل يكــن أهمهــا عــى 

فيــام  البعــد املهــاري  أهــداف  أهــم  اإلطــالق«15 ومــن 

يخــص مهــارة القــراءة نذكــر منهــا عــى الخصــوص16:

القدرة عى تحديد هدف القراءة.• 

القدرة عى مراعاة عادات القراءة.• 

القــدرة عــى التعــرف عــى املكتــوب ونطقــه )حركــة • 

ميكانيكيــة(.

القدرة عى تحليل الكلامت إىل أصواتها الجزئية.• 

القــدرة عــى التعــرف عــى داللــة عالمــات الرتقيــم • 

ومراعاتهــا يف النطــق.

القــدرة عــى فهــم خصائــص اللغــة وداللــة تراكيبهــا • 

وأثــر ذلــك يف املعنــى.

القــدرة عــى فهــم معــاين الكلامت،وبخاصة عندما • 

تتغــري الرتاكيب.

القدرة عى القراءة الجهرية مع حسن األداء.• 

القدرة عى القراءة الرسية وبالرسعة املناسبة• 

غلعيمية اللراءي ونرائلثا

إن طرائق التعليم بالرغم من اختالف أنواعها وتوجهاتها 

الفكريــة إال أنهــا تتفــق عــى رضورة التــدرج مــن املعلــوم 

أنــه  مــع  الصعــب،  الســهل إىل  ومــن  إىل املجهــول، 

ليــس هنــاك طريقــة أفضــل مــن طريقــة؛ ألن كل طريقــة 

لهــا وعليهــا، ومــرد األمــر إىل املعلــم يف اختيــار الطريقــة 

بــه،  التــي تناســب موضــوع درســه والظــروف املحيطــة 

العمليــة  يف  املتعلــم  إرشاك  عــى  يعمــل  أن  عــى 

الــذي ال  النظــري  التلقــني  عــى  واالبتعــاد  التعلّميّــة، 

يجــدي نفعــا، كــام أن االبتعــاد عــن الرتجمــة يف تدريــس 

اللغــة العربيــة لألجانــب »هــو خــري طريقــة لتعليــم اللغــة 

العربيــة لألجانــب حيــث أن االقتصــار عــى العربيــة يجــرب 

اســتعاملها  ويعــود حســن  اســتعاملها  عــى  الطالــب 

والتعــرف عــى ألفاظهــا وأصواتهــا «17.كــام ميكــن القــول 

»أن الطريقــة الناجحــة هــي التــي يحقــق فيهــا املــدرس 

العادي نجاحا مقبوال حينام يؤديها بنفسه بعد تدريب 

عادّي يتاح له وألمثاله من املدرسني يف واقع الحال«18

أمــا فيــام يخــص تدريــس مهــارة القــراءة للمبتدئــني 

الناطقني بالعربية،وبغريها»ال يكون إال بإحدى طريقتني 

اثنتني؛هكــذا كان الحــال يف املايض،وهــو عليــه يف 

الحارض،وســيبقى كذلــك يف املســتقبل، بعيــدا عــن 

النظريــات وأصحابهــا والفلســفات ومضامينها«19؛ألنــه 

ميكــن حــرص طرائقهــا يف طريقتــني اثنتــني هــام20:

الطريقة الرتكيبية)الجزئية(.( 1

الطريقة التحليلية )الكلية(.( 2

ال ريلة الرتكيبية

الطريقــة الرتكيبيــة وتســمى الجزئية،وهــي الطريقــة التــي 

يبــدأ فيهــا املــدرّس بتعليــم املبتــدئ الحــروف الهجائيــة 

ذلــك إىل  بعــد  بــه  ينتقــل  ثــم  أصواتهــا،  أو  بأســامئها 

تعليمه املقاطع والكلامت والجمل التي ترتكب منها، 

وهــذا يعنــي أنهــا طريقــة تنتقــل مــن أصغــر وحــدة ممكنــة 

وهي الحرف لتصل باملتعلّم إىل الوحدات األكرب، ثم 

إىل البنــاء اللغــوي املتكامــل دون الرتكيــز يف البدايــة 

عــى املعنــى؛ ألن الجزئيــات ال معنــى لهــا بذاتهــا.

أو  فرعيــة  طرائــق  الطريقــة  هــذه  تحــت  وتنــدرج 

كاآليت: هــي  أســاليب 

ــة: وهــي طريقــة تقــوم عــى تعليــم  ــة الهجائي الطريق

املبتــدئ:

الحــروف الهجائيــة بأســامئها وصورهــا وفــق ترتيبهــا • 

الحــروف  جميــع  عــى  يتعــرف  األلفبايئ.حيــث 

فــإذا  الوضعيــات،  كل  املختلفــة ويف  بأشــكالها 

تعلم ذلك يرشع يف توظيفها يف مقاطع وكلامت 

قصــرية إىل مــا هــو أطــول.

الحــروف الهجائيــة مرتبطــة بأصواتهــا وفــق الحــركات • 

ينهــي  مــا  الكــرسة وعنــد  ـــالضمة-  الثالث:الفتحــة 

ذلــك مــع جميــع الحــروف يجــري توظيفهــا يف بنــاء 

املقاطــع واأللفــاظ.

ج - الحــروف الهجائيــة مــن خــالل الكلــامت حيــث 
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يقــوم هــذا األســلوب عــى تهجيّــة كل كلمــة بذكــر اســم 

الحــرف األول منهــا مــع التلفــظ بصوتــه، وكــذا مــع بقيــة 

الحــروف يف الكلمــة الواحــدة،إال أنــه ال يشــرتط الرتتيــب 

األلفبايئ للحروف،وإنا عى املدرس أن يبدأ بتعليم 

أيــرس الحــروف وأســهلها نطقــا وكتابــة.

ال ريلة الصاغية

وهي طريقة تقوم عى تعليم املبتدئ أصوات الحروف 

بدال من أسامئها دون االلتزام بالرتتيب األلفبايئ، وإنا 

يُبــدأ بأســهل الحــروف لفظــا وكتابــة، حيــث ينطــق أّوال 

بأصــوات الكلمــة عــى انفراد،ثــم بعــد ذلــك يقــرأ الكلمــة 

موصولــة األحــرف دفعــة واحــدة، ولكــن عــى أن يحــدث 

القــدرة  بالتــدّرج؛أي بعــد أن يكتســب املتعلــم  ذلــك 

عى نطق أصوات الحروف،ويجيدها مع الضبط فتحا 

وضــام وكــرسا يــرشع يف جمــع صوتــني يف مقطــع واحــد 

ثــم ثالثــة أصوات...وهكــذا حتــى ينتهــي بــه املطــاف إىل 

قــراءة  مــن كلــامت، وعنــد  الجملــة  الكلمة،ثــم  تركيــب 

الكلمــة يُــدرَّب املتعلّــم عــى ذكــر صــوت كل حــرف مــن 

أحرفهــا متبوعــا بذكــر حركــة ضبطه،حيــث يقــرأ مثال كلمة 

)كَتََب( عى أنها ثالثة أصوات )كـَ – تـَ – َب( مجتمعة.

دون أن نغفل عن رضورة الربط بني املد القصري واملد 

الطويــل ســواء فيــام يخــص الفتحــة أو الضمــة أو الكــرسة.

تربــط  مــا  عــادة  أنــه  الطريقــة  هــذه  واملالحــظ يف 

القــراءة بالكتابــة حيــث ال يُنتقــل باملتعلــم مــن صــوت 

إىل آخر إال بعد التمرن عى كتابة رمزه،عى أن توظف 

تكويــن  وبأشــكالها املختلفــة يف  الحــروف املكتســبة 

مــادة قرائيــة /كتابيــة يف الــدروس الالحقــة عــى شــكل 

جمــل  بضــع  مــن  مكّونــا  نصــا  املعنــى،أو  تامــة  جمــل 

مرتابطــة معنــى ومبنــى.

ال ريلة الاحعيعية

يبــدأ  الطريقــة التحليليــة وتســمى الكليــة وهــي طريقــة 

ميكــن  كليــات  أو  وحــدات  بتعليــم  وفقهــا  املــدرس 

تجزئتهــا أو تحليلهــا إىل أجــزاء أو عنــارص أصغر،ثــم يعــاد 

تركيبهــا مــن جديد،وملــا كانــت هــذه الطريقــة تبــدأ مبــا 

له معنى كالكلمة، فهي تركز من البداية عى املعنى.

وتنــدرج تحتهــا طرائــق فرعيــة أو أســاليب:

نريلة الكعمة

الكلمــة  بعــرض  فيهــا  املــدرس  يقــوم  طريقــة  وهــي 

املختــارة أمــام املتعلمني،ويــرشع يف قراءتهــا فيحاكيــه 

يف  تنطبــع  حتــى  مــرات،  ذلــك  املتعلمون،ويفعــل 

أذهانهــم،و يــا حبــذا لــو توضــح بصــورة تســاعدهم عــى 

تذكرها،واســتقراء معناها،ثــم يقــوم بعــد ذلــك بتجريــد 

الكلمة إىل حروفها ليقوم بعدها بتكوين كلامت جديدة 

من تلك الحروف املجردة، ومن الكلامت الجديدة يكّون 

جمال قصرية مناسبة. وهكذا مع كل كلمة يريد تحليلها 

للوصول إىل الحروف التي يريد تعليمها،فهي بحق من 

أرسع طرائــق تعليــم املفــردات األساســية ملهــارة القــراءة.

نريلة الجمعة

وهــي طريقــة تبــدأ بجملــة تامــة املعنى،عــى أن تكــون 

جملة قليلة األلفاظ. أما طريقة سريها؛فهي ال تختلف 

عــن طريقــة الكلمــة مــن حيــث خطواتهــا العامــة: قــراءة، 

تحليــل، تركيــب.

نريلة اللباري

وهــي يف حقيقتهــا »طريقــة الجملــة ذاتهــا،إال أن العبــارة 

ألفــاظ  اختيــار  التام،فيقــدم  فيهــا املعنــى  يشــرتط  ال 
العبــارة عــى معناهــا املتكامــل«21

نريلة اللصة ااموية

إال »تطويــر لطريقــة  مــا هــي  أو األغنيــة  القصــة  طريقــة 

واحــدة،  الــدرس جملــة  يكــون  أن  مــن  الجملة،فبــدال 

حكايــة  تشــكل  جمــل  بضــع  مبعناها،يكــون  محــدودة 
أنشــودة جميلــة«22 أو  بســيطة 
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املحالن واللياا

داعــي  بالتــايل:»ال  و  ومآخــذ  محاســن  طريقــة  لــكل 

ملناقشــة املحاســن والعيــوب التــي رصدهــا الباحثــون 

التــي  الطريقــة  ســنعتمد  دمنــا  مــا  الطرائــق  ملختلــف 

نراهــا أكــرث توافقــا مــع طبيعــة اللغــة العربيــة وواقعهــا مــن 

جهــة، ومــع الطريقــة الصحيحــة يف التفكــري واكتســاب 

املعرفــة«23.

مشكةت اللراءي ونرق يعثا:

مــن القضايــا التــي تشــّكل عائقــا لــدى متعلمــي العربيــة 

غــري الناطقــني بهــا، وبخاصــة يف مهــارة القــراءة مســألة 

األصــوات العربيّة24،وبخاصــة األصــوات )ح، ع، ق، هـــ( 

إضافة إىل ظاهرة الصوائت القصرية والطويلة، وعدم 

القــدرة عــى التمييــز بينهام.ناهيــك عــن ظاهــرة التنويــن 

ومتاثلهــا مــع النــون الســاكنة، وكــذا التامثــل الحاصــل 

بــني صــوت األلــف املمــدودة واأللــف املقصــورة، أل 

النطــق  بالــالم وعــدم  القمريــة والنطــق  الشمســية وأل 

بهــا، همزتــا الوصــل والقطــع وأداؤهــام الصــويت، ظاهــرة 

اختــالف بعــض األصــوات نطقــاً وكتابــة، بعض األصوات 

التي ترافق بعض الكلامت من غري متثّلها كتابيّاً، وأكرث 

مــن هــذا وأخطــر التعــدد الحاصــل يف تأديــة األصــوات 

مــن تفخيــم وترقيــق...

يجــاد  إ عــى  تســاعد  ال  لتــي  ا األســباب  ومــن 

وجــود  عــدم  املشــكالت  لهــذه  املناســبة  الحلــول 

لغــري  العربيــة  اللغــة  تعليــم  بطرائــق  الخبــري  املعلــم 

هــذه  لــرشح  لغــة وســيطة  بها،واســتخدامه  الناطقــني 

إذ  نفســه  املتعلــم  إىل  يعــود  مــا  املشــكالت،ومنها 

عــدم  لــه خصائصــه إضافــة إىل  لغويــا  نظامــا  ميتلــك 

يعــود إىل  مــا  العربية،ومنهــا  الدافــع إىل تعلــم  وجــود 

هــا أحــد األطــراف األساســية يف  طريقــة التدريــس بعدِّ

عملية التعلم كاالعتامد عى الرتجمة والتلقني، وعدم 

الفرديــة. الفــروق  مراعــاة 

وميكــن تذليــل هــذه الصعوبــات والحــد مــن تأثريهــا 

الكفــاء ة املطلوبــة ويف أرسع  الســلبي عــى تحقيــق 

وقــت ممكــن، وذلــك باملعلــم الكــفء حيــث يجــب أن 

يتميز»تكويــن أســتاذ اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة بخصائــص 

تضــاف إىل التكويــن العــام ألســتاذ اللغــة األم، وذلــك 

لغويــة ومهــارات عمليــة  عــى كســب معرفــة  بالرتكيــز 

مبــدأ  اعتــامد  ينبغــي  كــام  تقنيــة معينــة«25،  وقــدرات 

التــدرج، واالبتعــاد الــكيل عــن الرتجمــة والتلقني،واعتــامد 

مناهــج دراســية تتوافــق واملســتوى املعــريف لــكل مرحلــة 

)املبتــدئ، املتوســط، املتقــدم(، إضافــة إىل تكثيــف 

عمليتي التدريب والتعزيز،والرتكيز عى مهاريت االستامع 

والرتديد،وميكن معالجة املشكالت الصوتية عن طريق 

األخــذ بعــني االعتبــار بالتوجيهــات والتوصيــات اآلتيــة26:

عى املعلّم أن يتفطن ألخطاء الدارسني يف نطق • 

األصوات العربية.

عى املعلم أن يكون أكرث التزاما يف نطق األصوات • 

نطقا صحيحا.

توضيح الهدف من تدريس األصوات العربية.• 

التدريب عى النطق الصحيح عن طريق املحاكاة • 

والتقليد.

إقنــاع الدارســني يف بدايــة تعلّمهــم بأهميــة النطــق • 

الصحيــح لألصــوات.

اللغويــة يف ســياق •  االســتامع املســتمر لألصــوات 

لغــوي ذي معنــى.

عنــد •  للغــوي  ا للخطــأ  املعلــم  نظــرة  تصحيــح 

. رســني ا لد ا

تجنيــب الــدارس يف البدايــة الخالفــات بــني بعــض • 

األحرف، وكذا التنافر والتقارب بينها.

عى املعلم أن يعمل عى متثيل إخراج الصوت.• 

خامتة

ويف الختام ميكنني أن أستخلص أهم النتائج العلمية 

مــن خــالل إجابتــي عــى إشــكاالت البحــث وعنــارصه، 
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والتي ميكن ضبطها كاآليت:

اللغة العربية من السهل تعلّمها.• 

الصعوبة تكمن يف طرائق وأساليب التعليم.• 

املزيــد مــن الحاجــة إىل البحــث يف موضــوع تعليــم • 

العربيــة لغــري الناطقــني بهــا.

القراءة مهارة أساسية تؤثر يف غريها من املهارات، • 

ولها أهميتها عى مستوى األفراد والجامعات.

البعــد املهــاري أو النفــي الحــريك مــن أهــم أبعــاد • 

العمليــة التعليميــة.

خــري طريقــة لتعلّــم العربيــة لألجانــب هــو االبتعــاد • 

عــن الرتجمــة.

تعليم العربية للمبتدئني ال يكون إال بإحدى طريقتني • 

اثنتني الطريقة الرتكيبية والطريقة التحليلية

أهمية ربط القراءة بالكتابة• 

ينبغــي اعتــامد الطريقــة التــي نراهــا أكــرث توافقــا مــع • 

طبيعــة اللغــة العربيــة.

اللغــة •  تعلّــم  مشــكالت  أهــم  الصوتيــة  املســائل 

العربيــة.

وجود املعلم الكفء هو مفتاح الحل.• 

رضورة اعتامد مبدأ التدرج• 

املصادر واملراجع

أوي: اللرآن الكرية ررواية يفص.

نانيا: املراجع:

لــدى ( 1 االســتيعاب  مهــارات  تنميــة  الزعبــي.  راشــد  بشــري 

دار  )األردن:ط1،  بغريهــا  الناطقــني  العربيــة  اللغــة  طلبــة 

املســتقبل،1430هـ-2009م(.

رشــدي أحمــد طعيمة.املهــارات اللغوية)مــرص،دار الفكــر ( 2

العريب،ط1،1425هـــ 2004م(

اللغويــة )اإلســكندرية ( 3 الخويســيك. املهــارات  كامــل  زيــن 

الجامعيــة،2009م( دار املعرفــة  مــرص، 

تعليــم ( 4 و لتطبيقــي  ا للغــة  ا علــم  . جحي لرا ا ه  عبــد

) م  2 0 0 4 1هـــ 4 2 5 لنهضــة  ا ر  ا د ، ن لبنــا ( بية لعر ا

العربيــة)دار ( 5 اللغــة  مصطفى.مهــارات  عــيل  اللــه  عبــد 

2002م( - 1،1423هـ  املســرية،ط

عيل أحمد مدكور،إميان أحمد هريدي.تعليم العربية لغري ( 6

الناطقــني بهــا النظريــة والتطبيــق )مــرص،دار الفكــر العــريب، 

ط1،1427هـ-2006م(.

اللغــة )مرص،نهضــة مــرص،ط3، ( 7 الواحــد. فقــه  عــيل عبــد 

2004م(.

ر ( 8 ا د ، ن رد أل ا ( بيــة  لعر ا ئــص  خصا . ف معرو يــف  نا

)1 9 8 5 - 1هـــ ، 1 4 0 5 ط ، ئس لنفا ا

نالثا: املجةت والدوريات:

حسن السطوطي.جريدة التجديد العدد 3553، 1436هـ ( 1

-2015م

العربيــة ( 2 بعنوان”تعليــم  مقــال  أبــو عمشــة،  خالــد حســني 

 2016/11/05 وحلــول”  مشــكالت  بغريهــا  للناطقــني 

abuamsha@gmail.com

الصــادرة عــن دار ( 3 الشــهرية  الداعــي  نذيــر. مجلــة  فــردوس 

37 12الســنة  العــدد  العلــوم ديوبنــد 1434هـــ-2013م 

كريــم فــاروق الخــويل “ مشــكالت تعليــم اللغــة العربيــة لغــري ( 4

الناطقــني بهــا وطــرق حلهــا”

5. 05/11/2016	_kholy@yahoo.com	karimel

هاديــا خزنــة كاتبي.اللغــة العربيــة كلغــة ثانية.مجلــة جامعــة ( 6

دمشــق املجلــد 28 العــدد2،2012م

الثاامش

- عــيل أحمــد مدكور،إميــان أحمــد هريدي.تعليــم العربيــة   1

الفكــر  والتطبيق)مــرص،دار  النظريــة  بهــا  الناطقــني  لغــري 

ص04 ط1،1427هـــ-2006م(  العــريب، 

- بشري راشد الزعبي. تنمية مهارات االستيعاب لدى طلبة   2

اللغة العربية الناطقني بغريها)األردن:ط1، دار املستقبل 

1430 هـــ-2009م( ص12-11
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- عــيل عبــد الواحــد. فقــه اللغــة )مرص،نهضــة مــرص،ط3،   3

ص13 2004م( 

- املرجع نفسه ص103  4

- املرجع نفسه ص185  5

6  - حسن السطوطي.جريدة التجديد العدد 3553، 1436هـ 

-2015م

7  - فــردوس نذيــر. مجلــة الداعــي الشــهرية الصــادرة عــن دار 

37 12الســنة  العــدد  1434هـــ-2013م  ديوبنــد  العلــوم 

8  - عبده الراجحي.علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية)بريوت 

لبنــان،دار النهضــة العربية،1425هـــ-2004م( ص115

االســتيعاب  مهــارات  تنميــة  الزعبــي.  راشــد  بشــري   -   9

09 2009م(ص  1430هـ- املســتقبل، 1،جــدار  )األردن:ط

- املرجع نفسه ص77  10

- هاديــا خزنــة كاتبي.اللغــة العربيــة كلغــة ثانية.مجلــة جامعــة   11

نقــال عــن األلــويس  العــدد2،2012م  دمشــق املجلــد 28 

الدين،العروبــة واإلســالم يف جنــوب رشقــي  عــادل محيــي 

الثقافيــة،1988م( ص47 الشــؤون  آســيا )بغــداد 

12  - سورة العلق اآلية01

13  - زيــن كامــل الخويســيك. املهــارات اللغويــة )االســكندرية 

الجامعيــة،2009م( ص107 دار املعرفــة  مــرص، 

14  - ينظر املرجع نفسه ص108

15  - رشــدي أحمد طعيمة.املهارات اللغوية)مرص،دار الفكر 

العــريب،ط1، 1425هـــ -2004م( ص06

العربيــة)دار  اللغــة  عــيل مصطفى.مهــارات  اللــه  عبــد   -   16

املســرية،ط1،1423هـ -2002م(ص وعــيل أحمــد مدكــور، 

بهــا  الناطقــني  لغــري  العربيــة  أحمــد هريدي.تعليــم  إميــان 

النظريــة والتطبيق)مــرص،دار الفكــر العــريب، ط1،1427هـــ-

2006م( ص280

بجامعــة  اإللهيــات  كليــة  الخويل.مجلــة  فــاروق  كريــم   -   17

سلجوق الرتكية العدد32 السنة 2011 ص185-201.نقال 

عن محمد ممدوح بدران. اللغة العربية وتدريسها )تونس، 

والعلــوم،  والثقافــة  للرتبيــة  العربيــة  املنظمــة  منشــورات 

1992( ص42.

ئــق  ا طر و بيــة  لعر ا ئــص  خصا . ف و معر يــف  نا  -   18

1405هـــ-1985( ص94 النفائــس،ط1،  تدريســها)األردن،دار 

19  - املرجع نفسه ص93

20  - املرجع نفسه ص94- 98

21  - خصائص العربية وطرائق تدريسها ص98

22  - املرجع نفسه ص98

23  - املرجع نفسه ص102

أبــو عمشــة، مقــال بعنــوان “ تعليــم  24  - ينظــر خالــد حســني 

العربية للناطقني بغريها مشكالت وحلول” 2016/11/10 

مركــز قاصــد لتعليــم اللغــة العربيــة املعــارصة والكالســيكية 

abuamsha@gmail.com

للغــة  ا تعليــم  مشــكالت   “ الخــويل  فــاروق  يــم  كر  -   25

بهــا وطــرق حلهــا”2016/11/10  الناطقــني  لغــري  العربيــة 

نقالعن:رضــا   kholy@yahoo.com karimel  _

السويي،التكوين الرتبوي ألساتذة العربية لغري الناطقني 

بهــا، منشــورات. املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلوم, 

تونــس1992ص13

26  - ينظــر رشــدي أحمــد طعيمة.املهــارات اللغوية)مــرص،دار 

العــريب،ط1، 1425هـــ -2004م( ص266-261 الفكــر 
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درجة تطبيق املعايري املهنية للتعليم لدى معلمي اللغة العربية 
من وجهة نظر م�شريف اللغة العربية يف اململكة االأردنية الها�شمية

اأ. د. حممد عبود احلراح�شة
أستاذ، القيادة الرتبوية، عميد كلية العلوم الرتبوية/ جامعة آل البيت

املفرق- اململكة األردنية الهاشمية

امللخص

هدفت الدراسة تعرف درجة تطبيق املعايري املهنية للتعليم لدى معلمي اللغة العربية من وجهة نظر مرشيف 

اللغــة العربيــة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية، والتعــرف عــى أثــر متغــري الجنــس، واملؤهــل العلمــي، وســنوات 

الخــربة واملرحلــة الدراســية عــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول درجــة تطبيــق املعايــري املهنيــة للتعليــم، 

تكونــت عينــة الدراســة مــن )32(مرشفــاً، تــم اختيارهــم بالطريقــة القصديــة، واتبــع الباحــث املنهــج الوصفــي 

املســحي، باســتخدام اســتبانه لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، وتــم التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، وأظهــرت نتائــج 

الدراســة أن درجــة تقديــر أفــراد عينــة الدراســة لتطبيــق املعايــري املهنيــة للتعليــم جــاءت متوســطة. كــام أظهــرت 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغري الجنس، واملرحلة الدراســية، عدم وجود فروق ذات 

داللــة احصائيــة تعــزى ألثــر املؤهــل العلمــي وســنوات الخــربة وذلــك عــى جميــع املجــاالت.

الكلامت املفتاحية: املعايري املهنية، معلمي اللغة العربية، مرشيف اللغة العربية.

ملدمة:

العمليــة  مدخــالت  عنــارص  أهــم  مــن  املعلــم  يعــد 

أي  فــإن  لــذا  الطلبــة،  عــى  أثــراً  وأكرثهــا  التعليميــة، 

بالعنايــة  البــدء  يتطلــب  التعليميــة  للعمليــة  إصــالح 

بإعداد املعلم وتدريبه، واالرتقاء مبستواه االقتصادي 

واالجتامعــي. والعلمــي 

وأخــرى  أســس علميــة  عــى  تقــوم  التعليــم  ومهنــة 

فنيــة، ويتطلــب ذلــك مــن املعلــم أن يكــون عــى قــدر 

مــن املهــارة واملعرفــة والقيــم واإلبــداع، وذلــك يف ضــوء 

ما يسند إليه من أدوار ومسؤوليات، كمصدر للمعرفة 

للتالميــذ، وكمصــدر  لهــا، وكموجــه ومرشــد  ومســتثري 

مــن األدوار  البيئــة املحليــة، وغــري ذلــك  وإشــعاع يف 

داخــل وخــارج املدرســة )ســعفان ومحمــود، 2002(.

أداء املعلمــني ألدوارهــم يف ضــوء  ونظــراً ألهميــة 

العلميــة  الجهــود  تضافــرت  فقــد  العامليــة،  املعايــري 

تفيــد يف  لوضــع وتحديــد معايــري )محــكات( عامليــة 

تنويــر املعلمــني نحــو الســبل الكفيلــة لتحقيــق أهدافهم 

وأهــداف مجتمعاتهــم، حيــث تعــد املعايــري العامليــة 

نوذجــاً لضــامن الجــودة والكفــاءة يف التعليــم ومواكبــة 

متطلبــات العــرص الحديــث )العنــزي، 2012(.

باملعايــري  األخــذ  أن  عــى  ويؤكــد حيــدر )2004( 

التحصيــل  تحســني  عــى  يســاعد  أن  ميكــن  الرتبويــة 

الدرايس للمتعلمني بجانب األداء املتميز للمعلمني، 

تدريســه  يجــب  مــا  تحــدد  املعايــري  هــذه  أن  حيــث 
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تحديــداً واضحــاً، وتحديــد مــا يجــب عــى املتعلمــني 

أداؤه، وتحقــق مفهــوم املســاءلة لــدى القامئــني عــى 

العمليــات التعليميــة التعلميــة، وتوحــد نواتــج التعلــم، 

رغــم مــا تعطيــه مــن حريــة يف اختيــار املــادة التعليميــة، 

وفقــا للفلســفة الســائدة، والحاجــات الرضوريــة.

وتعد املعايري من املصطلحات شائعة االستخدام 

يف املجاالت الحياتية املختلفة. فقد تم استخدامها 

والتجــارة  الزراعــة والصناعــة  منــذ عقــود يف مجــاالت 

والهندســة، وكانــت تهــدف إىل تحديــد الجــودة لهــذه 

املجاالت، وال شــك يف أن اســتخدامها أصبح رضوريا 

عــى  والوقــوف  األداء  لتقيــم  الرتبــوي  املجــال  يف 

الســلبيات وعالجهــا، وتعــرف اإليجابيــات وتدعيمهــا.

وتواجــه الرتبيــة تحديــات متعــددة ومتســارعة وذلــك 

املعــارف واملعلومــات  الهائلــة يف  التغــريات  نتيجــة 

تعاظــم  إىل  باإلضافــة  االتصــال،  ونظــم  والتكنولوجيــا 

دور النظــم القامئــة عــى الثقافــة واالقتصــاد الحــر، مــام 

مــن هنــاك حاجــة ماســة لوجــود معايــري تعمــل  جعــل 

يف ضوءهــا تضمــن تحقيــق عنــارص املنافســة والجــودة 

والتميز)أحمــد، 2013(.

التعليــم  يتطلــب مراجعــة شــاملة ملنظومــة  وهــذا 

باعتبارهــا أحــد محــددات إنتاجيــة أي دولــة وباعتبارهــا 

قاطرة التقدم والتنمية املجتمعية، ومحور األمن القومي 

للمجتمع، لذا حرصت كل الدول عى تحديد مدخالت 

ومخرجــات العمليــة التعليميــة لرفــع مردودهــا التنمــوي 

ومتكني املجتمع من تحقيق معدالت أعيل من التنمية 

والتقــدم والقــدرة عــيل التنافــس )بدارنــة، 2014(.

وهنــاك مجموعــة مــن املعايــري املهنيــة التــي يجــب 

أدائهــم  الجــدد ألجــل ضــامن  توافرهــا يف املعلمــني 

ولقــد  وهــي  بهــا  القيــام  بهــم  املنــاط  لــألدوار  الجيــد 

متكاملــة  رئيســية  مجــاالت  ثالثــة  تصنيفهــا ضمــن  تــم 

هــي: ومتداخلــة 

األطــر  تســتند  والفهــم:  املعرفــة  األول-  املجــال 

مــدى امتالكــه للمعرفــة  العامــة لكفــاءة املعلــم عــى 

والثقافيــة،  االجتامعيــة  الســياقات  ضمــن  وتطورهــا 

والتاريخيــة، وخربتــه الذاتيــة، فاملعرفــة متثــل القاعــدة 

العريضــة التــي تبنــى عليهــا املهــارات املهنيــة للمعلــم، 

وتــؤدي  التعليــم،  مهنــة  نحــو  واتجاهاتــه  ومعتقداتــه 

إىل تحقيــق الفاعليــة واالســتمرارية للعمليــة التعلميــة 

اختيــار  عــى  املعلــم  تســاعد  أنهــا  كــام  التعليميــة، 

مامرســات تربويــة مخطــط لهــا، تقــود إىل اتخــاذ قــرارات 

بــني  العالقــة  بــأن  التــام  اإلدراك  مــع  تربويــة صحيحــة 

تكامليــة. تبادليــة  املعرفــة واملهــارات هــي عالقــة 

ــة: تظهــر أهميــة  ــارات املهني ــاين- امله ــال الث املج

هذا املجال يف قدرة املعلم عى ترجمة املعرفة إىل 

مهــارات ومامرســات عمليــة، مــع األخــذ بعــني االعتبــار 

املعرفــة  قاعــديت  عــى  تبنــى  العمليــة  املامرســة  أن 

والفهم، وتنمو وتتطور باالطالع الواسع وتبادل الخربات 

والتجريــب واملامرســة.

الثالــث- االتجاهــات املهنيــة والقيــم:  املجــال 

التعليــم  نحــو مهنــة  إن معتقــدات املعلــم واتجاهاتــه 

ولــدى  لديــه  قيميــة  منظومــة  تشــكيل  عــى  تســاعده 

طلبتــه، وعليــه فــإن التزامــه باتجاهــات إيجابيــة نحو مهنة 

التعليــم تدفــع بــه إىل النمــو املعــريف واملهــاري، الــذي 

سيؤثر يف الطلبة لتكوين اتجاهات إيجابية نحو التعلم 

واملدرســة )وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2012(.

يركة امللاي  ر إعداد امللعما

مثة تركيز شديد من قبل املربني مؤخراً نحو بناء معايري 

تســتجيب  كــربى  إطــار حركــة  وللتقويــم يف  للمناهــج 

للتنــوع يف املعايــري العامليــة لبنــاء الرتبيــة عــى أســاٍس 

مــرن مــن املعايــري الوطنيــة، وينطلــق التعليــم واإلعــداد 

القائــم عــى املعايــري مــن جملــة مبــادئ ميكــن إجاملهــا 

عــى النحــو التــايل :

التقليديــة كاالختبــارات ( 1 التقويــم  اســتبدال طــرق 

الكتابيــة بنــامذج تقويــم جديــدة تقــوم عى التقويم 

املوثــوق ملــا ينطــوي عليــه هــذا النــوع مــن التقويــم 
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مــن مهــامت أو األصيــل حقيقيــة وواقعيــة يقــوم بهــا 

الفــرد بالفعــل.

تحديد مجموعة من األداءات ومؤرشاتها للتعليم ( 2

والتعلــم. وهنــا ال بــد مــن إصــالح تعليمــي شــامل 

يقــوم عــى مجموعــة مــن معايــري املحتــوى التــي 

الطلبــة  قــدرات  تتطلــب أدوات جديــدة لقيــاس 

واملعلمــني ومهاراتهــم.

تحقيــق العدالــة، وبالتــايل فهــو يحقــق موضوعيــة ( 3

مــن عمليــات  بهــا  يرتبــط  التعليميــة ومــا  العمليــة 

تقويــم مثــل أعــامل الفــرز واالنتقــاء واالختيــار التــي 

ذلــك  ومــع  البديــل.  التقويــم  طــرق  أســاس  هــي 

فــإن املعايــري الرتبويــة تســعى إىل وضــع توقعــات 

عاليــة وتحديــد مســتويات عليــا لدعــم املتعلمــني 

واملعلمني والقيادة التعليمية مبا ميكنهم جميعاً 

مــن الوصــول إىل هــذه التوقعــات؛ ومــن ثــم رضورة 

املســاءلة وهــذا يعنــي رضورة أن تنجــح املدرســة 

يف توفري تعليم عايل الجودة لكل فرد فيها مهام 

كان مســتواه االجتامعــي أو االقتصــادي.

مبعنــى ( 4 للمعلمــني؛  لفــردي  ا العمــل  تفتيــت 

التخلــص مــن عزلــة املعلــم وفــق مــا يــرى تومبســون 

بالدعــوة إىل العمــل بــروح الفريــق والتعــاون تحــت 

مظلة عامة من املعايري، وذلك بغية تحقيق فهم 

عام مشــرتك بني املســاهمني واملســتفيدين من 

عمليــات الرتبيــة وهــم الطلبــة واآلبــاء واملعلمــون. 

ذات  العامــة  للمطالــب  اســتجابًة  يشــكل  مــام 

الصلة باملحاسبة واملساءلة التي يفرتض رضورة 

عــن  األطــراف  مــن  طــرف  وجودهــا ملســاءلة كل 

الرتبيــة.  بــدوره يف عمليــات  مســتوى االضطــالع 

)الكيــالين، 2010(.

أهمية امللاي  ر املجال الرتراي

تعد املعايري ركيزة أساسية لتوجيه العمل الرتبوي يف 

كافــة مجاالتــه يك يكــون عمــالً مؤسســياً، تتحــدد فيــه 

األهداف وتتنوع املســؤوليات وتشــكل األدوار، وتتبلور 

املســؤولية املحاســبية من خالل التحاكم إىل مرجعية 

إليهــا يف  يتــم االســتناد  التــي  املعايــري بوصفهــا األداة 

تحقيق املوضوعية وترســيخ الشــفافية يف الحكم عى 

االنجــازات وتقويــم األداء )الدهــش، 2010(.

وتتمثل أهمية املعايري العاملية التي أكدت عليها 

)زارة الرتبية والتعليم، 2012؛ واسامعيل، 2008( يف 

اآليت :-

املعايري مدخل للحكم عى مستوى الجودة يف ( 1

مجــال درايس معــني مــن خــالل التــايل )جــودة مــا 

يعرفــه املتعلمــون و مــا يســتطيعون أداءه؛ جــودة 

درايس  مجــال  للتعليــم يف  املتقدمــة  الربامــج 

جــودة  معــني؛  مجــال  تدريــس  جــودة  معــني؛ 

النظــام الداعــم للمتعلــم و املنهــج؛ جــودة برامــج 

التقويــم( و مامرســات و سياســات 

توفــر املعايــري محــكات للحكــم عــى مــدى التقــدم ( 2

شــاملة  رؤيــة  توفــر  كــام  األهــداف  تحقيــق  نحــو 

للتعليــم و التعلــم مــن خــالل برنامــج تربــوي معــني 

يوفــر فرصــا لتميــز املتعلمــني.

توفــر املعايــري آفــاق التعــاون و التعاضــد مــن أجــل ( 3

تحسني عملية التعلم و التعليم يف مجال تربوي 

معني.

املقــررات ( 4 تطويــر  يف  الرتبويــة  املعايــري  تســهم 

الدراســية مــن خــالل تبنــي سياســات ومامرســات 

متميــزة و تجــاوز الصعوبــات واملعوقــات التبنــي 

للمــدارس. الحاليــة 

توفــر املعايــري بيئــة فاعلــة للتعلــم والتقــدم والتميــز ( 5

لألنشــطة  املعلمــني  )متييــز  اآليت  خــالل  مــن 

تحقيــق  مــن  املتعلمــني  متكــن  التــي  التعليميــة 

مــن  لواجباتــه ومتكنــه  املعايــري؛ معرفــة املتعلــم 

املعايــري  لتحقيــق  محــددة  معايــري  اســتخدام 

واملستويات املطلوبة؛ مشاركة أولياء األمور يف 

دعم األبناء املتعلمني وتحفيزهم لحل الواجبات 
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الرتبويــة املطلوبــة منهــم(. املدرســية وإنجــاز املهــام 

و املدرســة يف •  الرتبويــة  اإلدارة  تحــرك مســئويل 

محــكات معياريــة محــددة يعملــون مــن خاللهــا عى 

تحقيــق املتطلبــات لإلنجــاز والتمييــز.

تعد املعايري الرتبوية مبثابة مقياس لتقويم أبعاد ( 6

التعليــم و التعلــم مــن خــالل توصيــف مــا يجــب 

)الكتــاب  خــالل  مــن  منهــام  كل  عليــه  يكــون  أن 

التنميــة املهنيــة  املــدريس يف ضــوء املعايــري؛ 

لتحقيــق  املعلمــني  دعــم  أســاليب  املميــزة؛ 

املستويات املعيارية؛ جودة املصادر التعليمية 

التعلميــة؛ توفــر املعايــري الرتبويــة توحيــدا واتســاقا 

يف األحــكام(.

ومبــدأ ( 7 التميــز  مبــدأ  الرتبويــة  املعايــري  تحقــق 

للمتعلمــني  تحديــا  ميثــل  فاملعيــار  املســاواة 

التميــز  تحقيــق  أجــل  مــن  يتنافســون  يجعلهــم 

وكــون املعايــري لــكل املتعلمــني بغــض النظــر عــن 

خلفياتهم وخصائصهم فإن هذا يحقق املســاواة 

الفــرص. وتكافــؤ 

توفــر املعايــري مواقــف تربويــة تتضمــن اســتمرارية ( 8

الخربة من مستوى تعليمي إىل مستوى آخر ومن 

مدرســة ملدرســة أخــرى.

قــدرة ( 9 لدعــم  فرصــا  الرتبويــة  يــري  املعا تقــدم 

املعلمــني عــى مســاعدة املتعلمــني عــى الربــط 

بني ما تعلموه من خربات سابقة والتعلم الجديد 

التعلــم  أثــر  انتقــال  ييــرس  مــام  تعلمــه  املطلــوب 

ملواقــف جديــدة.

يــري  معا للمعلمــني  لتقييــم  ا يــري  معا أهــم  ومــن 

بالواليــات  املعلمــني  وتقييــم  دعــم  اتحــاد  مؤسســة 

 Interstate New Teacherاألمريكيــة املتحــدة 

 Assessment and Support Consortium

وهــي مؤسســة تهتــم بتحديــد معايــري املعلــم و جــودة 

التدريس و وضعت تلك املؤسسة عرشة معايري متثل 

إطــاراً عامــاً يشــمل املعايــري التــي يجــب أن تتوافــر لــدى 

املعلــم وهــذه املعايــري هــي :

يــدرك  حيــث  التخصــص:  : مــادة  املعيــار األول 

وأســس  البحــث  وأدوات  الرئيســة  املفاهيــم  املعلــم 

التخصص الذي يقوم بتدريسه وهو قادر عى تصميم 

الخربات التدريسية بطريقة تجعل هذه الجوانب ذات 

اهتــامم لــدى الطــالب.

املعيــار الثاين : تعليــم الطالب: يعــرف املعلــم كيف 

ينمــو طالبــه وكيــف يتعلمــون وهــو قــادر عــى تزويدهــم 

واالجتامعــي  العقــيل  نوهــم  تدعــم  للتعلــم  بفــرص 

وغريهــام مــن جوانــب النمــو.

ــث: تنــوع املتعلمــني: يــدرك املعلــم  ــار الثال املعي

أن املتعلمــني يختلفــون يف طــرق تعلمهــم وهــو قــادر 

يراعــي  منهــم مبــا  لــكل  الفــرص املالمئــة  إيجــاد  عــى 

املختلفــة. وخلفياتهــم  خصائصهــم 

ــع: اســرتاتيجيات التعليــم: يســتخدم  ــار الراب املعي

املعلم اسرتاتيجيات مختلفة للتعليم تشجع التالميذ 

عــى التفكــري الناقــد وحــل املشــكالت وتنمــي مهاراتهــم 

األدائية.

يوظــف املعلــم  التعلــم:  بيئــة  الخامــس:  املعيــار 

معرفتــه بدوافــع وســلوك املتعلمــني أفــراداً وجامعــات 

يف تصميم بيئة للتعلم تشجع عى التفاعل االجتامعي 

االيجــايب وعــى االنخــراط الحقيقــي يف التعلــم وعــى 

التحفيــز الــذايت.

املعيــار الســادس: االتصــال: يوظــف املعلــم معرفتــه 

بطرق االتصال اللفظي وغري اللفظي وبفنيات االتصال 

األخرى لتعزيز الحوار البناء والتعاون والتفاعل املبني 

التســامح والرغبــة يف تقديــم املســاعدة داخــل  عــى 

الصف.

يخطــط  للتدريــس:  التخطيــط  الســابع:  املعيــار 

عــى معرفتــه  بنــاء  ويديــر عملياتــه  للتدريــس  املعلــم 

مبــادة التخصــص وبطبيعــة الطــالب والبيئــة االجتامعيــة 

املنهــج. وأهــداف  املحيطــة 

املعيــار الثامن: التقويــم: يعــرف ويســتخدم املعلم 
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طرق التقويم املختلفة للتأكد من تقدم تعلم الطالب 

ونوهم بجوانبه املتعددة.

ــي: املعلــم  ــو املهن ــر والنم ــع: التفك ــار التاس املعي

ويقيــم  مامرســته  يف  باســتمرار  يفكــر  مهنــي  مــامرس 

النتائــج املرتتبــة عليهــا وتأثريهــا عــى الطالب والوالدين 

والزمالء ويبحث باستمرار عن الفرص التي تدعم نوه 

املهنــي.

ــات:  ــات والعالق ــاون واألخالقي ــارش: التع ــار الع املعي

يتواصل املعلم مع أولياء األمور واألرس والزمالء والبيئة 

تعلــم  يعــزز  لــيك  ويتعــاون معهــم جميعــا  االجتامعيــة 

الطــالب ويؤمــن ســالمتهم )حــامدة، 2006(.

وهــي   Intasc تقدمهــا مؤسســة  وهنــاك معايــري 

مؤسسة تهتم بتحديد معايري املعلم وجودة التدريس، 

تلــك املؤسســة عــرشة معايــري متثــل إطــاراً  ووضعــت 

عاماً يشمل املعايري التي يجب أن تتوافر لدى املعلم 

وهــذه املعايــري هــي )العــيل، 2007(:

يكون املعلم عى وعي مبفاهيم مادته التي يقوم ( 1

بتدريســها ويســتطيع توفــري خــربات تعلــم تجعلهــا 

ذات معنى للطالب.

يكــون املعلــم عــى معرفــة بكيفيــة تعليــم الطــالب ( 2

العقــيل  تدعــم نوهــم  تعلــم  فــرص  لهــم  ويوفــر 

والشــخي. واالجتامعــي 

تعلــم ( 3 طــرق  باختــالف  وعــي  عــى  يكــون املعلــم 

االختــالف. ذلــك  يناســب  مناخــاً  لهــم  ويوفــر  طالبــه 

تنمــي ( 4 تدريــس  اســرتاتيجيات  املعلــم  يســتخدم 

التفكــري الناقــد وحــل املشــكالت ومهــارات األداء 

لــدى الطــالب.

التالميــذ ( 5 دافعيــة  إثــارة  لكيفيــة  املعلــم  تفهــم 

التعلــم. يف  النشــطة  للمشــاركة 

والعمــل ( 6 لنشــط  ا االســتقصاء  املعلــم  ينمــي 

الصــف. غرفــة  داخــل  والتفاعــل  الجامعــي 

يخطــط املعلــم للتدريــس معتمــدا عــى املعرفــة ( 7

واملجتمــع  واملتعلمــني  باملــادة  املتضمنــة 

املنهــج. وأهــداف 

اســرتاتيجيات ( 8 توظيــف  كيفيــة  املعلــم  يعــرف 

التقويــم ليضمــن نــو التــال ميــذ عقليــاً واجتامعيــاً 

مســتمر. بشــكل 

يسعى املعلم لتنمية نفسه مهنياً.( 9

مــع ( 10 إقامــة عالقــات جيــدة  يحــرص املعلــم عــى 

والهيئــات املجتمعيــة. باملدرســة  الزمــالء 

مــن  العــرض الســابق يتضــح أن هنــاك عديــد  مــن 

املعايــري واملهــارات والكفايــات العامليــة التــي يجــب 

عــى املعلــم امتالكهــا ألجــل قيامــه بــدوره عــى الوجــه 

األكمــل، وهــذه املعايــري منهــا مــا هــو متعلــق بســامت 

بــدوره  مــا هــو متعلــق  وشــخصيات املعلمــني، ومنهــا 

الرتبــوي  التدريــب  مــن  كثــري  إىل  وتحتــاج  املهنــي، 

والــذايت. واملهنــي 

أدوار امللعة ر ظل املا عبات الرتراية الحديثة

الرتبويــة  املتطلبــات  املعلــم يف ضــوء  أدوار  تتمثــل 

؛   2007 )العنــزي،  التاليــة  الجوانــب  يف  الحديثــة 

:  )2009 كنعــان،  2010؛  الدهــش، 

جانــب توفــري بيئــة صفيــة معــززة للتعلــم: لقــد ( 1

بفضــل  املعرفــة  نقــل  يف  املعلــم  دور  تقلــص 

تهيئــة  عــى  مســئوليته  وانصبــت  التكنولوجيــا 

الطــالب للتعلــم مــن خــالل تنظيــم البيئــة الصفيــة 

الداعمــة للتعليــم، وتحقيــق صيغــة للتفاعــل بــني 

ناحيــة  مــن  تعلمــه  ناحيــة ومصــادر  مــن  املتعلــم 

األســاليب  أفضــل  يســتخدم  فاملعلــم  أخــرى, 

لتحقيق بيئة تعليمية يف الصف تعمل عى تنمية 

الفهم واملرونة العقلية, وتســاعد عى اســتخدام 

املعلومات بفاعلية يف حل املشكالت وتشجع 

عــى إدراك املفاهيــم التــي تســاعد عــى تكامــل 

معرفتهــم وخرباتهــم اإلنســانية.

جانــب تنميــة مهــارات التفكــري: فمــن أهــم جوانــب ( 2

الــدور التــي يقــوم املعلــم بأدائــه يف ظــل التقــدم 
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العلمــي هــو العنايــة بتعليــم الطــالب كيف يفكرون 

واكتســاب  التفكــري  أســاليب  عــى  يدربهــم  وأن 

مهاراته حتى يستطيعوا أن يشقوا طريقهم بنجاح 

فيعلمهــم أنــاط التفكــري الســليم مــن خــالل إعــادة 

النظــر يف طــرق التدريــس التــي يتبعهــا واالهتــامم 

باستخدام أدوات التفكري األسايس وتعلم ناذج 

حل املشــكالت ومواجهة التحديات التي يفرزها 

الواقــع والتعامــل مــع املشــكالت الحقيقــة.

ويتمثــل ( 3 وتطويرهــا:  املعرفــة  تنســيق  جانــب 

بــني  بالتنســيق  قيــام املعلــم  الجانــب يف  هــذا 

االنرتنــت  شــبكة  يف  املتاحــة  املعرفــة  مصــادر 

التــي  واملقــررات الدراســية للصفــوف الدراســية 

يقــوم بتدريســها بحيــث يصــل إىل مواقــع املعرفــة 

املرتبطــة بتخصصــه , ثــم يحــدد مــا يتناســب منهــا 

ملوضوعــات دروســه التــي يلتــزم بهــا مــع طالبــه, 

أو يقــوم مبشــاركة طالبــه يف التخطيــط ملحتواهــا 

وأنشطتها التعليمية الصفية وغري الصفية بحيث 

الكتــاب  الــدرس املقــرر يف  بــني موضــوع  يجمــع 

املــدريس وبــني مــا أضافــه مواقــع املعرفــة حــول 

درســه  إعــداد  عــى  يعمــل  ثــم  املوضــوع,  هــذا 

بطريقــة تحقــق ذلــك التناســق يف املعرفــة التــي 

يرغــب أن يكســبها لطالبــه.

جانــب توظيــف تقنيــة املعلومــات يف التعليــم: إن ( 4

تكنولوجيا املعلومات ال تعنى التقليل من أهمية 

البعــض  كــام يتصــور  أو االســتغناء عنــه  املعلــم، 

بــل تعنــى يف الحقيقــة إضافــة جانبــاً جديــداً يف 

دوره، والبــد لهــذا الجانــب أن يختلــف باختــالف 

تنميــة  مــن تحصيــل املعرفــة إىل  الرتبيــة،  مهمــة 

املهــارات األساســية, وإكســاب الطالــب القــدرة 

بــدوره يف  يتعلــم ذاتيــاً. وقيــام املعلــم  أن  عــى 

لــه  توظيــف تقنيــة املعلومــات يف التعليــم تتيــح 

التغلــب عــى مشــكلة جمــود املحتــوى الــدرايس 

فاعليــة  أكــرث  بصــورة  التعليميــة  مادتــه  عــرض  و 

كــام أن توظيــف تقنيــات املعلومــات مــن جانــب 

املعلــم يوفــر خدمــات تعليميــة أفضــل, ويتيــح لــه 

أطــول لتوجيــه طالبــه واكتشــاف مواهبهــم،  وقتــاً 

والتعــرف عــى نقــاط ضعفهــم. كــام يعمــل عــى 

لــدى الطــالب، ويزيــد  تنميــة املهــارات الذهنيــة 

مــن قدرتهــم عــى التفكــري املنهجــي ويحثهــم عــى 

التفكري املجرد ويجعلهم أكرث إدراكاً للكيفية التي 

يفكــرون بهــا ويتعلمــون مــن خاللهــا.

يعمــل ( 5 أن  عــى املعلــم  يجــب  باحــث:  املعلــم 

يكــون ذا صلــة مســتمرة ومتجــددة  كباحــث وأن 

مــع كل جديــد يف مجــال تخصصــه، ويف طــرق 

تدريسه، وما يطرأ عى مجتمعه من مستجدات، 

وأن يظــل طالبــاً للعلــم مــا اســتطاع، مطلعــاً عــى 

واإلقليمــي  املحــيل  مجتمعــه  يــدور يف  مــا  كل 

أن  يســتطيع  مــن مســتحدثات، حتــى  والعاملــي 

يلبي حاجات طالبه من استفساراتهم املختلفة. 

فقبــل أن يحقــق لطالبــه التعلــم الــذايت عليــه أن 

الــذايت يف ذاتــه، وأن يطــور  التعلــم  يحقــق هــذا 

باســتمرار. نفســه 

ربــط املدرســة باملجتمــع: يعــد املجتمــع أساســاً ( 6

تبنــي عليهــا املناهــج  التــي  مــن األســس املهمــة 

رغبــة  هــو  املدرســة  وجــود  فأســاس  الدراســية، 

املجتمع يف إعداد أفراد صالحني له، فاملدرسة 

إلعــداد  املجتمــع  أوجدهــا  اجتامعيــة  مؤسســة 

الفــرد الصالــح لهــذا املجتمــع، وحيــث أن أهــداف 

فــإن عــى  الرتبيــة تشــتق مــن فلســفة املجتمــع، 

املناهــج املدرســية، وعــى املعلمــني وعــى كل 

مــن يعمــل باملدرســة العمــل عــى تحقيــق هــذه 

األهــداف الرتبوية.لــذا فــإن دور املعلــم ربــط مــا 

أي  مجتمعهــم،  يف  يوجــد  مبــا  لطالبــه  يدرســه 

توظيــف مــا يتعلمــه هــؤالء التالميــذ مــن معلومــات 

ومهــارات وخــربات يف حياتهــم االجتامعيــة.

جانب تفريد التعليم : ال شــك يف أن هناك تباين ( 7
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يف القــدرات واالهتاممــات لــدى الطــالب, فلــكل 

التعلــم، وكل طالــب  طالــب رسعــة خاصــة يف 

يختلــف عــن غــريه يف قدراتــه الجســمية والعقليــة 

واالنفعاليــة، ومــن ثــم فــإن كل طالــب يحتــاج إىل 

تعلــم يناســب طبيعــة نــوه ووضعــه. مــام دعــا إىل 

رضورة تفريــد التعليــم ليناســب كل تلميــذ، وكان 

تفريــد التعليــم عمليــة صعبــة فيــام مــىض، ولكــن 

املعلــم  باســتطاعة  أصبــح  الحــارض  الوقــت  يف 

أن ميــارس تفريــد التعليــم مبســاعدة التكنولوجيــا 

يجلــس  حيــث  املعلومــات،  وتقنيــة  التعليميــة 

الطالب عى أجهزة الحاسوب يف مجموعات أو 

 CDS أفراد للتعلم من خالل األقراص املدمجة

املتعــددة الوســائط، ودوائــر املعــارف التفاعليــة 

داخــل حجــرات الدراســة، وبهــذه الصــورة يكتســب 

التعلــم الطابــع الفــردي.

ــع ( 8 ــالمية م ــة اإلس ــى الثقاف ــة ع ــب املحافظ جان

االنتفــاع باملعرفــة العامليــة: لــيك يقــوم املعلــم 

يف  أســلوبني  بــني  مييــز  أن  يجــب  الــدور  بهــذا 

مــا  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  التعليــم  التعليــم، 

 ،Maintenaince Instruction قائــم  هــو 

 Innovative التجديــد أجــل  مــن  والتعليــم 

وال  مهــم  املحافــظ  فالتعليــم   ،Instruction

غنــى عنــه، إال أنــه مل يعــد كافيــاً، وأصبــح التعليــم 

مــن أجــل التجديــد واســترشاف املســتقبل مطلبــاً 

حيويــاً إذا مــا أراد إنســان هــذا العــرص مواجهــة مــا 

ســوف يحملــه لــه املســتقبل مــن تحديــات وأعبــاء 

مــن مفاجــآت.  ومــا تحملــه املتغــريات الرسيعــة 

والصمود أمام تلك التحديات يتطلب التمسك 

بالثقافــة اإلســالمية عقيــدة ولغــة وقيــام وأخالقــا 

وإنجازا، ودعوة األمة اإلسالمية إىل قراءة اإلسالم 

قــراءة صحيحــة مــن خــالل مبادئــه األصيلــة وقيمــه 

والربــط  اإلســالمية  الثقافــة  وتحديــث  الخالــدة، 

عــى  واملحافظــة  العــرص  قضايــا  وبــني  بينهــا 

خصوصيــة الهويــة مــع االنتفــاع باملعرفــة العامليــة 

املفيــدة والتعايــش مــع التعدديــة الثقافيــة داخــل 

هــذه القريــة الكونيــة، وهــذا يتــم مــن خــالل قيــام 

املعلــم بغــرس قيــم التمســك بالثقافــة اإلســالمية 

لألمــة  واالجتامعــي  الثقــايف  بالــرتاث  واالعتــزاز 

اإلســالمية،واحرتام ثقافات الشــعوب األخرى يف 

طلبتــه، وأن يعودهــم الثقــة بالنفــس وتقبــل الــرأي 

بــني  واملعاملــة  التعامــل  يف  واملوازنــة  اآلخــر, 

عنــارص التأثــري الداخــيل وعنــارص التأثــري الخارجــي 

باألفضــل والنافــع. واألخــذ 

جانــب العناية يف أســاليب التقويم: التقويــم عملية ( 9

إىل  تهــدف  ألنهــا  التدريــس،  عنهــا يف  غنــى  ال 

إصــدار حكــم عــى التحصيــل الــدرايس للطالــب 

فتمكــن مــن تشــخيص نقــاط القــوة والضعــف يف 

اتخــاذ  عــى  تســاعد  وبالتــايل  التعلــم،  عمليــة 

القرارات املناسبة بشأن تعديل الخطة الدراسية 

أو طرائــق التدريــس ومــا إىل ذلــك مــن قــرارات.

ــي: يعــد النشــاط غــري ( 10 ــري الصف ــاط غ ــب النش جان

إذ  الرتبويــة،  العمليــة  يف  رئيســاً  جــزءاً  الصفــي 

وتنميتهــا  الطالــب  شــخصية  بنــاء  يف  يســاعد 

كــام  وحركيــاً،  وفنيــاً  وعلميــاً  واجتامعيــاً  نفســياً، 

فهــو  الحديثــة  الرتبيــة  أساســية يف  يعــد دعامــة 

الطــالب  إدارة  خــالل  مــن  املنهــج  إلثــراء  وســيلة 

الخــربات  إكســاب  بهــدف  بيئتهــم  ملكونــات 

املعرفية واملهارية والقيم بطريقة مبارشة، كذلك 

تعزيــز الجوانــب الرتبويــة والتعليميــة التــي يدرســها 

الطالــب نظريــاً يف املقــررات الدراســية وترجمتهــا 

إىل أفعــال وســلوك, مــام يتطلــب إعطــاء النشــاط 

غــري الصفــي االهتــامم املناســب مــن التخطيــط 

عــى  القامئــني  جميــع  مــن  والتقويــم  والتنفيــذ 

التعليــم، ومــن بينهــم املعلــم الــذي يشــغل الــدور 

الرئيــي يف هــذا املجــال.

جانــب ترســيخ حــب الوطــن واالنتــامء إليــه لــدى ( 11
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إليــه  باالنتــامء  والشــعور  الوطــن  الطــالب: حــب 

والــوالء لـــه والوفــاء بحقوقــه مــن أهــم القيــم التــي 

منــذ  نفوســهم  يف  وترســخ  الطــالب  يف  تبــث 

الصغر. وللمعلم دور كبري يف ترسيخ حب الوطن 

واالنتــامء إليــه، حيــث تنمــى فيهــم مشــاعر الحــب 

والــوالء لهــذا الوطــن، وتحثهــم عــى الحــرص عليــه 

والدفــاع عنــه ضــد كل معتــد أثيــم.

ــل: وهــذا ( 12 ــز وج ــه ع ــان بالل ــم داع إىل اإلمي املعل

يؤكد رضورة االهتامم بالجانب الروحي واإلمياين 

لــدى املتعلمــني وغــرس القيــم االيجابيــة لديهــم 

,فــإذا مــا كونــا شــاباً مؤمنــا بربــه, متمســكاً بدينــه 

ومتبنيــاً للــدور املطلــوب منــه لبنــاء وطنــه وأمتــه, 

االجتامعيــة,  اإلمــراض  مــن  كثــري  تجنبنــا  ســهل 

وبالتايل فإن تنمية هذا اإلميان وغرس القيم يعد 

جانبــاً مــن أهــم جوانــب أداء املعلــم, ألن مجتمعــا 

بــال قيــم كــزرع بــال مثــر.

ــامح: إن مــن أهــداف الرتبيــة ( 13 ــم داع إىل التس املعل

تكويــن أفــراد مؤمنــني ليعيشــوا يف مجتمــع مؤمــن 

املؤاخــذة  عــى  أفــراده  بــني  املعاملــة  تقــوم  ال 

لهــا  واإلنصــاف  للــذات  واالنتصــار  واملحاســبة 

يف كل كبــرية وصغــرية، وإنــا تقــوم فيــه املعاملــة 

التســامح والتغــايض والصفــح  بــني األفــراد عــى 

إليــه عقيــدة اإلســالم،  مــا دعــت  والصــرب. وهــذا 

وحض عليه القرآن الكريم، ولغة التسامح ال بد أن 

يتعلمهــا الطالــب منــذ نعومــة أظفــاره حتــى يشــب 

عى التسامح واحرتام األخر. وإذا كان لألرسة دور 

كبري يف هذا املجال، فإن للمدرســة دوراً ال يقل 

أهميــة عــن دور األرسة، وهنــا يــأيت دور املعلــم يف 

تنميــة قيمــة التســامح لــدى طالبــه.

ــوار: يعــد تعليــم ( 14 ــة الح ــالب لغ ــم الط ــب تعلي جان

الطــالب كيفيــة الحــوار مــع اآلخريــن مــن الجوانــب 

املهمــة يف دور املعلــم حيــث يــدرب طالبــه عــى 

مــع  بالتواصــل  التــي تســمح  الكلــامت  اســتخدام 

أفكار اآلخرين, من خالل استخدام طرق التدريس 

ونقصــد  وغريهــا،  التعــاوين  كالتعلــم  املختلفــة 

بهــذه الكلــامت مــن املحتمــل، مــن املمكــن، يبــدو 

أن، رمبا, هل عندك رأي أخر, ويعلم طالبه أيضاً 

أال يكونــوا أحاديــي الرؤيــة وهكــذا يتعلــم الطــالب 

جانبــاً ســلوكياً مهــام يف حياتهــم.

امللارف اللاملية الاي يجب أن باعكثا امللعمان

تؤكد كثري من املنظامت الدولية ومؤسسات االعتامد 

األكادميــي العامليــة عــى مجموعــة مــن املعــارف التــي 

يجــب أن تتوافــر يف املعلــم الناجــح للوصــول إىل رؤيــة 

وتحقيــق  ومخرجاتــه،  التدريــس  ملدخــالت  واضحــة 

النهــايئ  فالغــرض  للتعليــم،  املنشــودة  األهــداف 

للمعــارف يتمثــل يف اإلميــان بقــدرات املعلمــني الذيــن 

ميارســون مهنــة التدريــس )الورثــان، 2007(.

ومــن أهــم املعــارف التــي يجــب أن ميتلكهــا املعلــم 

يف ضوء التحديات الرتبوية الحديثة املعارف التالية:

ــوى: تضــم معرفــة املحتــوى معرفــة ( 1 ــة املحت معرف

والنظريــات يف  واملبــادئ  واملفاهيــم  الحقائــق 

ومعرفــة  معــني،  معــريف  مجــال  أو  معينــة  مــادة 

بــني هــذه املكونــات. وتضــم  القامئــة  العالقــات 

أيضــاً مبــادئ االســتقصاء والقيــم املالزمــة للــامدة 

أو املجال واألساليب التي تضاف فيها املعارف 

تنتــج املعرفــة يف  التــي  الجديــدة وتحــل األفــكار 

ذلــك املجــال محــل األفــكار القــارصة.

ــة: تضــم املعرفــة الرتبويــة ( 2 ــة العام ــة الربوي املعرف

العامة معرفة نظريات التعلم والتعليم ومبادئهام، 

واسرتاتيجيات إدارة الصفوف الدراسية، والتنظيم 

الذي يتجاوز املادة الدراســية.

املعرفــة املنهجية: تضــم املعرفــة املنهجيــة معرفة ( 3

صــف  يف  تعلــم  التــي  املختلفــة  املوضوعــات 

معــني وســنة محــددة ومعرفــة مــا تــّم تعليمــه ومــا 

ســيعلم يف املوضــوع نفســه يف ســنوات ســابقة 

أو الحقــة.
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ــة املتعلمــن: معرفــة خصائــص املتعلمــني، ( 4 معرف

ومعارفهــم, ودوافعهــم، وتطورهــم رضوريــة بســبب 

بــني هــذه الخصائــص وتصميــم املنهــج  العالقــة 

وتنفيــذه.

معرفــة األطــر التعليميــة: تضــم هــذه معرفــة محيــط ( 5

الصفوف الدراسية، وحاكمية املدارس ومتويلها، 

ومعرفة مجتمع املدرسة وثقافته، لكّنها ال تقترص 

عليها.

ــة: ( 6 ــات التعليمي ــداف والغاي ــد واأله ــة املقاص معرف

الفلســفية  الخلفيــات  الفئــة معرفــة  وتضــم هــذه 

والتاريخيــة للتعليــم عــى العمــوم وتعليــم العلــوم 

تحديــداً.

معرفة املحتــوى الربوي: تحــدد معرفــة املحتوى ( 7

فهــم  والرتبيــة يف  مــزج املحتــوى  بأنهــا  الرتبــوي 

كيفيــة تنظيــم موضوعــات أو مشــكالت أو قضايــا 

معينة، ومتثيلها وتكييفها مع الحاجات املتنوعة 

للمتعلمني وقدراتهم، وتقدميها للتعليم. ومعرفة 

املحتــوى الرتبــوي هــي الفئــة التــي يرجــح أن متيــز 

املختص يف مادة معينة عن الرتبوي )محافظة، 

.)2009

ونظــراً ألهميــة أداء معلمــي اللغــة العربيــة يف ضــوء 

مخرجــات  جــودة  تضمــن  والتــي  العامليــة،  املعايــري 

العامليــة،  التحديــات  ومواكبتهــا  التعليميــة  العمليــة 

فــإن الدراســة تهــدف تعــرف درجــة تطبيــق معلمــي اللغة 

العربيــة املعايــري املهنيــة للتعليــم يف اململكــة األردنيــة 

الهاشــمية مــن وجهــة نظــر املرشفــني الرتبويــني.

أهــم  أن  )عــى   )2013,  Richardson ويؤكــد 

للمعلــم؛  أداء  ضعــف  هــو  التعليــم  تدهــور  أســباب 

فكثــري مــن املعلمــني غــري قادريــن عــى تغيــري أناطهــم 

األســاليب  نحــو  ه  واالتجــا لتقليديــة  ا لتدريســية  ا

التدريســية الحديثــة املعتمــدة عــى املعايــري العامليــة 

لألداء. لذا جاءت هذه الدراسة للكشف درجة تطبيق 

املعايــري املهنيــة للتعليــم لــدى معلمــي اللغــة العربيــة 

اململكــة  العربيــة يف  اللغــة  مــرشيف  نظــر  وجهــة  مــن 

الهاشــمية. األردنيــة 

مشكعة الدرالة

الرتبويــة  األهــداف  تحقيــق  ومــدى  التعليــم  جــودة  أن 

أداء  رهــن مبســتوى  الطلبــة،  أداء  واالرتقــاء مبســتوى 

املعلــم ومبقــدار الفعاليــة والكفــاءة التــي يتصــف بهــا 

بــأدوار  القيــام  منــه  أداء دوره، فاملعلــم مطلــوب  يف 

متعــددة، كإدارة الصــف، وعــرض املحتــوى التعليمــي 

ملادته بصورة جيدة، والبحث عن املعرفة، وتشخيص 

املشــكالت ووضــع الحلــول املناســبة لهــا. ومــع تنــوع 

هــذه األدوار أصبحــت مهمــة املعلــم صعبــة وشــائكة، 

ليســت  ومهــارات  لكفــاءات  امتالكــه  اســتلزم  مــام 

العامليــة. تقليديــة، ولكنهــا تصــل إىل املعايــري 

وهــذا بــال شــك يتطلــب إعــداد معلــم اللغــة العربيــة 

بكفــاءة  دوره  أداء  عــى  قــادراً  يجعلــه  مهنيــاً  إعــداداً 

وفاعليــة، وإذا نظرنــا بنظــرة متفحصــة إىل برامــج إعــداد 

املعلمــني يف الوطــن العــريب يتضــح لنــا تأكيدهــا عــى 

رضورة تأهيل معلم املستقبل أكادميياً ومهنياً وثقافياً 

وشخصياً، يف حني كثري من هذه الجوانب غائب يف 

املامرسة العملية، كام تعاين هذه الربامج من ضعف 

التنسيق بني القامئني عى تعليم الجانب التخصي 

والقامئني عى تعليم الجانب املهني أو الثقايف. مام 

ينعكــس بــدوره عــى عمليــة اإلعــداد واألداء والتــي تكــون 

منخفضــة بشــكل كبــري )كنعــان، 2009(.

هدف الدرالة والئعاثا

تطبيــق  درجــة  التعــرف إىل  الحاليــة  الدراســة  تهــدف 

املعايــري املهنيــة للتعليــم لــدى معلمــي اللغــة العربيــة 

اململكــة  العربيــة يف  اللغــة  مــرشيف  نظــر  وجهــة  مــن 

الجنــس،  مــن متغــريات  وأثــر كل  الهاشــمية،  األردنيــة 

واملؤهــل، وســنوات الخــربة، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة 

عــن األســئلة اآلتيــة:
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مــا درجــة تطبيــق املعايــري املهنيــة للتعليــم لــدى ( 1

مــرشيف  نظــر  مــن وجهــة  العربيــة  اللغــة  معلمــي 

الهاشــمية؟. العربيــة يف اململكــة األردنيــة  اللغــة 

عنــد ( 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  هنــاك  هــل 

مستوى الداللة )á ≥ 0.05( يف استجابات أفراد 

عينة الدراسة حول درجة تطبيق املعايري املهنية 

للتعليــم لــدى معلمــي اللغــة العربيــة مــن وجهــة 

نظــر مــرشيف اللغــة العربيــة يف اململكــة األردنيــة 

الهاشــمية تُعــزى ملتغــريات )الجنــس، واملؤهــل 

العلمــي، وســنوات الخــربة واملرحلــة الدراســية(؟.

أهمية الدرالة

ميكن إبراز أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية :

تنبع أهمية الدراسة يف أهمية املوضوع ذاته، وهو • 

درجة تطبيق معلمي اللغة العربية املعايري املهنية 

للتعليم يف اململكة األردنية الهاشمية.

عــى •  تعرفهــم  مــن حيــث  املعلمــني  إفــادة  يؤمــل 

بهــا. أدائهــم  ربــط  عــى  والعمــل  العامليــة  املعايــري 

يؤمــل إفــادة القامئــني عــى تدريــب املعلمــني أثنــاء • 

الخدمة، وذلك بالتأكيد عى أهمية إدراج املعايري 

العامليــة وأســاليب تنميتهــا لــدى املعلمــني ضمــن 

برامجهم التدريبية.

طريــق •  عــن  الرتبويــني  املرشفــني  إفــادة  يؤمــل 

استخدامهم لقامئة املعايري العاملية عند تقييمهم 

أداء معلميهــم للوقــوف عــى أوجــه التميــز والقصــور 

لديهــم بدقــة.

يؤمــل إفــادة الطــالب مــن حيــث الرقــي مبســتواهم • 

األكادميــي نتيجــة تأثرهــم مبعلميهــم الذيــن تدربــوا 

عــى هــذه املعايــري.

الالريفات ايف ةيية واإلجرائية

تتضمــن الدراســة الحاليــة مجموعــة مــن املصطلحــات 

مــن الــرضوري تعريفهــا:

املعايــري: “ الحــد األدىن مــن الكفايــات املطلــوب 

الكفايــات  أقــل  إىل  وتشــري  معــني،  لغــرض  تحقيقهــا 

الواجــب توافرهــا لــدي الفــرد أو املؤسســة يك تلحــق 

باملستوي األعى وليك تؤدي وظيفتها يف املجتمع” 

)رمضــان، 2012 : 11(.

املعايــري العاملية: “ عبارة عن مجموعــة من الرشوط 

املتفــق عليهــا وميكــن مــن خاللهــا تحديــد مواطــن القــوة 

يــراد و إصــدار حكــم عليــه “  و مواطــن الضعــف فيــام 

)بدارنــة، 2014: 9(.

بأنهــا  إجرائيــاً  للتعليــم  املهنيــة  املعايــري  وتعــرف 

الدرجــة الكليــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــى 

الدراســة. لهــذه  املعــد  االســتبيان 

يدود الدرالة

تتحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية:

حــدود موضوعيــة: تقتــرص الدراســة عــى موضــوع 

درجــة تطبيــق املعايــري املهنيــة للتعليــم.

الفصــل  عــى  التطبيــق  اقتــرص  زمانيــة:  حــدود 

.2017/2016 الــدرايس  للعــام  األول  الــدرايس 

حدود مكانية: اقترص تطبيق الدراسة يف محافظة 

املفرق يف اململكة األردنية الهاشمية.

حــدود برشيــة: اقتــرص تطبيــق الدراســة عــى عينــة 

من مرشيف اللغة العربية محافظة املفرق يف اململكة 

األردنيــة الهاشــمية.

ال ريلة واإلجراءات

يتضمن هذا الجزء منهج الدراسة ومجتمعها، وعينتها، 

والثبــات ألداة  الصــدق،  وإجــراءات  الدراســة،  وأداة 

الدراســة وتطبيقهــا عــى عينــة الدراســة. واإلشــارة إىل 

املعالجة اإلحصائية املستخدمة يف معالجة البيانات 

وأســلوب تصحيــح إجابــات أفــراد العينــة.

موثجية الدرالة:

تم استخدام املنهج الوصفي املسحي نظراً ملالءمته 

طبيعة وأهداف الدراسة.
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مجامع الدرالة وعيواثا:

تكون مجتمع الدراسة من جميع مرشيف اللغة العربية 

يف محافظــة املفــرق يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

والبالغ عددهم )16( مرشفاً ومرشفة ونظراً لصغر حجم 

مجتمع الدراســة مثلت العينة مجتمع الدراســة نفســة.

أداي الدرالة:

مراجعــة  خــالل  مــن  وذلــك  الدراســة،  أداة  تطويــر  تــم 

األدب النظري والدراسات السابقة، فقد تكونت األداة 

)44( فقــرة موزعــة عــى مثانيــة مجــاالت هــي )االلتــزام 

املهني، التنمية املهنية، تخطيط املواقف التعليمية، 

توفــري املنــاخ التعليمــي املناســب، التمكــن مــن املــادة 

التقويــم  التقويــم،  التدريــس،  العلميــة، اســرتاتيجيات 

الــذايت( واشــتملت االســتبانة عــى:

الجزء األول: اشتمل عى املعلومات الدميغرافية 

واملؤهــل  )الجنــس،  وهــي  عــن املســتجيب  الالزمــة 

العلمــي، والخــربة واملرحلــة الدراســية(.

الجزء الثاين: استبانة املعايري املهنية للتعليم.

وقــد تــم تحديــد اإلجابــات بخمســة مســتويات هــي: 

)كبــري جــداً، كبــري، متوســط، قليــل، قليــل جــداً(.

فدق أداي الدرالة:

عرضــت أداة الدراســة عــى مجموعــة مــن املحكمــني 

وعددهم )10( من املختصني وذوي الخربة يف مجال 

والتقويــم،  والقيــاس  النفــس،  الرتبويــة، وعلــم  اإلدارة 

مناســبة  مــن  للتأكــد  وذلــك  والتدريــس  واملناهــج 

الفقــرات للمجــال الــذي تنتمــي إليــه، وتعديــل الصياغــة 

اللغوية، والتعديالت املناســبة، وبيان مدى مالءمتها 

للدراســة. وبعــد اســتعادة االســتبانة مــن املحكمــني تــم 

األخذ بآرائهم ومقرتحاتهم واعتامد الفقرات التي نالت 

نســبة اتفــاق )80%( فأكــرث مــن املحكمــني.

نبات أداي الدرالة

للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل الثبات 

 )cronbach alpha( باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

لالتساق الداخيل، وبلغ معامل الثبات )0.89(.

رالة عرض ناائث الدِّ

راســة وفقــاً لتسلســل  تنــاول هــذا الجــزء عرضــاً لنتائــج الدِّ

أســئلتها، وذلك عى النحو اآليت:

النتائــج املتعلقــة بالســؤال األول: مــا درجــة تطبيــق 

املعايــري املهنيــة للتعليــم لــدى معلمــي اللغــة العربيــة 

اململكــة  العربيــة يف  اللغــة  مــرشيف  نظــر  وجهــة  مــن 

تــم  الســؤال  هــذا  عــن  لإلجابــة  الهاشــمية؟.  األردنيــة 

فــات  واالنحرا بية  الحســا املتوســطات  اســتخراج 

ذلــك. تبــني   )1( والجــدول  املعياريــة، 

الجدول )1(: املتوســطات الحســابية واالنحرافات 

املهنيــة  املعايــري  تطبيــق  لدرجــة  والرتبــة  املعياريــة 

نظــر  مــن وجهــة  العربيــة  اللغــة  لــدى معلمــي  للتعليــم 

مــرشيف اللغــة العربيــة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية 

مرتبــة تنازليــاً

الدرجةاالنحراف املعيارياملتوسط الحسايباملجاالترقم املجالالرتبة

مرتفعة3.85.80اسرتاتيجيات التدريس1

مرتفعة3.80.78التقويم2

مرتفعة3.70.71التمكن من املادة العلمية3

متوسطة3.60.94التقويم الذايت4

متوسطة3.43.78تخطيط املواقف التعليمية5

متوسطة3.39.68االلتزام املهني6

متوسطة3.27.60توفري املناخ التعليمي املناسب7
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متوسطة3.22.85التنمية املهنية8

متوسطة3.54.62الدرجة الكلية

يبني الجدول )1( أن املتوسط الحسايب ملجاالت 

درجــة تطبيــق املعايــري املهنيــة للتعليــم يف اململكــة 

نظــر مديــري املــدارس  مــن وجهــة  الهاشــمية  األردنيــة 

ككل )3.54(، وبانحــراف معيــاري بلــغ )62.(، وبدرجــة 

متوســطة. وتراوحت املتوســطات الحســابية للمجاالت 

تــراوح  وبانحــراف معيــاري   ،)3.85  - بــني )3.22  مــا 

بــني )60.- 94( حيــث جــاء مجــال اســرتاتيجيات  مــا 

التدريــس يف املرتبــة األوىل بأعــى متوســط حســايب 

بلــغ )3.85(، وبانحــراف معيــاري بلــغ )80.(، وبدرجــة 

مرتفعة، تاله يف املرتبة الثانية مجال التقويم مبتوسط 

حســايب بلــغ )3.80(، وبانحــراف معيــاري بلــغ )78.(، 

وبدرجــة مرتفعــة، تــاله يف املرتبــة الثالثــة مجــال التمكــن 

بلــغ )3.70(،  مــن املــادة العلميــة مبتوســط حســايب 

وبانحــراف معيــاري بلــغ )71.( وبدرجــة مرتفعــة، بينــام 

جــاءت باقــي املجــاالت بدرجــة متوســطة، وجــاء مجــال 

التنميــة املهنيــة يف املرتبــة الثامنــة واألخــرية ومبتوســط 

حســايب بلــغ )3.22(، وبانحــراف معيــاري بلــغ )62.( 

وبدرجــة متوســطة.

هل هناك فروق  النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: 

 )0.05 ≤ á( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

يف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول درجــة تطبيــق 

املعايــري املهنيــة للتعليــم لــدى معلمــي اللغــة العربيــة 

اململكــة  العربيــة يف  اللغــة  مــرشيف  نظــر  وجهــة  مــن 

األردنية الهاشمية تُعزى ملتغريات )الجنس، واملؤهل 

العلمــي، وســنوات الخــربة واملرحلــة الدراســية(؟.

فــروق ذات داللــة إحصائيــة  النتائــج وجــود  بينــت 

الجنــس يف مجــاالت االلتــزام  تعــزى ألثــر   )0.05≤α(

التدريــس والتقويــم وجــاءت  املهنــي، واســرتاتيجيات 

الفــروق لصالــح االنــاث. بينــام دلــت النتائــج إىل عــدم 

وجــود فــروق إحصائيــة عــى باقــي املجــاالت تعــزى ألثــر 

الجنــس.

 • )0.05 ≤α( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

تعــزى ألثــر املؤهــل العلمــي وســنوات الخــربة وذلــك 

عــى جميــع املجاالت.

وجود فروق ذات داللة إحصائية )α≥ 0.05( تعزى • 

ألثر املرحلة الدراسية يف جميع املجاالت وجاءت 

الفروق لصالح املرحلة الثانوية.
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حتديات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
بني اإرها�شات ال�اقع واأفاق امل�شتقبل -درا�شة يف خ�شائ�س واأ�ش�س اللغة العربية-

حممد ال�شريف عيوط
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس الرباط، املغرب

ملدمة

تختلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسن الدارس 

والبيئــة التــي يعيــش فيهــا أثنــاء تعلمــه للغــة، وتختلــف 

أيضا صعوبة تعلم اللغة األجنبية حســب طبيعتها من 

حيــث مشــابهتها أو اختالفهــا يف الصــوت أو الكتابــة 

للغــة الــدارس األصليــة، ومــن ثــم يســهل عــى العــريب 

مثال تعلم اللغة الفارســية أو األردية، ويشــق عليه تعلم 

اللغــات األوربيــة أو اللغــة الصينيــة.

واالختــالف أو التشــابه بــني لغــة وأخــرى يكــون يف 

األصــوات أو يف طبيعــة تركيــب اللغــة أو يف األنــاط 

الســائدة فيهــا أو يف شــكل الكتابــة.

لغــري  العربيــة  اللغــة  تعليــم  ميــدان  والــدارس يف 

الناطقــني بهــا هــو القضيــة واملشــكلة الــذي يصاحبنــا 

نتعــرف عــى  أن  يف كل املحــارضات فنحــاول دامئــاً 

املشــكالت التــي تواجــه الــدارس األجنبــي عنــد دراســته 

اللغة العربية أو أي لغة أخرى، ثم نحاول أن نفرس هذه 

املشــكالت وبعدهــا نضــع العــالج املناســب.

واملتعلم عندما يبدأ بتعلم لغة أجنبية فإنه بالطبع 

ال يتقنها يف املرحلة األوىل، وبالتايل فإننا إذا الحظنا 

لغــة الــدارس يف هــذه املرحلــة نلحــظ عجبــاً ألنــه يتكلــم 

لغــة غربيــة ال هــي اللغــة الهــدف التــي تعلمهــا وال هــي 

اللغة األصلية له، ويطلق عليها اللغة االنتقالية. ولهذه 

اللغة صفات أهمها: أنها تجمع خصائص لغة الدارس 

األم وبعــض خصائــص اللغــة املنشــودة، ولكــن ملــاذا 

تجمــع بعــض خصائــص اللغــة األصليــة؟ فهــذه الدراســة 

البحثية تهدف إىل استقصاء املشكالت التي ميكنها 

أن تكــون حاجــزا قويــا يحــد مــن صعوبــة تعلــم األجانــب 

للغــة العربيــة.

أهداف الدرالة:

تهدف هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف اآلتية:

اســتقصاء املشــكالت التي يعاين منها الدارســني   - 1

الغــري الناطقــني باللغــة العربيــة الراغبــني يف تعلمهــا.

مــن  للتخلــص  واقرتاحــات  حلــول  وضــع  محاولــة   - 2

املعانــاة التــي يواجههــا الطلبــة األجانــب يف كيفيــة 

التأقلــم مــع برنامــج معيــاري لتعلــم اللغــة العربيــة.

أهمية الدرالة:

يُعــد البحــث الرتبــوي يف مجــال تدريــس اللغــة العربيــة 

للناطقــني بغريهــا مجــاالً مــن مجــاالت البحــث العلمــي 

بهــدف  الرتبويــة،  يهتــم مبعالجــة مشــكالت والقضايــا 

الوصــول إىل حلــول ممكنــة ومناســبة لهــا. كــام يســاهم 

املعلومــات  وتوفــري  الرتبويــة،  السياســة  رســم  يف 

القــرار الرتبــوي. وميهــد إىل  والبيانــات الالزمــة لصنــع 

املعرفــة  وإثــراء  الرتبــوي  والتجديــد  التغيــري  عمليــات 

وتوظيفهــا لحــل املشــكالت. وهــذا مــا نســعى إليــه مــن 

خــالل بحثنــا املتواضــع مــن أجــل مــا يكتســبه مــن أهميــة 

داخــل املنظومــة الرتبويــة ألي مؤسســة تعليميــة.
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مشكعة الدرالة وألئعاثا:

إن الصعوبــات التــي تواجــه الدارســني يف تعليــم اللغــة 

كلهــا صعوبــات  ليســت  بهــا  الناطقــني  لغــري  العربيــة 

لغوية، بل ترجع يف جانب منها إىل الدارسني أنفسهم 

نتيجــة لألســباب معينــة منهــا:

ما املشكالت التي تعرتض األجانب الراغبني يف ( 1

تعلــم اللغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 

التدريــس يف املؤسســات الرتبويــة؟

هــل تختلــف املشــكالت التــي تعــرتض املتعلــم ( 2

التدريــس  األجنبــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 

الجنــس؟ البيئــة،  اللغــة،  باختــالف: 

املتعلــم ( 3 أمــا  عجــزا  تخلــق  التــي  التحديــات  مــا 

العربيــة كتابــة  اللغــة  الراغــب يف تعلــم  األجنبــي 

وفهــام؟ ونطقــا 

هل للمدة الزمنية وعدد الســاعات أثر يف تعليم ( 4

اللغة العربية للناطقني بغريها؟

مشكةت غلعية العتة اللررية لت  الوانلا ِرثا. 1

يعتــرب تعلــم لغــة أجنبيــة ليــس باألمــر الســهل أو الهــني، 

لكنــه مــع البحــث والدراســة أمكــن الوصــول إىل عــدة 

طــرق لتعليــم اللغــة يف وقــت قصــري وبجهــد معقــول، 

التجربــة، وكانــت  الطــرق موضــع  ولقــد وضعــت هــذه 

النتائــج يف بعــض األحيــان مرضيــة للغايــة.

يــرى بعــض متعلمــي اللغــة العربيــة غــري الناطقــني 

بهــا، أنهــا لغــة صعبــة جــداً، بــل معقــدة يرجعــون ذلــك إىل 

طبيعتها ذاتها، فإذا أراد األجنبي التمكن من مهاراتها عليه 

الرجوع إىل تراثني ضخمني القديم والحديث. كام ينبغي 

عليــه الرجــوع إىل أصواتهــا وتراكيبهــا ونحوهــا ورصفهــا.

لكــن حقيقــة األمــر عنــد تعلــم أيــة لغــة أجنبيــة البــد 

لغــة  اللغــة املــراد تعلمهــا  أن  مــن األخــذ يف االعتبــار 

مثــل ســائر لغــات البــرش، ولهــا خصائصهــا التــي تتشــابه 

فيهــا مــع اللغــات األخــرى، ولهــا أيضــاً مــن الخصائــص ما 

مييزهــا، ويجعلهــا لغــة اللســان العــريب املبــني، ومبــا ال 

شــك فيــه أن أوجــه التشــابه بــني لغــات البــرش املتنوعــة 

تساعد يف عملية تعلم اللغات األجنبية بشكل واضح. 

ويعتمــد هــذا التشــابه عــى مجموعــة مــن املنطلقــات 

أجمــع عليهــا اللغويــني1.

اللغــة  لتدريــس  متكامــل  منهــج  تقديــم  إن علميــة 

العربية لألجانب مل تكن مدروسة من قبل متخصصني 

ومل يتم ترتيبها وتقدميها عى أسس علمية سليمة من 

حيــث الشــيوع والتــدرج واألهميــة، إنــا كان يتحكــم فيــه 

ذوق األديب واِجتهاد املؤلف أو توفر النص، وهذا كله 

بسبب النقص يف الدراسات والبحوث التطبيقية يف 

اللغة العربية، إن املشكلة التي تعاين منها برامج تعليم 

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا يف الوقــت الراهــن هــي 

بقــاء هــذه املناهــج واملقــررات والكتــب مــن غــري تعديــل 

اليــوم، اليف ميــدان  التــي نعيشــها  التغــريات  يواكــب 

تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية وحسب بل يف معظم 

ميادين الحياة، وبخاصة ميادين االتصال واملعلومات2.

أما العقبات التي تنبع من طبيعة املناهج فمردها 

إىل أن املناهــج املعتمــدة يف تعليــم العربيــة تركــز عــى 

مهــارة القــراءة والكتابــة والرتجمــة وقلــام تركــز عــى مهــارة 

القــراءة والكتابــة والرتجمــة وقلــام تراعــي الفــروق اللغويــة 

“ الصوتيــة والرصفيــة والنحويــة والدالليــة “ املوجــودة 

بــني اللغــة العربيــة واللغــة القوميــة للمتعلــم تشــكل عبئــاً 

عــى املتعلــم.

إن من أهم املشكالت التي تواجه الدارس الناطق 

بغري العربية عند تعلمه للغة العربية أنه يتأثر بلغته األم 

وينقل بعض الجوانب اللغوية إىل اللغة العربية فمثالً 

يحــاول أن ينقــل أصــوات لغتــه األم أو يحــاول اِســتخدام 

تراكيبــه املعروفــة يف لغتــه كأن يجمــع بعــض الكلــامت 

عــى أوزان لغتــه أو غــري ذلــك ســنحاول التعــرف عــى 

ذلــك ســنحاول التعــرف عــى املشــكالت التــي تواجــه 

تفســريها  نحــاول  ثــم  العربيــة،  بغــري  الناطــق  الــدارس 

ووضــع العــالج املناســب لهــا، فيمكننــا أن نصــف هــذه 

املشــكالت إىل قســمني هــام:
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املشكالت اللغوية: ويندرج تحت هذه املشكالت 

مــا يتعلــق يف طبيعــة اللغــة مــن نظــام صــويت ورصيف 

ونحــوي وداليل وكتــايب3.

املشــكالت الصوتيــة: اِعتمــد علــامء العــرب األوائــل 

وعلامء التجويد عى املالحظة الذاتية والتجربة الشخصية 

يف دراســة األصــوات، والتــزال هــذه الوســيلة مــن الوســائل 

الــدرس الصــويت الحديــث، رغــم التقــدم  املهمــة يف 

العلمــي والــذي وضــع يف أيــدي علــامء الصــوت وســائل 

جديــدة تعتمــد عــى األجهــزة الحديثــة، إن أصــوات اللغــة 

العربيــة متنوعــة لهــذا يواجــه املتعلــم غــري الناطــق بالعربيــة 

صعوبــة يف تعلــم أصــوات العربيــة التــي تنقســم إىل4:

األصــوات الحلقيــة والحنجريــة والطبقيــة واملطبقــة، 

فبعــض هــذه األصــوات ال توجــد يف كثــري مــن اللغــات، 

ولذلك معظم متعلمي اللغة العربية يواجهون صعوبة 

يف تعلــم هــذه الحــروف.

مجموع األصوات الصائتة وهي:

أ ـ الحركات القصرية: الضمة، الفتحة، الكرسة

ب: الحركات الطويلة: الواو، األلف، الياء.

ج ـ مــن املالحــظ أن هــذه الصعوبــات التــي تشــكل 

عائقــاً يف تعلــم أصــوات اللغــة العربيــة قــد تتفــاوت مــن 

شــخص آلخــر وذلــك تبعــاً لعــدد مــن العوامــل اللغويــة 

والشــخصية والتعليميــة.

أررز املشكةت الاي يلاين موثا ال الب الوانق . 1
رت  اللررية عود غلعمثا:

كرثة القواعد املفروضة عند التطبيق.  -1

املعلــم مشــغول بإنهــاء املقــرر الــدرايس مــن دون   -2

التأكــد عــى عامــل التطبيــق.

عــدم ربــط قواعــد النحــو بالقــراءة والتعبــري، ودروس   -3

اللغــة األخــرى.

الحديثــة  التقنيــة  وســائل  مــن  االســتفادة  عــدم   -4

الصوتيــة. لتســجيالت  وا يــة  للغو ا كاملختــربات 

نفســه  للطالــب  تعــود  األســباب  بعــض  هنــاك   -5

والنفســية. االجتامعيــة  والظــروف  الفرديــة  كالفــروق 

هذه الصعوبات يف تعلم النحو والقواعد اللغوية   -6

ال ينفي عنها أهميتها وأنها جزء أسايس ومهم من 

منهج اللغة العربية وتعلمها، فهو الركن األسايس 

جانــب  إىل  اِســتخدامها،  وضبــط  اللغــة  لتعلــم 

اللغــة،  أصالــة  مــن مظاهــر  أنهــام ميثــالن مظهــراً 

هــذا إىل جانــب مــا يف تدريــس النحــو واألدب مــن 

متعــة عقليــة للــدارس األجنبــي ألنهــام مظهــران غــري 

عاديــني مــن مظاهــر اللغــة العربيــة، وينبغــي عنــد 

تعليم اللغة والرتكيز فيها عى الجانب التطبيقي، 

وعليه أن يرى أي الطرق املناسبة تربوياً التي ميكن 

يف ضوئها تنظيم ما يختار وينتقى بشكل يقع من 

والتفاعــل،  القبــول  نفــس املتعلــم وعقلــه موقــع 

أي أن القواعــد التــي ينبغــي أن نعلمهــا هــي عبــارة 

عــن مــواد اِســتخلصت مــن علــم النحــو لتســتخدم 

يجــب  العربيــة، ولذلــك  اللغــة  لتدريــس  كأســس 

عـــــــــن املســتويات املتخصصــة واملعقــدة  البعــد 

والتفصيليــة مــن القواعــد اللغويــة5.

الكفايات الةزمة إلعداد ملعة العتة اللررية . 2
لعوانلا رت ها:

الكفايــات الالزمــة ملعلــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني 

الكفايــات  بعــض  ينمــي  تدريبــي  برنامــج  بهــا وتصميــم 

الالزمــة ملعلــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا ومعرفــة 

فعاليــات الربنامــج املقــرتح يف ضــوء بعــض الكفايــات 

الالزمــة لــه يف املســتوى اللغــوي واملهنــي والثقــايف.

إن مــن أخطــر املشــكالت التــي يعــاين منهــا تعليــم 

العربيــة لغــري الناطقــني بهــا، نــدرة وجــود املعلــم الكــفء 

التعليميــة،  واملــواد  األهــداف،  تكيــف  عــى  القــادر 

مــع نوعيــات الدارســني وحاجاتهــم  التدريــس  وطريقــة 

وحاجــات البيئــة التــي يعيشــون فيهــا6.

نبيلة امللراة والكفايات العتاية الةزمة مللعة 	 
العتة اللررية لعوانلا رت ها:

الخصائص الشخصية:

شــخصية دافعيــة املــدرس الفعــال ذو شــخصية ( 1
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دافعيــة، يبــدو أنــه يســتمتع بعملــه، ميكــن الوثــوق 

بــه، وهــذا املعلــم يتميــز بالخصائــص التاليــة:

الحــامس ملادتــه الدراســية كــام يظهــر نشــاطه وقوتــه • 

يف جميــع أدائــه.

من األناط السلوكية لهذا املعلم:• 

يبدو واثقاً من نفسه.• 

مبتكر ومتنوع يف طرقه التعليمية.• 

ب: الدفء وروح الفكاهة:• 

هام عامالن مهامن لتوفري بيئة مساندة.• 

ج ـ املاناقية:

يقصد بها ثقة التالميذ باملعلم.

دـ الااجه نحا الوجاح

ومــن خــالل املالحظــات التــي أخــذت عــى املعاهــد 

التــي تقــوم بإعــداد برامــج تدريــب معلمــي اللغــة العــريب 

للناطقــني بغريهــا يف معهــد الخرطــوم الــدويل ومعهــد 

جامعــة امللــك ســعود ومعهــد جامعــة أم القــرى وبرامــج 

الجامعــات األمريكيــة بالقاهــرة وبرامــج جامعــة مينســوتا 

فكانــت املالحظــات  األمريكيــة.  املتحــدة  بالواليــات 

اللغــوي أن هنــاك مبالغــة يف دراســة  الجانــب  عــى 

التفاصيــل اللغويــة والجوانــب األكادمييــة التخصصيــة 

مــع عــدم االهتــامم الواجــب مبهــارات اللغــة الرئيســة7.

اِختــالف الربنامــج  ومــن نتائــج ذلــك البحــث أيضــاً 

يف الرتكيز عى التفاصيل اللغوية ويف توزيعها داخل 

الربامج، فالجامعة األمريكية مثالً كانت تدرس طالبها 

أمــا جامعــة  العربيــة،  اللغــة  قواعــد  واحــدة يف  مــادة 

منيســوتا فــكل مــواد الدراســة عــن تعليــم اللغــة الثانيــة، 

مناهجها وطرائقها وتدريسها واِختباراتها...الخ ال يوجد 

يف املقــررات يشء عــن قواعــد اللغــة العربيــة.

التــوازن  عــدم  أيضــاً  لوحظــت  التــي  النتائــج  فمــن 

بــني جوانــب اإلعــداد الثالثــة. فغالبــاً مــا تجــد طغيــان 

الجانبني اللغوي واملهني عى الجانب الثقايف. ومام 

ال شــك فيــه أن معلــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا 

ينبغي أن يتمتع ببعض املهارات واملقدرات كشخص 

متقــن لــه رؤيــة وفكــر متجــدد وثقافــة وملــامً باســتخدام 

الحاســب اآليل واإلنرتنــت التــي أصبحــت رضورة يف 

عرص التدفق املعريف، واالستفادة من الحاسب اآليل 

لدعــم العمليــة التعليميــة.

خامتة

مــن خــالل نتائــج هــذه الدراســة يف هــذا الصــدد يتبــني 

أن مشــكلة اللغــة بالنســبة لألجانــب الراغبــني يف تعلــم 

حــل ملشــكلة  كيفيــة وضــع  تكمــن يف  العربيــة  اللغــة 

املنهــج مــن خــالل اِتبــاع االســتنتاجات التاليــة:

يجــب تصميــم املنهــج الخــاص ملتعلمــي اللغــة ( 1

العربيــة لغــري العــرب وفــق خطــة محــددة تعتمــد 

للخــربات  دقيــق  وتخطيــط  منظمــة،  أفــكار  عــى 

التعلــم. ومواقــف 

بنــاء هــذا املنهــج يف ضــوء نظريــة علميــة تتبنــى ( 2

وتعالــج املشــاكل  بطريقــة محــدودة،  املفاهيــم 

عمــيل  اِطــار  يف  الســابقة  باملناهــج  الخاصــة 

متكامــل بــني مدخــالت املنهــج والعمليــات التــي 

تتــم خاللهــا ومخرجاتــه.

يجــب مراعــاة معايــر اِعــداد منهــج اللغــة العربيــة ( 3

للناطقــني بغــري العربيــة واألخــذ بإيجابيــات املنهج 

الســابق وتجنــب ســلبياته.

مشكلة ندرة املعلم الكفء وأسس تأهيله( 4

العربيــة ( 5 اللغــة  معلــم  تواجــه  التــي  املشــاكل 

للناطقــني بغريهــا أحاديــة اللغــة الــذي يكمــن وراءه 

واملتعلــم. املعلــم  بــني  التواصــل  عــدم 

مــا يطبــق معلــم اللغــة العربيــة غــري املؤهــل لهــذا ( 6

الغرض طرق التدريس املتبعة يف تدريس اللغة 

العربيــة كلغــة أوىل.

مــن ( 7 يعــاين املعلــم الــذي مل يعــد اِعــداداً كافيــاً 

واملــواد  األهــداف  تكييــف  عــى  الخــربة  نقــص 

املناســبة. التدريــس  وطــرق  التعليميــة 
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املصادر واملراجع

عبــود عبــد الغنــي /عنــوان الكتاب/دراســة مقارنــة للرتبيــة/ ( 1

دار النــرش / دار الفكــر العــريب _ مــرص -/ الطبعــة األوىل /

التاريــخ/2003.

يــارس هــامم: اللغــة والهويــة يف تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة ( 2

أجنبيــة/ دار النــرش / مكتبــة الرشــيد / الريــاض / املؤمتــر 

العاملــي للغــة العربيــة لتعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا / 

جامعــة امللــك ســعود/التاريخ/22/ نوفمــرب/2012.

ســليامن داود الوســطي: عنــارص اللغــة وخصائصهــا/ /دار ( 3

الرشــيد للنــرش والتوزيــع / الطبعــة الثانيــة /جامعــة امللــك 

ســعود ـ معهــد اللغــة العربية/التاريــخ 2006/9/20.

اللغــة ( 4 بــن حفيــف: مناهــج وكتــب تعليــم  بــن مرهــون  زاهــر 

العربيــة للناطقــني بغريهــا القاهــرة دار املعــارف /التاريــخ 

الطبعــة األوىل. 1970 م/ 

اللغــة ( 5 الكتــاب / عنــارص  األبــرش /عنــوان  األبــرش محمــد 

 / الريــاض   / الرشــيد  النــرش / مكتبــة  دار  وخصائصهــا / 

.2009/9/20 التاريــخ/   / الســعودية  العربيــة  اململكــة 

محمود كامل الناقة /عنوان الكتاب/املدخل يف تدريس ( 6

الرشــيد /  النــرش / مكتبــة  األوىل /دار  الطبعــة   / النحــو 

الريــاض //التاريــخ/2011/8/11م.

يف ( 7 لكتاب/مقدمــة  ا /عنــوان  قاســم  أحمــد  محمــد 

ســيكولوجية اللغــة / دار النــرش / مركــز اإلســكندرية للكتــاب 

/التاريــخ/2000. األوىل  الطبعــة   /

الثاامش

1  - عبود عبد الغني /عنوان الكتاب/دراسة مقارنة للرتبية/ 

دار النــرش / دار الفكــر العــريب _ مــرص -/ الطبعــة األوىل /

التاريخ/2003رقــم الصفحــة: 206.

2  - يــارس هــامم: اللغــة والهويــة يف تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة 

أجنبيــة/ دار النــرش / مكتبــة الرشــيد / الريــاض / املؤمتــر 

للناطقــني بغريهــا  العربيــة  لتعليــم  العربيــة  للغــة  العاملــي 

/ جامعــة امللــك ســعود/التاريخ/22/ نوفمرب/2012رقــم 

الصفحــة 20.

- ســليامن داود الوســطي: عنارص اللغة وخصائصها/ /دار   3

الرشــيد للنــرش والتوزيــع / الطبعــة الثانيــة /جامعــة امللــك 

2006/9/20رقــم  العربية/التاريــخ  اللغــة  ـ معهــد  ســعود 

.87 الصفحــة 

تعليــم  وكتــب  مناهــج  حفيــف:  بــن  مرهــون  بــن  زاهــر   -   4

القاهــرة دار املعــارف / للناطقــني بغريهــا  العربيــة  اللغــة 

الصفحــة169. /رقــم  األوىل  الطبعــة  م/  التاريــخ1970 

5  - األبــرش محمــد األبــرش /عنــوان الكتــاب / عنــارص اللغــة 

وخصائصها / دار النرش / مكتبة الرشيد / الرياض / اململكة 

العربيــة الســعودية / التاريــخ/ 2000/9/20/رقــم الصفحــة.

يف  الكتاب/املدخــل  /عنــوان  الناقــة  كامــل  محمــود   -   6

تدريس النحو / الطبعة األوىل /دار النرش / مكتبة الرشيد 

.307 الصفحــة:  رقــم  الريــاض //التاريــخ/2011/8/11م   /

يف  الكتاب/مقدمــة  /عنــوان  قاســم  أحمــد  محمــد   -   7

ســيكولوجية اللغــة / دار النــرش / مركــز اإلســكندرية للكتــاب 

.316 الصفحــة  /التاريخ/2000رقــم  األوىل  الطبعــة   /
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ا�شاليب وحتديات

اأ. يحياوي ن�شرين
الجزائر

nesrinealgerie09@hotmail.fr

امللخص

تتوقــف نجاعــة عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى عــى الكثــري مــن العوامــل املتداخلــة، منهــا 

مــا يتعلــق بخصائــص املتعلمــني واملعلمــني ومــا يتعلــق بنوعيــة الربامــج واملناهــج وقدرتهــا عــى تلبيــة تطلعــات 

املتعلمــني واســتعاملها للوســائل الســمعية والبرصيــة.

تبحث هذه الورقة أهمية اللغة العربية يف العامل، وتهدف إىل التعرف عى الصعوبات التي تواجه الطالب 

الناطقــني بغــري اللغــة العربيــة يف مســرية تعلمهــم، كــام ســيتم تســليط الضــوء عــى طرائــق تعلمهــا وكيفيــة تزويــد 

الطــالب باملهــارات واألدوات التــي متكنهــم مــن التعلــم والتواصــل مــع الناطقــني باللغــة العربيــة وتعزيــز التفاهــم 

املتبــادل بينهــم واحــرتام الثقافــة العربيــة واإلســالمية.

غانئة

اللغــة أداة التفاعــل بــني أفــراد املجتمــع والرابطــة التــي 

تصهــر أبنــاءه يف بوتقــة املحبــة واللقــاء والتفاهــم، وهــي 

مســتودع تــراث األمــة وجرسهــا للعبــور مــن املــايض إىل 

الحارض ثّم من الحارض إىل املستقبل، والخيط الذي 

ينقــل تــراث اآلبــاء واألجــداد إىل األبنــاء واألحفــاد.

مليــارات   7 مــن  أكــرث  عــى ســطح األرض   يعيــش 

إنســان يتحدثــون 7102 لغــة حيــة، ويــرتاوح ترتيــب اللغــة 

العربيــة بــني املركــز الرابــع والخامــس عامليــا مــن حيــث 

عدد املتكلمني بها كلغة أم، بينام تعترب ثاين أكرث لغة 

انتشارا يف العامل من حيث عدد الدول التي تتحدث 

بهــا بعــد اللغــة االنجليزيــة.

نشأي العتة

اللغــات  آراء ونظريــات كثــرية يف تفســري أصــل  وردت 

بــن  اهمها:)ترحيــب  مــن  ولعــل  ذلــك  يف  واختلفــوا 

الــدورسي،2008،ص239( ربيعــان 

الــرأي االول: اللغــة مــن أصــل إلهــي، وهــي هبــة اللــه 

إىل أهل األرض ميّز بها اإلنسان عى سائر املخلوقات 

منــذ ان علــم االســامء لســيدنا آلدم عليــه الســالم قــال 

تعاىل يف االية 31 من سورة البقرة “وعلّم آدم األسامء 

كلهــا” صــدق اللــه العظيــم

ــاين: اللغــة مــن صنــع اإلنســان واخرتاعــه  ــرأي الث ال

انصــار هــذا  ارتجــاال، واســتدّل  الفاظهــا  ارتجــل  الــذي 

االتجــاه عــى بطــالن نظريــة األصــل اإللهــي مبــا يوجــد يف 

اللغــة اإلنســانية مــن عيــوب اللغــة.
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الــرأي الثالــث: األصــل يف نشــأة اللغــة يرجــع إىل 

غريــزة خاصــة زّود بهــا جميــع البــرش.

ــع: اللغــة اإلنســانية نشــأت مــن محــاكاة  ــرأي الراب ال

الريــح  الحيوانــات، دوي  الطبيعــة كاصــوات  أصــوات 

الرقــي  املــاء ونحــو ذلــك، وســارت يف ســبيل  وخريــر 

الحيــاة  نطــاق  العقليــة اإلنســانية واتســاع  الرتقــاء  تبعــاً 

الفتــح  اإلنســان)أيب  حاجــات  وتعــّدد  االجتامعيــة 

.)46 عثــامن،1913،ص 

مفثام العتــــــة

عنــد الحديــث عــن اللغــة تخطــر يف البــال مبــارشًة فكــرة 

مفادهــا أنهــا أداة اتصــال وتواصــل بــني البــرش والقنــاة 

الرئيسة لعمليات االتصال بينهم، واالتصال هو عملية 

نقــل املعلومــات واألفــكار مــن شــخص إىل آخــر أومــن 

جهــة اىل أخــرى بقصــد التفاعــل والتأثــري املعــريف أو 

هــذه  أو  الشــخص  هــذا  الســلويك يف  أو  الوجــداين 

الجهــة، وبذلــك فــان عنــارص االتصــال هــي: املرســل، 

املســتقبل، الوســيلة، الرســالة والتغذيــة العكســية.

يــرى فردينانــد دي سوســور )أبــو علــم اللســانيات( 

أنــه مــن دون اللغــة تكــون مفاهيمنــا عبثيــة وغــري متاميــزة 

فاللغــة هــي مــن تعطــي مفاهيمنــا متايــزاً ومعنــى فعليــاً. 

واللغــة ليســت فقــط أداة تواصــل بــل هــي مــادة الفكــر 

أيضاً وأداة للتفكري، إذ هي أدوات وألفاظ وبنى عقلية، 

التــي  الثقافــة  بــرشي، أساســه  لقيــام اجتــامٍع  ووســيلة 

تكــون اللغــة وعاءهــا.

كلمة “لغة” مشتقة من لوغوس LOGOS اليونانية 

ومعناها “كلمة” )لويس معلوف،1966، ص726(.

دي •  فردينــان  الســويرسي  اللغــوي  العــامل  أكّــد 

سوسري أّن اللغة نظام من الرموز املختلفة للتعبري 

عــن االفــكار

اللغــة •  بــراون  دوجــالس  االمريــيك  الفقيــه  يعــرف 

بانهــا “وســيلة منظمــة لتوصيــل األفــكار واملشــاعر 

باســتعامل اإلشــارات أو األصــوات املتعــارف عليهــا”.

يعــرف ابــن الجنــي اللغــة بقوله”حــد اللغــة أصــوات • 

يعــرب بهــا كل قــوم عـــن أغراضـــه”

للغــة •  س  ألســا ا رص  لعنــا ا ســتخالص  ا ميكــن 

:  )16 ص  ،2005 كامــل، الرحمــن  البرشية)عبــد 

اجتامعيــة •  انســانية  وظاهــرة  اتصــال  اداة  اللغــة 

. مكتســبة

عنــرص الصــوت: اللغــة متثــل نظامــاً مــن األصــوات • 

املنطوقــة.

عنــرص املعنــى: تســتخدم اللغــة للتفاهــم والتعبــري • 

عــن املشــاعر واألفــكار.

اللغة ليست فوضوية، بل هي نظام يف مستوياتها • 

الصوتية،الرصفية، النحوية والداللية.

مفهــوم اللغــة األم: اللغــة األم هــي اللغــة األوىل التــي 

وترعــرع  نشــا  التــي  اللغــة  الفــرد يف صغــره،  يتعلمهــا 

عليهــا، فيصبــح قــادرا عــى فهــم رموزهــا، متمكنــا مــن 

مامرســتها كالمــا، كتابــة و قــراءة.

اللغــة األم التــي تنســج الغــزل املجتمعــي يف شــبكة 

مــن عالقــات الوفــاق، التــي تقيمهــا بــني أفــراد املجتمــع 

فــال وفــاق  وجامعاتــه ومؤسســاته ونظمــه ومعتقداتــه، 

بــال لغــة، وال مجتمــع بــال وفــاق. كــام تســاهم يف صياغــة 

املجتمــع )َميَْســاْء أْحَمــْد أبوَشــَنْب،2007،ص06(

تشري عبارة )اللغة األم يف التعليم( إىل استخدام 

الدارســني لهــا وســيلة للتعلّــم وتعليمهــا مــادة دراســية 

)تقريــر اليونســكو، 2003، ص15(.

مفهــوم اللغــة الثانيــة: اللغــة الثانيــة هــي اللغــة التــي 

الحقيقــي  وموطنهــا  األصليــة  بيئتهــا  يف  تعلمهــا  يتــم 

كتعلــم اللغــة العربيــة مــن طــرف شــخص غــري عــريب يف 

التواصــل  الــدارس يف  يلتقطهــا  بحيــث  عربيــة  دولــة 

اليومــي مــع أصحــاب اللســان العــريب األصيــل )محمــد 

أحمــد صالــح حامــد، 2014، ص01(.

مفهــوم اللغــة األجنبيــة : يــرى الباحــث إســامعيل 

حســنني ان اللغــة األجنبيــة هــي اللغــة التــي يتــم تعلمهــا 

يف غــري بيئتهــا او موطنهــا االصــيل كتعلــم العربيــة يف 
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انجلــرتا، وتكــون مامرســة اللغــة االجنبيــة قليلــة تنحــرص 

فقــط يف فــرتات الدراســة لهــا مــام يزيــد عنــاء تعلمهــا 

مقارنــة باللغــة الثانيــة.

اهداف غلعة لتة اجوبية ر اللرن الاايد واللرشين 
Cs5 رحسب املجعس ايمرييك لالعية العتات ايجوبية

او  تقديــم  محادثــات،  يف  املشــاركة  التواصــل: 

االراء... تبــادل  معلومــات،  عــى  الحصــول 

الثقافــة املدروســة، مامرســاتها  فهــم  الثقافــات: 

تهــا ومنتجا

الروابط: تعميق املعرفة يف فروع العلوم املختلفة 

ومعرفة وجهات نظر متنوعة

االم  اللغــة  بــني  اجراؤهــا  التــي ميكــن  املقارنــات: 

والثقافــة  الطالــب  ثقافــة  وبــني  املدروســة  واللغــة 

املدروســة.

طالبهــا  تجعــل  اجنبيــة  لغــة  تعلــم  املجتمعــات: 

يندمــج يف مجتمــع اخــر يف اطــار التعلــم او مــن خــالل 

لغتهــم. اســتخدامه 

يرى األمرييك هـ. دوجالس براون يف كتابه “مبادئ 

تعلُّــم وتعليــم اللغــة« ان املــرء عندمــا يبــذل جهــداً ســواء 

ثقافــة  فإنــه ســيخرج إىل  أجنبيــة  أو  ثانيــة  لغــة  لتعلــم 

جديــدة وأســلوب الحيــاة وطريقــة جديــدة يف التفكــري 

والتواصــل، وســوف تتأثــر شــخصيته بهــذا التحــول.

العتة اللررية.... العتة الباقية

ــة مــن اللغــات الســامية1 وواحــدة مــن أكــرث  اللغــة العربيّ

لغــات العــامل انتشــاراً، فــكل املســلمني مضطــرون أن 

يتعلمــوا هــذه اللغــة ولــو عــى مســتوى حفــظ األصــوات 

والكلــامت القرآنيــة دون فهــم معناهــا مــن أجــل أن تتــم 

يــدل  هــذا  وكل  الصــالة،  عبــادة  وخاصــة  العبــادات 

عــى عظمــة هــذه اللغــة وقدســيتها الرتباطهــا بالديــن 

لغــة رســمية يف  العربيــة  واللغــة  الحنيــف.  اإلســالمي 

العديــد مــن دول العــامل غــري العــامل العــريب وهــي أيضــاً 

بهــا األمــم  التــي اعرتفــت  واحــدة مــن اللغــات الســت 

النبــي محمــد  وبعثــة  اإلســالم  قبــل مجــيء  املتحــدة. 

– صــى اللــه عليــه وســلم – كان هنــاك العديــد مــن 

اللهجــات واللغــات العربيــة، ولكــن القــرآن العظيــم نــزل 

بلغــة قريــش، فتوقــف العمــل بباقــي اللغــات مــع مــرور 

الزمــن، لهــذا فاللغــة العربيــة الحاليــة هــي لغــة القــرآن 

وهــي لغــة قريــش، مــع االعــرتاف بوجــود لغــات ولهجــات 

عربيــة أقــدم مــن عربيــة القــرآن الكريــم، وهــذا مــن فضــل 

القــرآن الكريــم عــى اللغــة العربيــة، فهــو الــذي وحدهــا 

بعدمــا كانــت متعــددة وهــو الــذي حفظهــا مــن االندثار.

خصائص العتة اللررية

تنحو اللغة العربية يف ثنايا تكوينها وخصائصها الذاتية 

منحــى إنســاين عاملــي، وقــد وجــدت مجالهــا الحيــوي 

يف عامليــة الدعــوة اإلســالمية بوصفهــا لغــة القــرآن ولغــة 

لغــة  وتعــاىل  ســبحانه  اللــه  اختارهــا  اإللهــي،  الوحــي 

لَِك أَْوَحيَْنا  التنزيل العزيز إذ يقول يف محكم آياته “ وَكََذٰ

إِلَيْــَك قُرْآنـًـا َعَرِبيًّــا “ )الشــورى7(، وقــال” إِنَّــا أَنْزَلَْنــاُه قُرْآنـًـا 

َعَرِبيًّــا لََعلَُّكــْم تَْعِقلـُـوَن “ )يوســف02(..

يف  متعــددة  بســامت  العربيــة  اللغــة  اتســمت 

حروفها، ومفرداتها، وإعرابها، ودقة تعبريها، وإيجازها، 

وهذه السامت جعلت أرنست رينان يقول فيها: “من 

أغــرب املفرقــات أن تنبــت تلــك اللغــة القوميــة، وتصــل 

إىل درجة الكامل وسط الصحارى عند أمة من الرّحل، 

تلــك اللغــة التــي فاقــت أخواتهــا بكــرثة مفرداتهــا ودقــة 

معانيهــا وحســن نظــام مبانيهــا”.

اللغــة  ويــرى املســترشق االيطــايل )جويــدي( “إن 

األفــكار، فحروفهــا  عــن  للتعبــري  آيــة  الرشيفــة  العربيــة 

اللغــات  يف  توجــد  ال  بحــروف  بانفرادهــا  متيّــزت 

األخــرى كالضــاد والظــاء والعــني والغــني والحــاء والطــاء 

وبحركــة  األصيلــة  العربيــة  الحــروف  وبثبــات  والقــاف، 

وبالعالقــة  املعنيــني  بــني  الواحــد  الحــرف  البنــاء يف 

بــني الحــرف واملعنــى الــذي يشــري إليه)َميَْســاْء أْحَمــْد 

ص09(. أبوَشــَنْب،2007، 
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متعــددة  بخصائــص  عمومــا  العربيــة  اللغــة  تتميــز 

أهمهــا: اللغــات  باقــي  عــن  متيزهــا 

لغــة قدميــة اســتعملت قبــل ظهــور اإلســالم وهــي • 

مــن اللغــات الســامية

حــوايل •  إىل  عددهــم  يصــل  الذيــن  العــرب  لغــة 

أربعامئــة مليــون واللغــة الرســمية التــي تنــص عليهــا 

دساتري الدول العربية، هي لغة العبادات ملليارين 

الرســمية يف املحافــل  تقريبــا، واللغــة  البــرش  مــن 

املتحــدة  لالمــم  الســت  اللغــات  ومــن  الدوليــة، 

والــذي قــررت اليونســكو يــوم 18 ديســمرب مــن كل 

اليــوم العاملــي للغــة العربيــة. ســنة 

اللغة العربية وعاء الثقافة العربية االسالمية وفرض • 

عــى املســلمني، يقــول ابــن تيميــة شــيخ اإلســالم:” 

إن اللغــة العربيــة مــن الديــن ومعرفتهــا فــرض، فــإّن 

باللغــة  إال  يفهــم  فــرض، وال  الكتــاب والســنة  فهــم 

فهــو واجــب”  بــه  إال  الواجــب  يتــم  ومــاال  العربيــة، 

)مجلــة األمة،العــدد6- ص74(

نظــريه يف •  عــّز  بــرثاء  تتمتّــع  لغــة واضحــة وواســعة، 

أبنيتهــا  مبناســبة  تتميــز  العــامل،  لغــات  معظــم 

ملعانيهــا وغــزارة ووفــرة مفرداتهــا التــي تعــرف بالدقــة 

واملعنــى. اللفــظ  بــني 

تتميّــز اللغــة العربيــة بانفرادهــا بحــروف ال توجــد يف • 

لغات أخرى كالضاد والظاء والعني والغني والحاء 

والطــاء والقــاف وايضــا حــركات البنــاء واإلعــراب.

انفــردت العربيــة بثبــات أصواتهــا، إذ مل يطــرأ عليهــا • 

أدىن تغيــري يف نطــق حروفهــا وهــذا راجــع إىل ســعة 

مدرج اللغة العربية الفصحى، إذ لألصوات العربية 

الجــوف  بــني  تتــوّزع  مخرجــاً،  عــرش  خمســة  نحــو 

والحلــق واللســان والشــفتني

العتة اللررية.....لتة فلبة ام لثعة؟

يسود انطباع عن اللغة العربية انها لغة صعبة ومعقدة 

بطبيعتهــا، وان الناطــق بغريهــا لــن يفلــح يف اكتســابها، 

فــاي معيــار اســتخدم لتحديــد صعوبتهــا؟ )عــيل احمــد 

مدكور،2006،ص76(

عنــد تعلــم أي لغــة اجنبيــة يجــب ان ناخــذ باالعتبــار • 

انهــا لغــة انســانية تتشــابه مــع اللغــات االخــرى يف 

الكثــري مــن االمــور مــع محافظتهــا عــى خصوصيتهــا 

التــي متيزهــا.

يستخدم البرش جهاز واحد يف مكوناته التي يطلق • 

البــرش  لــدى كافــة  النطــق موجــودة  عليهــا اعضــاء 

العاديــني.

ان الصعوبــة التــي تنجــم عــن الخلــط يف االصــوات • 

بــني ذ – ز او بــني ت- د موجــودة ايضــا يف لغــات 

 d – اخــرى مثــال يف االنجليزيــة هنــاك خلــط بــني

توافــر صــويت خ+ش  فنجــد  االملانيــة  امــا يف   ،t

النطــق  مــا دام جهــاز  فــال مشــكل  والفرنســية غ+ر 

قــادر عــى نطقهــا بشــكل ســليم.

بالفعل توجد اصوات يف العربية غري مالوفة لدى • 

الكثــري مــن اللغــات االخــرى مثــل: ط-خ-ظ- ق... 

بغــري  الناطــق  يســتطيع  والتدريــب  بالتعــود  لكــن 

العربيــة ان ينطقهــا بشــكل ســليم.

مظاهر ضلف و انحدارالاطدام العتة اللررية.....ازمة 
انسان ام ازمة لسان

اللغــة كمثــل الجســد الحــي يولــد وينمــو ويتزايــد، وهــي 

متــوت كــام ميــوت جميــع األحيــاء، إذا انقطعــت عنهــا 

كائــن  يعــرتي أي  مــا  والتزايــد، تعرتيهــا  النمــو  أســباب 

وللمتغــريات  الزمــن  لتقلبــات  وتخضــع  عــوارض  مــن 

اللغــة  أن  نعــرتف  أن  تطرأ.والبــد  التــي  واملســتجدات 

النفــوذ  ذات  اللغــات  مــع  اليــوم  منازلــة  العربيــة يف 

التــي  الضاربــة  القــوة  مــن  أساســا  املســتمد  الواســع 

واملســتوى  املياديــن  جميــع  يف  لــدول  ا متلكهــا 

اليــه يف املياديــن  الــذي وصلــت  الرقــي  مــن  العــايل 

الثقافيــة  العلميــة والتـقنيـــة،  السياســية واالقتصاديــة، 

بــن  العزيــز  والرتبوية)عبــد  والتعليميــة  واملعلوماتيــة، 

التويجــري،2016،ص18(. عثــامن 
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قال مصطفى صادق الرافعي رحمه الله :” ما ذلّت 

لغة شعٍب إالّ ذّل، وال آنحطّت إالّ كان أمره يف ذهاٍب 

وإدباٍر، ومن هذا يفرض األجنبّي املستعمر لغته فرضاً 

عى األّمة املستعَمرة، ويركبهم بها، ويُشعرهم عظمته 

فيها، ويســتلِحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاماً 

ثالثًة يف عمٍل واحٍد : أّما األول فَحبْس لغتهم يف لغته 

سجناً مؤبّداً، وأّما الثاين فالحكم عى ماضيهم بالقتل 

الثالــث فتقييــد مســتقبلهم يف  وأّمــا  ونســياناً،  محــواً 

األغــالل التــي يصنعهــا، فأمرُهــم مــن بعدهــا ألمره تَبٌَع”

أزمــة اللغــة العربيــة تبــدأ مــن الخطــاب اليومــي يف • 

الــدول العربيــة، فبعــد ان كانــت الشــكوى يف الفــرتة 

للغــة  املســتعمر  لغــة  مزاحمــة  مــن  االســتعامرية 

الوطــن، تعــود اللغــة األجنبيــة اليــوم لتخــرتق الهويــة 

بــني املفــردات  العربيــة، وصــار الحديــث الهجــني 

أمــرا اعتياديا.الكتابــة كذلــك مل  العربيــة واألجنبيــة 

اللغــوي وأشــد صــور  تكــن يف منــأى عــن الرتاجــع 

ذلك بني الشــباب العريب الذين ابتكروا لغة خاصة 

بهــم يحــل فيهــا مزيــج مــن الحــروف واألرقــام الالتينيــة 

محــل الحــروف العربيــة أســلوب يكــرث اســتخدامه يف 

املحادثــات عــرب اإلنرتنــت يف وقــت ال يــزال حجــم 

املحتــوى العــريب يف الشــبكة العنكبوتيــة متواضعــا 

للغايــة.

فلــن •  العربيــة،  اللغــة  الســتخدام  النخــب  هجــر 

تفلــح أمــة تقاتــل مبــا ال تصنــع، وتــأكل مــا ال تــزرع، 

يتقــن  أمــة ال  تفلــح  لــن  فإنــه  تنســج،  مــا ال  وتلبــس 

لغتهــم  منهــا  واملســؤولون  والباحثــون  املثقفــون 

األم، بــل ومفتونــون بلغــات الغــرب )قاســم صالــح 

النعــوايش،2004،ص02(.

يف •  الجامعــي  التعليــم  لغــة  هــي  األجنبيــة  اللغــة 

األقســام العلميّــة يف معظــم جامعــات الــدول العربيــة.

هجــر الفصيــح اللغــوي وغربتــه يف عقــر داره، حيــث • 

ضاعــت العربيــة الفصحــى مــن ابنــاء العــرب الذيــن 

هجروهــا وأصبحــوا يســتخدمون لغــة مكــرسة فقــرية 

محدودة املفردات، وهكذا أصبحت لغتنا العربية 

اللغــة األجنبيــة او اللغــة الضحيــة.

عــدد •  فــان  لالسيســكو  احصائيــات  اخــر  حســب 

يقــدر  االنرتنيــت  عــى  العربيــة  اللغــة  مســتخدمي 

بحــوايل 136 مليــون مســتخدم يف املقابــل نجــد 

اكرث من 800 مليون للغة االنجليزية، كام ان اللغة 

الرقمــي  العربيــة تعــاين مــن ضعــف يف املحتــوى 

الشــبكة االفرتاضيــة. عــى 

اللغــة  انــه ال تنحــدر  تقــول منظمــة االسيســكو  كــام 

رسى  إذا  إال  نســيجها  يبهــت  وال  بنيتهــا  تضعــف  وال 

الضعــف يف كيــان املجتمــع، وانطفــأت شــعلة اإلبــداع 

يف مجــاالت العلــوم واملعــارف والفنــون واآلداب، ويف 

ميادين الصناعة والزراعة والتجارة. فالقوة ُالتي تكتسبها 

اللغة تأيت من قوة املجتمع وضعفـها ينبع من ضعفه.

يِف  َوتَِزيــُد  الَْعْقــَل  تُْنِبــُت  فَِإنََّهــا  الَْعَرِبيَّــَة  “تََعلَُّمــوا 

الخطــاب بــن  الُْمُروَءِة”....عمــر 

كان االهتــامُم بتدريــس اللغــة العربيــة يف البلــدان 

الغربيــة كبــريا منــذ زمــن ازدهــار الحضــارة اإلســالمية يف 

مــن  كانــت فرنســا مبعيــة مجموعــة  األندلــس، حيــث 

تعيــني  عــى  آنــذاك  تســهر  األخــرى  األوروبيــة  الــدول 

العربيــة  اللغــة  علــوم  لتدريــس  املتميزيــن  املعلمــني 

وهــو مــا جعــل عــدة مــدارس مشــهورة كمدرســة قرطبــة 

تستقبل أعدادا هائلة من الطلبة القادمني من الغرب 

أبوبكرغزالــة، 2016(. والــرشق )عبــد الجليــل 

اِرْتَبََط اســتقرار املســلمني يف الغرب ووالدة الجيل 

الثاين والثالث من أبنائهم، ودخول اآلالف من الغربيني 

يف اإلســالم بتزايــد عــدد مــدارس تعليــم اللغــة العربيــة، 

ففي فرنسا مثال متثل اللغة العربية ثاين لغة متحدث 

بهــا بعــد اللغــة االم لذلــك تنتــرش أقســام اللغــة العربيــة 

يف بعــض الجامعــات العريقــة كالرسبــون، واملــدارس 

العربيــة التــي أسســتها بعــض الــدول العربيــة وألحقتهــا 

بسفارات بلدانها املوجودة فوق الرتاب الفرني، كام 

تعــددت املعاهــد الخاصــة والجمعيــات واملســاجد، 
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وهــو مــا يفــرس اإلقبــال عــى هــذه اللغــة مــن مختلــف 

البلــدان  التــي ولــدت يف  األجيــال العربيــة واملســلمة 

الغربيــني  قــد تعــدى ذلــك إىل  بــل إن األمــر  الغربيــة، 

أنفســهم الذيــن أقبلــوا عــى تعلــم اللغــة العربيــة، لذلــك 

العربيــة يف  اللغــة  مــادة  إدمــاج  الرتبيــة  وزيــرة  قــررت 

مناهجهــا انطالقــا مــن العــام املقبــل 2017، وهــو مــا 

سيمكن التالميذ الفرنسيني من اختيارها كلغة أجنبية 

عليــه متخّصصــون  يســهر  محــدد  تربــوي  برنامــج  وفــق 

يَُقــوُم  و  أبوبكرغزالــة،2016(.  الجليــل  محنكون)عبــد 

هــذا الربنامــج الرتبــوي الفرنــي بتوفــري كتــب منهجيــة 

التالميــذ  تســاعد  علميــة  رقميــة  وأجهــزة  متخصصــة، 

عــى تعلــم اللغــة العربيــة، عــالوة عــى تكوين املعلمني 

واســرتاتيجيات  األوروبيــة  الرتبويــة  الطرائــق  حســب 

التدريــس الحديثــة.

دوااع غلعة العتة اللررية لت  الوانلا رثا

الــذي تحــذر فيــه بعــض الدراســات مــن  ويف الوقــت 

هيمنــة اللغــة اإلنجليزيــة يف عــرص العوملــة عــى اللغــة 

العربيــة تشــري دراســات أخــرى إىل أن اللغــة العربيــة ال 

تزال بخري وأن عدد الناطقني بها ســيزداد لتصبح اللغة 

الثالثــة بعــد الصينيــة والهنديــة بحلــول 2050

يََرى بعض الباحثني املتخصصني يف هذا املجال 

أن :

اإلســالمية •  الرشعيــة  العلــوم  لغــة  العربيــة  اللغــة 

)علوم القرآن الكريم، التفسري، الحديث الرشيف، 

مــام دفــع األجانــب لتعلمهــا ســواء  العقيــدة،...( 

أكان هذا التعلم لرغبتهم يف اإلسالم، أم كان هذا 

الدافــع هــو الرتبــص بهــا وباإلســالم.

يقول اإلمام الشافعي” عى كل مسلم أن يتعلم من 

لســان العــرب مــا بلغــه جهــده حتــى يشــهد بــه أن ال إلــه إال 

الله وحده ال رشيك له، وأن محمداً عبده ورسوله، ويتلو 

بــه كتــاب اللــه تعــاىل، وينطــق بالذكــر فيــام افــرتض عليــه 

مــن التكبــري، وأمربــه مــن التســبيح والتشــهد وغــري ذلــك. 

وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من 

ختــم بــه نبوتــه، وأنــزل بــه آخــر كتبــه، كان خــرياً لــه”.

العربيــة واإلســالمية يف •  الجاليــة  أفــراد  تزايــد عــدد 

البلدان الغربية، واهتامم أبناء الجيل الثاين الذين 

اللغــة  بتعلــم  الغربيــة  البلــدان  وتربــوا يف  ولــودوا 

العربيــة.

ارتفاع الطلب عى معلمي اللغة العربية مع زيادة • 

الطلب عى تعلم اللغة العربية

تعلم اللغة العربية ألغراض مهنية كالعمل اإلعالمي • 

او التبادل التجاري للتواصل والتعامل املبارش مع 

املجتمعــات العربيــة التــي متثــل أســواق اســتهالكية 

واسعة ملنتجات الدول الغربية.

احتــكاك الســياح األجانــب بالعــامل العــريب جعلهــم • 

يحبــون الثقافــة العربيــة، ويعجــب بعضهــم بالخــط، 

وحســن  واملأكــوالت،  واألزيــاء،  واملوســيقى، 

العربيــة.... الضيافــة 

لقد خلق الزواج املختلط عالقات متنوعة يسودها • 

التعايش بني اللغات والثقافات واألديان.

أحــداث •  بــروز  إن   : الخارجيــة  العوامــل  تغــري 

الفلســطيني  الــرصاع  قضيــة  وتطــور  11ســبتمرب، 

اإلرسائييل، والحرب األمريكية عى العراق، ووجود 

عدة مناطق للتوتر يف العامل العريب قد ساهمت 

اللغــة  عــى معرفــة  الغربيــني  مــن  كثــري  إقبــال  يف 

اإلســالمية. والحضــارة  العربيــة 

ارتفــع  ســبتمرب  مــن  عــرش  الحــادي  أحــداث  بعــد 

بصفــة  األمريكيــني  مــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي  عــدد 

أمريكيــة  دراســة  جــاء يف  كــام  فبلــغ عددهــم  كبــرية، 

 2010 عــام  الحديثــة” يف  اللغــات  “رابطــة  أصدرتهــا 

عــام  كان عددهــم يف  وقــد  طالــب،  ألــف  خمســني 

1998 يقدر بـخمسة آالف، وخمسامئة وخمس وستون 

الربيــع  وثــورات  زنــايت عبداللــه،2013(.  طالبا)رحــاب 

العــريب تســببت هــي أيًضــا يف زيــادة نســبة املقبلــني 

مركــز  مصــدر يف  “فلقــد رصح  العربيــة،  تعلــم  عــى 

“األقــامر الثالثــة لإلحصــاء” يف مدينــة ســياتل يف واليــة 
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أوريغــون، بــأن نســبة اإلقبــال عــى تعلــم العربيــة يف 4 

اشهر فقط بني األمريكيني وصلت إىل 176%”)املركز 

اللبنــاين لألبحــاث واإلســرتاتيجيات، 2011(.

اللغــة  اليهــا متعلمــي  ينتمــي  التــي  البيئــة  تختلــف 

مدكــور،  احمــد  )عــيل  بغريهــا  الناطقــني  العربيــة 

)61،65 2006،ص.ص

ــة: معظــم  ــالد العربي ــة يف الب ــة العربي ــم اللغ 1.تعلي

ابنــاء الجاليــات املقيمــة  الدارســني للغــة العربيــة مــن 

الخليــج(،  لفــرتات طويلة)كــدول  العربيــة  الــدول  يف 

عــى  فيهــا  يعيشــون  التــي  العربيــة  البيئــة  تســاعدهم 

التعليــم الــذي يكــون عمومــا يف مــدارس الجاليــات او 

املــدارس الخاصــة، وقــد تظهــر العديــد مــن الصعوبــات 

كعدم توافر املعلم املؤهل، نقص الوسائل التعليمية 

الحديثة،عــدم وجــود كتــب مدرســية متخصصــة لغــري 

يف  التقليديــة  االســاليب  بالعربية،اتبــاع  الناطقــني 

ال  املتعلمــني  اغلــب  يجعــل  مــام  التعليم...وغريهــا 

العربيــة  اللغــة  مــن  وينفــرون  للتعلــم  يكملــون ســعيهم 

الحساسهم بصعوبة التحصيل، وتجدر االشارة اىل ان 

هنــاك تجــارب تخطــو عــى طريــق النجــاح، اســتعانت 

بتجارب الغري وادخلت اســاليب جديدة يف التعليم.

2.تعليــم اللغــة العربيــة يف البــالد الغربيــة: البيئــة 

الكتســاب  مهمــة  التعليميــة  باملؤسســة  تحيــط  التــي 

اللغــة، وتعليــم اللغــة العربيــة يف مجتمــع غــريب، غــري 

عــريب وغــري مســلم مســالة يف غايــة التعقيــد، وعــادة مــا 

يتــم قبــول الطلبــة بــدون مراعــاة التفــاوت يف مســتواهم 

اللغــوي )ابنــاء الجاليــة العربيــة( وال اختبــارات القبــول، 

املعلــم  اســتعامل  مشــكلة  تظهــر  ذلــك  اىل  اضافــة 

للغــة وســيطة مــام يضيــع الســبيل اىل مامرســة اللغــة 

خاصــة  واالتصــال،  واالســتامع  والتعبــري  التفكــري  يف 

الغربيــة متطوعــون  البلــدان  اغلــب املعلمــون يف  ان 

واللغــة  االســالم  عــى  والغــرية  بالحــامس  مدفوعــون 

االســتعداد املهنــي. وينقصهــم  العربيــة 

ــري  ــالد اإلســالمية الغ ــة يف الب ــة العربي ــم اللغ 3. تعلي

عربيــة: يقــدم الدكتــور رشــدي طعيمــة عــدة مالحظــات 

فيام يخص تدريس اللغة العربية يف البلدان املسلمة 

الغــري عربيــة اهمهــا:

يتــم تدريــس العربيــة يف املرحلــة االبتدائيــة، بينــام • 

تقــدم يف املراحــل االخــرى كــامدة اختياريــة

اللغــة •  لتدريــس  املــايل  التدعيــم  كبــري يف  نقــص 

اللغــات االخــرى نــراه يف  مــا  العربيــة عكــس 

وزارات •  مــن  املهــداة  الكتــب  عــى  االعتــامد  يتــم 

املعــدة  العربيــة  الــدول  يف  والتعليــم  الرتبيــة 

العربيــة. باللغــة  للناطقــني  خصوصــا 

اللغــة •  عــدم منهجيــة املعلمــني يف مجــال تعليــم 

العربيــة وهــذا بســبب نقــص الوســائل وتــرك البــاب 

مفتوحــا امــام االجتهــادات الشــخصية

الاليب غلعية العتة اللررية لت  الوانلا رثا

أصبح من املــالحظ أن االهتامم بتعليم اللغة العربية 

للناطقــني بغريهــا يلقى االهتامم الكبــري ولطاملــا ارتبــط 

تعليمهــا بالنظريــات اللغويــة والنفســية والرتبويــة التــي 

التــي  النظريــات  تلــك  ســنني،  منــذ  العــامل  ســادت 

االبقــاء  مــع  اللغــات  مــن  الكثــري  عــن معظمهــا  تخلــت 

عــى الصالــح منهــا، وطــورت مناهــج حديثــة تتناســب 

اســتخدام طرائــق  مــع  لهــا  الطالــب  الجمهــور  وحاجــة 

النــور محمــد املاحــي  تعليميــة حديثــة وجذابــة )عبــد 

محمــد،2015،ص01(.

ان نجــاح العمليــة التعليميــة والوصــول اىل اعــى 

تحصيل مرتبط باالجابة املوضوعية عن االسئلة التالية: 

من يتعلم؟ من يعلم؟ماذا نعلم؟ كيف نعلم؟متى واين 

نعلم؟ )دوقالس براون،1994،ص21(

العملية التعليمية يف حقيقتها عبارة عن مجموعة 

مــن التفاعــالت واألنشــطة التواصليــة، التــي تهــدف إىل 

نقل املعرفة الصحيحة، وإيصالها لوجهتها املناســبة، 

وحتــى تتــّم العمليــة التعليميــة بشــكلها الصحيــح وتــؤيت 

عنــارص  وتضافــر  توفــر  مــن  بــّد  فــال  املرجــّوة،  مثارهــا 

تتعلّق ب: املتعلم، املعلم،البيئة التعليميّة، الوسائل 
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املنهــاج  التعليمــي،  للموقــف  املناســبة  التعليميّــة 

التعليمــي، مصــادر املعرفــة املســاندة

اللغــات األجنبيــة  مــن املعــروف ان طرائــق تعليــم 

واجتامعيــة  ونفســية  تربويــة  دراســات  حصيلــة  هــي 

لزامــا  اصبــح  التعليميــة  البيئــات  تطــور  ومــع  ســابقة، 

التعليــم. أســاليب  تطويــر 

ولعل من اهم أساليب تعليم اللغات االجنبية عامة 

مــا ييل:)إســامعيل  العربيــة للناطقــني بغريهــا  واللغــة 

حسنني،2015، ص14(

طريقــة القواعــد والرجمــة: يعتمــد عــى الحفــظ • 

واستخدام القواميس وتفسريات القواعد النحوية، 

تركــز  الطالــب كوســيط وال  لغــة  عــى  تعتمــد  كــام 

عى مهارات االستامع والقراءة والكالم.متكن هذه 

الطريقــة معرفــة اللغــة وليــس التواصــل بهــا.

االملــاين •  للعــامل  تعــود  املبــارشة:  لطريقــة  ا

“ف.فرانــك” ســنة 1884، وهــي طريقــة متنــع منعــا 

وتهتــم  وســيطة،  كلغــة  االم  اللغــة  اســتخدام  باتــا 

التعليــم. بــدل  بالتعلــم 

الطريقــة الطبيعيــة: يهــدف هــذا املنهــج اىل تطويــر • 

الكفــاءة التواصليــة للمتعلمــني عــن طريــق تصميــم 

برامــج تركــز عــى االتصــال الشــفهي)الكالم( باللغــة 

املســتهدفة بــدال مــن الجوانــب اللغويــة.

طريقــة االســتجابة اللغويــة الكاملــة TPR : مســتوحاة • 

مــن تعلــم االطفــال للغــة االم اســتنادا للنمــو اللغــوي 

يف علم النفس، حيث يعطي املعلم اوامر لطلبته 

وتكــون اجابتهــم بتنفيــذ تلك االوامر.

الطريقــة تضــع •  هــذه  الشــفهية:  الســمعية  الطريقــة 

الدارس يف مواجهة اللغة ليامرسها ويستخدمها، 

يتــم عــرض اللغــة األجنبيــة عــى الطــالب شــفهيا يف 

فــرتة  والكتابــة فيقدمــان يف  القــراءة  أمــا  البدايــة، 

ُدرِّب  مــادة شــفهية  مــن خــالل  الحقــة، ويعرضــان 

الطالــب عليهــا 

 • Dell هاميــز  ديــل  يعتــرب  االتصــايل:  املدخــل 

،1972 ســنة  الطريقــة  لهــذه  املؤســس   Hymes

األجنبيــة  اللغــة  تعلــم  إىل  الطريقــة  هــذه  تهــدف 

اســتامع،  )قــراءة،  اتصــال حقيقــي شــامل  عــن طريــق 

اللغويــة  األســاليب  معرفــة  عــى  ويقــوم  كالم،كتابــة( 

املتداولــة والقواعــد التــي تحكمهــا، ثــم توليــد تراكيــب 

صحيحــة لغويــا ومقبولــة اجتامعيــا بــدال مــن الحــوارات 

املكتوبــة ملواقــف مصطنعــة.

ــة: تــرى هــذه •  ــة او االنتقائي ــة املرن ــة التكاملي الطريق

التــي  الطريقــة  اتبــاع  الطريقــة أن املــدرس حــر يف 

تالئم طالبه، فله الحق يف استخدام هذه الطريقة 

أو تلــك. كــام أن مــن حقــه أن يتخــريَّ مــن األســاليب 

للموقــف التعليمــي، فــكل طريقــة  يــراه مناســباً  مــا 

يف التدريس لها محاســنها وال توجد طريقة مثالية 

متامــاً أو خاطئــة متامــاً ولــكل طريقــة مزايــا وعيــوب.

فلارات الاي يااجثثا مالعمي العتة اللررية الت  
نانلا رثا

الرتكيــة توصلــت  الجامعــات  يف دراســة اجريــت يف 

اللغــة  متعلمــي  تعــرتض  التــي  مشــاكل  اهــم  ان  اىل 

العربيــة رغــم تعلمهــم لقواعــد الــرصف النحــو اللغويــني 

الخــويل،2011،ص187(: فــاروق  الطالب)كريــم  ان 

باللغــة  الجملــة  فهــم  عــى  القــدرة  لديــه  ليســت 

بيــة لعر ا

الحــروف  بعــض  نطــق  عــى  القــدرة  لديــه  ليســت 

الحلقيــة الحــروف  العربيــة خاصــة  باللغــة 

ليســت لديــه القــدرة عــى مواصلــة التحــدث باللغة 

العربية

ليست لديه القدرة عى فهم القرآن وكتب الرتاث 

باللغة العربية

ويضيف الباير ان من اهة الباا عدم متكن 
مالعمي العتة اللررية من الاحكة رثا:

اوال: اسباب متعلقة باملعلم

اللغــة العربيــة •  ليــس خبــريا بطــرق تدريــس  املعلــم 

بهــا الناطقــني  لغــري 
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مســتوى املعلــم يف اللغــة العربيــة ال يرقــى باملهمــة • 

املنوطــة به

املعلم يستخدم لغة وسيطة يف الرشح• 

ثانيا :اسباب متعلقة باملتعلم

الطالب ال يجتهد يف تحصيل اللغة وفهم قواعدها• 

الطالب يكتفي مبا يدرسه مع املعلم• 

ضعف دافعية الطالب لتعلم اللغة العربية• 

عدم مالمئة البيئة املحيطة بالطالب• 

ثالثا :اسباب متعلقة بطرق ومناهج التعليم

االعتامد عى التلقني وعدم مراعاة الفروق الفردية • 

بني املتعلمني

يف •  الجافــة  الكالســيكية  الطــرق  عــى  االعتــامد 

لتعليميــة ا لعمليــة  ا

ضعف الربامج التعليمية• 

ولتجاوز عقبات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

بها من الرضوري التخلص من أسباب تلك املشاكل:

اواجنبيــة  ثانيــة  كلغــة  العربيــة  معلمــي  تســلح   -

بهــا  اللغــة العربيــة للناطقــني  مبهــارات تفــوق معلمــي 

مــن خــالل تلقيهــم تكوينــات خاصــة ودورات لتاهيلهــم 

وتحســني ادائهــم وزيــادة قدرتهــم عــى زيــادة الدافعيــة 

املتعلمــني. لــدى 

فقــط يف  الرتجمــة  عــى  املعلــم  اعتــامد  عــدم   -

أخرى  عــى وسائل  يعتمد  اســتخدامه  لكــن  التعليــم 

الوجه والجســد ومتثيــل املعنــى  كاستخدام حركات 

بالصوت، وتوزيع األدوار عــى الطالب وإقامة الحــوار 

الصــف. بينهم داخل  أو املناقشــة 

- مداومــة الطلبــة عــى التحــدث واالســتامع للغــة 

العربية داخل قاعات التعلم وخارجها ليشعر اتجاهها 

بااللفــة، والجديــر بالذكــر ان الجهــد الشــخي يرتبــط 

بدافعيــة الطالــب ورغبتــه بالتعلــم.

يدرس  الذي  الرسمي  الكتاب  اختيار  عملية   -

للطالب داخل الصف من أصعب خطوات تعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني بـها، إذ ميثل الكتاب الصلة التي 

باللغة العربيــة لذلــك يجــب ان يراعــي  تربط الطالب 

مختلــف الفئــات العمريــة للمتعلمــني باســتخدام منهــج 

واضــح، مفصــل وبســيط.

-اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف 

العملية التعليمية والتعلمية: الحاسب اآليل، األجهزة 

اإللكرتونيــة،  املعاجــم  اإللكــرتوين،  الكتــب  الذكيــة، 

االقــراص املدمجــة، مواقــع اإلنرتنــت التفاعليــة لتعليــم 

اللغــة العربية...وغريهــا

كيــف يكــون التعلــم الناجــح للغــة العربية لغــري الناطقن 

؟ بها

هنــاك  ان  جوهــر  إدريــس  نرصالديــن  الدكتــور  يــرى 

اعتبارات لنجاح عملية تعلم العربية لغري الناطقني بها:

من الناحية النفسية

ثقافيــة، •  قويــة )دينيــة،  تكــون دافعيــة املتعلــم  أن 

أكادمييــة، اتصاليــة( فكلــام كانــت الدافعيــة قويــة 

التعلــم ناجحــا. كلــام كان 

أن تكون لدى املتعلم انطباعات إيجابية نحو اللغة • 

العربية وإمكانية تعلمها.

من ناحية املادة

أن يتــم تعلــم اللغــة العربيــة بشــكل منهجــي مبتــدءا • 

أعالهــا  األصــوات إىل  وهــو  مــن أصغــر عنارصهــا 

وهــو الخطــاب، وال نركــز عــى احــد العنــارص كالنحــو 

مثالعــى حســاب بقيــة العنــارص.

أن يتــم تعلــم اللغــة العربيــة بصــورة متكاملــة تغطــي • 

جميــع مهاراتهــا اســتامعا وكالمــا وقــراءة وكتابــة.

أن يتــم تعلــم اللغــة العربيــة مــن الجانبــني )النظــري • 

الكفايــة  عــى  يتوقــف املتعلــم  فــال  والتطبيقــي(، 

األداء  عــى حســاب  اللغويــة  أو املعرفــة  اللغويــة 

اللغــوي. أو االتصــال  اللغــوي 

من ناحية اإلسترياتيجية

أن تتعلم اللغة العربية بطريقة تشــبه طريقة الطفل • 

يف اكتساب لغته األم.

البيئــة  مــن  اللغــة  متعلــم  يأخــذ  ان  يجــب  مبعنــى 
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حولــه )املعلــم، الزمــالء، الكتــاب، املجلــة، الجريــدة، 

الوســائل(،  مــن  التلفــاز، وغريهــا  اإلنرتنــت، املذيــاع، 

وال يخــاف مــن ارتــكاب األخطــاء عنــد مامرســتها ثــم يربــط 

اللغــة بجميــع نشــاطاته الحيويــة اليوميــة.

غلعية العتة اللررية ر عرص الالوية

مــرت عمليــة التعلــم والتعليــم بعــدة مراحــل عــرب االزمنة، 

ومل يكــن التعليــم مهنــة رســمية معرتفــا بهــا اال مــع القــرن 

الثامــن ميــالدي، فمــن التقليــد واملحــاكاة ثــم التلقــني 

والتلقــي، والحفــظ والتســميع.

تطورت الوسائل واالدوات التعليمية مع مرور الزمن، 

فقــد اســتعملت قدميــا رقعــا مــن الجلــد والواحــا مــن 

الطــني والخشــب ثــم الــورق، وكان املعلــم هــو املصــدر 

الســبورة  الكتــاب،  يســتخدم  للمعلومــة،  الرئيــي 

واألدوات  األســاليب  تطــورت  التعليــم.  ومواهبــه يف 

وأصبحــت ســمعية، برصيــة، ســمعية برصيــة ثــم ظهــرت 

االلكرتونيــة  الذكية،املذكــرات  الهواتــف  االنرتنيــت، 

التــي ســهلت عمليــة  الحديثــة  التقنيــات  مــن  وغريهــا 

أحمــد،2015،ص07(. التعليم)إســامعيل حســانني 

البد من االعرتاف بحاجتنا املاّسة وامللّحة لنهضة 

لغويــة شــاملة قــادرة عــى تلبيــة مطالــب ومقتضيــات 

العرص، فإتباع األساليب الجافة يف تعليم اللغة يؤدي 

إىل نفــور الناشــئة.

التقنيــات  باســتخدام  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يتــم 

الحديثة التي تؤمن املحاكاة الصحيحة للغة ومامرستها 

ســامعاً ونطقــاً، وتصّحــح األخطــاء، وتســاعد الدارســني 

تفاصيــل  كــام توضــح  الــدرس  التحّكــم يف ســري  عــى 

النطــق وســالمة القــراءة والــكالم كاملختــربات اللغويــة، 

والبرصية،املعاجــم  الســمعية  املراكــز  الحاســوب، 

االلكرتونية...الــخ

املعلومــات  تكنولوجيــا  عــرص  يف  املعلــم  دور 

اختلف، فلم يعد املعلم هو الناقل واملصدر الوحيد 

ومديــر  لطلبتــه  املشــارك  املوّجــه  بــل  لهــا  للمعرفــة 

املرشوع التعليمي، والناقد واملستشار وبذلك يبقى 

التعليميّــة ومفاتيحهــا. العمليّــة  أركان  أحــد 

اللغــة  تعليــم  يف  التقنيــة  وســائل  اســتخدام  ان 

العربية يساهم يف تحديث طرائق تعليمها )تكنولوجيا 

أهــداف  تحقيــق  يف  ويســاهم  وأنشــطته،  التعليــم( 

التدريــس وتحســني عمليــات  التعليــم ورفــع مســتوى 

التعليــم والتعلّــم، وزيــادة تحصيــل الطالــب.وال ميكــن 

لوسائل االتصال والتكنولوجيا أن تؤدي وظائفها كاملة 

إال إذا أصبحــت جــزءاً متكامــالً مــن العمليــة التعليميــة.

الطامتة

العربيــة  الشــعوب  يجمــع  مــا  هــي  العربيــة  اللغــة  إّن 

والتضامــن  العــريب  فالوفــاق  اإلســالمية،  والشــعوب 

اإلســالمي ال بــد أن يقومــا عــى هــذا األســاس املتــني: 

لغة القرآن الكريم، ولغة الثقافة العربية اإلسالمية. ومن 

هنــا تبــدو األهميــة الكــربى لتدعيــم مكانــة اللغــة العربيــة 

الناطقــني  والعمــل عــى نرشهــا وتعليمهــا حتــى لغــري 

بهــا مــن الشــعوب اإلســالمية والغــري اســالمية. ألّن يف 

ذلــك حاميــة لألمــن الثقــايف الحضــاري لألمــة العربيــة 

اإلســالمية.

غافيات البايثة

باللغــة  واملهتمــني  املتخصصــني  تكاتــف  يجــب   -

العربية لالنطالق بربامج متطورة تعمل عى تقليل 

الفجــوة بــني مــا هــو موجــود مــن مناهــج كالســيكية 

وتحديثهــا مــن خــالل تطويــع تكنولوجيــا املعلومــات 

لصالــح اللغــة العربيــة، فنحــن بحاجــة إىل برمجيــات 

أســاليب  تســتخدم  ذكيــة،  عربيــة  تعلــم  و  تعليــم 

نظــم معالجــة  عــى  القامئــة  الــذكاء االصطناعــي 

اللغة العربية آلياً من مثل: )الرصف اآليل،اإلعراب 

اآليل، التشــكيل اآليل،نظــم التلخيــص والفهرســة 

اآلليــة(

النهــوض باللغــة العربيــة يف الــدول العربيــة نفســها   -
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األم،  بلغتــه  العلــوم  الطفــل  تعليــم  خــالل:  مــن 

الرســمية  مكاتباتنــا  العربيــة يف  لغتنــا  اســتخدام 

االدارات....الــخ وآدابنــا  وفنوننــا  وإعالمنــا 

اللغــة  لدراســة  مجانيــة  منًحــا  ســنويًا  تخصيــص   -

بهــا لناطقــني  ا لغــري  لفرنســية  ا

العربيــة وهيئــات املجتمــع  الــدول  بــني  التنســيق   -

بلغتنــا للنهــوض  اللغويــة  واملجامــع  املــدين 

العربيــة لغــري  اللغــة  فتــح اقســام لتكويــن معلمــي   -

العربيــة. الجامعــات  يف  بهــا  الناطقــني 

املصادر واملراجع

العربيــة  اللغــة  تعليــم  طــرق  أحمــد،  حســانني  إســامعيل   -

للغــة  العاملــي  املؤمتــر  العرصيــة،  ثــة  الحدا ومواكبــة 

2015 يــا، ليز لرتبية،ما وا

اللغــة، مجلــة جامعــة  نشــاة  الــدورسي،  ربيعــان  بــن  ترحيــب   -

االســالمية،  والدراســات  الرشيعــة  لعلــوم  القــرى  ام 

.45،2008 العــدد

- تقرير اليونسكو،التعليم يف عامل متعدد اللغات،منظمة االمم 

املتحدة، 2003

- دوقــالس براون،مبــاديء تعلــم وتعليــم اللغة،تــر ابراهيــم القعيــد 

واخرون،مكتبــة الرتبيــة العــريب لــدول الخليــج،1994.

- رحاب زنايت عبدالله، تعليم الكتابة للناطقني بغري العربية بني 

النظرية والتطبيق، مركز األزهر لتعليم اللغة العربية،2013

- السيد محمود،طرائق تدريس اللغة العربية، دمشق،1988.

كليــة  العربيــة،  اللغــة  تدريــس  طــرق  كامــل،  الرحمــن  عبــد   -

2005 القاهــرة، الرتبية،جامعــة 

اللغــة  التويجــري، يف مســار تجديــد  بــن عثــامن  العزيــز  عبــد   -

والعلــوم  للرتبيــة  اإلســالمية  العربيــة، منشــورات املنظمــة 

املغــرب،2016 إيسيســكو،  ـ  والثقافــة 

- عــيل احمــد مدكــور واميــان احمــد هريدي،تعليــم اللغــة العربيــة 

لغــري الناطقــني بهــا- بــني النظريــة والتطبيــق،ط1،دار الفكــر 

العريب،القاهــرة،2006.

- قاســم صالــح النعــوايش، اللغــة مــرآة الفــرد واألمــة، أبحــاث يف 

اللغــة، مجلــة النبــأ، العــدد07،2004

لغــري  العربيــة  اللغــة  تعليــم  الخــويل، مشــكالت  فــاروق  كريــم   -

بهــا وطــرق حلها،مجلــة كليــة االلهيــات، جامعــة  الناطقــني 

ســلكوك،2011.

- محمــد أحمــد صالــح حامــد، التفريــق بــني اللغــة العربيــة كلغــة 

اجنبية او لغة ثانية ودوافع املتعلم منهام،جامعة السلطان 

ادريــس الرتبويــة،2014

التعليــم، سلســلة  الحاســوب يف  معمــر مجدي،اســتخدام   -

2005 مــرص،  التعليــم،  الحاســوب يف 

العربيــة،  اللغــة  تعلّــم  تكنولوجيــا  أبوَشــَنْب،  أْحَمــْد  َميَْســاْء   -

الدنــارك،2007. يف  املفتوحــة  العربيــة  األكادمييــة 

الثاامش

 Semetic Languages 1  يطلق مصطلح اللغات الساميَّة

الســامية  الفصيلــة  إىل  تنتمــي  التــي  األرسة  لغــات  عــى 

)العربية،العربية،االشــورية،الكنعانية...وغريها(،  الحاميــة 

وأول مــن اطلــق اســم اللغــات الســامية عــى هــذه األرسة؛ 

هــو اللغــوي األملــاين شــلوترس Schlozer ســنة 1781م، 

أن  وتؤيــد  الزعــم  ولكــن املصــادر الرسيانيــة تدحــض هــذا 

هذه التســمية قدمية جداً يرتقي تاريخها اىل ما قبل القرن 

الســابع امليــالدي وأول عــامل رسيــاين أطلــق هــذه التســمية 

عــى مجموعــة اللغــات الرشقيــة هــذه هــو يعقــوب الرهــاوي 

مــن  التســمية  املتــوىف ســنة 708 م. وقــد اشــتقت هــذه 

جدول تقسيم الشعوب املوجود يف العهد القديم حيث 

تنســب هــذه اللغــات إىل ســام بــن نــوح عليــه الســالم.وتضم 

اآلن  تســكن  التــي  الشــعوب  لغــات  اللغويــة  األرسة  هــذه 

وســكنت قدميــاً، شــبه الجزيــرة العربيــة، واليمــن، والحبشــة، 

وبــالد الشــام، والعــراق.
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 امل�ؤمتر الدويل ح�ل:
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: ت�قعات وحتديات

اأ. د. عمر بلخري الدكتور فريد بوطابة
أستاذ التعليم العايل، أستاذ محارض، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية

جامعة مولود معمري، تيزي وزو جامعة مولود معمري، تيزي وزو

ملدمة

ارتبط التفكري عند أصحاب االتجاه املعريف للتداولية 

بالتســاؤل القديم الذي كان مصدر نقاش ســاد لقرون 

عند اإلغريق والعرب واألوروبيني، وهو الذي بحث يف 

أصل اللغة اإلنســانية. فقد كان من بني اآلراء الســائدة 

الــرأي القائــل بقــدرة اإلنســان الذهنيــة عــى وضــع تلــك 

العنــارص التــي صــار يطلــق عليهــا الحقــا اللغة.

التكنولوجــي  بالتطــور  أيًضــا  التفكــري  هــذا  وارتبــط 

الذي أوحى إىل بعض العلامء بوضع آلة تشبه العقل 

اإلنســاين إىل حــد بعيــد، وتقــوم بالوظائــف املعرفيــة 

والذهنيــة نفســها التــي قــام وال يــزال يقــوم بهــا اإلنســان 

واالســتنتاج  والتحليــل  كالتفكــري  اليوميــة  حياتــه  يف 

واالســتدالل... ويعتقــد جــاك موشــلر أن الفشــل الــذي 

وصل إليه اإلنسان يف وضع هذه اآللة يعود إىل تصوره 

الخاطــئ ملاهيــة اللغــة التــي اعتربهــا البنويــون لعقــود 

عديــدة وضعــا )أو ســننا( عــى غــرار الرمــوز التــي نجدهــا 
عــى مســتوى قانــون املــرور مثــال.1

تأويــالت  شــكل  تتمظهــر يف  اللغــة  أن  والحقيقــة 

مصدرها االستنباطات التي تحدث يف ذهن اإلنسان 

كلــام حدثــت هنــاك عمليــة تبليغيــة، فــال ميكــن لنــا أن 

نفــرس رفــض الشــخص دعــوة صديقــه بالخــروج للقيــام 

بنزهــة، بالعــودة إىل عنــرص الوضــع أو الســنن. فــال بــّد 

فيــه املحادثــة  الــذي جــرت  الســياق  البحــث يف  مــن 

مــع األخــذ بعــني االعتبــار كل العمليــات الذهنيــة التــي 

جعلــت املتكلــم يرفــض الدعــوة واملســتمع يفهــم هــذا 

الرفــض، يف مقــام مل يــرصح فيــه املتكلــم بذلــك.

الاداولية امللراية: مصادرها وملاملثا

البنويــني  تحديــد  أن  أعاملنــا2  أحــدى  لقــد أرشنــا يف 

البعــد  إلدراك  أظلهــم  لــذي  ا هــو  اللغــة  ملاهيــة 

واســعا  الطريــق  مهــد  الــذي  وهــو  للغــة،  الحقيقــي 

النتشــار التداوليــة، باعتبــاره اللغــة مزيجــا مرتابطــا مــن 

الســياق الخارجــي ومجمــوع العمليــات الذهنيــة لــدى 

املتخاطبــني، وال أبالــغ إذا قلــت إن التداوليــة املعرفيــة 

أمثــال  مــن  للتداوليــة  األوائــل  املنظريــن  مــع  نشــأت 

فــإذا حللــت عــى ســبيل  أوســتني وســريل وجرايــس. 

املثــال أعــامل أوســتني لوصلــت إىل نتيجــة مفادهــا أن 

تأديــة العمليــات اإلنجازيــة هــي نتيجــة ملــا يحــدث يف 

ذهــن املتكلــم مــن عمليــات ذهنيــة مختلفــة كالذاكــرة 

والرتكيــز واللغــة والخيــال.... فحينــام نقــوم بفعــل األمــر، 

فإنّنــا نبنــي يف أذهاننــا صيغــة لغويــة هــي يف الحقيقــة 

نتيجــة ملعرفتنــا بظــروف املأمــور وبقدرتنــا عــى إصــدار 

األمــر وعــى معرفتنــا بــرشوط إنجــاز هــذا األمــر وتنبئنــا 

الــكالم  بنتائــج اســتصدار هــذا األمــر، فــإن تأويــل هــذا 

عــى أنــه أمــر، وأنــه يتعــني عليــه اإلذعــان لــه، وأن معرفتــه 

مبرتبتــه كأمــور، جعــل املســتمع يغــري مــن ســلوكه ومــن 
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معتقداتــه، فاألمــر هــو فعــل ذهنــي قبــل أن يكــون فعــال 

املتكلــم  التــي جعلــت  االســتنباطات  اجتامعيــا، ألن 

يُصــدر فعــل األمــر، هــي نفســها التــي جعلــت املأمــور 

يذعــن لــه.

ولو نظرنا يف أعامل سريل فسنجد أن كل املفاهيم 

الصبغــة  عليهــا  الكالميــة طغــت  نظريتــه  ميّــزت  التــي 

التــي  للــكالم. فلــو يتأمــل املــرء يف اآلليــات  الذهنيــة 

وضعها ليفرس كيفية انتقال الداللة من بُعدها الرصيح 

إىل بُعدهــا التلميحــي، أللفينــا أنفســنا نفــرس ذهنيــا، 

وبصفــة كليــة، هــذه العمليــات الذهنيــة التــي تتســبب 

الترصيــح( إىل  )أو  املبــارشة  مــن  الــكالم  انتقــال  يف 
الالمبــارشة )أو التلميــح(.3

واملالحظ أيًضا أن املقاصد التي يعتربها أوستني 

وســريل لتفســري العنــرص اإلنجــازي للغــة، وهــي ظاهــرة 

ذهنيــة ال شــك، يصعــب الوصــول إىل الكشــف عنهــا 

بالوقــوف، أساًســا، عــى البنيــة اللغويــة.

والفضــل يف ظهــور االتجــاه الــذي شــّكل مــا نســميه 

إىل  يعــود  املعرفيــة،  أو  الذهنيــة  بالتداوليــة  حاليــا 

الظواهــر  الــذي أوىل  اإلنجليــزي جرايــس  الفيلســوف 

االســتنباطية والحــاالت الذهنيــة للمتكلــم وقدرتــه عــى 

إسناد هذه الحاالت لآلخر األهمية الكربى، مام يسمح 
لــه بتأويــل أقوالــه بصفــة كاملــة ومقبولــة.4

فالخطوة األوىل التي خطاها جرايس ليحدد بصفة 

ال واعيــة، يف اعتقادنــا، معــامل التداوليــة املعرفيــة، هــو 

متييــزه بــني الداللــة الطبيعيــة والداللــة غــري الطبيعيــة، 

إذ يتجــى الفــرق بــني املفهومــني يف األمثلــة التاليــة:

1 – صفارة الحافلة تشري إىل إمكانية توقفها.

2 – البثــور املوجــودة عــى وجــه زيــد دليــل عــى إصابتــه 

بالجدري.

3 – إن غرفة زيد شبيهة بزريبة الخنازير.

الداللــة  مبفهــوم  تأويلهــام  يرتبــط  و2   1 فاملثــل 

بــني معــاين  الســببية  العالقــة  تعكــس  الطبيعيــة ألنهــا 

امللفوظــني.

أمــا تأويــل الجملــة الثالثــة فيتوقــف عــى املضامــني 

التــي يســعى املتكلــم إىل تبليغهــا باختيــاره امللفــوظ 

املناســب لذلــك. ويرتبــط تحديــد مفهــوم الداللــة غــري 

الطبيعيــة عنــد “جرايــس” باعــرتاف املخاطــب مبقصــد 

املتكلــم وتأثــره بقولــه.

جرايس ومو ق املحادنة

“املنطــق  بعنــوان   1975 عــام  لــه  نُــرش  مقــال  يف 

واملحادثــة” Logic and conversation، تعــرض 

الدراســات  تطــور  يف  مصرييــني  مفهومــني  إىل  فيــه 

التداوليــة املعرفيــة، هــام االســتلزام التخاطبــي ومبــدأ 

يعــرتف كّل  التعــاون. فبمقتــىض هــذا املبــدأ األخــري 

طــرف يف الخطــاب لنفســه ولآلخــر بالحــق يف الــكالم 

ويف التناوب عليه، وانعدام التفاهم بني املتخاطبني 

مرجعــه غيــاب ذلــك االعــرتاف املتبــادل منــذ البدايــة، 

فهذا يسمح لهام بتأويل صحيح وعقالين للملفوظات.

ويقــّر جرايــس أن هنــاك طريقتــني للتواصــل، األوىل 

تتمثــل يف الداللــة الوضعيــة املحتــواة عــى مســتوى 

الطبيعيــة  غــري  والداللــة  للجملــة  املشــّكلة  الكلــامت 

التي يتم التوصل إليها عن طريق االستلزام التخاطبي.

ولــيك يــرشح هــذا املفهــوم، يــرضب جرايــس مثــاال 

اإلنجليــز  أن  اآلخريــن  يخــرب  أن  أراد  إنجليــزي  بشــخص 

شــعب شــجاع:

 Tous les anglais sont اإلنجليــز كلهــم شــجعان -

.courageux

 John est anglais, جون إنجليزي فهو إذن شجاع -

.il est donc courageux

 John est anglais, il جــون إنجليــزي إنــه شــجاع -

.est couageux

محتــوى  عــى  الحصــول  تــّم  األوىل  الجملــة  يف 

فــال  للجملــة،  الوضعيــة  الداللــة  مــن  انطالقــا  الجملــة 

يوجد هنا استلزام. ويف الجملة الثانية هناك استلزام 

لكــن ســببه هــو الرابــط “إذن” Donc. أمــا يف الجملــة 
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الثالثــة فاالســتلزام ســببه قوانــني الخطــاب التــي اهتــدى 

إليها، إذ ال وجود لعنرص وضعي كان سببا يف الوصول 

إىل االســتنتاج بــأن اإلنجليــز أنــاس شــجعان.

املصدر امللرر والذهوي لعاداولية

يتضمنهــا  التــي  الدراســات  أن  فيــه،  شــك  ال  مــام 

أعــامل  األّول  املعرفيــة، مصدرهــا  التداوليــة  مفهــوم 

الفيلســوف اإلنجليــزي جرايــس الــذي أشــار بحــدة إىل 

دور االســتنباطات يف تأويــل امللفوظــات، وذلــك أثنــاء 

وضعــه لنظريــة أحــكام املحادثــة. فهــذه االســتنباطات 

التــي تشــّكل العمليــات الذهنيــة الكامنــة عــى مســتوى 

دماغ اإلنسان تستند إىل السنن اللغوي الذي اكتسبه 

اإلنســان. فاالســتنباطات والعمليــات الذهنيــة األخــرى 

اللغــة  لكلــامت  املعجميــة  الــدالالت  عــى  تتوقــف 

املتواجدة يف دماغ الشــخص. واملعروف أن ويلســون 

وسرببر هام اللذان وضعا األسس املنهجية واملعرفية 

ينتميــان إىل مدرســة  ال  كونهــام  رغــم  النظريــة،  لهــذه 

التابعــني لجرايــس. فقــد قامــت  جرايــس وال كانــا مــن 

نظريتهــام عــى النقــد البنــاء ألفــكار جرايــس وعــى تبنــي 

األفــكار الذهنيــة لبعــض علــامء النفــس الذهنيــني، ومن 

أشــهرهم جــريي فــودور.

وقــد اتفــق العاملــان يف مرحلــة أوىل مــع جرايــس 

عى اعتبار أن العنارص اللغوية تشّكل سندا للعمليات 

االســتنباطية، إال أنهــام ابتعــدا عنــه، فيــام بعــد، باعتبــار 

ظواهــر  مصــدره  للملفوظــات  التــداويل  التأويــل  أن 

عامــة وغــري مختصــة وذات صبغــة عامليــة5* )باملعنــى 

الثقافيــة  الناحيــة  مــن  محــددة  وغــري  التشومســيك( 

ويشــرتك فيهــا جميــع البــرش وحتّــى بعــض الحيوانــات 

املتطــورة ذهنيــا والقريبــة مــن اإلنســان.

وقــد نتــج عــن التصــور املعــريف للغــة فكرة اســتعارية 

مهمــة تكمــن يف كــون املــخ البــرشي تكمــن أهميتــه يف 

الحــواس  مــن  إليــه  مــا يصــل  تحليــل املعلومــة ضمــن 

الخمــس ومــن املعــارف الســابقة والقــدرة التحليليــة لــه.

نظام الايدات

الثــاين للتداوليــة الذهنيــة عنــد  يعــد فــودور املصــدر 

امللــكات  بنظــام  فــودور  تأثــر  وقــد  ويلســون وســرببر، 

فيــام  عــرش،  التاســع  القــرن  Gall يف  الــذي وضعــه 

 Psychologie de النفــس امللــكات يســمى بعلــم 

facultés، طّور فودور هذه النظرية فيام أسامه نظرية 

أن  الوحــدات Théorie modulaire، ومقتضاهــا 

العقــل اإلنســاين يتحكــم فيــه نظــام تراتبــي أثنــاء تحليلــه 

برصيــة،  )ســمعية،  طبيعتهــا  كانــت  مهــام  للمعلومــة 

لســانية، ذوقيــة...(. فهــذا التحليــل ميــر مبراحــل تشــّكل 

العقــل اإلنســاين: املحــول والنظــام الجانبــي والنظــام 

املركــزي.

فاملحــول هــو الــذي يســمح للحــدث مهــام كانــت 

طبيعتــه، أن تتــم ترجمتــه لــيك يتحــول إىل النظــام الــذي 

سيقوم بتأويله. أما النظام الجانبي، فهو وحدة متخصصة 

يف تحليــل املعطيــات التــي تــّم إدراكهــا، فاملعطيــات 

الحسية تختص وحدة ما بتأويلها، واملعطيات اللغوية 

كذلك، واملعطيات البرصية أيضا... فالوحدة اللغوية 

ال يتعــدى تأويلهــا للمعطيــات اللغويــة البعــد املعجمــي 

الــذي ســيقوم النظــام املركــزي بتأويلــه.

ذاكــرة دامئــة  عــى  فيحتــوي  املركــزي  النظــام  أمــا 

تســمح للدمــاغ، اســتنادا إىل عمليــات ذهنيــة خاصــة، 

واملســتمر  اليومــي  التأويــل  مــن  االســتنباط،  أهمهــا 

باســتمرار،  إليــه  تصــل  التــي  والوســائل  للمعطيــات 

للفــرد. املوســوعية  باملعرفــة  الذاكــرة  هــذه  وتســمى 

حتّــى وإن كان هــذا التفســري للتأويــل القاعــدة التــي 

انطلــق منهــا ويلســون وســرببر، إال أنهــام أبديــا يف مرحلــة 

متقدمــة مــن نظريتهــام عــدم اتفاقهــام عــى هــذا النظــام 

املؤســس عــى نظــام الوحــدات املغلــق، وهــو مــا أّدى 

بهــام إىل اقــرتاح تفســري آخــر يقــرتب أكــرث مــن مفهــوم 

للبنيــة العميــق والبنيــة الســطحية يدعــوه  تشومســيك 

موشــلر بنظــام الوحــدات املعمــم6. فنجــد جــريي فــودور 
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مييز بني وحدات ُمدخالتها حسية وُمخرجاتها مفهومية، 

أمــا ويلســون وســرببر فيعتــربان أن النظــام املركــزي غــري 

موجــود البتــة، إنــا يوجــد هنــاك نظــام وحــدات فقــط، 

تنقســم هــذه الوحــدات إىل وحــدات إدراكيــة ووحــدات 

مفهومية. فالوحدات اللغوية توفر معطيات للوحدات 

املفهوميــة التــي تتكفــل بالتأويــل التــداويل للمعلومــة. 

وبــني مــرور املعلومــة مــن الوحــدة اإلدراكيــة إىل الوحــدة 

املفهوميــة تتدخــل هنــاك وحــدة أخــرى تدعــى نظريــة 

التــداويل.  التأويــل  بتجليــة عمليــة  تقــوم  التــي  العقــل 

فتفســريهام النتقــال املعلومــة مــن نظــام آلخــر )عــى 

العميقــة( ميكــن  والبنيــة  الســطحية  البنيــة  نظــام  غــرار 

تفســريه كاآليت: تقــوم الوحــدة اللســانية بإعطــاء تأويــل 

أويل للملفوظ )الداللة اللسانية( يكون يف صورة شكل 

منطقــي، أي تتابــع مــن املفاهيــم تتطابــق مــع املكونــات 

اللسانية للجملة. وهي التي تشّكل مقدمات للعمليات 

االســتنباطية لتأويــل امللفــوظ، مســتندة يف ذلــك إىل 

املعرفــة املوســوعية للفــرد عــن العــامل.

هــذا النظــام يســمح لإلنســان مــن بنــاء تصــور للعــامل 

ومداركــه  معارفــه  توســيع  طريــق  عــن  للتغــري،  قابــل 

باســتمرار.

السياق

إّن تأويــل امللفوظــات يتــم بطريــق عمليــات اســتنباطية، 

بإضافــة  للملفوظــات  املنطقــي  الشــكل  مقدماتهــا 

الســياق.  مــا ميكــن تســميته  أخــرى تشــّكل  معلومــات 

التــي  مــن املعــارف املوســوعية  فهــو يتشــّكل أساســا 

املنطقيــة  األشــكال  طريــق  عــن  إليهــا  الدخــول  يتــم 

واملعطيــات املســتقاة مبــارشة مــن املحيــط الفيزيــايئ 

ومن املعطيات التي متخضت عن تأويل امللفوظات 

العاملــان  يســميها  كلهــا  املعطيــات  هــذه  الســابقة. 

هــذا  يف  فالســياق،  واملعــريف.  الذهنــي  املحيــط 

اإلطار، هو جزء صغري من املحيط الذهني أو املعريف 
للفــرد يف فــرتة معينــة.7

فالســياق غــري موجــود مــرّة واحــدة، إنــا يتــم بنــاؤه 

الشــكل  املتتابعــة، فمفهــوم  عــن طريــق امللفوظــات 

املنطقي يلعب دورا مهام يف تحديد مفهوم السياق، 

ملفاهيــم  عناويــن  يشــّكل  املنطقــي  الشــكل  فمظهــر 

يتــم البحــث عنهــا يف الذاكــرة الدامئــة. وتســمح هــذه 

العناويــن بالتوصــل إىل املعلومــة املحتــواة بدورهــا يف 

املفهوم، وهذه العناوين تقوم بالتوصل إىل املعلومة 

املحتــواة بدورهــا يف املفهــوم، وتنتظــم املعلومــة يف 

مداخــل مختلفــة باختــالف املعلومــات:

- املدخل املنطقي: يقوم بجمع املعلومات حول 

العالقات املنطقية التي تربط مفهوما مبفاهيم أخرى 

)االستلزام، التناقض...(.

يقــوم بجمــع املعلومــات  - املدخــل املوســوعي: 

املحتــواة يف املواضيــع املناســبة للمفاهيــم.

مقابــالت  بجمــع  تقــوم  املعجميــة:  الوحــدة   -

اللغــات. مــن  أكــرث  أو  لغــة  يف  املفاهيــم 

إىل  بالولــوج  لنــا  يســمح  املفهــوم  عنــوان  إن 

أمــا  املنطقــي،  الشــكل  يحتويهــا  التــي  املعلومــات 

املعلومــات التــي مــن شــأنها أن تشــّكل الســياق فهــي 

مســتقاة مــن املدخــل املوســوعي. ويف حــال تشــّكل 

باملحيــط  الخاصــة  املعلومــات  طريــق  عــن  الســياق 

املدرك ونتائج تأويل امللفوظات السابقة، يضاف إليه 

الشــكل املنطقــي للملفــوظ ليشــّكل مقدمــة لتأويــالت 

الحقــة. فتجــرى عمليــات االســتنباط الرضوريــة للخــروج 

بخالصــة أو مجموعــة مــن الخالصــات التــي تســاهم يف 

تأويــل امللفــوظ. إثــراء 

اللصد ر الاداولية امللراية

ويف إطــار إرجــاع قضايــا مــن النظريــة التداوليــة املعرفيــة 

الذهنيــة لــدى ويلســون وســرببر إىل الجهــاز املفهومــي 

لنظريــة جرايــس، يــرى موشــلر8 أن املؤلفــني يلتقيــان مــع 

جرايس يف مفهوم املقصد، حيث يقسامن املقاصد 

إىل نوعني:
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- القصــد اإلخبــاري، الــذي مفــاده قصــد املتكلــم 

حمــل مخاطبــه عــى معرفــة خــرب معــني.

التواصــيل: وهــو قصــد املتكلــم جعــل  القصــد   -

اإلخبــاري. يفهــم مقصــده  املخاطَــب 

الثــاين يتناســب مــع تعريــف جرايــس  النــوع  وهــذا 

واللســانيني  النقــاد  ويجعــل  الطبيعيــة،  غــري  للداللــة 

هــي مواصلــة إلرث  ويلســون وســرببر  نظريــة  يعتــربون 

وجهــود جرايــس، بــل يقرتحــان مفهــوم التواصــل الظاهــر 

االســتنباطي الــذي يرتبــط مبــارشة باملقصــد اإلخبــاري 

واملقصــد التواصــيل. فالتواصــل الظاهــر االســتنباطي 

يتجــاوزه إىل  بــل  اللســاين،  بالتواصــل  يرتبــط فقــط  ال 

الظاهــرة التبليغيــة عمومــا. والتواصــل التبليغــي يتحقــق 

حينام يجعل املتكلم مخاطبه يدرك بفعل ما مقصده 

املتمثــل يف إخبــاره بخــرب معــني. وأهــم مثــال عــى هــذا 

لنتصــور  بقولــه  الــذي رضبــه موشــلر  ذلــك  املفهــوم، 

أن امــرأة تتنــزه يف مــكان مشــمس ويف بلــد تكــرث فيــه 

العواصــف الخطــرية، وأثنــاء نزهتهــا هــذه يتقــدم إليهــا 

شخص عارف بأحوال الطقس يف تلك البالد ويجذبها 

من كم قميصها مشريا إليها بإلحاح إىل الُسُحب، وهو 

يقصــد بذلــك إخبارهــا بخطــورة عواصــف تلــك البــالد.

فيكون بذلك قد حقق قصدا ظاهرا استنباطيا دون 

أن يتلفــظ بكلمــة، وهــو قــدوم خطــر طبيعــي. والجانــب 

االستنباطي يكمن يف فهم املرأة أن الُسُحب قد تتبعها 

عواصف، والعواصف ظواهر طبيعية تشّكل خطرا عى 

اإلنســان، ويف هــذه الحالــة يتعــني عليهــا أن تبقــى يف 

مــكان آمــن. وكنتيجــة لذلــك أراد الشــخص لتلــك املــرأة 

بــأن متكــث يف مــكان آمــن ألن العاصفــة قريبــة.

إّن النشــاط املعــريف الذهنــي يهــدف إىل بنــاء أو 

تغيــري متثــل للعــامل يبنيــه الفــرد، فهــذه العمليــة يلعــب 

فيها التواصل دورا يسمح له بإضافة معلومات جديدة 

ملــا هــو موجــود لديــه. فهــذا التمثــل للعــامل يشــرتط فيــه 

أن يكــون حقيقيــا عــن طريــق النشــاط الذهنــي الــذي ال 

يســاهم فقــط يف تطويــر هــذا التمثـّـل.

مبدأ املةءمة

والجديــد يف هــذا الشــأن هــو دمــج ســرببر وويلســون 

املناســبة  هــو حكــم  واحــد  أحــكام جرايــس يف حكــم 

الثالثــة  األحــكام  وجعــل   )Pertinence )املالءمــة 

التاليــة: الكميــة والكيفيــة والبيــان تتبــع حكــم املالءمــة، 

بــه نظريتهــام. الــذي ســميت 

الباحثــني  هذيــن  عنــد  املالءمــة  مفهــوم  ويرتبــط 

إليهــا  التــي تربــط املالءمــة باملفاهيــم املشــار  باآلليــة 

ســابقا، وهــي القصــد اإلخبــاري والقصــد التواصــيل، 

حيــث  االســتنباطي.  الظاهــر  بالقصــد  أدق  وبصفــة 

يعتــربان أنــه ال وجــود للتواصــل الظاهــر بــدون أن يحتــوي 

عــى فائــدة جليــة.

ولوضــوح أكــرث، نقــول إن أي تبليــغ لــيك يشــد انتبــاه 

اآلخر ويشّكل محور تأويالته، عليه أن يحتوي عى عنرص 

يضمن إفادته. وهي القاعدة التي بنيت عليها التداولية 

الذهنيــة لســرببر وويلســون والتــي مقتضاهــا أن ال وجــود 

لنشــاط تبليغــي دون أن يكــون هنــاك ضــامن إفادتــه.

فلو عدنا إىل املثال الســابق الذكر، نقول إّن مبدأ 

يف  تســبب  الــذي  هــو  االســتبطاين  الظاهــر  التبليــغ 

جعــل املــرأة تفهــم قصــد الرجــل العريــف. فالُســُحب 

مبفردهــا غــري دالــة عــى املالءمــة، إّن حركــة الرجــل هــي 

التــي أضفــت إفــادة عــى العمليــة التبليغيــة وأحدثــت 

سلســلة مــن االســتنباطات والتأويــالت.

أيًضــا عــى مفهومــي األثــر  وينبنــي مبــدأ املالءمــة 

واملجهــود. فــإذا عدنــا إىل املثــال الســابق ســنقول إّن 

البحــث يف  ببــذل مجهــود ذهنــي يف  املــرأة قامــت 

املوســوعية  معطياتهــا  لهــا  وفرتهــا  التــي  املعطيــات 

نتيجــة أن  اســتنباطات معينــة للوصــول إىل  بتوظيــف 

اقــرتاب عاصفــة ستشــّكل خطــرا  الُســُحب تشــري إىل 

عــيل، وهــو مــا أشــار إليــه إلحــاح الرجــل.

أمــا أثــر ذلــك فهــو تلــك النتائــج التــي متخضــت عــن 

املجهــود الــذي بذلتــه تلــك املــرأة.
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العنرصيــن  طريــق  عــن  املالءمــة  تعــرف  لذلــك 

الذكــر: الســالفي 

- كلام تطلب الفعل التواصيل الظاهر االستنباطي 

جهدا لتأويله كلام كان الفعل مفيدا.

الظاهــر  لتبليغــي  ا لفعــل  ا ثــر  أ د  زدا ا كلــام   -

. مفيــدا لفعــل  ا هــذا  ن  كا كلــام  االســتبطاين، 

تحــدده طبيعــة املحفــزات  الذهنــي  إّن املجهــود 

محــل التحليــل: مثــل طــول امللفوظــات والبنيــة النحويــة 

والــرشوط التــي تحــدد املداخــل املعجميــة. أمــا األثــر 

السياقي فهو نتيجة لتحليل امللفوظ، تّم تأويله نسبيا 

بالنظــر إىل ســياق خــاص، وهنــاك ثالثــة أصنــاف مــن 

اآلثــار الســياقية:

- إضافــة معلومــات: ويســمى االســتلزام الســياقي 

ويســتعمل لوصف اســتلزام مصدره امللفوظ والســياق 

عــى حــد ســواء.

االســتلزام  يكــون  حينــام  املعلومــات:  حــذف   -

الســياقي متناقضــا مــع قضيــة تحتويهــا الذاكــرة، يحــذف 

منهــام. األضعــف 

- دعم قوة القضية املدعومة.

وخالصة كّل ذلك أن مفهوم املالءمة يرتبط مبارشة 

مبفهــوم املــردود، ألن النشــاط الذهنــي للمتكلــم يدعــو 

هذا األخري إىل ردود فعل مناسبة ومدعمة ملقاصده. 

فالنظام املركزي يشتغل عى البحث من أجل توسيع 

عنرص املالءمة.

تــّم اختيــار املعلومــات  إذا  إال  تكــون املالءمــة  وال 

التــي مــن شــأنها أن  تلــك  املناســبة مــن الســياق، أي 

النشــاط  الــذي مينــع  والــيشء  ســياقيا.  أثــرا  تحــدث 

التأويــيل مــن الذهــاب إىل مــا ال نهايــة هــو ذلــك التــوازن 

بــني اآلثــار  التفكــري  الــذي يحــدث يف حــد معــني مــن 

التأويليــة. الســياقية واملجهــودات 

الصاري الذهوية والامّثةت ايجاامعية

تكمن أهمية هذا املفهوم، يف مدى استيعابنا للبعد 

املتخاطبــون،  يســتخدمها  التــي  للكلــامت  الحقيقــي 

وبصفــة خاصــة أثنــاء العمليــة الحجاجيــة، فهــم يعمــدون 

إىل اختيار دقيق لكلامت وألفاظ تشكل أوصافا ونعوتا 

يســندونها للمتلقــي بغــرض التأثــري عليــه؛ فقــد أدركنــا 

العالقة الوطيدة بني الخطاب كإنتاج فردي والتمثاّلت 

أوىل، وكتصــّور  كبنــاء ذهنــي يف مرحلــة  االجتامعيــة 

جامعي يف مرحلة ثانية، إّن التمثاّلت الّتي هي ظواهر 

فرديــة ومجــزأة تلتقــي وتتجّمــع لتصــري تصــّورات جامعيــة 

وتنتهــي   « االجتامعيــة،  الّشــبكات  مختلــف  تهيكلهــا 

والقوالــب  واملعتقــدات  واملواقــف  اآلراء  بتشــكيل 

االجتامعية الجامدة «9؛ وباعتبار اللّغة ظاهرة اجتامعية، 

التمثّــالت  الّتــي تنعكــس فيهــا  فإنّهــا إحــدى الوســائل 

االجتامعية؛ وقد تبنّي، من خالل أعامل موسكوفيي 

Moscovici )وهو مؤّسس هذا النوع من الّدراسات 

كان  أنّــه  االجتامعيــة(،  الّنفســية  البحــوث  مجــال  يف 

يســعى – وهــي غايتــه القصــوى – إىل إقامــة روابــط بــني 

الّنشــاط اللغــوي ومتظُهــر التمثـّـالت االجتامعيــة، ويؤكّد 

أ. وينديــش، يف هــذا اإلطــار، أّن التمثّــالت االجتامعيــة 

يتم تبّنيها يف ظّل التفاعل االجتامعي،10 وهو التفاعل 

واللّســانيات  التداوليــة  اللّســانيات   « أثبتــت  الّــذي 

االجتامعيــة « أنّــه يتجّســد، أساســا، يف اللّغــة.

وقــد بــنّي ر.هــاريR. Harry 11، يف دراســة أقامهــا 

عى بعض املفردات الخاّصة بالعواطف واألحاسيس، 

أّن املفردات تســتخدم كوســيلة لتحقيق أغراض ضمن 

الّنشــاط اإلنســاين، وبالخصوص لتفســري نشــاط الغري، 

التزامــا فرديــا، وتفســريا  يشــّكل ســلوكه ذاك  أن  دون 

شخصيّا لظاهرة ما، وقد أثبت أيضا أّن البنية النحوية، 

الّتي هي نتاج البنية الفكرية، هي نفسها وسيلة تعكس 

كيفية متظُهر التمثاّلت االجتامعية، والدليل عى ذلك 

اختــالف اللّغــات يف تقســيم الّضامئــر، وهــذه الفكــرة 

أثبتــت  اللّســانيات  إّن  برنــار يب B. Py بقولــه  دّعمهــا 

منــذ وقــت طويــل أّن البنيــة املعجميــة للغــة مــا، تلعــب 

دورا هامــا يف الكيفيــة الّتــي يــدرك بهــا مســتعملو هــذه 
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اللّغــة العــاملَ، حيــث يــرضب لنــا مثــال بالتمييــز الــّداليل 

للســويرسي الّناطــق باألملانيــة بــني مصطلحــي ازدواجــي 

اللغــة bilingue وzureisprachig الدالــني عــى 

يســتخدم كلمــة  اللّغــة، فهــو حينــام  املــزدوج  الناطــق 

ازدواجــي اللغــة، يقصــد بهــا اآلخــر، وحينــام يتحــّدث عــن 

نفســه، يســتخدم املصطلــح األملــاين الســابق12.

خامتة

مــن خــالل مــا عرضنــاه مــن مفاهيــم تشــكل أهــم األســس 

التــي بنيــت عليهــا التداوليــة املعرفيــة، تشــكلت لدينــا 

قناعة هي أنه كلام تم اقرتاح تنظري جديد للغة يختلف 

عــن التنظــريات الســابقة، كلــام ازدادت الحظــوظ يف 

اقــرتاح منهجيــات جديــدة لتعليــم اللغــة للناطقــني بهــا 

أو بغريهــا، ألنــه كلــام تــم فهــم البعــد الحقيقــي للغــة، 

كلــام كان تعليمنــا للغــة أحســن ومــردوده أفضــل. فقــد 

أرشنا يف عمل سابق إىل استحالة الفصل بني البحث 

بــل  للغــة،  التعليميــة  والصناعــة  والنظــري  اللســاين 

كالهــام يســتفيد مــن نتائــج اآلخــر.
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م الُلَغة الَعَربيَّة: االإزِدَواج الُلَغ�ّي يف الَعامِل العربيِّ ُمَع�َقات َتعليِّ
)ُلَغُة ِم�شَر الَعرِبيَّة َبنّيَ الُف�شَحّى والَعاميَّة َنُ�ذًجا(

د. حممـد عبدالـرحمـن عريـف
أستاذ زائر يف تاريخ العرب الحديث واملعارص- جامعـة عيـن شمس

امللخص

أُحــاوُل يف هــذِه الدراســِة أن أعــرَض ملعالجــِة حالــَة البلبلــة التــي يعيُشــها املُصطلــح البالَغــَي العــريّب حاليــا. 

والتــي مــن مظاهرهــا التعــُدد املصطلحــي، حيــث نجــد أن املفهــوم الواحــد تُســتعمل لــه مصطلحــات عديــد، 

وألن الظاهــرة معقــدة ومتشــعبة، يســتحيل أن يغطيهــا بحــث أو مؤلــف، ســوف أتنــاول يف هــذا البحــث “غلبــة 

العاميــة عــى العربيــة الفصحــى يف الوقــت الحــارض”. وتأثــري ذلــك عــى تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا.

مشــكعة الدرالــة: املتتبــع لواقــع اللغــة العربيــة عنــد العامــة يف الشــارع العــريب عموًمــا والعامــة يف مــرص 

خاصــة، يجــد إن هــذا القطــاع عــاىن ويعــاين مــن جوانــب قصــور عديــدة وخاصــة فيــام يتعلــق بالجانــب اللغــوي 

مــا بــني عاميــة وفصحــى، ومــدى تأثــري ذلــك يف الجامعــات العامليــة لغــري الناطقــني بالعربيــة. وأحــاول يف هــذه 

الدراســــة عــرض موجــز لطبيعــة هــذه املشــكلة وكيــف ميكــن معالجــة هــذه القضيــة.

أهمية الدرالة: ترجع أهمية الدراسة إىل ضعف االهتامم بظاهرة اإلزدواج اللغوي يف العامل العريب نفسه، 

وتاثريها عى تعليم العربية يف الخارج، وكذلك معالجة حالة البلبلة التي يعيشها املصطلح البالغي العريب. 

وضعــف املعالجــة للتعــدد املصطلحــي، رغــم أهميــة هــذه الظاهــرة. ويتــم ذلــك مــن خــالل رصــد واقــع تعليــم 

اللغــة العربيــة يف الجامعــات واملعاهــد العامليــة. والكشــف عــن معوقــات تعليــم اللغــة العربيــة يف الجامعــات 

واملعاهد العاملية وســبل املعالجة.

ــة: تحقيــق كيفيــة أن نتحــدث عــن فصحــى وعاميــة يف العــامل العــريب، مــا دامــت “العاميــة”  ــداف الدرال أه

فصيحة بكل املعايري الحقيقية للفصاحة، رغم ما يُطعن يف فصاحتها مثلام يُطعن يف فصاحة”الفصحى”. إال 

أن هذا البحث يسعى إىل الكشف عن أسباب غلبة العامية يف عرصنا الحارض، رغم املحاوالت والنداءات 

التــي تدعــو لألخــذ بأســباب ارتقــاء العربيــة الفصحــى عنــد الشــارع العــريب، لتســتعيد مكانتهــا التــي اســتقلتها 

عــى مــر العصــور.

موثث الدرالة: املنهج التاريخي واملنهج الوصفي التحلييل.

ُملدمـــــــة
لقــد ظهــر الضعــف اللغــوي يف وقــت مبكــر مــن تاريــخ 

اختــالط  بعــد  اســتفحل  األمــر  لكــن  املــّدون،  العربيــة 

العــرب باألمــم األخــرى فبــدأت مواجهــة هــذا الضعــف 

اللغوي تأخذ أشكاالً عملية لعل من بينها تقعيد اللغة 

وجمعها من مظان يركن إليها من حيث هي مبنأى عن 
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االختالط املتهم بأنه علة للضعف اللغوي)1(. واستمر 

بــدا شــديًدا يف  الســنني حتــى  مــع  زاد  بــل  الضعــف 

عصورنــا الحديثــة هــذه، وهــو ظهــور دفــع الغيوريــن عــى 

اللغــة إىل أن يحاولــوا جاهديــن مجابهــة هــذا الضعــف 

الذي يحسونه يعصف بلغتهم)2(. فالذين اتهموا النحو 

وطريقة تدريسه ذهبوا إىل محاولة تيسريه وإصالحه)3(، 

فأصابــوا حيًنــا وأخطــأوا حيًنــا وبلــغ مــن غــاىل منهــم إىل 

أن دعــا إىل إلغــاء بعــض الظواهــر اللغويــة توهــاًم منــه أّن 

يف وسع العلامء أن يلغوا من ظواهر اللغة ما يشاؤون 

اللغــوي  للمجتمــع  يكــون  أن  دون  أنفســهم  عنــد  مــن 

السطوة يف ذلك من حيث أن االستعامل أو اإلهامل 

هــو العامــل املؤثــر يف حيــاة ظاهــرة لغويــة أو موتهــا)4(.

وألن  األعبــاء،  مــن  لتزيــد  اإلزدواج  ظاهــرة  تــأيت 

عليــه  تنطــوي  ازدرايئ  مغــزى  كل  يرفضــون  الباحثــني 

تســمية العاميــة ويســتخدمونها بــكل التحــدي ألّي نظــرة 

استعالء عى هذه اللغة، وألنهم ال يدركون فيام يبدو 

أن التســمية خاطئــة متامــا وال تنطــوي عــى أي معنــى 

رشيــف، شــعبي أو جامهــريي، بقــدر مــا تنطــوي عــى 

معنــى االســتعالء واالحتقــار واالزدراء مــن جانــب أنصــار 

مــا يســمى بالفصحــى عــرب القــرون.

العتة اللررية ر اللات اللريب را الفصحو واللامية

إن اللغة التي يتكلمها العرب اليوم، والتي امتدت من 

عامل الكالم والحياة اليومية والثقافة الشعبية إىل عامل 

الثقافة الرفيعة، نتيجة لتطور استغرق قرونا طويلة رمبا 

بــدأ يف وســط شــبه الجزيــرة العربيــة ذاتــه وقبــل اإلســالم 

بوقــت غــري قصــري. وال يجــوز وصــف هــذه اللغــة أو لهجــة 

مــن لهجاتهــا بالعاميــة. وهــذه اللغــة بكافــة لهجاتهــا هــي 

األساس اللغوي للوجود القومي للعرب اليوم.

ومــن الجــيل أن املواقــف املتباينــة إزاء تطــور اللغــة 

الحاليــة( ليســت  بالضــاد إىل  العربيــة )مــن املرَُضيــة 

مقطوعــة الصلــة باملبالغــة أو التهويــن يف كل جانــب 

مــن هــذه الجوانــب، أو بــإدراك أو عــدم إدراك طبيعــة 

ومغــزى وأبعــاد هــذا الجانــب أو ذاك)5(.

وتاريــخ اللغــات كلهــا يشــهد، بأنــه ال توجــد لغــة عــى 

ظهر األرض، ُجمدت عى شكل واحد مئات السنني، 

لكنــه رسعــان مــا يســتثنى اللغــة العربيــة مــن هــذا التطــور 

بــل يحــّذر مــن أن يظــن بعــض النــاس أن يكــون هو”مــن 

أنصــار هــذا التطــور يف العربيــة”، ويُرجــع هــذا االســتثناء 

إىل ظرف مل يتوفر ألية لغة من لغات العامل ذلك أنها 

ارتبطــت بالقرآن)6(.

قد يكون التصور الغريب عن اإلعراب لدى البعض 

أنيــس( كان الســبب املبــارش  إبراهيــم  أمثال)الدكتــور 

وراء واقــع أنــه مل يــدرك الفــارق الجوهــري بــني اللهجــات 

إســقاط  يف  واملتمثــل  والحديثــة  القدميــة  العربيــة 

الــكالم يف املحــل األول)7(. موقفــا  اإلعــراب يف لغــة 

يجمع بني اإلحساس الحاد باالزدواج أو”ثنائية الفصحى 

مــن شــأن  التهويــن  وبــني  تعبــريه،  والعاميــة”، حســب 

اإلعــراب إىل حــّد النظــر إليــه عــى أنــه ظاهــرة ســطحية 

يف اللغــة العربيــة)8(. يشــري كذلــك إىل ناحيــة أخــرى 

لظاهرة االزدواج قائال: “أصبحت ظاهرة فقر املفردات 

متفشــية بصــورة تقــرتب إىل حــد الوبــاء، وال شــك يف 

أن الســبب الرئيــي لذلــك هــو تفــىش العاميــة ذات 

القــدرة املحــدودة عــى التعامــل مــع املعــاين العامــة، 

ومــع العلــم، ومــع املجــردات عمومــا، رغــم قدرتهــا -كأّي 

لغــة أخــرى- عــى اســتقطاب األلفــاظ وابتداعهــا”)9(.

للفــروق  تعــداده  نبيــل عى)ضمــن  الدكتــور  يــرى 

األساسية بني العربية واإلنجليزية(، أن ترتيب الكلامت 

يــرى  ولكنــه  العربيــة،  يف  مــرن  اإلنجليزيــة  يف  مقيــد 

أيضــا )وضمــن نفــس التعــداد( وأن نــوذج اإلنجليزيــة 

)فاعــل فعــل مفعــول( وأن نــوذج العربيــة )فعــل فاعــل 

مفعــول(، فهــو يــرى بكلــامت أخــرى للدكتــور أيضــا أن 

ترتيب املكونات داخل الجملة اإلنجليزية التامة يتخذ 

نــط )فاعــل فعــل مفعــول( أي يــأيت فيهــا الفاعــل يليــه 

الفعل فاملفعول به عى حني أن العربية يف جوهرها 

هي لغة )فعل فاعل مفعول( إْذ يسبق الفعل الفاعل 

الــذي يليــه مفعولــه)10(.



188  ُمَلاَقات غَلعيِّة العَُتة الَلَرري ة: اإلزِدَواج العَُتاّي ر الَلاِت اللريبِّ

الفعــل  عنــارص  عــى  تشــتمل  التــي  الجملــة  وألن 

مقولتــني  عــى  بالتــايل  تشــتمل  واملفعــول  والفاعــل 

نحويتــني: الفْعــل )فْعــل( والفاعــل )اســم( واملفعــول 

)اســم( فــإن نــاذج الرتتيــب التــي تكونهــا هــذه العنــارص 

ميكــن  الرياضيــة(  الناحيــة  مــن  نــاذج  ســتة  )وهــى 

تقسيمها من حيث بداية الجملة بهذا القسم أو ذاك 

من أقسام الكالم تقسيام ثنائيًا إىل جملة فعلية )تبدأ 

بالفعــل( وجملــة اســمية )تبــدأ باالســم( وهــذا تقســيم 

فرعــى قــد يكــون هامــا وقــد ال يكــون ولكنــه عــى كل حال 

ال ميــس املرونــة النحوية)نوذجــان للجملــة الفعليــة، 

وأربعــة نــاذج للجملــة االســمية: البادئــة بالفاعــل يف 

نوذجــني وباملفعــول يف نوذجــني(. ولكــن الدكتــور 

نبيــل يتحــدث يف ســياق نقــده لصوريــة النحــو العــريب، 

عــن االهتــامم الكبــري الــذي يُولِيــه النحــو العــريب لظواهــر 

“ضحلــة” مرتبطــة بالتجليــات الســطحية للجمــل، ومــن 

هــذه الظواهــر: “تضخيــم الفــروق بــني الجملــة االســمية 

غريبــا  يبــدو  مــا  وهــو  والفاعــل،  واملبتــدأ  والفعليــة، 

بالنســبة للُغٍة)العربيــة( تتســم باملرونــة النحويــة”)11(.

العربيــة  جانــب  إىل  العاميــة  وجــود  ظاهــرة  إن 

الفصحــى، ظاهــرة لغويــة يف جميــع دول العــامل، ولــكل 

منهــام مجاالتــه واســتعامالته، وتعــرف اللهجــة العاميــة 

بأنها طريقة الحديث التي يســتخدمها الســواد األعظم 

من الناس، وتجري بها كافة تعامالتهم الكالمية، وهي 

عــادة لغويــة يف بيئــة خاصــة تكــون هــذه العــادة صوتيــة 

مــاال  إىل  العاميــة  وافتقــار  األحيــان)12(.  غالــب  يف 

يحىص من املصطلحات العلمية والفنية، واملفردات 

التطــور الحضــاري  املســتحدثة، والســياّم مســتلزمات 

التكنولوجــي)13(. والتقــدم 

بلهجاتهــا  العاميــة  تشــكيل  أســباب  إرجــاع  وميكــن 

منها:العامــل  العوامــل  مــن  مجموعــة  إىل  املختلفــة 

الســيايس،  العامــل  العامــل االجتامعــي،  الجغــرايف، 

اللغــوي:)14( الــرصاع 

وأما املستغربون فكان أبرزهم لطفي السيد الذي 

كتــب عام1913عــدة مقــاالت يف الجريــدة يدعــو فيهــا 

إىل استعامل األلفاظ العامية وإدخالها حرم الفصحى. 

وكذلك قاسم أمني الذي أعلن عام1912ترصيحه عن 

اإلعــراب وتســكني أواخــر الكلــامت، ودعــوة أنيــس فريحة 

والخــوري مــارون غصــن إىل اســتعامل اللهجــة العاميــة 

هــذا  كتابــاً يف  وأصــدر  الالتينيــة،  بالحــروف  مكتوبــة 

املجــال بعنوان”نحــو عربيــة ميــرسة” عــام1955)15(.

إن اللهجــات العاميــة يف عبــارة عــن مســتوى مــن 

األداء اللغوى دون مستوى العربية الفصحى وليست 

لغــة أجنبيــة وقــد عاشــت إىل جانــب اللغــة الفصحــى 

قرونــاً عديــدة يف تفاعــل طبيعــي. وأمــا اللغــة العربيــة 

الفصحــى هــي اللغــة التــي تســتخدم يف تدويــن الشــعر 

والنــرث واإلنتــاج الفكــري والعلمــي عامــة، وهــي تخضــع 

لقوانني تضبطها، وتحكم عبارتها. وهي تتوخى اإليضاح 

واألصالــة. واإلعــراب إحــدى وســائلها إىل تحقيــق هــذه 

الغايــة، غايــة اإليضــاح واإلفصــاح عــن صــالت الكلــامت 

بالحــاالت  الجمــل  تكويــن  نظــم  وعــن  بعــض  بعضهــا 

التــي  الــدالالت العديــدة  لهــا والبحــث يف  املختلفــة 

تحملهــا. أمــا اللغــة العاميــة فهــي لغــة الحديــث التــي 

تســتخدم يف الشــؤون العاديــة، ويجــري بهــا الحديــث 

اليومــي يف البيــت والســوق والشــارع، وهــي ال تخضــع 

لنفــس القواعــد والقوانــني الضابطــة للعربيــة الفصحــى 

ألنها تلقائية، ومتغرية تبعا لتغري األجيال وتغري الظروف 

مــن ظاهــرة  أبــر مميزاتهــا خلوهــا  بهــم، ومــن  املحيطــة 

اإلعــراب)16(.

العثجة املرصية إيدى العثجات اللررية

انترشت اللهجة املرصية بعد الفتح اإلســالمي ملرص, 

ونشــأت يف منطقة دلتــا النيل(الوجــه البحــري( حــول 

اليــوم،  الحضارية، القاهرة واإلســكندرية.  مراكزهــا 

وهــي اللهجــة الســائدة يف مرص ويتحــّدث بهــا أغلــب 

مــرص  بني محافظات  اللهجــة  وتختلــف  الســكان، 

اختالفات بسيطة، فاللهجة واحدة ويفهمها الشخص 

هــي  املرصيــة  اللهجــة  محافظتــه،  عــن  النظــر  بغــض 
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باقي اللهجــات  وكمثــل  األســاس،  محكيــة يف  لهجــة 

العربية فــإن اللهجــة املرصيــة غــري معــرتف بهــا رســميّاً 

وال تكتــب بهــا األبحــاث العلميــة بالرغــم مــن اســتخدمها 

التدريــس يف املــدارس والجامعــات. شــفويّاً يف 

مــع  للدولــة,  الرســمية  اللغــة  العربيــة  اللغــة  تعتــرب 

الحيــاة  اللهجــة مرصيــة كلهجــة دارجــة يف  اســتخدام 

اللغــة  أثــريت أســئلة حــول إصــالح وتحديــث  اليوميــة، 

العربيــة، ولعقــود عديــدة تلــت كانــت تــدور النقاشــات 

الفكريــة  الدوائــر  بــني  األمــور  هــذه  حــول  الســاخنة 

املرصيــة. كــام طرحــت اقرتاحــات تــرتاوح مــا بــني تطويــر 

القدميــة  املصطلحــات  محــل  لتحــل  تعابــري جديــدة 

النحويــة  القواعــد  وتبســيط  القياســية.  العربيــة  يف 

واملورفولوچيــة مــع تقديــم املصطلحــات العامية. وكان 

من املقرتحني لإلصالح اللغوي يف مرص قاسم أمني، 

الســابق للجامعة املرصية والــذي كتــب أول  الرئيــس 

أطروحــة مرصيــة لحقــوق املرأة، وأحمــد لطفــي الســيد، 

ــوا نهًجــا  واملفكــر املعروف ســالمة موىس17((.وقــد تبنَّ

بــأن  القائلــة  الفرضيــة  مــع  واختلفــوا  حداثيًا وعلامنيًــا 

ثابتــة الرتباطها بالقــرآن. العربيــة هــي لغــة 

لثجة اللاهري ونظام الرصف اللريب

هناك دعاوى عريضة تؤكد أن ما يسمى باللغة العربية 

العاميــة تشــتمل عــى خصائــص جوهريــة، موروثــة عــن 

تبتعــد  العربيــة،  البلــدان  مــن  لغــات ســابقة يف عــدد 

العربيــة املُضـَــرية وتجعــل منهــا  اللغــة  بهــا بشــدة عــن 

املرصيــة  العربيــة  تــربز  وهنــا  مســتقلة متامــا،  لغــات 

بادعــاء أنهــا تشــتمل عــى خصائــص معجميــة ودالليــة 

اللغــة املرصيــة  وصوتيــة ورصفيــة ونحويــة موروثــة عــن 

القدمية)الفرعونيــة(، وباألخــص عــى قــدر هائــل مــن 

بعــض  عنــد  أعدادهــا  وتصــل  الفرعونيــة،  املفــردات 

أرقــام مزعومــة ضخمــة  الدعــاوى إىل  هــذه  أصحــاب 

بصــورة مفزعــة)18(.

لهجــة القاهــرة بالطبــع واحــدة مــن اللهجــات العربيــة 

الحاليــة، واللهجــة إنــا هــي الشــكل الوحيــد املمكــن 

تـُــعترب  للتوزيــع الجغــرايف للغــة، فــام هــي اللغــة التــي 

هذه اللهجات أشكال توزيعها يف املناطق الجغرافية 

اللغويــة؟ وقــد يبــدو مبثابــة البديهيــة أنهــا لهجــات مــن 

هنــاك  أن  غــري  الحديثــة”،  “الفصحــى  العربيــة  اللغــة 

مســافة هائلــة بــني مــا يبــدو عــى الســطح وبــني العالقــة 

الرئيــي  الحقيقيــة. وأشــري برسعــة إىل أن االختــالف 

بــني “الفصحــى” وهــذه اللهجــات يتمثــل ىف إســقاط 

اإلعــراب.

الفصحــى  أن  نالحــظ  أن  الواجــب  مــن  أن  عــى 

املرَُضية ذاتها بإعرابها املرَُضى ذاته كانت لغة الثقافة 

)قبــل  الروايــة  عــرص  آن معــا يف  اليوميــة يف  والحيــاة 

نهايــة القــرن الثــاين الهجــري يف األمصــار والقــرن الرابــع 

الهجــري يف الباديــة(، وأن نالحــظ أيضــا أن اإلنجليزيــة 

التــي أســقطت اإلعــراب هــي لغــة الثقافــة كــام أنهــا لغــة 

الحيــاة اليوميــة.

كذلــك ينبغــي التشــديد عــى أن النحــو كعلــم لبنــاء 

الجملــة ال يختلــف مــن لغــة إىل أخــرى، فالنحــو واحــد 

وحيــد يف كل لغــات األرض، املُْعَربــة وغــري املُْعَربــة. 

إنــه كالبحــر الواحــد الوحيــد يف العــامل الــذي نســميه 

األبيــض يف مــكان واألحمــر يف مــكان آخــر واألســود يف 

مــكان ثالــث واملحيــط الهــادي يف مــكان رابــع. ويقــوم 

التناظــر النحــوي عــرب مختلــف اللغــات عــى واقــع أنــه 

يصــوِّر الحيــاة البرشيــة املتناظــرة، فالحــدث هــو الفعل، 

بــه الفعــل أو  قــام  قــام بالفعــل أي بالحــدث )أو  وَمــْن 

الحدث(هــو الفاعــل أو املســند إليــه.

وال يخفى علينا أن الفعل هو محور ألفاظ املعجم، 

أغلــب األســامء:  بــه  ارتبــاط مبــارش  تتوالــد يف  حيــث 

لــة( ومشــتقاته.  )الحقيقيــة وامليميــة واملؤوَّ مصــادره 

ثــروة  مــن  الحقيقــي ملئــات اآلالف  هــو املنبــع  وهــذا 

اللغة العربية من األسامء والصفات )املصدر، أسامء 

والصفــة  واآللــة  واملــكان  والزمــان  واملفعــول  الفاعــل 

املشبهة الخ..(. كام أنه ال جدال يف األهمية املحورية 

العــريب كلــه. ويبــدأ رصف  الــرصف  نظــام  للفعــل يف 
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الفعــل بتصنيــف أبنيتــه، بــكل مــا ينطــوي عليــه كل بنــاء 

مــن ســالمة وتضعيــف وهمــز وإعــالل، وبــكل مــا يشــتمل 

ثــم  مــن دالالت عــى قاعــدة األغلبيــة،  بنــاء  عليــه كل 

)مــن  إســناد كل فعــل  يعنــى  الــذي  بالترصيــف  يقــوم 

آالف األفعــال وكــرثة مــن األبنيــة وعــرشات مــن األحــوال 

املعقــدة لــكل بنــاء( إىل ضامئــر املتكلــم واملخاطــب 

والغائــب يف عــدة أزمنــة يف كلٍّ مــن املبنــى للمعلــوم 

واملبنــى للمجهــول )أو املفعــول(.

وكام هو معروف جيدا فإن أبنية األفعال يف اللغة 

العربيــة تنقســم إىل املجــرد واملزيــد، واملجــرد ثــاليث 

)فعل( أو رباعي )فعلل(، واملزيد بحرف أو حرفني أو 

ثالثــة أحــرف عــى مجــرد الثــاليث تــأىت منــه أوزان الرباعي 

والخــاميس والســدايس عــى التــوايل، واملزيــد بحــرف 

أو حرفني عى مجرد الرباعي تأىت منه أوزان الخاميس 

والسدايس.

مــن  هــذه  األفعــال  بأبنيــة  القاهــرة  لهجــة  تحتفــظ 

حيــث األســاس فــأوزان مجــرد الثــاليث ومجــرد الرباعــي 

الــرصف  النظــام  هــذا  محــور  هــي  منهــام  كل  ومزيــد 

مــن األبنيــة واألوزان، كــام أنهــا تحتفــظ بظواهــر الســامل 

)رّد، ضــّل،  واملضعــف  الــخ.(  فتــح،  )نــرص، رضب، 

واآلخــر(  والوســط  األول  )املهمــوز  واملهمــوز  الــخ.( 

الــواوي  الــواوي واليــايئ واألجــوف  واملعتــل )الناقــص 

واليايئ واملثال الواوي واليايئ وحتى اللفيف املقرون 

واملفروق( وكذلك الجمع بني بعض هذه االعتبارات.

ايخاةف الصايت را الفصحو واللامية ر العثجة 
املرصية

إن مــا فعلتــه اللهجــة املرصيــة باللغــة العربيــة الفصحــى 

مــن تغيــريات تتقــارب أو تتباعــد منهــا أو عنها.يؤكــد أن 

اللغــة العربيــة ديناميكيــة متحركــة, فليســت جامــدة وال 

ســاكنة, وإنــا تتغــري وتتطــور دامئــا وأبــدا, وإن كان ال 

يحــس بهــا كثــري مــن النــاس ألن التغيــري الــذي يصيبهــا 

يــأيت عــى مهــل وبالتدريج.ويبــدأ التطــور عــادة باالبتــداع 

الفردي, وبعد أن ينجح االبتكار ويشيع تلتقطه الجامعة 

اللغوية املعنية, وتنكب عى اســتعامله ومبرور الزمن 

اللغــة  مــن  يتجــزأ  الجديــد جــزءا ال  التغــري  يصبــح هــذا 

وصــورة أساســية منهــا.

التعــرف  مــن  املحدثــني  نحــن  قــد حرمنــا  وهكــذا 

عــى مــا أصــاب اللغــة يف عهودهــا املختلفــة مــن تغــري 

وتطــور, فعندمــا يتحــدث علــامء اللغــة املحدثــني عــن 

تلــك الظاهــرة يف العصــور الســحيقة فكالمهــم بــيشء 

مــن االفــرتاض والتخمــني لعــدم وجــود املــادة الكافيــة 

التي تساند نظرياتهم البحثية يف تطور اللغة القدمية.

ونلمــس اآلن ذلــك التطــور يف اللهجــات املختلفــة يف 

العربيــة الحديثــة, حتــى لــو قارنــا تلــك اللهجــات بعضهــا 

ببعــض لتوصلنــا إىل وجــوه اختــالف كبــرية بينهــا.

ويكفــي أن ننظــر يف عجالــة إىل مظاهــر التطــور يف 

اللغــة العربيــة  اللهجــة املرصيــة إذا مــا قيســت بأمهــا 

الفصحــى، ســوف يتأكــد لنــا وجــود مظاهــر التطــور يف 

األصــوات.

لقد تطورت اللهجة املرصية يف النواحي الصوتية 

بــه بعــض النــاس,  تطــورا كبــريا ,واضحــا وإن مل يشــعر 

بنــا إىل حقائــق.  التدقيــق يف املوضــوع يصــل  ولكــن 

حيــث تغــريت األصــوات مــن حيــث النطــق فمثــال : نطق 

)الذال( التي انقلبت يف العامية إىل )دال( أو )زاي(.

نطــق الثــاء( التــي تغــريت إىل)ســني أو تاء(نطــق الجيــم( 

هذا الحرف العجيب الذي جعلنا يف حرية أمام صوته 

فاألقوال املنسوبة إىل علامء اللغة القدامى متضاربة 

بــل متناقضــة فقــد وردت إلينــا عــن طريقــة قــراءة القــرآن 

الكريــم كــام لــو كانــت صوتــا انفجاريــا احتكاكيــا, ولكنــا 

نــرى يف كالم بعــض القدامــى مــا يشــري إىل أنهــا كانــت 

انفجاريــة فقــط مثــل )الجيــم القاهريــة(يف: جــامل بــل 

إن بعــض القــراءات القرآنيــة قــد ســجلت لنــا هــذا الــرأي 

األخري فجاء يف قراءة بعضهم لقوله تعاىل )حتى يلك 

الجمل يف سم الخياط( وحريتنا تنشأ من هذه القراءة 

هــل هــذا الصــوت: كاف أم جيــم انفجاريــة يحتمــل.

)االنفجاريــة  الجيــم  أن  منهــم  نســمع  أننــا مل  غــري 
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فيبقــى  كافــا,  تقلــب  أنهــا  إلينــا  يــرد  االحتكاكيــة( ومل 

االحتامل الثاين وهو أن هذه اآلية تقرأ بالجيم القاهرية 

االنفجاريــة ملــا ورد عــن بعــض العلــامء كــام ذكرنــا ســابقا 

مــن أن بعــض القبائــل كانــت تنطــق الجيــم العربيــة كــام 

تنطق الجيم القاهرية اليوم وقد نسبوا هذا النطق إىل 

بعــض القبائــل اليمنيــة. أو لعــل الناســخ يف قــراءة هــذه 

اآلية يقصد بالفعل الجيم القاهرية غري أنه مل يجد رمزا 

يرمز به لهذا الصوت, إذ لو رمز بالجيم العادية فسوف 

ينطقهــا النــاس بالجيــم االنفجاريــة االحتكاكيــة ومــن ثــم 

انتقل إىل رمز أقرب صوت إىل هذه الجيم وهو الكاف 

إذ ال فرق بني الكاف والجيم إال الجهر والهمس فالجيم 

مجهــورة والــكاف مهموســة. ومــن املحتمــل أنــه أراد أن 

التــي فوقهــا رشطــة وهــي  الفارســية  بالــكاف  يصورهــا 

تنطــق كــام هــو معــروف مثــل الجيــم القاهريــة.

ومــن مشــكالت الجيــم أيضــا ذلــك النطــق يف بعــض 

مناطــق الصعيــد وبعــض مناطــق الوجــه البحــري لغــري 

يجعلنــا  وهــذا  )داال(,  الجيــم  قلــب  وهــو  املثقفــني 

نتســاءل هــل هــذا الصــوت )الجيــم( هــو مــا ننطقــه يف 

القاهــرة اآلن أم هــو تصويــر للحقيقــة القدميــة؟.

وننتهــي إىل أن هنــاك حقيقــة وهــي تغيــري حــدث 

لذلك الصوت. )الجيم( يحتاج إىل تفسري. ومثل نطق 

)الظاء( التي أصبحت تشبه الزاي الفخمة. ويشبه حرف 

)الجيم( يف مشكالتها حرف )القاف(: وهو حرف لهوي 

مهموس بحسب ما ورد إلينا من قراء القرآن الكريم ولكنا 

رأينــا وصفــا لذلــك الحــرف عنــد ســيبويه يخالــف هــذا 

الوصــف إذ عــّد هــذا الصــوت مجهــورا , وحينئــذ يختلــط 

صوت القاف بصوت الكاف ما يشبه )الجيم القاهرية( 

أو رمبا ســجل ســيبويه وصفا لصوت مل يكن شــائعا ومل 

اللهــوي املهمــوس  األصــيل  الصــوت  يســجل وصــف 

للقــاف وهــو صــوت ينطــق اآلن يف القاهــرة كــام لــو كان 

همــزة. )قــال= آل( باللهجــة القاهريــة.

أمــا صــوت الحــرف األصيــل يف اللغــة العربيــة وهــو 

املرصيــة  اللهجــة  مــع  أخــرى  مشــكلة  فلــه  )الضــاد( 

الحديثــة فــكل مــا قرأنــاه عــن اللغويــني القدامــى يقــرر 

تقريــرا يفيــد أن هــذا الصــوت يختلــف عنــه يف النطــق 

’’لــوال  ســيبويه:  قــول  تنــس  مل  وأظنــك  الحديــث, 

اإلطباق لصارت الصاد سيًنا, والطاء دااًل, والظاء ذااًل, 

ولخرجت الضاُد من الكالِم.’’ومعنى هذا أن الضاد ال 

أخت لها يف األصوات العربية حسب رأيهم, أما الذي 

نعرفــه اآلن حســب نطقنــا الفعــيل وهــو أن الضــاد لهــا 

أخــت هــي )الــدال( وهــذا يــدل عــى أن الضــاد كانــت 

تنطــق آنــذاك بصــورة تختلــف عــن نطقنــا الفعــيل اآلن!! 

مــا هــذا النطــق؟ ال نــدري عــى وجــه الدقــة.

خ ط مااجثة اإلزدواج العتاي

اإلزدواج  ملعالجــة  تصــدت  التــي  الجهــود  تنوعــت 

األعــامل  ومنهــا  الفرديــة،  األعــامل  فمنهــا  اللغــوي، 

الجامعيــة، ومنهــا مــا كان مثــرة نــدوة ومنهــا مــا كان مثــرة 

مؤمتــر، وهــذه األعــامل قــد تختلــف يف تســمياتها لكنهــا 

تهــدف بشــكل عــام إىل معالجــة هــذه املشــكلة، ومــن 

التنــوع ولكــرثة الدراســات والنــدوات. أجــل ذلــك 

تأيت التعابري االصطالحية والسياقية ومعجم عريب 

قــد  القاســمي، وهــي مشــكلة  الــذي كتبــه عــيل  لهــا، 

واجههــا الباحــث أثنــاء تعليــم اللغــة لغــري الناطقــني بهــا 

إذ املعاجــم العربيــة مل تتطــرق حســب قولــه لهــذا النــوع 

أنــه البــد  مــن التعابــري عــى كرثتهــا يف العربيــة، ويــرى 

مــن دراســة تلــك التعابــري ووصفهــا وضمهــا يف املعجــم 

العــريب. وقــد حــاول القاســمي تأســيس منهــج لدراســة 

بيــان  وحــاول  وبنيتهــا  ماهيتهــا  فتنــاول  التعابــري  تلــك 

الحــدود الفاصلــة بــني التعابــري االصطالحيــة مثــل )عى 

قــدم وســاق()19(. وقــد تبــدو هــذه املشــكلة غــري ذات 

صلــة مبــارشة يف تنــاول الضعــف اللغــوي ولكــن األمــر 

النــاس يســتعمل هــذه التعابــري  الواضــح أن كثــريًا مــن 

استعامالً وظيفيًّا دون أن يفهم املعنى اللغوي األويل 

ملــا يســتعمله)20(.

وتأيت املباين الرصفية واملعاين النحوية يف تعليم 

اللغــة العربيــة، الــذي كتبــه ولســن بشــاي، وهــو منهــج 
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جديــد يف تعليــم القواعــد العربيــة ينطلــق مــن فكــرة أن 

العقــل البــرشي مــزوَّد مبفاهيــم داخليــة متكنــه مــن فهــم 

مــا يناقــض هــذه املفاهيــم مــن  اللغــة غــري أن  قواعــد 

قواعــد اللغــة يبعــث عــى اللبــس ويعــرس عــى اإلنســان 

أن يتلقــاه)21(.

تعليــم اللغــة العربيــة بــني القواعــد والنــامذج، الــذي 

كتبه عبدالرحمن أيوب، وعرض فيه مسائل متفرقة من 

النحــو العــريب مأخــوذة مــن كتــب تعليــم اللغــة العربيــة 

تلــك  وبــنّي مواطــن الخلــل يف معالجتهــا إذ مل تفلــح 

الكتــب بســبب طريقــة عرضهــا يف معالجتهــا معالجــة 

مثمــرة، وناقــش بعــض املســائل التــي فيهــا تناقــض يف 

النظــر إليهــا ويف أحكامهــا، ودعــا لعــالج ذلــك بأمريــن 

أحدهــام إعــادة النظــر يف القواعــد العربيــة، واآلخــر اتبــاع 

طــرق مالمئــة يف التدريــس، وبــنّي أن تحقيــق األمــر األول 

يجــب أن يعتمــد عــى تحليــل األخطــاء، وعــى مراعــاة 

التأثــري اللهجــي، واقــرتح حــرص قواعــد العربيــة وتقييمهــا 

وانتخــاب الصالــح منهــا. وركــز عــى أهميــة التدريبــات 

يف التعليــم، وقــد زّود الباحــث بحثــه مبالحــق، األول 

نظرة بديلة يف النحو العريب، عرض فيه بعض القضايا 

املفرقة يف النحو فجعلها يف حيز واحد، والثاين مثال 

ملســاهمة طريقــة العــرض يف رشح القاعــدة)22(.

الفصيحــة:  تعليــم  يف  الدارجــة  اللغــة  اســتغالل 

اللغــة  تعليــم  الدارجــة يف  اللغــة  مــن  نســتفيد  كيــف 

الفصيحــة؟، ذلــك مــا كتبــه محمــد عبــد غانــم، وذكــر فيــه 

أن الدارجة وإن كانت عائًقا يف سبيل تعلم الفصحى 

بــني الفصيحــة  أيًضــا ملــا  فإنــه ميكــن االســتفادة منهــا 

والدارجــة مــن تطابــق يف كثــري مــن األحيــان، واشــرتط 

لقبــول اســتعامل اللفظــة مــن اللغــة الدارجــة أن تكــون 

مشــرتكة بينهــام يف النطــق واملعنــى، وأن يكــون ملــا يف 

الــدارج أصــل فصيــح، وأن يكــون النطــق الــدارج وســيلة 

الغرابــة  لكــن  الفصيــح، وهــي رشوط غريبــة  تعلــم  إىل 

تــزول حــني يــرضب الباحــث أمثلــة مــن الدارجــة فنجــد 

الكلــامت التــي يذكرهــا كلــامت فصيحــة ســجلها الرتاث 

لكنهــا قليلــة االســتعامل، وهــذا شــأن اللغــات الدارجــة 

لكنهــا  اللغــة  كتــب  ســجلتها  كلــامت  تســتعمل  فهــي 

والكتّــاب واملؤلفــون  يتداولــه املثقفــون  مــام  ليســت 

اليــوم فغلــب عــى ظنهــم أنهــا مــن الدارجــة)23(.

العاميــة  بــني  الطالــب  اللغويــة:  االزدواجيــة  عــالج 

والفصحــى، الــذي كتبــه نــوري ســودان العــوادي، قــّدم 

مســتوى  ضعــف  عــى  اآلراء  باتفــاق  بالقــول  لبحثــه 

تقديــر  يف  يقــع  االختــالف  لكــن  اللغــة  يف  الطــالب 

األســباب وبــني كثــرية األســباب وأنــه آثــر الحديــث عــن 

واحــد منهــا هــو االزدواجيــة اللغويــة، ثــم رشع يف وصــف 

الواقــع اللغــوي لتعامــل الطــالب مــع اللغــة فقســمه إىل 

ثالثــة مســتويات، مســتوى العاميــة، واللغــة الفصيحــة 

مــا  املعــارصة، واللغــة الفصحــى القدميــة وأشــار إىل 

تســببه العاميــة مــن عوائــق)24(.

الطامتـــــــــــة

العربيــة  البلــدان  جميــع  يف  الفصحــى  قامــت  لقــد 

اإلســالمي يف  العــامل  لوحــدة  لغويــا  رمــزا  واإلســالمية 

الــرتاث العــريب الخالــد  الثقافــة واملدنيــة. لقــد برهــن 

زحزحــة  بهــا  يقصــد  محاولــة  كل  مــن  أقــوى  أنــه  عــى 

العربيــة عــن مقامهــا املســيطر. وإذا صدقــت البــوادر 

ومل تخطئ الدالئل، فستحفظ العربية يف هذا املقام 

لغــة املدينــة اإلســالمية)25(.  مــن حيــث هــي  العتيــد 

وللقــرآن فضــل عــى اللغــة العربيــة حيــث بلغت العربية 

بفضلــه مــن االتســاع مــا ال تــكاد تعرفــه لغــة مــن لغــات 

العربيــة  بــأن  يؤمنــون  جميعــاً  فاملســلمون  العــامل، 

لهــم أن يســتعملوه  أحــل  الــذي  اللســان  هــي وحدهــا 

يف صلواتهــم، وبهــذا اكتســبت العربيــة مكانــة رفيعــة 

اللغــة  الدنيــا األخــرى)26(. فهــل  فاقــت جميــع لغــات 

العاميــة قــادرة فعــالً عــى الوفــاء مبطالــب الفكر والعلم 

والتكنولوجيــا؟)27(.

وقــد توصلــت الدراســة إىل ما يــيل: -إذا كان التطور 

الصــويت ال منــاص منــه يف أي لغــة )حتــى مــن الجيــل 
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إىل الجيــل الــذي يليــه( فــإن النظــام الــرصيف، أي نظــام 

بنــاء الكلمــة العربيــة، وهــو نظــام يشــمل ألفــاظ املعجم، 

يؤكــد هــذه الوحــدة، هــذه االســتمرارية بــني العربيتــني 

املعربــة وغــري املعربــة.

-أن مثــة عالقــة جدليــة بــني اللغــة العربيــة الفصحــى 

والعاميــة، خاصــة مــع الدعــوة للحفــاظ عــى هوية اللغة 

العربية الفصحى، باعتبارها الوسيلة األمثل التي تقربنا 

مــن الثقافــات املختلفــة باإلضافــة لتدعيــم هويتنــا التــي 

باتــت مهــددة يف الفــرتة األخرية.

-إن اللغــة العربيــة لغــة بينــام العاميــة تُعــد إحــدى 

لهجاتهــا، وهــى ليســت لغــة يف مواجهــة لغــة وإنــا لغــة 

يف مواجهــة إحــدى اللهجــات املنبثقــة منهــا وبالتــايل 

ال يتساوى األمرين، هناك أشياء ال ميكن التعبري عنها 

بالفصحى مثل شعر العامية وهنا ال ميكن أن أحاكمه، 

لعــدم كتابتــه باللغــة الفصحــى ألنــه ســوف يرُتجــم ويكون 

شــيئاً مختلفــاً متامــاً عــن املكتــوب.

أهم التوصيات - التمســك باللغــة الفصحى، حيث 

إنها تُقرأ يف جميع دول العامل.

-كشف الدور املشبوه الذي يلعبه اإلعالم املريئ 

واملقروء يف مســخ الهوية العربية واإلســالمية. مع بيان 

خطــر اســتبدال العاميــة بالفصحــى، والــذي يســتخدمه 

اإلعــالم بشــكل كبــري، فضــال عــن اســتخدام مصطلحــات 

أجنبيــة أثنــاء الحديــث ويف بعــض الربامــج.

واإلســالمية  العربيــة  املجتمعــات  حاجــة  -بيــان 

إىل صياغــة حديثــة لنظريــة تربويــة إســالمية تكــون يف 

مواجهة التحديات واملخاطر التي تحدق باألمة العربية 

اإلســالمية.

إىل  واإلســالمية  العربيــة  املجتمعــات  بيــان  -

يف  تكــون  إســالمية  تربويــة  لنظريــة  حديثــة  صياغــة 

باألمــة  تحــدق  التــي  واملخاطــر  التحديــات  مواجهــة 

املجتمعــات  حاجــة  بيــان  مــع  اإلســالمية.  العربيــة 

العربيــة للمدرســة اإلســالمية املســتقبلية هــي إحــدى 

العــرب  التــي ينشــدها الرتبويــون  األطروحــات الرتبويــة 

الهويــة)28(. عــى  للحفــاظ  واملســلمون 

التــي  الخاطئــة  بعــض املفاهيــم  -رضورة تصحيــح 

أصابت ثقافتنا، مام أدى إىل انحراف الفرد واملجتمع، 

كام يجب أن نوضح ونربز املقاييس الثقافية اإلسالمية 

الصحيحــة وتفعيلهــا يف اإلنتــاج الثقــايف الــذي يحمــل 

مفاهيمهــا الحقيقيــة.

-العــودة لتحفيــظ القــرآن الكريــم واألشــعار البليغــة 

والنرث ذى القيم واملبادئ واألخالق الفاضلة. وينبغي 

أن تــؤدى املامرســات الشــعائرية باللغــة العربيــة حتــى 

والديــن  الكريــم  بالقــرآن  العربيــة  ارتبــاط  عــى  نحافــظ 

اإلســالمي.
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 درا�شة مفرداتية للن�ش��س القرائية يف الكتب املدر�شية 
املغربية امل�شت�ى الثاين

يو�شف ا�شماعيلي
جامعة األخوين بإفران / املغرب

امللخص

تهــدف هــذه الدراســة إىل الوقــوف عنــد املفــردات يف الكتــب املدرســية للمســتوى الثــاين ابتــدايئ ودراســتها 

دراســة إحصائيــة ملعرفــة مــدى مالءمــة املفــردات والنصــوص القرائيــة ملجــال الوحــدات وعــوامل الطفــل. كــام 

عمــل هــذا البحــث عــى التحقــق مــام إذا كان تدريــس املفــردات يتــم بطريقــة مبــارشة عــن طريــق النصــوص 

القرائيــة أو بطريقــة ضمنيــة يف الكتــاب املــدريس؟ وهــل الكتــب املدرســية تســاير التقــدم الــذي تعرفــه األبحــاث 

األكادمييــة يف مجــال الفهــم القــرايئ وتدريــس املفــردات ؟ وهــل تعــادل مقروئيــة النصــوص القرائيــة مســتوى 

تالميــذ الصــف الثــاين؟ وهــل ميكــن تطويــر مهــارات القــراءة لــدى التلميــذ يف غيــاب دراســة املفــردات األكــرث 

شــيوعا يف اللغــة العربيــة؟

أظهــرت نتائــج الدراســة أن نســبة عــدد املفــردات يف النصــوص القرائيــة التــي لهــا عالقــة مبجــاالت الوحــدات 

املقررة يف الكتاب املدريس املستوى الثاين “ يف رحاب اللغة العربية “ ال تتجاوز 6%، ويف كتاب “ كتايب 

يف اللغة العربية “ ال تتجاوز 7%، أما كتاب “ مرشدي يف اللغة العربية” فإن نسبة املفردات التي لها عالقة 

مبجــال الوحــدات التــي تضمنهــا ال تتجــاوز 5%. وهــذا مــا يــدل عــى الهــوة والفجــوة الكبريتــني بــني املفــردات 

املوظفــة يف النصــوص القرائيــة ومجــاالت وحداتهــا، خــالف مــا تؤكــده األبحــاث الرتبويــة األكادمييــة الدوليــة.

يلعــب مكــون املفــردات دورا مهــام يف تعليــم اللغــة، ليــس باعتبــاره املكــون الرئيــس لفهــم النصــوص القرائيــة، 

بــل يعــد عنــرصا جوهريــا يف عمليــة التواصــل وتحقيــق مهــارة الفهــم. ورغــم أهميــة هــذا املكــون يف اكتســاب 

اللغــة بصفــة عامــة، إال أن األبحــاث اللغويــة والرتبويــة أغفلــت دراســة املفــردات األكــرث شــيوعا يف اللغــة العربيــة 

واعتامدهــا بشــكل مؤسســايت يضمــن إجــامع الفاعلــني يف الحقــل الرتبــوي عــى تبّنيهــا وجعلهــا مرجعــا أساســيا 

يحــرتم حاجيــات  القرائيــة املتدّرجــة وفــق ســلّم  النصــوص  وإنتــاج  اإلمــالء،  يف تدريــس املفــردات، وتعليــم 

ومســتويات املتعلمــني.

ويف هذا اإلطار حاول هذا البحث إحصاء جميع النصوص القرائية املقدمة لتلميذ املستوى الثاين االبتدايئ 

يف منهــاج اللغــة العربيــة، حيــث شــملت هــذة الدراســة الثالثــة كتــب املعتمــدة يف برنامــج اللغــة باملغــرب 

وهــي: “مرشــدي يف تعلــم اللغــة العربيــة” و”كتــايب يف تعلــم اللغــة العربيــة” و”يف رحــاب اللغــة العربيــة”. فــام 

هــي الخطــوات اإلجرائيــة التــي اعتمدتهــا هــذه الدراســة؟ وإىل أي حــد ميكــن أن تســهم نتائــج هــذه الدراســة يف 

بنــاء تصــور واضــح خــاص باملفــردات يف الكتــاب املــدريس؟
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للغايــة. فاملفــردات  املفــردات مهمــة  ملراــة  إن 
تعني كل الكلامت التي يجب علينا معرفتها للوصول 

إىل املعرفــة األساســية والتعبــري عــن أفكارنــا والتواصــل 

الفّعــال، والتعــرف عــى مفاهيــم جديــدة. كــام تكمــن 

أهميتهــا يف كونهــا العامــل األكــرث أهميــة يف تحديــد 

صعوبــة املــادة املقــروءة أو ســهولتها. فالعالقــة القويــة 

بــني الفهــم القــرايئ وتعلــم املفــردات لهــا تأثــري مبــارش 

عــى التحصيــل الــدرايس بصفــة عامــة. بــل إّن مقيــاس 

التلميــذ  معرفــة  مبــدى  مرتبــط  األكادميــي  النجــاح 

للمفــردات ألّن قلــة الرصيــد عــى مســتوى املفــردات 

يقود إىل استيعاب قرايئ ضعيف. والقارئ الضعيف 

يقــرأ أقــل ألن صعوبــة القــراءة لديــه تردعــه أمــام القــراءة 

أكــرث وهــذا بــدوره مينعــه مــن إغنــاء معجمــه والزيــادة يف 

يَُنــّم التالميــذ معارفهــم  القــراءة. بعبــارة أخــرى، إذا مل 

باملفردات عى نحو كاف وبشكل مطرد، فسوف تتأثر 

قراءتهــم وفهمهــم1، لكــن الســؤال الــذي يبقــى مطروحــا 

هــو كــم عــدد الكلــامت وأي الكلــامت التــي يجــب عــى 

التالميــذ تعلمهــا حتّــى يصبحــوا قــراء ماهريــن؟

إن الثنائية اللغوية )دارجة/فصحى( لها تأثري عى 

اســتعامل املفــردات. فالتلميــذ يتواصــل باللهجــة مــع 

أهله وأصدقائه، يف حني أن املدرسة تطالبه أن يتواصل 

بالفصحــى. إّن توظيــف هــذه األخــرية ال يتــّم إال داخــل 

الفصــول وبدرجــة أساســية خــالل دراســة مــاديت القــراءة 

والكتابة، أما دراسة االستامع والحديث واملناقشة فال 

يتــم يف الغالــب إال باللهجــة. والــذي يقــوي اســتعامل 

اللهجــة يف الحديــث واالســتامع واملناقشــة هــو أنــه ال 

تتوافــر يف العــامل العــريب بيئــة أكادمييــة ُمثــى حيــث 

تســتعمل الفصحــى بــكل أريحيــة، بــل عــى العكــس فــإن 

اســتعامل الفصحــى خــالل التواصــل اليومــي يبــدو أكــرث 

إثارة لالستغراب لدى جميع املتكلمني مبا فيهم األكرث 

تثقيفا. كام أّن مجال استعامل الفصحى أصبح يضيق 

يومــا بعــد يــوم حتــى يف املجــاالت التــي كانــت حكــرا 

عليهــا مثــل الربامــج الحواريــة، والخطــب يف الربملــان 

أو يف املساجد. كام أن انتشار األفالم واملسلسالت 

املدبلجة إىل اللهجات مل تقّو استعامالت الفصحى، 

يف  عليــه  كانــت  مــام  أكــرب  مكانــة  للهجــة  أصبــح  بــل 

املايض. فمع انتشار استعامالت التكنلوجيا الحديثة، 

أصبــح اســتعامل اللغــة يتأرجــح بــني اســتعامل معيــاري 

لالســتعامل  أكــرث  مييــل  حــديس  وآخــر  مؤسســايت 

اللهجــي عنــه للفصيــح. فاملفــردات األكــرث اســتعامال 

يف  أقــل  تســتعمل  أصبحــت  اليومــي  الخطــاب  يف 

الوســائط التكنلوجيــة.

فهنــاك مفــردات تَُســّهل فهــم مــا يســمع التلميــذ. 

يحتاجهــا  وثالثــة  التحــدث.  عنــد  يســتخدمها  وأخــرى 

ملعرفــة وفهــم مــا يقــرأ. وأخــريا، تلــك التــي يســتخدمها 

الكتابــة. يف 

يعتــرب تعليــم املفــردات مــن املكونــات الهامــة لــدى 

تالميذ الصفوف األوىل ألن فهم التالميذ ملعاين هذه 

املفردات يسهم بشكل كبري جًدا يف فهمهم القرايئ. 

فالتالميــذ الذيــن يقــرأون 21 دقيقــة يوميــا خــارج الصــف 

يقرأون تقريبا حوايل مليوين مفردة سنويا. يف حني أن 

الطفل الذي يقرأ أقل من دقيقة يوميا خارج املدرســة 

فإنّه يقرأ بني 8 آالف و 21 ألف كلمة سنويا2.

وميكن للمعلمني أن يحققوا إنجازًا كبريًا عند تعليم 

املفردات عن طريق:

تدريس املفردات ومعانيها بشكل منتظم.• 

تقديم فرص متنوعة ملامرسة استخدام املفردات • 

التي تم تعليمها يف سياقات ذات معنًى يف ذهن 

املتعلِّم.

جعل املفردات جزًء من التدريس اليومي.• 

قراءة نصوص واالستامع إليها.• 

أهــم  أحــد  اعتبــار مكــون املفــردات  باإلضافــة إىل 

عــامدة  يعــد  األخــري  هــذا  الخمســة،  القــراءة  مكونــات 

أساســية مــن عــامدات تدريــس األطفــال مهــارة القــراءة. 

وتعتــرب املعرفــة املفرداتيــة مهمــة ألنهــا تشــمل جميــع 

الكلــامت املألوفــة واملنســجمة مــع املعرفــة الســابقة 
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فعــال  تواصــيل  بشــكل  األفــكار  عــن  والتعبــري  للطفــل 

واكتســاب مفاهيــم جديــدة، حيــث “ تعمــل املفــردات 

واملحتــوى...  واألفــكار  القصــص  بــني  الجمــع  عــى 
تكــون ميــرسة للطفــل”3 الفهــم  وعمليــة 

املفــردات  تعليــم  اســرتاتيجيات  اعتبــار  ميكــن 

والفهــم  لالســتيعاب  املتطلبــات  أهــم  مــن  وتعلمهــا 

ومعانيهــا يف  املفــردات  عــى  التعــرف  إن  القــرايئ، 

النــص مــن شــأنه أن يســاعد يف اســتخالص الفهــم مــن 

النصــوص القرائيــة، فلــيك يتحقــق الفهــم القــرايئ عــى 

لديهــم  تكــون  أن  عــى املتعلمــني  يجــب  نحــو جيــد، 

املهارات املختلفة الستيعاب نصوص متنوعة. وهذا 

يفرتض توافر ثراء مفردايت لدى الطفل يكون منسجام 

الكتــاب  الوحــدات املربمجــة يف  مــع طبيعــة ومجــال 

املدريس، إذ إن املعرفة املسبقة ملختلف املفردات 

تســهم بشــكل فعــال يف الفهــم، هــذا األخــري يســتحيل 

عندمــا يعــاين التلميــذ مــن فقــر مفــردايت مســبق. وهــذا 

ما أكدته الدراسات حيث إن الفهم واملعرفة يعتمدان 

بشــكل كبــري عــى معرفــة الطفــل مــا يناهــز 90% إىل 

95% من املفردات عى األقل، ولذلك فمعرفة %90 

مــن املفــردات تجعــل القــارئ قــادرا عــى فهــم محتــوى 

النصــوص، يف حــني إن الطفــل غــري القــادر عــى معرفــة 

نحــو 90% مــن املفــردات ال تكــون لــه القابليــة عــى فهم 

مفــردات جديــدة4.

وقــد عمــل الباحثــان أحمــد عوينــي وكاتيــا هــازوري 

عــى جمــع وانتقــاء حــوايل 500 مفــردة برصيــة وشــائعة 

يف اللغة العربية5، والتي ستسهم يف تنمية واكنتساب 

الطفل لرصيد لغوي مهم يؤهله لسقل مهاراته القراية 

وتحقيــق الكفايــة التواصليــة

كام أن مهارة تفكيك الرموز وقراءة الكلامت بصوت 

مجهــور يســاعد الطفــل عــى التحقــق مــام إذا كانــت 

الكلمــة موجــودة يف رصيــده اللغــوي الــذي اكتســبه يف 

أو هــي كلمــة شــائعة يف لغتــه األم وميكــن  املدرســة 

االســتعانة بهــا وإعــادة اســثامرها يف مواقــف تواصليــة 

جديــدة مــع أبائهــم وأصدقائهــم يف املدرســة أو لفهــم 

نصوص قرائية جديدة. إن تعرض األطفال إىل مواقف 

قرائيــة غنيــة داخــل وخــارج املدرســة سيســهم يف تعلـّـم 

كلــامت جديــدة مــام سيســاعده عــى فهــم أكــرب والرغبــة 

يف القراءة أكرث. إّن تزويد الطفل باسرتاتيجات القراءة 

كالفهم من خالل استخدام السياق، والحقول الداللية 

للمفــردات، وخريطــة املفــردات، وشــبكة املفــردات، 

وغريها من اسرتاتيجيات التعلّم متكن الطفل من تعلم 

املفردات من خالل ربط العالقات بني املفردات ليك 

يكــون الطفــل قارئــاً جيــًدا.

إن اســتثامر الكلــامت البرصيــة سيســاعد األطفــال 

عــى اكتشــاف الجــذور اللغويــة ومختلــف االشــتقاقات 

املفرداتيــة لهــذه الجــذور ومــن تــم ربــح عائلــة مفرداتيــة 

جديــدة لهــا قاســم مشــرتك الــذي هــو الجــذر واملعنــى 

العــام، ولكــن كلامتهــا تختلــف معانيهــا بحســب أوزانهــا 

التــي تلعبهــا داخــل الجملــة، باإلضافــة إىل  والوظيفــة 

معرفــة مرادفــات وأضــداد هــذه الكلــامت مــام يســهم 

يف عمليــة التنميــة املفرداتيــة للمتعلــم.

وإن اكتساب املفردات وقراءتها منذ الصغر يسهم 

بشــكل كبــري يف نجــاح الشــخص األكادميــي، باإلضافــة 

الــذي لديــه قاعــدة مفرداتيــة واســعة  التلميــذ  إىل أن 

أفــكار ومفاهيــم جديــدة.  واكتســاب  فهــم  مــن  متكنــه 

إن أدبيــات البحــث تشــري إىل أن النقــص يف املعرفــة 

املفرداتيــة ســيؤثر عــى فهــم املقــروء.

يشــري كل املدرســني إىل الحاجــة امللحــة لتدريــس 

مكــون املفــردات لجميــع املســتويات االبتدائيــة بشــكل 

أكرب. وأن املتعلمني يحتاجون إىل تعلم عدد كبري من 

املفــردات القرائيــة مبعــدل ألفــي كلمــة إىل ثالثــة آالف 

كلمة يف السنة. أما بالنسبة لبعض التالميذ الذين ال 

يســتطيعون تنميــة مفرداتهــم بشــكل كاف فهــم يجــدون 

صعوبــات يف النجــاح الــدرايس:

اختالف بني التالميذ الذين لديهم معرفة محدودة • 

أو منعدمة للغة اإلنجليزية:
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هناك اختالف بني اللغة املكتوبة واللغة املنطوقة 

الشفهية.

التالميذ الذين ال يقرؤون خارج املدرسة:• 

هناك إحصاءات تقول بأن التالميذ الذين يقرؤون 

خــارج املدرســة 21 دقيقــة يف اليــوم يكتســبون مليــوين 

كلمــة يف الســنة يف حــني أن التالميــذ الذيــن يقــرؤون 

اقــل مــن دقيقــة يف اليــوم ال يكتســبون إال 8000 إىل 

21000 كلمــة يف الســنة.....6.

التالميــذ الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف القــراءة • 

والتعلــم:

يف  صعوبــة  لديهــم  الذيــن  التالميــذ  هــؤالء  إن 

عــى  وعــدم قدرتهــم  والصائتــي  الفونولوجــي  الوعــي 

محتــوى  عرقلــة  يف  يســهم  الكلمــة  تحليــل  مهــارات 

القــراءة الخاصــة مبســتواهم، وأن التغلــب عــى هــذه 

التعــرف  الصعوبــات الصواتيــة واألصواتيــة يســهم يف 

املكتوبــة. اإلنجليزيــة  اللغــة  عــى  أكــرث 

التالميــذ الذيــن يلجــون املدرســة مبعرفــة محــدودة 

مــن املفــردات.

حــول  ابتــدايئ  األول  الصــف  دراســة يف  أجريــت 

املعرفــة املفرداتيــة بــني التالميــذ الذيــن لديهــم معرفــة 

مفرداتية محدودة والتالميذ الذين لديهم معرفة عالية 

من ناحية املفردات، وأثبتت الدراسة أن التالميذ ذووا 

املعرفــة املفرداتيــة العاليــة يضاعفــون معرفتهــم بنســبة 

مرتني يف الصف األول و أربع مرات يف الصف الثاين 

عــرش مــن الدراســة الثانويــة مقارنــة مــع التالميــذ ذوي 

املعرفــة املحــدودة مــن املفــردات7.

وهكذا يعمل التالميذ عى اكتساب مهارات قرائية 

القرائيــة  النصــوص  وتحليــل  فهــم املعنــى  تســهم يف 

الكلــامت  عــى  التعــرف  اســرتاتيجية  عــى  اعتــامدا 

وإيجــاد العالقــات التــي تربــط بينهــا. إّن تزويــد األطفــال 

بالئحــة الكلــامت البرصيــة، أي تلــك الكلــامت الشــائعة 

التــي تــرتّدد يف النصــوص بنســبة كبــرية، وقدرتهــم عــى 

التعرف عليها بشكل تلقايئ يسهم يف قراءة النصوص 

برسعــة وكل تركيــز الطفــل ســينصّب حينئــذ عــى فــك 

أنّــه  الدراســات إىل  الكلــامت الجديــدة. وتشــري  رمــوز 

بقــدر مــا يفهــم الطفــل الّنــّص بنســبة 90% فهــذا يعنــي 

أّن النصوص مناسبة ملستواه8. وهذا يعني ضمنيا أن 

تلــك النصــوص تحتــوي عــى نســبة عاليــة مــن الكلــامت 

الشــائعة.

يلعب الســياق النّي القصري )الجملة أو الفقرة( 

الــذي تــرد فيــه املفــردات الجديــدة دورا مهــام يف فهــم 

املفــردات الجديــدة، باإلضافــة إىل اســتخدام كلــامت 

جديــدة لهــا عالقــة عــوامل الطفــل املدرســية واألرسيــة 

واملحيــط الــذي يعيــش فيــه. زد عــى ذلــك أّن الــذي 

النصــوص  عــى  فقــط  تنحــرص  ال  التعلّــامت  يدعــم 

داخــل  البــرصي  الجانــب  عــى  أيضــا  بــل  القرائيــة 

الصفــوف املدرســية الــذي يُرّســخ التعلـّـامت مــن خــالل 

إدمــاج التالميــذ يف تحضــري اللوحــات الحائطيــة، التــي 

تعلــق عليهــا املفــردات الجديــدة واملتجــددة، والصــور 

التوضيحيــة، والجمــل البســيطة التــي تحــوي املفــردات 

الشــائعة االســتعامل، وإنتاجــات التالميــذ. وهكــذا إن 

لعــدة  الطفــل  اســتثامر  يشــرتط  املفــردات  اكتســاب 

اســرتاتيجيات تقّدمهــا هنــادا طــه9 كــام يــيل:

“يحدد الكلامت ذات املعنى الواحد )املرتادفات( 

والكلامت ذات املعاين العكسية )األضداد(.

املناســبة:  فئاتهــا  املختلفــة يف  الكلــامت  يضــع 

الخضــار. الفواكــه،  األلــوان، 

يالحظ الكلامت البرصية.

يدرك أن بعض الكلامت قد تتشابه شكال وتختلف 

يف معانيها )الجناس: حّب وَحّب(.

يالحــظ الجــذور يف الكلــامت املختلفــة: مكتبــة مــن 

الجذر ك ت ب وهكذا.

باســتخدام  الجديــدة  الكلــامت  معنــى  يكتشــف 

املصــور. املبســط  القامــوس 

إن دراســة املفــردات وفهــم معناهــا وربطهــا بعــامل 

الطفل الخارجي مبا فيه من خربات شخصية ومعارف 
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عامــة هــي مطالــب أساســية لتحقيــق الفهــم القــرايئ. 

ولهــذا، يجــب مراعــاة الكيفيــة التــي تقــدم بهــا املفردات 

مبــدأ  عــى مراعــاة  يعمــل املُعلّــم  للمتعلمــني حيــث 

تــداوال  األكــرث  املفــردات  وانتقــاء  واألولويــة  األهميــة 

املناســبة  واألفعــال  الصفــات  واختيــار  األطفــال  بــني 

للمفــردات، باإلضافــة إىل “انتقــاء الكلــامت القصــرية 

متــى كان ذلــك ممكنــا وال يلجــأ إىل الكلــامت األجنبيــة 

إال إذا عــّز البحــث عــن كلمــة عربيــة، فكلمــة )الكمبيوتــر( 

أســهل منهــا وأقــرص كلمــة )حاســوب(، و)تلفــاز( بــدال 

مــن )تليفزيــون(، و)هاتــف( بــدال مــن )تليفــون(، وميكــن 

االســتعانة بقوائــم املفــردات املتاحــة يف اللغــة العربيــة 

النصــوص  إلنتــاج  وذلــك  الســن”10،  بهــذه  املرتبطــة 

القرائيــة املوازيــة حتــى تكــون منســجمة مــع مبــدأ التــدّرج 

مقاييــس  وفــق  املفــردات،  تكــرار  إن  إذ  التعلّــم.  يف 

محــددة، يــؤدي إىل ألفــة القــارئ بهــا، ومــن ثــم يجعلهــا 

أكــرث قرائيــة، فتكــرار الكلمــة يســاعد عــى فهمهــا ومــن ثــم 

الســهولة والبســاطة يف قرائتهــا, يؤكــد الباحــث ‘داود’ 

مــن خــالل اســتعراض بعــض الدراســات التــي تناولــت 

تكــرار  بــني  الكلمــة’، أن هنــاك “ عالقــة  تكــرار   ‘ متغــري 
الكلمــة وبــني رسعــة التعــرف عليهــا”11

ويف هذا اإلطار، يقرتح بعض الباحثني أن يشتمل 

“ كتــاب الصــف األول عــى 200 – 250 كلمــة جديــدة 

لــكل كلمــة، ويُقــرتح  مبعــدل تكــرار مــن 25 – 30 مــرة 

كتــاب الصــف الثــاين عــى 250 – 350 كلمــة جديــدة 

لــكل كلمــة،  مــرة  يقــل عــن 15 – 20  تكــرار ال  مبعــدل 

ويقــرتح أن يشــتمل كتــاب الصــف الثالــث عــى 350 – 

500 كلمــة جديــدة مبعــدل تكــرار ال يقــل عــن 10 – 15 

مــرة لــكل كلمــة. وينتهــي كل كتــاب بقامئــة املفــردات 

بــه ومبــرات تكرارهــا موزعــة عــى  الجديــدة املوجــودة 

دروس الكتــاب. وتكــون نســبة الكلــامت الحســية أعــى 

مثــال يف  يُقــرتح  الكلــامت املجــرة، حيــث  نســبة  مــن 

الصــف األول اإلبتــدايئ 80% كلــامت حســية، و %20 

كلــامت   %70 الثــاين  الصــف  مجــردة، ويف  كلــامت 

حســية، و 30% كلــامت مجــردة، ويف الصــف الثالــث، 
60% كلــامت حســية، و 40% كلــامت مجــردة.12

هل هذه املتطلبات التعلمية تتوافر يف املفردات 

والنصوص القرائية يف الكتب املدرسية املعتمدة من 

لدن وزارة الرتبية الوطنية باملغرب؟

للوصــول إىل هــذه الغايــات ارتــأت هــذه الدراســة 

القيام بجرد للمفردات يف الكتب املدرسية للمستوى 

الثاين ابتدايئ ودراستها دراسة إحصائية ملعرفة مدى 

مالءمة املفردات والنصوص القرائية ملجال الوحدات 

وعــوامل الطفــل؛ إذ تؤكــد “ الدراســات التــي اهتمــت 

بتنميــة مهــارة القــراءة أن تــردد املفــردات يعتــرب وســيلة 

رضورية إلكساب املتعلم القدرة عى الطالقة والفهم. 

إن ارتفــاع تــردد الكلمــة الواحــدة، يف نــص واحــد أو يف 

عليهــا  بالتعــرف  للمتعلــم  يســمح  متعــددة،  نصــوص 

بسهولة”13. كام تهدف هذه الدراسة إىل التحقق مام 

إذا كان تدريــس القــراءة يتــم بطريقــة رصيحــة أو بطريقــة 

ضمنية يف الكتاب املدريس؟ وهل الكتب املدرسية 

األكادمييــة يف  األبحــاث  تعرفــه  الــذي  التقــدم  تســاير 

مجــال تدريــس القــراءة؟ وهــل تعــادل مقروئيــة النصوص 

القرائيــة مســتوى تالميــذ الصــف الثــاين؟ وهــل ميكــن 

تطويــر مهــارات القــراءة لــدى التلميــذ يف غيــاب دراســة 

املفــردات األكــرث شــيوعا يف اللغــة العربيــة؟

غلدية الدرالة الا بيلية

للكتب املدرسية أهمية كبرية باعتبارها وسائل تعرب عن 

املنهــج وتهــدف لتحقيــق أهدافــه. فــال ميكــن الحديــث 

توافــر  برغــم  بدونهــا  التعلميــة  التعليميــة  العمليــة  عــن 

مصــادر ومــوارد معرفيــة تعلميــة أخــرى، مــام تســتدعي 

هــذه الوســائل عنايــة أكــرب يف إعــداد موادهــا يف جميــع 

املهارات اللغوية خاصة ما يتعلق باملهارات القرائية، 

ولذلــك يجــب العنايــة أكــرث مبهــارة القــراءة والفهــم حتــى 

تواكــب التطــور العلمــي والتكنولوجــي ومعــارف الطفــل 

الحيواتية، حتى يتسنى لها استثامرها أحسن استثامر 
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املنهــاج  أهــداف  لتحقيــق  فعالــة  وســيلة  واعتبارهــا 

التعلميــة. وبانتقالنــا إىل الكتــاب املــدريس املغــريب 

املقــرر مــن لــدن وزاررة الرتبيــة الوطنيــة نكــون قــد خطونــا 

خطــوة وضــع فرضيــة تتمحــور حــول مــدى نجــاح الكتــب 

املدرســة يف تعليــم املهــارات القرائيــة وتعلمهــا خاصــة 

مكــون املفــردات. هــذا وقــد ركــزت هــذه الدراســة عــى 

املســتوى االبتدايئ الثاين آخذة ثالثة كتب هي “ يف 

رحاب اللغة العربية وكتايب يف اللغة العربية ومرشدي 

يف اللغة العربية” هادفة إىل كشف النقاب عن مدى 

مالءمــة املفــردات املكونــة للنصــوص القرائية ملجالت 

الوحــدات املقــررة يف هــذه الكتــب.

ارضية الدرالة

لهــا  القرائيــة  النصــوص  هــل املفــردات املوظفــة يف 

الوحــدات  مبــارشة مبجــاالت  غــري  أو  مبــارشة  عالقــة 

املدروســة؟

هــل مفــردات الكتــب املدرســية تســاير املقاربــات 

الجديــدة يف تدريــس القــراءة؟

اللغــوى  الرصيــد  مــع  تتوافــق  الكتابــة  لغــة  هــل 

الطفــل؟ لــدى  املكتســب 

هدف الدرالة

طبيعــة  عــى  التعــرف  إىل  الدراســة  هــذه  تهــدف 

بالكتــاب  القرائيــة  النصــوص  املفــردات املوظفــة يف 

املدريس ومدى ترددها وعالقتها مبجاالت الوحدات 

لــيك يتحقــق الفهــم القــرايئ يف املســتويات االبتدائيــة. 

وللوصول إىل هذا الهدف، عملت هذه الدراسة إىل :

إحصاء مفردات جميع النصوص القرائية وعّدها.

فرز عدد املفردات التي لها عالقة مبجال الوحدة 

وعّدها.

التــي تشــكل  حســاب النســبة املائويــة للمفــردات 

النصــوص القرائيــة والتــي لهــا عالقــة مبجــال الوحــدات.

عيوة البحر

الثالثــة  الكتــب املدرســية  مــن  البحــث  أخــذت عينــة 

لــدن وزارة  مــن  الثــاين واملعتمــدة  املقــررة للمســتوى 

والتكــون املهنــي: الوطنيــة  الرتبيــة 

“كتايب يف اللغة العربية املستوى الثاين، 2003، 
املكتبة الوراقة الوطنية”.

الثــاين،  املســتوى  العربيــة  اللغــة  “مرشــدي يف 
الــرشق”. إفريقيــا  مطبعــة   ،2013

“يف رحاب اللغة العربية املستوى الثاين، 2013، 
مكتبة السالم الجديدة والدار العاملية للكتاب”.

عرض الواائث ومواقشاثا

إن عــدد املفــردات يف النصــوص القرائيــة يف كتــاب “ 

يف رحــاب اللغــة العربيــة” يصــل إىل 4603 مفــردة يف 

جميــع النصــوص القرائيــة، بينــام كان عــدد املفــردات 

املوظفــة يف تلــك النصــوص والتــي لهــا عالقــة مبجــال 

مــام  مفــردة   280 يتجــاوز  ال  املدروســة  الوحــدات 

يشــكل نســبة مائويــة تصــل إىل 6 %. فــإذا أخذنــا نــص 

“لقــاء حــار” )الصفحــة 22( الــذي يدعــم محــور الطفــل 

واملدرسة يتكون من 63 مفردة و 3 مفردات لها عالقة 

مبجال الطفل واملدرسة بنسبة 5 يف املائة. أما النص 

الســنونو”14 )الصفحــات 40-38(  “ وترحــل  الحــكايئ 

فيتكــون مــن 225 كلمــة وال واحــدة منهــا لهــا عالقــة مــع 

محــور “الطفــل واملدرســة”

أمــا كتــاب “ كتــايب يف اللغــة العربيــة” فإنــه يتضمــن 

يف نصوصــه القرائيــة مــا يصــل إىل 7531 مفــردة منهــا 

يشــكل  مــام  الوحــدة  لهــا عالقــة مبجــال  مفــردة   516

نســبة مائويــة تصــل إىل 7 يف املائــة. فالنــص الشــعري 

“ النحلــة”15 )صفحــة 95( يتألــف مــن 54 مفــردة 3 منهــا 

لها عالقة مبجال “الطفل والتغذية والصحة والرياضة” 

مــام يشــكل نســبة 6 يف املائــة:

ويف مــا يخــص كتــاب “مرشــدي يف اللغــة العربيــة” 
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فقــد وصــل عــدد مفرداتــه يف النصــوص القرائيــة إىل 

7546 مفــردة، بينــام عــدد املفــردات التــي لهــا عالقــة 

مبجــاالت الوحــدات املدروســة فقــد وصلــت إىل 409 

مــام يعطــي نســبة مائويــة تصــل إىل 5 يف املائــة. فنــص 

“ الطائر أبو منجل” )الصفحة 74( يتكون من 34 مفردة 

ومفردتني لهام عالقة مبحور” الطفل والبيئة الطبيعية” 

وهــذا مــا يشــكل نســبة 6 يف املائــة16.

التــايل نتيجــة الدراســة اإلحصائيــة  يقــدم الجــدول 

بخصــوص العــدد اإلجــاميل للكلــامت حســب الكتــاب 

املــدريس وعــدد الكلــامت التــي لهــا عالقــة بالوحــدات 

املدروســة.

جدول يبا الوسبة املائاية للدد الكعامت الاي لثا عةقة مبجال الايدات

الكتاب املدريس للغة العربية، املستوى الثاين

النسبة املائوية
عدد الكلامت التي لها 

عالقة بالوحدات
عدد الكلامت الوحدات

6 280 4603 يف رحاب اللغة العربية

7 516 7531 كتايب يف اللغة العربية

5 409 7546 مرشدي يف اللغة العربية

وميكن تحويل هذه املعطيات إىل الرسم املبياين 

يف  املفــردات  نســب  بــني  التفــاوت  يوضــح  الــذي 

الوحــدات املدروســة. مــع  النصــوص وعالقتهــا 

عالقــة  لهــا  التــي  الكلــامت  عــدد  يبــني  مبيــان 

املدروســة لوحــدات  با

خةفة

لقــد تبــني مــن خــالل هــذه الدراســة اإلحصائيــة الهــوة 

والحقــل  للتلميــذ  املقدمــة  املفــردات  بــني  الكبــرية 

املعــريف الــذي تنتمــي إليــه. كــام يظهــر أيضــا أن هــذه 

الكتــب املدرســية مل تهتــم اهتاممــا كافيــا باملفــردات 

التــي تقــدم للتلميــذ، كــام أنهــا مل تــراع تقديــم املفــردات 

التي لها عالقة مبارشة بالوحدات املدروسة. فالكتب 

املدرســية اعتمــدت عــى ذوق املؤلــف وحــده وعــى 

حكمــه الــذايت ال املوضوعــي وبــدون مرجعيــة نظريــة. 

فالكلــامت التــي لهــا عالقــة مــع املحــاور املدروســة يف 

الفهــم  الكتــب املعتمــدة هزيلــة مــام يصّعــب عمليــة 

لــدى التلميــذ حتــى يف املجــاالت التــي متــت دراســتها 

للقــدر  يتعــرض  التلميــذ مل  أن  يعنــي  قبــل. هــذا  مــن 

الــكايف مــن املفــردات التــي تغطــي املجــال املــدروس 

وبالتــايل ال يســتطيع التوســع يف فهــم نصــوص قرائيــة 

يف نفــس املجــال. مــّم ال يعطيــه الحــد األدىن لآلليــات 

التي تؤهله للحديث والكتابة يف املوضوع املدروس. 

وبالتــايل فــإن تقييــم مســتواه بعــد االنتهــاء مــن دراســة 

حــول  الدقيقــة  النتائــج  يعطــي  الوحــدة املدروســة ال 

املســتوى الحقيقــي للطفــل ومــا يجــب أن يصــل إليــه 

عــى مســتوى اكتســاب املفــردات الوظيفيــة. كــام أن 

هذا التقييم يعترب غري مجد ألن فاقد اليشء ال يعطيه.
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غلديـــــة

تعتــرب اللغــة العربيــة مــن اللغــات األكــرث انتشــارا وتــداوال 

يف العامل، وتكمن أهميتها يف تزايد االقبال عليها من 

طــرف اآلخــر الــذي يريــد تعلمهــا لعــدة توجهــات.

وللعربيــة مكانــة هامــة بــني اللغــات ألنهــا لغة الصالة 

القــرآن  ولغــة  العربيــني،  والفكــر  والحضــارة  والثقافــة، 

الكريم، لذلك فتزايد الطلب عى تعلمها نابع من قوة 

انتشــارها وأهميتهــا يف املنطقــة العربيــة التــي تشــكل 

التوثــر الســيايس.

العربيــة  اللغــة  تعليــم  عــى  اإلقبــال  تزايــد  ومــع 

للناطقــني بغريهــا، أصبــح لزامــا عــى معلميهــا تيســري 

ســبل تعليمهــا، والبحــث عــن طــرق حديثــة لتلقينهــا، 

وكــرس حاجــز الخــوف الــذي يــراود متعلميهــا، خصوصــا 

أمــام مواجهتهــم للغــة العربيــة الفصحــى والعاميــة، ألن 

الفصحى “ذات قدرة اتصالية أكرب من العاميات التي 

تنحــرص قدرتهــا عــى تحقيــق التواصــل يف إقليمهــا أو 
قطرهــا الضيــق”1

وتعلــم لغــة أجنبيــة ليــس باألمــر الســهل أو الهــني، 

التــي تحتــاج إىل مجهــود  العربيــة  اللغــة  وبالخصــوص 

منهــا  يعــاين  التــي  الصعوبــات  ولعــل  كبرييــن،  وتركيــز 

متعلمــوا اللغــة العربيــة خــري دليــل عــى ذلــك، لكــن مــع 

تقــدم الوقــت تبــني أن الــدارس األجنبــي للغــة العربيــة 

مــا  واجــه عــدة صعوبــات عــى مســتويات عــدة منهــا 

يتعلــق بالبيئــة الثقافيــة ومنهــا مــا يتعلــق باللســان.

تختلــف  قــد  اللغــات  تعلــم  الصعوبــة يف  أن  كــام 

حســب طبيعــة املجــال اللغــوي واملشــكالت الناشــئة 

عــن كل مســتوى لغــوي، كاملشــابهات أو االختالفــات 

الواقعة يف األصوات أو الكتابة للغة الدارس األصيلة، 

فقــد يســهل مثــال عــى العــريب تعلــم اللغــة الفارســية أو 
األرديــة، ويشــق عليــه تعلــم اللغــة الصينيــة أو العكــس.2

تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عى املشكالت 

التــي تواجــه الــدارس الناطــق بغــري العربيــة عنــد تعلمــه 

للعربية، سواء تعلق األمر باملشاكل اللغوية املتعلقة 

ب )الصوتية والنحوية والرصفية والداللية( أو املشاكل 

اقــرتاح بعــض  تــم  الثقافيــة املتعلقــة بالهويــة والعــرق، 

هــذه  وتجــاوز  تيســري  يف  تســاهم  التــي  التوصيــات 

الصعوبــات.

1- غأن  اافاات عىل مالعة العتة اللررية لعوانق 
رت ها:

مثــة مجموعــة مــن املشــاكل التــي يعــاين منهــا دارس 

اللغة العربية من غري أبنائها، منها ما يتعلق باألصوات، 

ومنهــا مــا يرتبــط أســاس بالثقافــة.

األكــرث  مــن املشــاكل  الصوتيــة  تعتــرب املشــكالت 

غــري  مــن  العربيــة  اللغــة  انتشــارا يف صفــوف داريس 

مــن شــخص آلخــر  املشــاكل  هاتــه  وتتفــاوت  أبنائهــا، 

والتعليميــة،  والشــخصية  اللغويــة  العوامــل  حســب 

بعــض  املشــاكل حســب  هــذه  وراء  الســبب  ويرجــع 
منهــا:3 العوامــل  مــن  اللغــة إىل مجموعــة  داريس 
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اختالف اللغتني يف مخارج الحروف• 

اختالف اللغتني يف التجمعات الصوتية• 

اختالف اللغتني يف مواضع النرب والتنغيم واإليقاع• 

اختالف اللغتني يف العادات النطقية• 

صعوبة نطق األصوات الصائتة.• 

مثــة مجموعــة مــن الحــروف التــي يجــد فيهــا متعلــم 

اللغة العربية صعوبة يف نطقها وتهلمها، ويرجع ذلك 

يف بعــض األحيــان إىل الوســط الــذي عــاش فيــه هــذا 

املتعلــم أو طبيعــة تكويــن لســانه، ويــرى “طعيمــة” أن 

املشــكالت اللغويــة التــي تواجــه متعلــم اللغــة العربيــة 
قــد تعــود إىل:4

نطق بعض الحروف• 

الفروق اللغوية بني لغة الكالم ولغة الكتابة.• 

متثــل  التــي  اللغويــة  الصعوبــات  أن  واملالحــظ 

األحيــان  غالــب  ترجــع يف  للمتعلــم،  بالنســبة  عوائــق 

إىل اختــالف اللغتــني يف مخــارج األصــوات، وهــذا مــا 

يساهم بشكل كبري يف ارتباط املتعلم بلغته األم، مام 

يزيــد مــن صعوبــة تعلمــه للعربيــة، باإلضافــة كذلــك إىل 

التجمعــات الصوتيــة، واالختــالف كذلــك يف مواضــع 

العــادات  اختــالف يف  مــع  واإليقــاع،  والتنغيــم  النــرب 

النطقيــة، وهــذا مــا أكــده الدكتــور عبــده الراجحــي يف 

كتابــه: النحــو العــريب والــدرس الحديــث5.

العربيــة  اللغــة  ملتعلمــي  بالنســبة  الســن  يشــكل 

مــن غــري أهلهــا حاجــزا كبــريا خصوصــا عــى املســتوى 

الصــويت، إذ أن معالجــة األصــوات يف مرحلــة متقدمــة 

مــن العمــر بالنســبة لهــذه الفئــة يصبــح عائقــا كبــريا، ألن 

وتعــود  تشــكل،  قــد  يكــون  لإلنســان  الصــويت  الجهــاز 

مناســبا  قالبــا  وأخــذ  الــكالم،  مــن  معــني  نــط  عــى 

اللغــة األم، أو أصــوات الطفولــة املكتســبة،  ألصــوات 

مــام  لــألم،  الشــبيه  الثانيــة  اللغــة  أو  اللهجــات  مثــل 

يصعــب معــه تغيــري بنيــة الجهــاز الصــويت للتكيــف مــع 
الجديــدة.6 اللغــة 

إن تعلــم األصــوات يف مرحلــة متقدمــة مــن العمــر 

فاملتعلــم  مســتحيال،  ليــس  لكنــه  صعبــا،  يكــون  قــد 

ينطــق األصــوات ويحــاول ضبطهــا أو عــى األقــل مجانبــة 

املعنــى يف  إىل  االنتبــاه  دون  قولهــا،  الصــواب يف 

مرحلــة األصــوات، ألن ليــس رضوريــا أن يعــرف األجنبــي 

املعنــى بقــدر الصــوت، ألن املهــم يف هــذه املرحلــة 

ولــو مل  هــو تعلــم األصــوات كيفــام كان نوعهــا، حتــى 

يكيــف  أن  يســتطيع  اإلنســان  أن  أي  لهــا معنــى،  يكــن 

جهازه الصويت، تبعا لألصوات املنطوقة حوله، والتي 

ميارســها.

نســتطيع القــول إن علــم األصــوات يشــكل صعوبــة 

العــرب،  غــري  مــن  العربيــة  لــداريس  بالنســبة  كبــرية 

خصوصــا إذا تعلــق األمــر مبجموعــة مــن األصــوات التــي 

ال يجدونها يف لغتهم األم ك: /خ/، /غ/، /ق/، /ع/، 

/ح/، فيســتبدلونها بأصــوات أخــرى مــن نظــام لغاتهــم.

أما تلك اللغات التي تحتوي عى صوت من هذه 

والفرنســية واألملانيــة /غ/  األصــوات )األملانيــة /خ/ 

والصوماليــة /ع/ /ح/( فــإن الناطقــني بهــا ال يجــدون 

تنشــأ  أن  إال  العربيــة  النظــري يف  الصــوت  صعوبــة يف 

مشكالت، مردها إىل اختالف توزيع الصوت يف اللغة 
العربيــة واللغــة األخــرى.7

ومــام ال ينبغــي إهاملــه يف هــذا املجــال أن تعليــم 

أن  بــد  ال  بالعربيــة  الناطقــني  لغــري  العربيــة  األصــوات 

يســتند إىل دراســة علميــة أكادمييــة لهــذه األصــوات. 

ودراســة األصــوات العربيــة عــى املســتوى العلمــي ال 

أن نالئــم دراســتنا هــذه  يجــب  إذ  تتوقــف.  أن  ينبغــي 

مــع األصــوات الحديثــة للعربيــة، وليــس األصــوات التــي 

كانــت تنطــق يف القــرن الثــاين الهجــري ألنهــا أصبحــت 

أصواتا متجاوزة، وأضحت تقع يف مجال البرص ال يف 

متنــاول الســمع.

أمــا األصــوات التــي ميكننــا أن ندرســها اآلن وننســبها 

للعربيــة الفصحــى، فهــي أصواتنــا نحــن حــني ننطق هذه 

اللغــة العربيــة الفصحــى الحديثة.
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2- املشاكل م  العتاية:

مثــة مجموعــة مــن املشــاكل يعــاين مــن دارســوا اللغــة 

العربيــة مــن غــري أهلهــا، ومنهــا االزدواجيــة اللغويــة التــي 

تشــكل عائقــا كبــريا أمــام متعلــم اللغــة العربيــة.

ومشكلة االزدواجية بني العامية والفصحى تحدث 

للمتعلــم،  واالدرايك  الفهمــي  املســتوى  يف  خلــال 

ويحــدث هــذا عندمــا يتحــدث املعلــم باللغــة العربيــة 

الفصحــى يف تدريســه، ويســتعني يف بعــض األحيــان 

بالعاميــة، وهــذا األمــر يؤثــر يف املســتوى اللغــوي عنــد 

متعلــم العربيــة، ويجعلــه ضعيفــا يف اللغــة العربيــة.

ولعــل البيئــة التــي يتعلــم فيهــا متعلــم اللغــة العربيــة 

مــن الناطقــني بغريهــا، تســاهم بشــكل كبــري يف نجــاح 

أو فشــل املتعلــم يف اكتســابه للغــة، فهــو يســمع اللغــة 

الفصحــى يف قاعــات الــدرس، ليتفاجــأ بالعاميــة يف 

وســط املجتمــع، مــام يحــدث لــه اشــمئزازا ونفــورا مــن 

يتعلمــه نظاميــا  مــا  تلبيــة  اللغــة، بســبب عــدم  تعلمــه 

العــرب الذيــن يتكلمــون العاميــة  للتواصــل مــع زمالئــه 

يف أحاديثهــم الجانبيــة.

بيد أنه ال يجب أن ننى أن تعليم اللغة للناطقني 

بغريها يتطلب توفري بيئة لغوية، مبعنى أن يكون الجو 

املحيــط باملتعلــم عامــال مســاعدا أو مشــجعا، وحافــزا 
عى رسعة اكتســاب اللغة.8

ونجــد هــذا االضطــراب اللغــوي عنــد العديــد مــن 

متعلمــي اللغــة العربيــة، وقــد تحــدث عنــه الكثــري مــن 

فكــرة  أيــد  الــذي  املــوىس  نهــاد  ومنهــم:  الدارســون 

االضطــراب اللغــوي عنــد املتعلــم بســبب االزدواجيــة 

بقوله: “وتفيض هذه االزدواجية بالتالميذ إىل اضطراب 

مركــب. فعــى املســتوى الوظيفــي تكــون العاميــة هــي 

لغة الحديث، ذلك أن الكبار يتحدثون إليهم بالعامية، 

كــام أن التالميــذ يســتعملون العاميــة عندمــا يتحــدث 

بعضهــم إىل بعــض ثــم يجــد التالميــذ أنهــم يجاهــدون 

لوضع الفصحى موضع العامية عندما يتحدث بعضهم 

أنهــم يجاهــدون لوضــع  التالميــذ  يجــد  ثــم  بعــض  إىل 

الفصحى موضع العامية وجعلها تؤدي وظائف العامية 

الشــفوي. وعــى املســتوى املوضوعــي  التعبــري  يف 

نظريــة،  أحــكام  خــالل  مــن  الفصحــى  نحــو  يتعلمــون 

وأنــاط تحــاىك دون مامرســة عمليــة مبــارشة، وال شــك 

أن العواقب النفسية التي ترتتب عى هذه االزدواجية 
تســتحق أن تســتطلع اســتطالعا تجريبيــا بعنايــة بالغــة”9

اللغــة  اللغويــة ملتعلمــي  االزدواجيــة  تأثــري  ونجــد 

عديــدة،  مســتويات  عــى  العــرب  غــري  مــن  العربيــة 

املعجمــي،  والــداليل  والنحــوي  والــرصيف  الصــويت 

فتغــري الصــوت مــن فصيــح إىل عامــي يــؤدي إىل تغيــري 

يف الكلمــة، وبعــده إىل تغيــري يف املعنــى وتغيــري يف 

نجــد هــذا املشــكل مطــروح  الحالــة اإلعرابيــة، ولهــذا 

العربيــة. اللغــة  لــدى متعلمــي  بحــدة 

خةفات والاوااجات

بــدا واضحــا مــن خــالل مــا ســبق أن املشــاكل الصوتيــة 

التي يتعرض لها دارس اللغة العربية لها أثر واضح يف 

العملية التعليمية التعلمية من حيث رسعة االستقبال 

الثانيــة أو  اللغــة  اللغــوي أو تأخــره أو حســن اكتســاب 

صعوبتــه، إذ أن اللغــة وعــاء الفكــر.

البــد ملتعلــم اللغــة العربيــة أن يتعلــم األصــوات مــن 

الســهل إىل الصعــب، فيبــدأ بتعلــم األصــوات الصامتــة 

ثم األصوات املطبقة ثم ينتقل إىل األصوات الحلقية، 

فاألصوات الصائتة وهكذا يسهل عليه تجاوز املشكل 

الصــويت الــذي يواجهــه أثنــاء فــرتة التعلم.

استخدام املنهج التقابيل يف عملية توضيح الفرق 

بــني أنظمــة اللغــة الصوتيــة للغــة األم واألنظمــة الصوتيــة 

للغــة الثانية.

االســتفادة من اشــتقاقية اللغة العربية القرتابها من 

لغــة الحديــث اليومــي أحيانــا ولغــة األدب أحيانــا أخــرى، 

وذلــك مــن خــالل تقريبهــا للطــالب بأبســط املفــردات 

الشــائعة التــي تتناســب ومســتواهم الفكــري.
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املصادر واملراجع

اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني   -

بهــا، العنــايت وليــد، ط1، الجوهــرة للنــرش والتوزيــع –عــامن، 

.2003

دار  عبــده،  الراجحــي  الحديــث،  والــدرس  العــريب  النحــو   -

.1992 ط  لبنــان،  بــريوت  العربيــة،  النهضــة 

تعليــم اللغــة بــني الواقــع والطمــوح، الســيد محمــود، ط1،   -

.1988 دمشــق،  والتوزيــع،  للنــرش  طــالس  دار 

تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا النظريــة والتطبيــق،   -

عــيل مدكــور، د.إميــان هريــدي، دار الفكــر العــريب، القاهــرة 

ط1، 2006.

تدريــس اللغــة العربيــة يف التعليــم العــايل، طعيمــة رشــدي   -

القاهــرة، 2000. العــريب،  الفكــر  دار  أحمــد، ط1، 

قضيــة التحــول إىل الفصحــى يف العــامل العــريب الحديــث،   -

والتوزيــع، عــامن،  للنــرش  الفكــر  نهــاد، ط1، دار  املــوىس 

.1987

طرائق تعليم اللغة العربية، الخطيب محمد إبراهيم، مكتبة   -

التوبــة الريــاض، ط1، 2003.

مجلة معهد اللغة العربية، مشكالت التداخل اللغوي يف   -

بهــا، عــدد01، 1983. الناطقــني  تعليــم العربيــة لغــري 

مشــكالت تعليم األصوات للناطقني بغريها، متام حســان،   -

وحــدة  القــرى،  أم  جامعــة  العربيــة،  اللغــة  معهــد  مجلــة 

.1984 املكرمــة،  مكــة  واملناهــج،  البحــوث 

الثاامش

اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني   1

بهــا، العنــايت وليــد، ط1، الجوهــرة للنــرش والتوزيــع –عــامن، 

2003، ص:228

طرائق تعليم اللغة العربية، الخطيب محمد إبراهيم، مكتبة   2

التوبــة الريــاض، ط1، 2003، ص : 40

مشــكالت تعليم األصوات للناطقني بغريها، متام حســان،   3

وحــدة  القــرى،  أم  جامعــة  العربيــة،  اللغــة  معهــد  مجلــة 

مكــة املكرمــة، 1984، ص: 352- 364. البحــوث واملناهــج، 

تدريــس اللغــة العربيــة يف التعليــم العــايل، طعيمــة رشــدي   4

القاهــرة، 2000، ص:23 العــريب،  الفكــر  أحمــد، ط1، دار 

دار  عبــده،  الراجحــي  الحديــث،  والــدرس  العــريب  النحــو   5

116 ص:   ،1992 ط  لبنــان،  بــريوت  العربيــة،  النهضــة 

تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا النظريــة والتطبيــق،   6

عــيل مدكــور، د.إميــان هريــدي، دار الفكــر العــريب، القاهــرة 

ط1، 2006، ص:07

مجلة معهد اللغة العربية، مشكالت التداخل اللغوي يف   7

تعليــم العربيــة لغــري الناطقــني بهــا، عــدد01، 1983، ص: 

50-49

تعليــم اللغــة بــني الواقــع والطمــوح، الســيد محمــود، ط1،   8

212 1988، ص:  دمشــق،  والتوزيــع،  للنــرش  طــالس  دار 

قضيــة التحــول إىل الفصحــى يف العــامل العــريب الحديــث،   9

والتوزيــع، عــامن،  للنــرش  الفكــر  نهــاد، ط1، دار  املــوىس 

118-117 1987، ص: 
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دمج املهارات اللغ�ية يف تدري�س مك�ن املفردات، الدر�س الرابع 
من كتاب ‘الكتاب يف تعلم العربية’ ن�ذجا

د. اأ. حممد اللحياين / اأ. د. م�شطفى بوعناين
جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس - املغرب

كلية اآلداب - ظهر املهراز - فاس

مخترب العلوم املعرفية

ملدمة

كبــري يف  باهتــامم  املفــردات  تدريــس  مكــون  يحظــى 

الربامــج التعليميــة الخاصــة بتعليــم العربيــة للناطقــني 

الزمنــي  الحيــز  مــن خــالل  ويبــدو ذلــك جليــا  بغريهــا، 

املخصص لهذا املكون، حيث تبلغ نسبة حيزه الزمني 

23% )5 ساعات أسبوعيا من أصل 21.5 ساعة، يف 

برنامج اللغة العربية ودراسات شامل إفريقيا، بجامعة 

تفســريها  ميكــن  هامــة  نســبة  وهــي  مثــال(،  األخويــن 

تعتــرب  اللغــوي، حيــث  النســق  مبكانــة املفــردات يف 

كلــام  للغــة، فالطالــب  اللبنــات األوىل  األخــرية  هــذه 

اتســع رصيــده منهــا كلــام أصبــح متكنــه مــن اللغــة أقــرب 

إذا صاحــب هــذا االتســاع املعجمــي  وأيــرس، خاصــة 

يف  تعلميــة  تعليميــة  وتقنيــات  اســرتتيجيات  تفعيــل 

إطــار النســق العــام للغــة مبــا يشــمله مــن مســتويات: 

أن تفعيــل  وتــداول. وال شــك  صواتــة وتركيــب وداللــة 

املســتويات املذكــورة يف إطــار تعليــم وتعلــم العربيــة 

للناطقــني بغريهــا ميكــن أن يتحقــق بالشــكل املطلــوب 

داخــل  األربــع  اللغويــة  املهــارات  تفعيــل  خــالل  مــن 

الصــف: االســتامع، الحديــث، القــراءة والكتابــة. فكيــف 

ميكن تفعيل وإدماج هذه املهارات يف الصف خالل 

إنجــاز درس املفــردات؟ ومــا االســرتاتيجيات والتقنيــات 

التــي تيــرس هــذا اإلدمــاج؟.

1. مفثام املفردي

الكلمــة املفــردة عنــرص مــن عنــارص اللغــة، وهــي عنــد 

الجملـــة  “أســـاس  ســيبويه-  طليعتهــم  ويف   - النحــاة 

والكـــالم، وهــي لفــظ دال عــى معنــى مفــرد، باعتبـــار 

أقســـامها الثالثـــة )االســـم والفعـــل والحرف(” )سيبويه، 

الكتــاب، ج1، ص12(، وهــي أســاس النمــو اللغــوي، 

فالشخص تزداد مهاراته يف اللغة إذا ازدادت مفرداته، 

ألن كفــاءة مهــارة لغــة الشــخص متوقفــة عــى املفــردات 

مــن  تحملــه  مبــا  وهــي   ،4 معانيهــا اســتوعب  التــي 

خصائص بنائية تؤدي وظـــائف صـــوتية ونحويـــة ورصفية 

ومن ثم تعبريية وفنية وتواصلية وثقافية...، لذا عرفهـــا 

الـدكتور حلمـي خليل بقوله: “الكلمة هي مجموعة من 

الوحــدات الصوتيــة املؤلفــة بطريقــة معينـــة لــيك ترمــز 

لألشــياء الحســية واألفــكار املجــردة.” )ســلطان، منــري. 

1977م. ص 27(.

2. املثارات العتاية

2.1 مفثام املثاري العتاية:

بأنهـــا “فعـــل   )Skill( املهـــارةDriver يعـــرف درايفــر

يتشكل باسـتمرار ويتميـز بدرجـة عاليـة مـن األداء ويؤدى 

النفــس املعــارص. 1996. ص  تلقائيــا” )معجــم علــم 

القابـــل  “قــدرة املتعلــم  بأنهــا  إجرائيــا  وتعــرف   ،)288
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للـــتعلم علـــى أداء بعـــض األنشــطة اللغويــــة عــن طريــــق 

التــــدريب املســـتمر حتــــى تصـــبح عــــادة فــــي ســــلوكه، 

ويســتطيع أن يؤديهــا يف أي وقــت بكفــاءة” )مســعود 

وآخــرون. 2010م. ص 9(. أمــا الســيد فعرفهــا بكونهــا 

“األداء املتقن واالقتصادي يف الوقت والجهد الدائم 

فاملهــارة   ،)143 1986. ص  الفهم”)الســيد.  عــى 

إذن هــي قــدرة تتميــز باالســتمرارية عــن طريــق التدريــب 

املســتمر فتصبــح أداء وعــادة متقنــة تلقائيــا، متــارس 

دون جهــد وعنــاء.

2.2 أنااع املثارات العتاية:

ومهــارة  االســتامع  مهــارة  أربعــة،  اللغويــة  املهــارات 

املحادثــة أو الحديــث ومهــارة القــراءة ومهــارة الكتابــة، 

وبــني هــذه املهــارات عالقــة قويــة وتكامليــة، حيــث ال 

ميكــن اكتســاب مهــارة مــن هــذه املهــارات مبعــزل عــن 

تأثــري املهــارات األخــرى، فــكل مهــارة لهــا عالقــة باألخــرى 

كــام يوضــح )Crapse.1983. ص 3(:

 

المحادثة 

Speaking 

القراءة 

Reading 

 

 

الكتابة 

Writing 

االستماع 

listening 

1.2.2 ايلاامع:

اللغويــة املؤثــرة  االســتامع اصطالحــا “أحــد املهــارات 

بــه، فبــه  يف اتصــال الفــرد بالعــامل الخارجــي املحيــط 

يستطيع اكتساب عدد من املفردات اللغوية واألناط 

والرتاكيــب واألفــكار واملفاهيــم، كــام ميكــن أيضــا مــن 

القــراءة  الحديــث،  اللغويــة األخــرى:  تنميــة املهــارات 

والكتابــة” )طعيمــة،. 2004(.

فهــي:  كــام حددهــا  االســتامع  عنــارص عمليــة  أمــا 

:)33-30 1994. ص  )محفــوظ. 

اإلحســاس: يشــمل الحدة الســمعية أي القدرة عى 

التمييــز بــني األصــوات ومــزج األصــوات بعضهــا ببعــض، 

واإلمســاك بســياقات متواليــة مــن األصــوات، وتشــمل 

أيضــا الحــدة البرصيــة، حيــث يســاعد النظــر الفــرد عــى 

فهــم الرســائل التــي يســمعها ويســمى أحيانــا “االســتامع 

بالنظــر”.

التفســري: يشــمل فهــم املعنــى عــن طريــق الحــواس، 

حيــث يرتجــم املســتمع الرمــوز اللفظيــة وغــري اللفظيــة 

عــى  التفســري  عمليــة  وتعتمــد  املقصــود،  ملعرفــة 

العديد من العوامل: املفردات، الخربات الشخصية، 

الزمــن، الرســائل الســابقة، العواطــف، التفاعــل....(

التقويم: يتجى من خالل:

الحكم عى ما تم فهمه.

ربط الرسائل بيشء معروف.

تنظيم مكونات الرسالة بصورة مفيدة.

مقارنة مصادر املعلومات مبا ميكن أن يوافق رأي 

املتحدث أو ال يوافقه.

االســتجابة: هــي أرفــع مســتويات االســتامع، وتعتمــد 

يجمــع  وفيهــا  الســابقة،  الثالثــة  املســتويات  عــى 

املســتمعون بــني املعرفــة والشــعور، فيكونــون قادريــن 

عــى تصــور األفــكار التــي ســمعوها عــى نحــو كامــل، 

بأذهانهــم وتفكريهــم. ومتابعــة املتكلــم 

هــذه العنــارص األربعــة تحــوي مكونــات عــدة تســاهم 

يف فهم املسموع، وقد اقرتح Wipt الخطاطة التالية 

:( 354 P .1984 .Wipt. J( لهذه املكونات
 

 

 

 التذكر

 

 النبر والتنغیم

 بنى نحویة

 

 المفردات

تمییز 
 األصوات

 

 القدرة على الفھم

انســجاما مــع مكونــات فهــم املســموع، وبنــاء عــى 

ما ورد يف )اسامعييل 2013، ص 42وما بعدها( من 
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اســرتاتيجيات لتطوير فهم املســموع، نقرتح اإلجراءات 

الصفيــة التاليــة:

أ. اســراتيجية االنتبــاه والركيــز: لــيك تتــم هــذه 

االنشــغال  عــدم  الطلبــة  عــى  يجــب  االســرتاتيجية 

والتفكــري يف أي يشء آخــر، لذلــك عــى املــدرس أن 

يــيل: مــا  الطــالب إىل  يوجــه 

- يجــب أن تكــون ِجلســة الطــالب يف شــكل دائــري 

التواصــل  يكــون  –كلــام ســامح الفضــاء بذلــك- حتــى 

جيــدا، حيــث اإلشــارات والنظــرات ومالمــح الوجــه تكــون 

حاملــة لرســائل مكملــة.

اســتعامل املذكــرات واألقــالم  عــدم  - يستحســن 

الجديــدة، واالكتفــاء  الكلــامت  أو  لتدويــن املفــردات 

باالســتامع، ألن الكتابــة قــد تكــون مشوشــة خاصــة يف 

املســتويات الدنيا واملتوســطة )من مســتوى املبتدئ 

األول حتــى مســتوى املتوســط(.

الحاســوب،   : اللــوازم  بعــض  اســتعامل  عــدم   -

االيبــاد..... الهاتــف، 

الــرضورة  عنــد  إال  فتحــه  وعــدم  الكتــاب  إغــالق   -

القصــوى.

الطالــب آلراء ومواقــف  فهــم  مــدى  مــن  التأكــد   -

زمالئــه، حتــى يكــون هنــاك تقويــم وتغذيــة راجعــة، وهــذا 

ميكــن أن يتحقــق بأســئلة تطــرح عــى صاحــب املوقــف 

الــرأي بعبــارات مــن قبيــل: هــل توافــق زميلــك يف  أو 

رأيــه؟ يف نظــرك هــل الديــن مشــكلة يف العــامل؟.....

ب. اســراتيجية االنتقــاء والتنظيــم: وهــي تتعلــق 

بانتقــاء الخطــاب وتنظيمــه بطريقــة تســهل تخزينــه يف 

الذاكرة، حيث يتم تخزين ما هو أسايس يف الخطاب 

وتــرك مــا هــو ثانــوي، فحســب فيــرش “املســتمع الجيــد 

واالنطباعــات  األساســية  باألفــكار  يحتفــظ  الــذي  هــو 

العامــة” )اســامعييل. 2013.ص 44(.

نشــري هنا إىل أن هذه اإلســرتاتيجية تتطلب تدريبا 

ومراســا، إال أن كون الفئة املســتهدفة يف برنامج اللغة 

العربيــة ودراســات شــامل إفريقيــا هــي فئــة عمريــة كبــرية 

)أعــامر الطــالب 17 ســنة فــام فــوق(، يفــرتض مســبقا 

امتالكهــم لهــذه اإلســرتاتيجية، إضافــة إىل ذلــك فهــذه 

اإلســرتاتيجية ال ميكــن أن نقومهــا إال مــن خــالل اإلنتــاج 

)أي مــن خــالل مهــارة الحديــث أو الكتابــة(.

2.2.2 الحدير:

العمليــة  يف  اللغويــة  املهــارات  وأخطــر  أهــم  هــي 

يكــون  مــا  فبقــدر  املتكلــم،  صفــة  “ألنهــا  التواصليــة 

الــكالم محتويــا عــى رشوطــه املوضوعيــة واألخالقيــة، 

فإنــك بالــغ هدفــك منــه، ومحقــق نجاحــا الئقــا يكســب 

شــخصيتك تأثريا جميال يف اآلخرين... ومبقدار مهارة 

الشــخص يف اســتخدام الــكالم يف املوقــف اللغــوي 

تكــون فاعليــة االتصال”)اســامعييل. 2013.ص 45(، 

لــذا ينبغــي عــى املــدرس خــالل تدريــس املفــردات أن 

يراعــي مــا يــيل:

طــرح موضــوع5 شــيق للحديــث واملناقشــة يســهل 

من خالله استعامل معظم املفردات الواردة يف الئحة 

الــدرس، لذلــك نقــرتح مثــال يف درســنا هــذا العنــوان 

العنــوان  العــامل”، ألن عموميــة  “األديــان يف  التــايل: 

تنسجم مع تنوع جنسيات الطلبة واعتقاداتهم فتضمن 

ودمقرطــة  الثقافيــة  والحمــوالت  األفــكار  تنــوع  بذلــك 

النقاش وبالتايل دافعية للمشاركة يف إنجاح الدرس.

الســهل  البســيط إىل املركــب ومــن  مــن  االنتقــال 

إىل الصعــب: ينبغــي أن يُبــدأ الحديــث يف املوضــوع 

املقــرتح “األديــان يف العــامل” بأســئلة بســيطة تبــدو يف 

األول وكأنهــا بعيــدة عــن املوضــوع )مثــال كيــف تقــيض 

أرستــك نهايــة األســبوع يف أمريــكا؟ مــا أيــام العطــل يف 

معظم الدول العربية ويف أمريكا أو أوربا؟...( ثم تتدرج 

إىل أســئلة مــن قبيــل : مــا أعيــاد اليهــود واملســيحيني 

واملســلمني، ثــم إىل أســئلة مــن قبيــل : املقارنــة بــني 

الصيــام يف الديانــات الثــالث....(.

فسح املجال للطالب للحديث عن ديانات أخرى 

غــري ســاموية )البوذيــة، الهندوســية.....( بطــرح أســئلة 
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أخــرى مــن قبيــل : هــل تعرفــون ديانــات أخــرى؟ مــاذا 

مــن  الصــف  أحــد طــالب  يكــون  تعرفــون عنهــا؟. فقــد 

معتنقــي هــذا الديــن مــام سيســاهم يف إغنــاء النقــاش 

والشــعور بالدمقرطــة الصفيــة.

ينبغــي  ال  عموميتــه  املوضــوع يف  هــذا  مناقشــة 

للــدرس  األهــداف املســطرة  عــى  الرتكيــز  ينســينا  أن 

الرابــع والتــي مــن بينهــا تعلــم مفــردات وعبــارات متعلقــة 

الكريــم  القــرآن  باملناســبات الســعيدة والحديــث عــن 

النبــوي الرشيــف6. والحديــث 

بــني  باملفاضلــة  القيمــة  أحــكام  إصــدار  تجنــب 

األديان، وإن صدر حكم من أحد الطالب حينئذ يكون 

مــن املفــروض عــى األســتاذ حســن التخلــص مــن هــذا 

موقــف، بتوجيــه النقــاش أو عــى األقــل إعطــاء الكلمــة 

لــذوي الــرأي املخالــف مــع الحيلولــة دون تطــور النقــاش 

إىل مــا هــو أســوأ.

مواضيــع  إىل  والخــروج  الزائــد  االســتطراد  تجنــب 

الــدرس. تفشــل  قــد  باملوضــوع  أخــرى ذات صلــة 

النطــق الصحيــح للكلــامت، فكثــرية  الحــرص عــى 

هــي الكلــامت والحــروف التــي ال تنطــق بشــكل صحيــح 

وعــى املــدرس أن يصححهــا. )نطــق القــاف مثــال يف 

كلمــة “مقــدس”(.

االنتباه إىل تكييف الصوت نربا وتنغيام مع الصيغ 

اللغوية املختلفة من تعجب واستفهام....

3.2.2 اللراءي:

القــراءة مهــارة متعلمــة، وهــي وســيلة المتــالك املعرفــة 

وامتــالك املعلومــات، وال ميكــن تصورهــا – حســب 

املعتوق - خارج امتالك املفردات ألن “اإلنسان الذي 

يقــل محصولــه مــن ألفــاظ اللغــة وصيغهــا يقــل محصولــه 

الفكــري، كــام تقــل قدرتــه عــى التعبــري والتواصــل مــع 

يــؤدي إىل  قــد  اآلخريــن والتكيــف معهــم.... ]وهــذا[ 

الشــعور بالنقــص وعــدم تقديــر الــذات” )إســامعييل. 

2013.ص 51(.

ولــيك يتــم تفعيــل هــذه املهــارة بالشــكل الصحيــح 

داخــل الصــف ينبغــي :

ر اللراءي الصاماة )البرصية(:

قــراءة كل طالــب ملوضــوع زميلــه بعــد عمليــة اإلنتــاج 

الكتــايب وتصحيــح أخطائــه )ســيأيت الحديــث عــن ذلــك 

الحقا(، ميكن أن نسمي هذا بالتقويم التباديل حيث 

القــراءة مصحوبــة بالتقويــم.

بــدرس  املتعلقــة  يــن  للتامر لطــالب  ا تحضــري 

هــذا  ألن   ،)149 1. ص  التمريــن  )مثــال  املفــردات 

يجعلهــم يتعرفــون عــى هــذه املفــردات يف ســياقاتها 

. لجمليــة ا

خلــق  أهميتهــا يف  تتجــى  الجهريــة:  القــراءة  يف 

التفاعــل بــني الطــالب وتعزيــز التواصــل وخلــق اإلفــادة، 

فيهــا: ويستحســن 

وقــوف الطالــب أمــام زمالئــه حــني تقديــم منتوجــه 

 Denis قالــه  مــا  املوضــوع، محرتمــا  املكتــوب يف 

Baril “أرغــم نفســك عــى أن ترفــع رأســك، ولهــذا خــذ 

تقــرأه.... وعــود  الــذي  الكتــاب  أو  الورقــة  يديــك  بــني 

الكلــامت  مــن  كبــريا  عــددا  تلتقــط  أن  عــى  نفســك 

)اســامعييل.  تنظــر إىل مســتمعيك”  وأنــت  وتقرأهــا 

.)54 2013.ص 

بــكل  آرائــه  عــن  يعــرب  للطالــب يك  املجــال  فســح 

قبيــل  مــن  بألفــاظ  تعزيــزه  يستحســن  لذلــك  حريــة، 

)ممتــاز، هــذه فكــرة جيــدة(، ويستحســن أن تكــون هــذه 

الطالــب،  تقديــم  مــن  امليــت  الوقــت  العبــارات يف 

وكذلــك عــدم اإلكثــار مــن تصحيــح أخطائــه ألن ذلــك قــد 

بــه إىل اإلحبــاط. يــؤدي 

4.2.2 الكاارة:

يعرف بوزيان الكتابة بكونها “إجراء معقدا ومركبا جدا” 

املتحــدث  كان  فــإذا  2013.ص44(،  )اســامعييل. 

يحتــاج إىل مهــاريت االســتامع والحديــث أثنــاء العمليــة 

يحتاجهــام  والكتابــة  القــراءة  مهــاريت  فــإن  التواصليــة، 
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قبــل حــدوث التواصــل وأثنــاءه كذلــك، فكــام أنــه يلجــأ 

واملعلومــات  املعطيــات  لجمــع  القــراءة  مهــارة  إىل 

عــن موضوعــه، فإنــه يحتــاج إىل مهــارة الكتابــة لتنظيــم 

هــذه األفــكار وصياغتهــا الصياغــة األســلوبية واللغويــة 

املناســبة” )اســامعييل. 2013.ص 55 – 56(.

إنجــاز  خــالل  ينبغــي  مفيــدة  الكتابــة  تكــون  وحتــى 

يــيل: األخــذ مبــا  الــدرس 

الجديــدة  املفــردات  الطالــب  أو  األســتاذ  يكتــب 

املتعلقــة بالــدرس أو املوضــوع، ويشــرتط يف الكتابــة 

القــراءة. أن تكــون واضحــة ســهلة 

يقدم األستاذ للطالب سؤاال عاما يف آخر الحصة، 

يجــد فيــه كل طالــب ذاتــه وميولــه، )مثــال: أكتــب عــن 

الصلــة  ذات  املفــردات  األديــان مســتعمال  مــن  ديــن 

باملوضــوع(، حيــث ينتظــر أن يقــدم الطالــب معطيــات 

بالديانــة وأهــم  التعريــف  التــي اختارهــا:  حــول الديانــة 

أسســها، مــكان انتشــارها.......

ينظــم الطالــب كل مــا ســمعه خــالل الحصــة، ومــا 

كتــب عــى الســبورة مــن مفــردات ذات الصلــة بالــدرس 

تنبيــه  ليحصــل عــى موضــوع متامســك. وهنــا يجــب 

املفــردات  مــن  عــدد  أكــرب  اســتعامل  إىل  الطــالب 

الســبورة7. عــى  املكتوبــة 

وحتــى تتضــح مراحــل دمــج املهــارات اللغويــة زمنيــا 

يف درس املفــردات )الــدرس الرابــع( نقــرتح التخطيــط 

التــايل:

مالحظاتنوع النشاطاألنشطةاملرحلة

التحضري )خارج 

الصف(

يحرض الطلبة متارين املفردات )مترين 1 ص 

،)149

- قراءة

- كتابة

- استامع

يستحسن تنويع التامرين

التمهيد

يبدأ األستاذ النقاش بوضع أسئلة روتينية )كيف 

الحال يا طالب؟، كيف قضيتم ليلة أمس؟ كيف 

تقيض أرستك عطلة نهاية األسبوع؟

-استامع

-محادثة

-تبعد كل املشوشات: 

إغالق الدفاتر والكتب 

والهاتف، الحاسوب...

الوصف 

والتحليل:

)املحادثة 

التوجيهية(

العــادات  عــن  يتحــدث  طالــب  كل   : الوصــف   -

مجتمعــه. يف  متــارس  التــي  الدينيــة  والطقــوس 

- الطالب يتحدث عن دين من األديان بشكل أعمق 

مــن خــالل أســئلة يوجههــا إليــه زمــالؤه: مــا أســس هــذا 

الدين؟ كيف ومتى ظهر؟ ما أماكن انتشــاره؟.....

بعــض  خــالل  مــن  األديــان  بــني  الطــالب  يقــارن   -

ويف  اإلســالم  يف  الصــالة  )الصيــام،  الطقــوس 

اليهوديــة...(. ويف  املســيحية 

- يكتب األستاذ أو الطالب املفردات الجديدة التي 

وردت يف املحادثــة عــى الســبورة بخــط واضــح مــع 

إعــادة نطقهــا النطــق الصحيــح.

- الحــرص عــى تكــرار املفــردة الجديــدة عــدة مــرات 

بجعلهــا بــؤرة نقــاش )مثــال كلمــة “مقــدس”: مــا هــو 

الكتــاب املقــدس عنــد املســلمني؟ ماهــو الكتــاب 

املقــدس عنــد املســيحيني؟... عنــد اليهــود؟....(.

-استامع

-محادثة

-كتابة

-قراءة

- ينسحب األستاذ 

تدريجيا من النقاش 

لتصبح املحادثة أفقية 

بني الطالب.

- يوجه األستاذ النقاش 

ليك تستعمل مفردات 

الدرس.

-تجنب املفاضلة بني 

األديان.
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الرتكيب:

)اإلنتاج الكتايب(

-يكتب الطالب موضوعا عن دين من األديان بناء 

عى سؤال عام : أكتب عن دين من األديان.

- يوظف الطالب أكرب عدد ممكن من املفردات 

ذات الصلة بالدرس.

- ميكن للطالب االستعانة باملفردات املكتوبة 

عى السبورة، )يف بعض األحيان ميكن مسحها 

حتى يتم اختبار الذاكرة(.

-الكتابة

-القراءة 

)صامتة(.

-عند إنهاء الكتابة يتبادل 

الطالب مواضيعهم 

املكتوبة للتصحيح )يف 

شكل ثنايئ(.

- يستحسن إحصاء 

املفردات التي 

استعملها الطالب يف 

منتوجه

الرتكيب:

)اإلنتاج 

الشفوي(

-يعرض الطالب ما كتبه حول املوضوع محرتما 

قواعد اإللقاء.

- بعد نهاية اإللقاء يجيب عن أسئلة زمالئه )قد 

تحمل مداخلته بعض اآلراء أو املواقف املثرية 

للنقاش(.

-القراءة 

الجهرية.

-محادثة.

-االستامع

-يغادر الطالب مقعده 

ليقف أمام زمالئه أثناء 

اإللقاء.

-يحي عدد املفردات 

التي وظفها.

التحضري البعدي
-يعطى الطالُب متاريَنكتابية تحوي مفردات مل 

توظف يف الصف، أو وظفت بشكل غري كاف.

-القراءة

-الكتابة

- ميكن إنجاز هذه 

التامرين داخل أو خارج 

الصف.

خةفة

دمــج املهــارات اللغويــة يف تدريــس مكــون املفــردات 

اللغويــة خاصــة  ينمــي جميــع املهــارات  أن  مــن شــأنه 

اإلنتاجية منها بتقوية الطالقة اللغوية والكتابة، ويضمن 

توازنا يف توظيفها، وهذا ال ميكن تحققه إال باستعامل 

املــدرس اســرتتيجيات وتقنيــات تربويــة تواصليــة تيــرس 

ذلــك، مــع تجنــب محاذيــر ميكــن إجاملهــا يف مــا يــيل:

هــذا  مثــل  والدعــوة: يف  التدريــس  بــني  الفصــل 

الــدرس مــن خــالل املوضــوع املطــروح ينبغــي للمــدرس 

أن يكــون عــى حــذر دائــم وكياســة فائقــة حتــى يحقــق 

توجيــه  عــن  االبتعــاد  لــه  ينبغــي  لــذا  الــدرس أهدافــه، 

النقــاش أو اإلنحيــاز إىل ديــن مــن األديــان، ألن ذلــك قــد 

التعلميــة بكاملهــا. التعليميــة  بالعمليــة  يعصــف 

تدريــس املفــردات يف شــكل موضوعــايت يفســح 

وحــاد يف  بــل  نقــاش مشــوق وســاخن  أمــام  املجــال 

ينبغــي اســتثامره، ويف  الطــالب،  بــني  بعــض األحيــان 

نفــس الوقــت ينبغــي الحــذر مــن مطباتــه، وتبقــى لباقــة 

النقــاش. األســتاذ مطلوبــة وهامــة يف توجيــه 

املصادر واملراجع

اللررية

- الســيد، محمــود أحمــد. تطــور طرائــق تدريــس اللغــات الحيــة. 

املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم. املجلــة العربيــة 

للرتبيــة. مــارس. 1986.

لــدى  اإلنصــات  نرتقــي مبهــارة  كيــف  الغنــي.  عبــد  - محفــوظ، 

األطفــال. مجلــة الخفجــي. العــدد 3. ســبتمرب 1994. ص 

.33-30

- مجلــة أبحــاث معرفيــة - مجلــة علميــة دوليــة محكمــة متخصصــة 

يف العلــوم املعرفيــة. العــدد 4. 2015. منشــورات مختــرب 

العلــوم املعرفيــة.
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- ســيبويه. الكتــاب، تحقيــق عبــد الســالم محمــد هــارون. عــامل 

لبنــان. بــريوت.  الكتــب. 

- اســامعييل علوي،امحمــد. التواصــل اإلنســاين دراســة لســانية. 

كنــوز املعرفــة. ط 1. 2013م. عــامن، األردن.

- أبو صالح، محب الدين. أساسيات يف طرق التدريس العامة. 

الرياض. دار الهدى للنرش والتوزيع. 1409 هـ.

- سلطان، منري. بالغة الكلمة والجملة والجمل. منشأة املعـارف 

باإلسكندرية. مرص. 1977م.

والرتبويــة  العلميــة  للبحــوث  محكمــة  مجلــة  الرتبيــة،  مجلــة   -

والنفســية واالجتامعيــة. العــدد 144. الجــزء األول. ســبتمرب 

.2010

األجنبية:

Crapse ; Larry. Instructional improvement listening 
Hastening Handbook. Secondary Level. Florence 
school District.1 ;s.c. South Carolina

Wipt,Joseph. A. (1984). Strategies for second lan-
guage Comprehension Foreign language annals. 
Vol 17; N 4. P 354.

مااقع إلكرتونية:
http://www.taufiqslow.com/

الثاامش

1  كتاب »الكتاب يف تعلم العربية« –الجزء الثاين -لكريسن 

بروســتاد،محمود البطــل، عبــاس التونــي. الطبعــة الثالثــة. 

.2013 ..Georgetown university presse

طالب باحث يف الســنة الثانية من ســلك الدكتوراه، ينجز   2

أ.د. مصطفــى بوعنــاين. أطروحتــه تحــت إرشاف 

أستاذ اللسانيات العربية واللسانيات املعرفية وديداكتيك   3

اللغات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز- فاس 

“مختــرب  ومديــر  اللــه(،  عبــد  بــن  ســيدي محمــد  )جامعــة 

العلــوم املعرفيــة “ بفــاس.

/http://www.taufiqslow.com  4

5  طرح موضوعات للنقاش قصد تفعيل توظيف املفردات، 

موضــوع ناقشــناه بتفصيــل يف مقالنــا املوســوم بـــ تدريــس 

املفــردات للناطقــني بغــري العربيــة مــن خــالل نظریــة الحقــول 

تعلــم  “الكتــاب يف  كتــاب  مــن  5 و11  الــدرس  الداللیــة. 

العربيــة” –الجــزء األول -لكريســن بروســتاد،محمود البطــل، 

أبحــاث معرفيــة- مجلــة  التونــي، نوذجــا. مجلــة  عبــاس 

املعرفيــة.  العلــوم  متخصصــة يف  محكمــة  دوليــة  علميــة 

العــدد 4. 2015. منشــورات مختــرب العلــوم املعرفيــة.

6  األهــداف املســطرة لهــذا الــدرس هــي: بالنســبة للمفــردات 

: تعلــم مفــردات وعبــارات لهــا عالقــة باملناســبات الســعيدة 

وتعلم أســامء الشــهور امليالدية والهجرية. بالنســبة للثقافة 

: التكلــم عــن القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي، وتعلــم بعــض 

األفــراح  يف  النــاس  يســتعملها  التــي  الثقافيــة  العبــارات 

واملناســبات.

7  يف بعض األحيان يقوم األستاذ مبسح املفردات املكتوبة 

عــى الســبورة، ليعتمــد الطالــب عــى الذاكــرة يف اســرتجاع 

الكلــامت.
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ا�شتخدام التكن�ل�جيا ودجمها يف العملية التعليمية

د.عمر حممد عبد اهلل اخلراب�شة
استاذ مشارك ادارة تربوية – جامعة البلقاء التطبيقية – االردن

امللخص

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إىل تســليط الضــوء عــى اســتخدام التكنولوجيــا ودمجهــا يف العمليــة التعليميــة، 

وأثــر ذلــك يف تحســني العمليــة التعليميــة، وإيصــال املحتــوى التعليمــي إىل أذهــان الطلبــة، مــام ميكنهــم مــن 

فهمهــا واســتيعابها وتخزينهــا واســرتجاعها، يف ظــل وجــود العديــد مــن مشــتتات االنتبــاه، التــي تؤثــر ســلبا عــى 

عملية وصول املعلومة إىل أذهان الطلبة، األمر الذي أدى إىل رضورة مضاعفة الجهود، واستخدام الوسائل 

التعليميــة، والتكنولوجيــا الحديثــة، وتوظيفهــا ايجابيــا يف ايصــال املحتــوى املعــريف إىل الطلبــة بشــكل ميكنهــم 

مــن فهــم الــدرس، واســتيعابه، وتوظيفــه ايجابيــا يف حياتهــم العمليــة.

عرضــت الورقــة ألهميــة دمــج التكنولوجيــا يف التعليــم عــى كل مــن: املعلــم، والطالــب، واملنهــاج، والعمليــة 

التدريســية، وفوائــد ومزايــا اســتخدام التكنولوجيــا يف التعليــم، وركــزت الورقــة عــى الكشــف عــن املهــارات 

التعليميــة، ودور املعلــم يف جعــل املحتــوى  العمليــة  واســتخدامها يف  توظيفهــا  التكنولوجيــة املطلــوب 

التعليمــي مرغوبــا، ومفهومــا لــدى الطلبــة مــن خــالل توظيــف التكنولوجيــا، والوســائل التعليميــة بشــكل فاعــل 

يف العمليــة التعليميــة، وكيــف يســتطيع تحفيزهــم، وإثــارة دافعيتهــم نحــو التعلــم، وتشــجيعهم عــى توظيــف مــا 

تعلمــوه نظريــا، وتطبيقــه يف الحيــاة العمليــة، لتعــم الفائــدة، ويتحقــق الهــدف التعليمــي املنشــود، حيــث أن 

اســتخدام التكنولوجيــا ودمجهــا يف العمليــة التعليميــة مــن شــأنه أن يعــزز دور املعلــم، ويجعلــه أكــرث أهميــة، 

ويزيد من عملية انتباه الطلبة، ويعزز التفاعل الصفي بني املعلم وطلبته، وتحويل العملية من اتصاٍل أحادي 

الجانب )من املعلم إىل الطالب( إىل اتصاٍل متعدد الجوانب )من املعلم إىل الطالب، ومن الطالب إىل 

املعلــم، ومــن الطالــب إىل الطالــب(، وهــذا يرتــب عــى املعلــم مســؤوليات إضافيــة تتمثــل يف رضورة انفتاحــه 

عــى كل جديــٍد يف مجــال تكنولوجيــا التعليــم، وأن يكــون مبدعــا، ومبتكــرا، قــادرا عــى التعامــل مــع مســتجدات 

العــرص التكنولوجيــة فيــام يختــص بتطويــر العمليــة التعليميــة، وجعــل الــدرس أســهل يف الفهــم مــن قبــل الطلبــة.

كام ركزت الورقة عى التعريف بأساليب التدريس الحديثة التي توظف التكنولوجيا يف العملية التعليمية   

مثــل: التعليــم املربمــج، والتعليــم باســتخدام الحاســوب، والتعليــم باســتخدام طريقــة العــرض، أو التقديــم، 

وتوظيــف الوســائل التعليميــة التكنولوجيــة يف نقــل املعلومــات إىل الطلبــة، وجذبهــم للــدرس، واســتخدام 

أســلوب اإلثــارة يف ســبيل الحصــول عــى املعلومــة، وتنميــة املهــارات التفاعليــة لــدى الطلبــة, وتعزيــز مهــارات 

التواصــل االجتامعــي لــدى الطلبــة، ودور الفيديوهــات والصــور املتحركــة، والربامــج التفاعليــة يف اســتيعاب 

الطلبــة للمفاهيــم املجــردة، وزيــادة مهاراتهــم البحثيــة، األمــر الــذي ينعكــس بالنتيجــة عــى وجــود مخرجــات 

تعليميــة مدربــة، قــادرة عــى املنافســة بقــوٍة يف ســوق العمــل الــذي يكــون فيــه البقــاء دومــا لألفضــل.

وخرجت الورقة بعدد من التوصيات لتطوير العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا التعليمية.
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ملدمة

يف  ومشــهودا  كبــريا  تطــورا  الثالثــة  االلفيــة  شــهدت 

التكنولوجيا واالتصال واملعلومات، وامتد هذا التطور 

التكنولوجيــة،  والوســائل  األدوات  مختلــف  ليشــمل 

التقنــي  والتطــور  الحديثــة،  املتغــريات  وفرضــت 

املتالحق يف الوســائل التكنولوجية عى املؤسســات 

التعليميــة االســتفادة مــن هــذا التطــور، واســتثامره يف 

ايصــال املحتــوى التعليمــي، واملعــريف، واملهاري إىل 

عقــول الطلبــة بحيــث يصبحــوا أكــرث قــدرة عــى التعامــل 

مع متغريات الحياة، وحرصت املؤسســات التعليمية 

اكتســاب املفاهيــم  التكنولوجيــا يف  عــى اســتخدام 

العلميــة، واكتشــاف الجديــد منهــا مبــا يحقــق هــدف 

الرسالة الرتبوية، مام شكل قوة دافعة باتجاه مستقبل 

أكــرث تقدمــا، وتعظيــم القــدرة عــى توظيــف املــالكات 

البرشيــة يف التخصصــات كافــة نحــو تحقيــق متطلبــات 

كلفــة  أقــل  وبشــكل  املتســارعة،  املجتمــع مبتغرياتــه 

وجهــدا ووقتــا، فمصــادر املعلومــات أصبحــت متوافــرة 

اليوم أكرث من أي وقت سابق، وعملية الحصول عليها 

ارسع مــن أي وقــت ســابق ففــي ظــل االنرتنــت ووســائل 

التعليميــة  التقنيــات  وتوافــر  االجتامعــي  التواصــل 

اصبحــت املشــكلة يف كــرثة املعلومــات وليــس قلتهــا، 

مبعنى أن الباحث يحتاج إىل وقت كثري جدا ليتمكن 

مــن االطــالع عــى كل مــا توافــر مــن معلومــات وبيانــات 

حــول موضــوع معــني.

وثــورة  هائــال  تقدمــا  األخــرية  الســنوات  وشــهدت 

التعليــم  الحاســوب يف  تطبيقــات  تقنيــة ضخمــة يف 

واســتخدام التقنيــات التعليميــة ســاعد يف ذلــك توافــر 

الربمجيات الحاسوبية واألجهزة االلكرتونية التي تساعد 

يف تسهيل العملية التعليمية، وإيصال املعلومة إىل 

اذهان الطلبة بشكٍل أيرس، وأرسع وأفضل من أي وقت 

ســابق، وقــد تطــور االمــر مــن اســتخدام الحاســوب يف 

التعليــم إىل اســتخدام االنرتنــت يف التعليــم والتعليــم 

االلكــرتوين والتعلــم عــن بعــد )الفرمــاوي، 2010(.

نــرش  أوروبــا يف  الصناعيــة يف  الثــورة  وأســهمت 

التعليميــة  العمليــة  يف  واســتخدامها  التكنولوجيــا، 

يف مختلــف أرجــاء العــامل، وبشــتى الوســائل والطــرق، 

التكنولوجيــا  قــرن  أنــه  العرشيــن  القــرن  اعتبــار  وميكــن 

القــرون  يفــوق  تكنولوجيــا  تطــورا  شــهد  فقــد  بامتيــاز، 

التي سبقته، وقد تطورت تكنولوجيا الحاسوب بشكٍل 

ملفــٍت للنظــر، وظهــر االنرتنــت واملواقــع االلكرتونيــة، 

وغــدت التكنولوجيــا متاحــة بشــكل أكــرث مــن أي وقــت 

مــن الشــكل  الحيــاة  بانتقــال  الــذي أدى  ســابق، األمــر 

البسيط إىل شكل أكرث تعقيداً، وصارت مواكبة التطور 

التقني، وفهمها، واستيعابها، ومامرستها رضورة ملحة 

للحــاق بركــب الحيــاة، ومــا يرتتــب عليهــا مــن تأثــريات 

.)2000 ,Roblyer & Edwards( ومؤثــرات

وقــد فــرض هــذا التطــور التقنــي عــى املؤسســات 

كل  غرفــة يف  تخصيــص  تطلبــت  الرتبويــة سياســات 

التكنولوجــي، مهمتهــا  للتطويــر  مدرســة متثــل معمــال 

ورضورة  التعليميــة،  العمليــة  يف  التكنولوجيــا  دمــج 

هــذا  ولتحقيــق  حاســوبية،  مهــارات  الطلبــة  إكســاب 

الغــرض حرصــت الحكومــات بشــكٍل كبــريٍ عــى دعــم 

لهــذا  وعقــدت  شــامل،  معلومــات  مجتمــع  وتحقيــق 

الشأن قمتان عامليتان ملجتمع املعلومات يف عامي 

2003 و2005 أكدتــا فيــه رضورة ربــط جميــع املــدارس 

بتكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت، لتفعيل التواصل 

بــني املعلــم، والطالــب، واملنهــاج، مبــا يحقــق تنميــة 

الطلبــة، وتشــجيعهم عــى  لــدى  التفاعليــة  املهــارات 

العمل بروح الفريق، وتعزيز استخدام مهارات التواصل 

االجتامعي، كأن يشرتك أكرث من طالب يف الحاسوب 

الواحد، نظرا لتعذر توفري جهاز حاســوب لكل طالب، 

والفيديــو،  املتحركــة،  الصــور  اســتخدام  ميكــن  كــام 

والربامج التفاعلية يف مساعدة الطلبة عى استيعاب 

الحاســوبية  املهــارات  وتطويــر  املجــردة،  املفاهيــم 

والتعلــم  العلمــي،  البحــث  واســتثامرها يف  لديهــم، 
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الــذايت، األمــر الــذي مــن شــأنه أن ينعكــس إيجابــا يف 

زيادة درجة التنافسية يف سوق العمل )فؤاد، 2014(.

وقــد غــدت عمليــة دمــج التكنولوجيــا يف التعليــم، 

وســيلة املعلمــني للتعليــم الجيــد، وأصبــح املعلمــون 

جهــة،  مــن  الطلبــة  بــني  بالتغيــري  الخاصــة  األداة 

مــام جعــل املعلمــني  أخــرى،  مــن جهــة  والتكنولوجيــا 

يــؤدون دورا حاســام، ومفصليــا يف العمليــة التعليميــة 

.)98-83  :1994  ,Chin & Horton( التعلميــة

وقــد رتــب التقــدم التقنــي الهائــل عــى املعلمــني 

رضورة أن يكونــوا مبســتوى عــال مــن التأهيــل ميكنهــم 

من قيادة طلبتهم نحو التعلم عرب الوسائل اإللكرتونية، 

ويشتمل التأهيل املطلوب رضورة متكن املعلمني من 

مهــارات اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات، واالتصــال، 

هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر التمكــن مــن توظيــف 

التكنولوجيــا، واالعتــامد عليهــا يف العمليــة التعليميــة، 

وبشــكل يســهل عليه توظيف الوســائل التكنولوجية يف 

إيصــال املحتــوى التعليمــي إىل أذهــان الطلبــة، بشــكل 

ميــرس، ودون تعقيــد، األمــر الــذي يــؤدي بالنتيجــة إىل 

تفعيــل وزيــادة كفــاءة اإلنجــاز األكادميــي، والتحصيــل 

الــدرايس لــدى الطلبــة )فــؤاد، 2014(.

دمــج  أهميــة  عــى  واملهتمــون  الباحثــون  وركــز 

ذلــك يف  وأثــر  التعليميــة،  العمليــة  التكنولوجيــا يف 

تحســني نوعيــة مخرجــات العمليــة التعليميــة، والــذي 

العــام يف  التعليــم  برامــج  كبــرية يف  حــاز عــى حصــة 

العقديــن األخرييــن مــن القــرن املــايض، بحيــث شــكل 

رئيســاً،  مصــدراً  العنكبوتيــة  والشــبكة  الحاســوب، 

وهامــاً مــن املصــادر املســتخدمة يف عمليــة االتصــال 

والتواصــل، وتبــادل املعلومــات، بشــكٍل الفــٍت، ورسيعٍ 

يف مختلــف املجتمعــات، وحتــى الناميــة منهــا، بحيــث 

التعليــم، وأدواتــه،  التكنولوجيــا يف  اســتخدام  أصبــح 

لــدوره  الصفيــة،  الغرفــة  مؤثــراً، وأساســياً يف  مصــدراً 

الكبــري يف تطويــر املهــارات العقليــة للطلبــة، وتفعيلهــا، 

وفرصــة للطلبــة إلظهــار قدراتهــم العقليــة، وإبداعاتهــم 

الفكرية، وتغيري طرائق تفكريهم نحو األفضل، ومنحهم 

املقارنــة  عــى  تســاعدهم  جديــدة،  ابداعيــًة  أفــكاراً 

 Gregoire , Bracewell,( بــني املعــاين الذكيــة 

.)1996 ,& Laferriere

وبــرز مصطلــح تكنولوجيــا التعليــم رســميا يف أمريــكا 

االمريكيــة  الوطنيــة  الرتبيــة  جهــود جمعيــة  خــالل  مــن 

 NEA(National Educational Association(

املهنيــة  النقابــات  أكــرب  مــن  وهــي  عــام )1963(  يف 

األمريكيــة، وتضــم يف عضويتهــا املعلمــني والطلبــة يف 

املــدارس، والتدريســيني يف املعاهــد والجامعــات، 

عاملني ومتقاعدين، وعرفت تكنولوجيا التعليم بأنها: 

الدراسات واملامرسات اإلنسانية، واألخالقية التي من 

شأنها تيسري وتسهيل عملية التعلم، وتطوير األداء من 

خــالل توفــري، واســتخدام وإدارة العمليــات، واملــوارد 

 Richey,( التكنولوجيــة مبــا يخــدم العمليــة التعليميــة

.)2008 ,Ely & Silber

مشكعة الدرالة

تســعى املؤسســات الرتبويــة دومــا إىل تبســيط العمليــة 

التعليميــة، ومســاعدة الطلبــة عــى فهــم، واســتيعاب 

املحتــوى التعليمــي لحــدوث عمليــة التعلــم، املتمثلــة 

يف التعرض للمعلومة، وفهمها، واستيعابها، وتخزينها، 

واسرتجاعها عند الحاجة، فإذا مل تحدث عملية الفهم، 

واالســتيعاب، لــن تحــدث عمليــة التخزيــن، وبالتــايل لــن 

تحــدث عمليــة االســرتجاع أي ســتتوقف عمليــة التعلــم، 

وكان املعلــم يعتمــد يف الســابق عــى عمليــة التلقــني 

التــي أثبتــت يف ظــل التقــدم التكنولوجــي غــري كافيــة 

لوحدهــا يف حــدوث عمليــة التعلــم، بــل وترتــب عــى 

املعلــم أعبــاء مختلفــة تصعــب مــن مهمتــه التعليميــة، 

والتعليميــة،  الرتبويــة،  وبالتــايل صــارت املؤسســات 

وكوادرهــا مطالبــون اليــوم باســتخدام كل وســيلة ممكنــة 

يف مســاعدة املعلــم عــى ايصــال املعلومــة ألذهــان 

طلبته، ومساعدة الطلبة يف فهم، واستيعاب املحتوى 
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التعليمــي، بطريقــة ميــرسة، ودون بــذل جهــد كبــري، وقــد 

غدت عملية استخدام التكنولوجيا يف التعليم عنرصا 

مرافقــا، وال غنــى عنــه ألي عمليــة تعليميــة جيــدة، حيــث 

التكنولوجيــا، والطلبــة،  بــني  أصبــح املعلمــون وســيطا 

كونهم هم من يحددون الوسيلة التكنولوجية املناسبة 

الســتخدامها يف الصــف، وإحــداث التغيــري املنشــود 

بــدوٍر  القيــام  مــن  عنــد الطلبــة، مــام ميّكــن املعلمــني 

 Chin( رئيــٍس، وهــام يف العمليــة التعليميــة التعلميــة

.)1994 ,& Horton

الســؤال  عــن  اإلجابــة  الورقــة  هــذه  تحــاول  وعليــه 

الرئيس اآليت: ما دور استخدام التكنولوجيا يف تسهيل 

العملية التعليمية وإيصال املحتوى التعليمي ألذهان 

الطلبــة؟.

أهمية الدرالة:

اســتخدام  تعــرف دور  أن  الدراســة يف  أهميــة  تكمــن 

التكنولوجيا يف العملية التعليمية سيؤدي إىل تفعيل 

وتطويــر العمليــة التعليميــة، ومســاعدة املعلمــني عــى 

بيــرٍس،  التعليمــي ألذهــان طلبتهــم  املحتــوى  إيصــال 

مــن االحتفــاظ باملعلومــة،  الطلبــة  وســهولٍة، ومتكــني 

واســرتجاعها عنــد الحاجــة.

هدف الدرالة:

تهــدف الدراســة إىل تعــرف دور اســتخدام التكنولوجيــا 

التعليميــة، وإكســاب  العمليــة  يف تســهيل، وتبســيط 

لضــامن  التكنولوجيــا،  اســتخدام  مهــارات  املعلمــني 

بشــكٍل  الطلبــة،  التعليمــي ألذهــان  وصــول املحتــوى 

رسيعٍ، ويساعدهم عى االحتفاظ بها ملدة أطول، مام 

ينعكــس إيجابــا عــى تحصيلهــم األكادميــي، وتعاملهــم 

اإليجــايب مــع مشــكالت الحيــاة، وزيــادة قدرتهــم عــى 

حلهــا، وتطويعهــا لخدمــة اإلنســانية.

غصويفات وغ بيلات غكوالاجيا الالعية:

كانــت تصنيفــات تكنولوجيــا التعليــم املتعــارف عليهــا 

اإلنســان فقســمت ســابقا إىل:  مــع حــواس  متوافقــة 

وســائل ســمعية وتشــمل األرشطــة الســمعية، واإلذاعــة، 

وأجهــزة التســجيل الصــويت. ووســائل برصيــة: وتشــمل 

والســبورة،  واألفــالم املرئيــة،  املصــورات، والرشائــح، 

والعينــات.  والخرائــط،  واملجســامت.  واللوحــات، 

والتلفــاز،  األفــالم،  وتضــم:  ووســائل ســمعية برصيــة، 

وأجهــزة العــرض املــريئ املختلفــة )الشــهري، 2014(، 

امــا يف عــرص الحاســوب، واالنرتنــت، فقــد اصبــح لدينــا 

التطبيقــات املســتخدمة يف تكنولوجيــا  مــن  العديــد 

التعليــم ومنهــا:

الوسائط املتعددة )Multimedia(:تعد الوسائط ( 1

واألرشطــة  الفيديــو  تقنيــات  ومنهــا  املتعــددة 

تــم  التــي  التقنيــات  مــن  واملرئيــة،  الســمعيةن 

توظيفها تربويا، وظهرت بوصفها وسائل تعليمية، 

اندمجــت  املســتمر  التقنيــة  هــذه  تطــور  ومــع 

 Integrated( لتصبــح نظــام تعليميــة متكاملــة

Learning Systems(، ومــن أشــهر الوســائط 

لفيديــو،  وا لتعليمــي،  ا ز  لتلفــا ا  : املتعــددة

متعــددة  الرقميــة  واألقــراص  الرقميــة  واألرشطــة 

 Digital Versatile Discs(االســتخدام

.)””DVDs

2 ) Drill( التعليــم مــن خــالل التدريــب واملامرســة

Practice &(: يســتخدم هــذا التطبيــق يف عمليــة 

اتقــان  تعزيــز  أيضــا، وهدفــه  والتدريــب  التعليــم 

التعليــم،  بيئتــي:  يف  املســتخدمة  املهــارات 

الكثــري  توظيــف  عــى  يقــوم  حيــث  والتدريــب، 

وصــورة،  مــن صــوت،  واألدوات  الوســائل،  مــن 

ورســومات، إليصــال املحتــوى التعليمــي، وجعلــه 

ممتعــا، ومقبــوال عنــد اســتخدامه مــع الطلبــة، أو 

املتدربــني.
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الــدروس التعليمية الخاصــة )Tutorials(: ويعتمد ( 3

التفاعــيل،  الفيديــو  تقنيــة  عــى  التطبيــق  هــذا 

وأنظمــة التعلــم املتكاملــة، حيــث تتيــح للمتعلــم 

بكفــاءة،  وفهمــه،  التعليمــي،  املحتــوى  فهــم 

وفعالية، وتتيح املجال لفئة من املتعلمني ممن 

فاتهــم قــدر معــني مــن التعليــم، أو الذيــن يســعون 

إىل تعزيز معارفهم، ومهاراتهم يف مجال محدد، 

وميكن استخدامه دون االلتزام بتوقيت، أو مكان 

محدديــن، مــام أعطــى هــذا التطبيــق فعاليــة قويــة 

يف معظــم املواقــف التعليميــة، ملــن فاتهــم قطــار 

التعليــم يف الوقــت املحــدد، أو ألولئــك الذيــن 

أو  كان  منازلهــم ألي ســبب  مغــادرة  ال ميكنهــم 

املســاجني الذيــن يقضــون مــدة محكوميتهــم.

وهــو تطبيــق تعليمــي ( 4  :)Simulation( املحــاكاة

يقــوم عــى متثيــل مواقــف معينــة قريبــة من الواقع، 

لكن من الصعب توفريها يف بيئة التعلم الفعلية، 

مثال ذلك: بعض التجارب، واملامرسات العلمية 

كإصــالح أداة، أو وســيلة، أو تشــغيل جهــاز معــنّي، 

مهــارات  تنميــة  دوراً يف  التطبيــق  هــذا  ويــؤدي 

التفكــري، والتحليــل، ويســهم يف تطبيــق مــا مــورس 

يف الواقــع عــى بعــض املواقــف التعليميــة.

5 ) :)Instructional Games( التعليميــة االلعــاب 

وروح  املتعــة،  مــزج  إىل  التطبيــق  هــذا  يســعى 

الدعابــة، واللعــب يف العمليــة التعليميــة، وميتــاز 

معلومــات  وإثــراء  العاليــة،  التعليميــة  بقيمتــه 

الطالــب املســتقبل لهــا، وإثرائهــا، مــام يزيــد مــن 

للتعليــم. تشــوقه  عمليــة 

6 ) Problem Solving( ــكالت ــل املش ــات ح برمجي

تركــز  التــي  التطبيقــات  مــن  وهــي   :)Software’s

عى مشــكلٍة، أو أكرث، والبحث عن حٍل أو حلول 

منطقية وعملية لها، من خالل تشخيص املشكلة 

تشخيصا دقيقا، وتحديدها بشكٍل صحيحٍ، وبعد 

ذلــك اقــرتاح بدائــل لحلهــا، بالرتكيــز عــى مهــارات 

عــى  املتعلمــني  وتشــجيع  والتحليــل،  التفكــري، 

اســتنباط حلــول ابتكاريــة، وإبداعيــة مناســبة لهــا.

7 ) :)Interactive Smart Board( اللوحــات التفاعلية

تفاعليــة  تعلــم  يقــوم عــى لوحــات  وهــي تطبيــق 

تــم تصميمهــا لتتــالءم مــع الحاســوب، وتطبيقاتــه، 

اللوحــات  هــذه  وتســتخدم  التعليميــة،  وبرامجــه 

يف كتابة، وعرض البيانات، واملعلومات، بغض 

النظــر عــن كونهــا نصوصــاً، أو اصواتــاً، أو صــوراً، أو 

افالماً، وتخزينها واستعادتها، وتبادلها، واستخدم 

البيانــات )Data Base( واالنتقــال مــن  قواعــد 

 )Internet( العنكبوتيــة  الشــبكة  إىل  خاللهــا 

وتصفــح البيانــات، وعرضهــا بطريقــة تفاعليــة.

8 ) Office Software( حــزم الربمجيــات املكتبيــة

املكتبيــة  الربمجيــات  حــزم  Packages(: ظهــرت 

يف مثانينيات القرن العرشين، ولها استخدامات 

العمليــة  تعزيــز  يف  دورهــا  وأثبتــت  عديــدة، 

معالجــة  برمجيــة  اســتخدام  مثــل:  التعليميــة، 

لتــي  ا  )Word Processing ( الكلــامت 

مهــارات  الطلبــة  تعليــم  يف  بفعاليــة  اســهمت 

االلكرتونيــة  الجــداول  وبرامــج  والقــراءة،  الكتابــة 

)Electronic Spreadsheets( حيث عملت 

عــى تطويــر معــارف الطلبــة ومهاراتهــم يف مجــال 

اعــداد املعــادالت اللرياضيــة وصياغتهــا، وإجــراء 

املختلفــة. الحســابية  العمليــات 

9 ) Electronic( ــة ــج االلكروني ــوعات والربام املوس

تســهم   :)Encyclopedias & References

املوســوعات واملراجــع االلكرتونيــة يف إتاحــة كــم 

كبــري مــن البيانــات، واملعلومــات، املتوافــرة يف 

قواعــد البيانــات، مــام جعــل مــن عمليــة الحصــول 

عليها لغايات البحث العلمي أمراً سهالً ويسرياً، 

فضــالً عــن إمكانيــة نســخها عــى وســائط تســجيل 

بهــا، واالســتفادة منهــا يف  مختلفــة، واالحتفــاظ 

التعليميــة. العمليــة 
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10 ) Data Communication( شبكات االتصال البيانية

Networks(: انتــرشت هــذه التقنيــة يف البيئــات 

اســتخدامها يف عمليــة  انتشــار  مــع  التعليميــة، 

واملنظومــات  الطلبــة  بــني  والتواصــل  االتصــال 

 ، ت نــا لبيا ا فــري  تو ل  خــال مــن   ، لتعليميــة ا

واملعلومــات، وحفظهــا، وتخزينهــا، واســرتجاعها، 

وتوظيفهــا، واالســتفادة منهــا عنــد الحاجــة، األمــر 

الذي ســهل ورّسع حركة البيانات، واملعلومات، 

منهــا. وعــدد املســتخدمني، واملســتفيدين 

11 ) D i g i t a l ( لرقميــة  ا يــو  لفيد ا ت  مؤمتــرا

مؤمتــرات  اســهمت   :)Videoconference

الفيديــو الرقميــة يف تســهيل عمليــة االتصــال مــن 

مكانــني مختلفــني مــن خــالل نواقــل، ومســتقبالت 

عــن  املؤمتــرات  عقــد  عمليــة  وســهلت  معينــة، 

بُعــد، وبشــكٍل تزامنــي، أو غــري تزامنــي، وتتطلــب 

توافــر تقنيــات خاصــة، وشــبكات اتصــال، وتــؤدي 

هــذه التقنيــة إىل التواصــل الفعــال بــني البيئــات 

التعلــم. وتوفــري  والطلبــة،  التعليميــة، 

اإلنرنــت )The Internet(: نشــأت تقنيــة االنرتنــت ( 12

القــرن العرشيــن، وتضــم شــبكات  يف ســتينيات 

اإلنرتنــت عــرشات، أو مئــات االالف مــن شــبكات، 

وقواعــد البيانــات، يف مختلــف أرجــاء املعمــورة، 

ومع تزايد استخدام اإلنرتنت، ودخوله كل بيت، 

شــكل إضافــة نوعيــة لحقــل التعليــم مبــا ميكــن أن 

ونقــل  والتواصــل،  االتصــال،  ســهولة  مــن  توفــره 

البيانــات، واملعلومــات.

دواعي ااخذ رالاكوالاجيا ر الالعية

دراســة يف   )2004  ,Kmitta & Davis( أجــرى 

امريــكا، تــم فيهــا إجــراء عمليــة تحليــل محتــوى لعــدد مــن 

األدبيــات العلميــة املتعلقــة بتكنولوجيــا التعليــم، وأثــره 

عى العملية التعليمية التعلمية، خلص الباحثان فيها 

إىل وجــود أثــٍر إيجــايٍب، الســتخدام تكنولوجيــا التعليــم 

يف العملية التعليمية التعلمية، عى كفاءة التحصيل 

االكادميــي للطلبــة، وأن عمليــة دمــج التكنولوجيــا يف 

الحفــاظ عــى  مــن شــأنه اســتمرار  التعليميــة  العمليــة 

الدور التنافي الذي تتبؤاه أمريكا يف مجال االقتصاد 

العاملــي.

وهناك دواٍع مختلفة بررت األخذ بالتكنولوجيا يف 

التعليم ومنها )الجندي، 2011(:

التقــدم ( 1 مــن مســايرة  والطلبــة  متكــني املعلمــني 

يف  التكنولوجيــا  يــا  قضا يف  تعقيــدا  األشــد 

العامــة. املجــاالت 

تشــجيع الطلبــة عــى اكتســاب تطبيقــات املعرفــة ( 2

التــي متكنهــم مــن حــل املشــكالت التكنولوجيــة 

العلميــة.

نحــو حــب االطــالع، والبحــث ( 3 تنميــة االتجاهــات 

اإلبداعيــة. العلمــي، واملهــارات 

املجــاالت ( 4 يف  لتكنولوجــي  ا لوعــي  ا تنميــة 

. يــة د القتصا وا  ، عيــة الجتام ا

عــى ( 5 كبــريٍ  بشــكٍل  الســكان  أعــداد  تزايــد  رتــب 

بالوســائل  االســتعانة  التعليميــة  املؤسســات 

التعليــم،  يف  الحديثــة  التكنولوجيــة  التعليميــة 

مــن  قــدر  أكــرب  لتحقيــق  أنظمــة جديــدة  وابتــداع 

التكنولوجيــة. األجهــزة  باســتخدام  والتعلــم  التفاعــل، 

أدى تزايد املعرفة، والعلوم يف مختلف املجاالت، ( 6

وقلــة الوقــت املتــاح للطلبــة لفهمهــا، واســتيعابها، 

واإلملــام الجيــد بهــا إىل اســتخدام التكنولوجيــا يف 

التعليــم، مــن أجــل تقديــم هــذه املعــارف، بوقــت 

أقــرص، وجهــد أقــل، وكلفــة أرخــص.

مســتوى ( 7 بــني  موجبــة  طرديــة  عالقــة  وجــود 

خــالل عمليــة  مــن  املهنــي،  والتطــور  املــدرس، 

أن  عــن  فضــالً  التعليــم،  يف  التكنولوجيــا  دمــج 

الطلبــة الذيــن يتلقــون العلــم عــى أيــدي معلمــني 

عــى درجــة عاليــة مــن املهنيــة، واالحــرتاف، يف 

استخدام التكنولوجيا، والحاسوب، داخل الغرفة 
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الصفيــة، كانــوا بســوية تحصيليــة أعــى مــن أقرانهــم 

الذين مل يستفيدوا من استخدام التكنولوجيا يف 

.)1998 ,Wenglinsky( التعليــم والحوســبة

مميزات وااائد الاطدام الاكوالاجيا ر 
الالعية

حتى تتمكن املؤسسات التعليمية من النجاح، عليها 

مواكبة التطور املتســارع يف التكنولوجيا، وتتفاعل مع 

املتغريات بالرسعة ذاتها، حيث رتب التفجر املعريف 

يف مجــال املعلومــات، واالتصــال، الــذي يعــم العــامل 

اليــوم، رضورة إعــادة صياغــة جديــدة لــكل مــن: املعلــم، 

والطالــب، واملنهــاج، حيــث أنهــم مل يعــودوا العنــارص 

الوحيــدة يف التعليــم، حيــث أصبــح لهــم رشكاء مثــل: 

وقواعــد  واالنرتنــت،  والصحافــة،  والتلفــاز،  اإلذاعــة، 

البيانــات، والحواســيب، والوســائل التقنيــة الحديثــة، 

التواصــل االجتامعــي، وعليــه فهنــاك فوائــد  ووســائل 

جمة الستخدام التكنولوجيا يف التعليم ميكن إجاملها 

يف مــا يأيت)اســامعيل، 2015(:

القــدرة عــى متابعــة املتعلمــن: ميكــن مــن خــالل ( 1

اســتخدام التكنولوجيــا متابعــة املتعلمــني تربويــاً، 

مــن  وذلــك  وذويهــم،  معلميهــم  مــن  وأكادمييــاً 

خالل الدخول إىل املوقع اإللكرتوين للمدرســة، 

ومشاهدة ما يتضمنه من وثائق تخص املعلمني، 

خاللــه  مــن  املعلمــون  ويتمكــن  واملتعلمــني، 

الدخول إىل ملفات طلبتهم، وتحديث حالتهم، 

ورصــد عالماتهــم، ويكــون هــذا األمــر متاحــا ألوليــاء 

االمــور، ملتابعــة تقــدم أبنائهــم الــدرايس، وميكــن 

ايضــا لــإلدارة مراقبــة التقــدم األكادميــي للطلبــة، 

واألداء التدريــي للمعلــم، وســلوكه داخــل غرفــة 

الصــف.

القــدرة عــى الدخــول إىل املكتبــة اإللكرونيــة: ( 2

بحيث تتضمن املكتبة بعض الكتب املسموعة، 

االلكرتونيــة،  والكتــب  املرئيــة،  واملحــارضات 

مصنفــة حســب التخصــص، بشــكل يســّهل عــى 

املتعلمــني الوصــول إليهــا، وتكــون متاحــة االطــالع 

عليهــا مــن خــالل رقــم خــاص بــكل متعلــم، ويتمكــن 

املعلمون من إضافة كل ما يســتجد عى قاعدة 

البيانــات الخاصــة باملكتبــة.

القــدرة عــى التعليم عــن بُعــد: يســاعد اســتخدام ( 3

التكنولوجيــا الحديثــة يف التواصــل عــن بُعــد مــع 

واحــدة  بيانــات  قاعــدة  خــالل  مــن  املتعلمــني، 

أكانــت  ســواء  التعليميــة  مبؤسســتهم  خاصــة 

أم كليــة، ام جامعــة. مدرســة، 

ميكــن توظيــف التكنولوجيــا يف األلعــاب الرتبويــة ( 4

لألطفــال، ال ســيام املعاقــني منهــم، فيتــم تصميــم 

برامــج مختلفــة تتناســب مــع درجــة إعاقــة الطالــب 

عليهــم  ويوفــر  املعلمــني،  كفــاءة  مــن  يزيــد  مــام 

الوقت، والجهد، يف تعليم هذا الطالب املعاق 

نفســه، ليتمكــن مــن مواكبــة زمالئــه، بحيــث ميكــن 

الطالــب  وتزويــد  الصفيــة،  الحصــص  تخزيــن 

منهــا يف  بهــا، ملراجعتهــا، واالســتفادة  املعــاق 

وقتــه الخــاص، فــال يصــاب املعلــم، أو الطالــب 

غــريه،  واحــد دون  لطالــب  الــرشح  مــن  بامللــل، 

وعــى حســاب وقــت االخريــن.

فيــه  أوضحــت  تقريــراً  اليونســكو  أصــدرت  وقــد   

مميــزات اســتخدام التكنولوجيــا يف التعليــم والتــي 

:)2011 يأيت)الخرطبيــل،  فيــام  متثلــت 

توفري بيئة اتصال واسعة.( 5

توفري مصادر عديدة للمعلومات.( 6

مــن ( 7 كبــري  لعــدد  وتوافرهــا  املعلومــات،  اتاحــة 

املســتهدف. الجمهــور 

تقديم التسهيالت الالزمة للبحث العلمي.( 8

مرايل دمث الاكوالاجيا ر الالعية:

ملــا كانــت عمليــة دمــج التكنولوجيــا يف التعليــم تعنــي 

العمليــة  يف  االنرتنــت،  وأدوات  الربمجيــات،  دمــج 
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التعليميــة التعلميــة مــن قبــل املعلمــني، واملدرســني، 

وتحصيلهــم  الطلبــة،  أداء  مســتوى  تحســني  بهــدف 

تعليميــة  بيئــة  وتوفــري  اإلنجــاز،  وترسيــع  األكادميــي، 

التكنولوجيــا يف  فــإن عمليــة دمــج  صحيــة، ومناســبة، 

 Donna, Joe( التعليــم متــر بأربــع مراحــل رئيســة هــي

:)2003  ,& Bruce

ويقصــد باالســتعداد  للتعلــم:  مرحلــة االســتعداد 

اإلمكانــات،  لــه  توافــرت  مــا  اذا  للتعلــم  الفــرد  قابليــة 

عليــه،  جديــد  هــو  مــا  لتعلــم  املناســبة  والظــروف 

وتبــني هــذه املرحلــة قابليــة املعلمــني، واســتعدادهم 

والربمجيــات  واملعــدات،  الوســائل،  الســتخدام 

التكنولوجية املناسبة إلحداث عملية التعليم والتعلم، 

والتعامــل اإليجــايب معهــا، وميكــن اعتبــار هــذه املرحلــة 

معــربة عــن االســتعداد، والرغبــة األوليــة دون االســتخدام 

التعليميــة. للوســيلة  الحقيقــي 

التجريــب: ومتثــل هــذه املرحلــة عمليــة  مرحلــة 

االســتخدام البســيط للوســيلة التكنولوجية يف العملية 

أنفســهم،  املعلمــني  قبــل  مــن  التعلميــة  التعليميــة 

ودون أي مشــاركة تذكــر مــن قبــل الطلبــة، ويســتخدمها 

املعلمــون بشــكٍل غــري دائــم بــل متقطــعٍ، وعــى فــرتات 

قــد تكــون متباعــدة.

ويف  )التفاعــل(:  التكنولوجــي  الدمــج  مرحلــة 

الوســائل  أو  الوســيلة،  اســتخدام  يتــم  املرحلــة  هــذه 

التكنولوجيــة يف العمليــة التعليميــة التعلميــة، بشــكٍل 

متــواٍز،  بشــكٍل  والطلبــة  املعلمــني،  ِقبــل  مــن  دائــٍم 

املحتــوى  إليصــال  يســتخدمها  فاملعلــم  ومشــرتك، 

يســتخدمونها  والطلبــة  الطلبــة،  ألذهــان  التعليمــي 

واســتيعابها، متهيــدا  الســتقبال املعلومــة، وفهمهــا، 

بعــد. مــا  واســرتجاعها يف  لتخزينهــا 

وتعــد هــذه املرحلــة  )التمّيــز(:  اإلبــداع  مرحلــة 

اجتيــازه  بعــد  الفــرد إىل  اليهــا  يصــل  الهــرم، وال  رأس 

مــن  املعلــم  يتمكــن  وعندهــا  الســابقة،  للمراحــل 

اســتخدام التكنولوجيــا بشــكٍل فعــاٍل، ومتطــور، بحيــث 

الداخلــة  املتغــريات  تضمــني  مــن  املعلمــون  يتمكــن 

يف هــذه العمليــة، وتطويرهــا، وتحســينها، مبــا يخــدم 

العملية التعليمية التعليمية، وينعكس عى مخرجاتها 

املتمثلــة بطلبــة عــى ســوية عاليــة، وتحصيــل أكادميــي 

جيــد، ينعكــس إيجابــا عــى حياتهــم العملية، والعلمية.

التوصيات: يف ضوء ما ورد يف هذه الورقة العلمية 

من أفكار يويص الباحث مبا يأيت:

دمــج ( 1 إىل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارات  تســعى  ان 

التعلميــة  التعليميــة  العمليــة  يف  التكنولوجيــا 

وتزويــد  الحديثــة،  الربمجيــات  توفــري  خــالل  مــن 

بهــا. املــدارس 

قيــام وزارات الرتبيــة والتعليــم يف العــامل بتشــجيع ( 2

املعلمــني عــى اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة 

التعلميــة  التعليميــة  العمليــة  املــدارس يف  يف 

العمليــة  يخــدم  ومبــا  الصفيــة،  الغــرف  داخــل 

التعليميــة.

رضورة إخضــاع املعلمــني يف املــدارس لــدوراٍت ( 3

تدريبيٍة، عى استخدام الوسائل التكنولوجية يف 

التعليــم، وإرشاكهــم يف ورٍش تدريبيــٍة، وإرســالهم 

إىل مؤمتــراٍت علميــٍة حــول هــذا املوضــوع.

الجامعــات، ( 4 تثقيــف املعلمــني وأســاتذة  رضورة 

التعليــم،  يف  التكنولوجيــا  اســتخدام  بأهميــة 

وإدمــاج الطلبــة يف العمليــة التعليميــة، وتدريــب 

التكنولوجيــة  الوســائل  اســتخدام  عــى  الطلبــة 

خــالل  مــن  والتواصــل  والتعلــم،  التعليــم،  يف 

اإللكــرتوين،  والربيــد  التعليمــي،  الحاســوب 

العنكبوتيــة. والشــبكة 

تبــادل ( 5 عــى  والتعليــم  الرتبيــة  وزارات  تشــجيع 

االبداعيــة،  أفكارهــم  مــن  لالســتفادة  الخــرباء 

الواقــع، مبــا  أرض  عــى  تطبيقهــا  كيفيــة  وتعــرف 

يحقــق األهــداف العلميــة، والعمليــة مــن العمليــة 

التعلميــة. التعليميــة 

التــي ( 6 اإلبداعيــة  واملشــاريع  األعــامل  اعتــامد 
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يقدمهــا معلمــو املــدارس وأســاتذة الجامعــات، 

يف اســتخدام التكنولوجيــا، ودمجهــا يف العمليــة 

التعليمية كأحد املحاور املعتمدة يف الرتقيات، 

تقدمهــا  التــي  والجوائــز  والحوافــز،  واملكافــآت، 

ملنتســبيها  العــايل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارات 

املبدعــني.

املصادر واملراجع

اســامعيل: ضحــى، )2015(، فوائــد اســتخدام التكنولوجيــا يف 

/com.http://mawdoo3 ،التعليــم

الجنــدي: أروى الســعيد )2011(، دواعــي االخــذ بالتكنولوجيــا 

https://boltiawiki.wikispaces. التعليــم،  يف 

com/file/view

الخرطبيل: داليا محمود، )2011(، واقع مرشوع دمج التكنولوجيا 

يف التعليم واتجاهات املدربني واملتدربني نحوه: دراســة 

ميدانية يف محافظة دمشــق، رســالة ماجســتري غري منشــورة 

مقدمة إىل كلية الرتبية بجامعة دمشق، سوريا.

والتدريــب:  التعليــم  “تقنيــات   ،)2014( عجــالن،  الشــهري: 

التأثــري”،  وآفــاق  النوعــي  للتغــري  منهــج عمــيل لالســتجابة 
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)لو أتيح يل الحكم لبدأت بإصالح اللغة( كونفيشيوس.

تعّد اللغة العربية من أهم اللغات الحية يف عرصنا 

الحــايل، ومــام يؤكــد ذلــك كــرثة عــدد املتحدثــني بهــا، 

وزيــادة املقبلــني عــى تعلّمهــا مــن غــري الناطقــني بهــا، 

والكليــات  الجامعــات  مــن  الكثــري  اهتمــت  هنــا  ومــن 

واملعاهــد التعليميــة يف الــدول العربيــة وغــري العربيــة 

حــول العــامل بتكثيــف جهودهــا لتعليــم العربيــة وبخاصــة 

لغري العرب، ووضعت الكثري من الربامج لهذا الهدف، 

التعليــم  مــن املناهــج يف مراحــل  العديــد  وصممــت 

املختلفــة التــي تناســب الدارســني. ويف اإلطــار نفســه 

كان للمؤمتــرات والنــدوات واللقــاءات العلميــة دور بــارز 

يف توثيــق عــرى الروابــط بــني هــذه املؤسســات، وبــني 

العلامء واملهتمني باللغة العربية؛ رغبة منها يف دراسة 

واقــع تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، وكشــف 

التــي تواجــه مســريتها، وإبــراز  التحديــات والصعوبــات 

الجهود املبذولة يف ذلك يف أقطار العامل املختلفة.

ومن هذا املنطلق، ويف ضوء واجب خدمة اللغة 

العربيــة الــذي يفرضــه علينــا الواقــع واملســتقبل جــاءت 

ورقــة العمــل هــذه متمثلــة يف دراســة ميدانيــة هدفــت 

إىل معرفــة األغــراض التــي يــدرس مــن أجلهــا غــري العــرب 

العربية يف املؤسسات واملعاهد التعليمية املختلفة 

املعيقــات  معرفــة  إىل  إضافــة  عــامن،  ســلطنة  يف 

أثنــاء الدراســة، وتقديــم توصيــات  التــي تواجههــم يف 

بسبل التغلب عى التحديات التي تعرتض طريقهم. 

مــن  عــى عينــة قدرهــا )103  الدراســة  وقــد طُبّـــقت 

الدارســني ذكــوًرا وإناثـًـا( مــن خــالل اإلجابــة عــن فقــرات 

استبانة تكونت من )27( مفردة توزعت عى محورين 

العربيــة،  اللغــة  تعلــم  مــن  األهــداف  أساســيني، هــام 

التعلــم.  أثنــاء  الــدارس يف  تواجــه  التــي  واملعيقــات 

وتســعى الدراســة الحاليــة إىل االســتفادة مــن النتائــج 

العربيــة  اللغــة  تعليــم  إليهــا يف تطويــر  التــي توصلــت 

للناطقــني بغريهــا يف الســلطنة، والعمــل عــى تــاليف 

نقــاط الضعــف، والتغلــب عــى اإلشــكاالت املصاحبــة 

للعمليــة التعليميــة التعلميــة، ويف ضــوء النتائــج التــي 

أظهرتها الدراسة جاءت التوصيات واملقرتحات داعمة 

للهــدف منهــا.

نانًيا: الجانب الوظري لعدرالة.

1( أهمية غلعية العتة اللررية لت  الوانلا رثا

أحــد  بهــا  الناطقــني  لغــري  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يعــد 

االتجاهــات التــي نالــت اهتامًمــا كبــريًا يف اآلونــة االخــرية 

مــن القــرن العرشيــن وبدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن، 

وكــرثت الدراســات والبحــوث التــي تركــز عــى املتعلــم 

أخــرى  لغــة  تعلــم  مــن  املختلفــة  وأغراضــه  وحاجاتــه 

غــري لغتــه، وبالتــايل بــرزت املطالبــة بتدريــس اللغــات 

املتعلمــني،  حاجــة  مــع  تتــامىش  خاصــة  ألغــراض 
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التعليميــة  مؤسســاتها  يف  ممثلــة  الــدول  فانطلقــت 

بهــذا  املرتبطــة  والربامــج  املناهــج  بوضــع  املختلفــة 

املجــال، ومــن املعلــوم أن بنــاء هــذه املناهــج والربامــج 

ال يؤيت مثاره إال بدراسة حاجات املتعلمني وأغراضهم 

باعتبارهــا الركائــز األساســية، واألســس التــي تقــوم عليهــا 

هــذه املناهــج؛ فبمعرفتهــا يتــم الرتكيــز عــى الحاجــات 

الفعلية، واالقتصاد يف وقت التعلم والجهد املبذول 

يف ذلــك برشيًــا وماديًــا.

وتتســم اللغــة العربيــة بأهميــة كبــرية دعــت العديــد 

عــى  واإلقبــال  تعلمهــا،  إىل  بهــا  الناطقــني  غــري  مــن 

دراســتها وتتبلــور هــذه األهميــة يف اآليت:

ــة: فاللغــة العربيــة هــي اللغــة التــي  ــة الديني األهمي

أكانــوا  دينهــم ســواء  أمــر  بهــا املســلمون يف  يتعامــل 

يتكلمونها أم ال، فقراءة القرآن ال تتم إال بها، لذلك كان 

القــرآن الكريــم وال يــزال حافــزا للمســلمني لتعلــم اللغــة 

العربيــة )شــيخاين، 2001، 14(.

األهميــة الحضارية: تســتمد اللغــة العربيــة قيمتها – 

فضــال عــن أنهــا لغــة القــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف 

العربيــة  تــراث األمــة  الــذي يجمــع  الوعــاء  مــن كونهــا   -

القــرآن  بفضــل  أصبحــت  وقــد  والحضــاري،  الفكــري 

الكريم، والحضارة اإلسالمية، وجهود علامء املسلمني 

عــى مــر العصــور يف مقدمــة اللغــات الحيــة، فســاعد 

ذلــك عــى بقائهــا وانتقالهــا مــن جيــل إىل جيــل.

ــة: نظــرًا ألهميــة املوقــع الجغــرايف  ــة العاملي األهمي

االسرتاتيجي للدول العربية، ولتوافر الرثوات الطبيعية، 

والســيام النفــط، ازداد اهتــامم دول العــامل باملنطقــة 

العربية؛ فأصبحت مركز استقطاب لكثري من الشعوب، 

وأدى ذلــك إىل احتــكاك هــؤالء باللغــة العربيــة، ويف 

املقابــل بــدأت اللغــة العربيــة تنتــرش يف رقعــة جديــدة 

الجيــدة  الظــروف االقتصاديــة  نتيجــة  العــامل  مــن هــذا 

أحيانًــا التــي شــجعت العــرب عــى االندمــاج مــع اآلخــر 

للسفر والسياحة والتجارة، وغريها من رضوب الحياة، 

والظــروف االقتصاديــة الصعبــة يف بعــض األحيــان التــي 

كانــت ســببًا يف هجــرة كثــري مــن العــرب إىل مختلــف 

بلــدان العــامل، وتعاملهــم واندماجهــم مــع غــري الناطقني 

بالعربية، األمر الذي شجع الطرف اآلخر عى االهتامم 

مبعرفــة اللغــة العربيــة مــن مصادرهــا املختلفــة )زهــران، 

.)35-32 ،2013

وقد زاد االهتامم بتعلم اللغة العربية من الناطقني 

بغريها بعد أحـداث سبتمرب 2001م، التي تنبه الغرب 

والقصــور يف  الخلــل  بعــض مواطــن  مــن خاللهــا إىل 

دراســة اللغــات الرشقيــة وال ســيام اللغــة العربيــة، فــزاد 

اهتاممهــم بتعليمهــا ألغــراض خاصــة عســكرية كانــت أو 

اقتصاديــة أ, سياســية، إضافــة إىل أن مفهــوم العوملــة 

والتجــارة الحــرة لهــام دور أيًضــا يف زيــادة الحاجــة تعليــم 

العربيــة ألغــراض خاصــة )التنقــاري، نســخة إلكرتونيــة، 

د.ت(.

العربيــة عــى  للغــة  العامليــة  تقتــرص األهميــة  ومل 

الجانــب االقتصــادي فقــط، بــل أصبحــت العربيــة لهــا 

ركيــزة  يُعتــرب  الــذي  التقنــي  كبــرية يف املجــال  أهميــة 

أثبتــت  فقــد  الراهــن،  الوقــت  يف  العلمــي  التقــدم 

بعــض الدراســات أن اللغــة العربيــة تتقــدم عــى كثــري 

مــن اللغــات املعــارصة يف كونهــا أكــرث اللغــات وضوًحــا 

مــن حيــث الصــوت يف اســتخدامات الحاســب اآليل 

)الضبيــب، 2001، 30(.

ويساعد احتكاك اللغة العربية بغريها من اللغات 

إىل تطورهــا وزيــادة ثرائهــا؛ فهــي تتكيــف يف اســتقبال 

األخــرى، وتدخلهــا يف  اللغــات  مــن  كلــامت جديــدة 

محيطهــا الواســع بأســاليب مختلفــة، وهــي يف الوقــت 

نفســه تؤثــر يف اللغــات األخــرى بإدخــال كلــامت عربيــة 

مســريتها  عــرب  العربيــة  للغــة  حــدث  مــا  وهــو  فيهــا، 

التاريخيــة العريقــة؛ حيــث “غــدت قــوام لغــات عديــدة 

املليــار  عــى  أرىب عددهــا  التــي  اإلســالمية  لألقــوام 

شــخص موزعــني عــى أكــرب رقعــة جغرافيــة مــن العــامل” 

)التميمــي، 2010، 63(، وبــذا أصبحــت العربيــة اليــوم 

واحــدة مــن اللغــات الســت املعتمــدة التــي تكتــب بهــا 
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وثائــق األمــم املتحــدة )وهــدان، 2010، 6(.

مــن هنــا نجــد أن تعلــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة أو 

أجنبيــة رضورة فرضتهــا أســباب اقتصاديــة، وسياســية، 

وحضاريــة ودينيــة.

2( أهداف غلعة العتة اللررية وغلعيمثا لت  الوانلا 
رثا

نظــرًا ألن تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا عمليــة 

هادفة، كان ال بد أن تنطلق من أهداف معينة تســعى 

إىل تحقيقهــا. وعليــه يجــب أن تكــون هــذه األهــداف 

متكاملــة  ســليمة،  ومصاغــة صياغــة  املنهــج  واضحــة 

للتحقيــق  وقابلــة  املســتويات،  وواضحــة  الجوانــب، 

)جوهــر، نســخة إلكرتونيــة د.ت(

فقــد  وتعليمهــا،  العربيــة  تعلــم  أهــداف  وتتعــدد 

مــن  العديــد  وجــود  إىل   )2014( الصلتيــة  أشــارت 

األهداف التي تدفع غري الناطقني بالعربية إىل اإلقبال 

عى تعلم اللغة العربية، منها أهداف عامة ترتكز يف:

أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية ومميزاتها 

من حيث األصوات واملفردات والرتاكيب واملفاهيم.

أن ميارس الطالب اللغة العربية بطريقة تقرتب من 

الطريقة التي ميارسها بها الناطقون باللغة العربية يف 

ضوء مهاراتها األساسية األربع.

العربيــة، وخصائــص املجتمــع  الثقافــة  يتعــرف  أن 

العــريب ومميزاتــه.

أن يتمكــن الطالــب املســلم غــري العــريب مــن قــراءة 

القــرآن الكريــم، وتعاليــم الديــن اإلســالمي.

3( الاحديات واملليلات الاي غااجه داري العتة 
اللررية الوانلا رت ها

توجــد العديــد مــن املعيقــات التــي تواجــه الطلبــة غــري 

الناطقــني باللغــة العربيــة عنــد إقبالهــم عــى تعلمهــا، 

وقــد يعــود ذلــك إىل عــدة أســباب منهــا، أن اللغــات 

األخــرى كاللغــة اإلنجليزيــة مثــال نجــد أن أهلهــا اندفعــوا 

تعليــم  تحكــم  ونظريــات  وأســس  مناهــج،  وضــع  إىل 

لغاتهــم منــذ فــرتة طويلــة، وأولـَـوا عنايــة خاصــة للناطقــني 

قــاد إىل ظهــور نظريــات جديــدة  مــام  أخــرى،  بلغــات 

فصــارت  وتعلمهــا،  األجنبيــة  اللغــات  تعليــم  تحكــم 

يحتــذى  اإلنجليزيــة – عــى ســبيل املثــال - نوذًجــا 

العربيــة  امليــدان. ويف املقابــل ســارت  هــذا  بــه يف 

رب، واســتطاعْت  الــدَّ يف بدايــة مشــوارها عــى هــذا 

تتميّــز  التــي  والخصائــَص  تتناســب  مناهــج  تحــدد  أن 

يعــة  بهــا، ولكــن هــذه الجهــود مل تواكــب الُخطَــى الرسَّ

يف هــذا املجــال؛ فظهــرت نتيجــة ذلــك العديــد مــن 

العقبــات يف تعليمهــا للناطقــني بغريهــا. )التنقــاري، 

إلكرتونيــة، ن. ت( نســخة 

فاللغــة العربيــة مل تحــظ مبــا يكفــي مــن الدعــم؛ إذ 

مل تكــن هنــاك أي مؤسســة لغويــة بنيــت لتوفــري كل مــا 

يحتــاج إليــه املتعلــم األجنبــي إلجــادة هــذه اللغــة، فــكل 

الــدول هــو معاهــد تعليــم اللغــة  مــا يوجــد يف بعــض 

برامــج تعليميــة عــى مســتويات معينــة  تقــدم  العربيــة 

فقــط، إال أنهــا مل تقــدم مثــل مــا قدمتهــا تلــك املعاهــد 

إلكرتونيــة،  اللغــة اإلنجليزيــة. )جوهــر، نســخة  لتعليــم 

د.ت(.

عمشــة  وأبــو  الفاعــوري  الحقيقــة  هــذه  ويؤكــد 

)2005( يف دراســتهام بــأن الفــارق بــني تعليــم العربيــة 

لغــري أهلهــا وبــني تعليــم اللغــات األخــرى، أّن اللغــات 

األخرى كان االهتامم بها منذ عرشات السنني، بدوافع 

الحكومــات، وقّدمــت حولهــا  مــن  شــخصية، وبدافــع 

أبحــاث ومؤمتــرات ونــدوات كثــرية، بينــام ال يــزال ميــدان 

تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا يف خطواتــه األوىل، 

فمن الطّبيعي أن يواجه املهتمون بتعليم اللغة العربيّة 

للناطقــني بغريهــا عقبــاٍت كثــرية.

ويرجع الخويل )2011( وجود مشكالت يف تعليم 

العربيــة لغــري الناطقــني بهــا إىل مجموعــة مــن األســباب، 

منهــا مــا يتعلــق باملعلــم كضعــف إعــداده، وقلــة خرباتــه 

يف طرق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، ومنها 

مــا يعــود إىل الطالــب، كضعــف الدافــع لديــه إىل تعلــم 

بينــام يرجــع بعضهــا إىل املناهــج مــن  اللغــة العربيــة، 
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حيــث عــدم مناســبتها مليــول الطــالب واحتياجاتهــم، 

وبعدهــا عــن الوظيفيــة، ومنهــا مــا يتعلــق باملــكان الــذي 

عــدم  مــن حيــث  العربيــة  اللغــة  الطــالب  فيــه  يــدرس 

مناســبته للدارســني.

ومن أنواع املعيقات التي يواجهها متعلمو العربية 

غــري الناطقــني بهــا مــا جــاء يف العديــد مــن املقــاالت 

“أســامء  مقــال  جــاء يف  مــا  بينهــا  ومــن  والدراســات، 

عبدالرحمــن” بعنــوان: )املشــكالت اللغويــة يف تعليــم 

لغــة الضــاد وجــودة التعليــم يف ماليزيــا)؛ حيــث بينــت 

أبــرز املشــكالت التــي تواجــه برامــج تعليــم اللغــة العربيــة 

تتعلــق  تربويــة  ومنهــا: مشــكالت  املاليزيــني،  للطلبــة 

بعمليــة التعليــم والتعلــم، مبــا فيهــا املعلــم، واملتعلــم، 

والكتــاب املــدريس، ومشــكالت لغويــة ناشــئة بســبب 

ومشــكالت  اللغتــني،  بــني  اللغــوي  النظــام  اختــالف 

اجتامعيــة متمثلــة يف ظــروف بيئــة الطــالب واملدرســة، 

واملناهج الدراسية، وما يرتبط بها من ضعف الدوافع 

املؤيــدة للتعليــم والتعلــم )ســكر، 2011(.

املشــكالت  هــذه  بحثــت  التــي  الدراســات  ومــن 

إىل  التــي هدفــت  الخاطــري )2006(  دراســة  أيًضــا 

اللغــة  يف  الشــفوي  األداء  مشــكالت  عــى  التعــرف 

العربيــة لــدى الطلبــة ثنائيــي اللغــة يف مرحلــة التعليــم 

األســايس بســلطنة عــامن، وتوصلــت إىل أن أهــم هــذه 

املشكالت متثلت يف صعوبة نطق األصوات العربية 

الثالثــة،  التنويــن  أنــواع  بــني  التمييــز  مجــردة، وصعوبــة 

وصعوبــة التفريــق بــني التذكــري والتأنيــث. ووجد الزعبي 

)2009( يف دراســته أن أهــم املشــكالت التــي يعــاين 

العربيــة مشــكلتان، هــام:  اللغــة  الناطقــون بغــري  منهــا 

مشكلة االستيعاب االستامعي، واالستيعاب القرايئ.

4( وضع غلعية العتة اللررية لت  الوانلا رثا ر 
لع وة عامن

اهتاممــا  تــويل  التــي  الــدول  مــن  عــامن  ســلطنة  تعــد 

كبــريا باللغــة العربيــة، وتحــرص عــى نرشهــا، وتعليمهــا 

كليــة  أنشــأت  الصــد  هــذا  ويف  بغريهــا.  للناطقــني 

الســلطان قابــوس لتعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني 

املتخصصــة يف  الكليــات  بــني  مــن  تعــد  وهــي  بهــا، 

هــذا املجــال، حيــث تحــرص عــى غــرس روح الضــاد 

يف نفــوس هــؤالء الطــالب، وتعريفهــم بالثقافــة العربيــة 

بصفــة عامــة، والعامنيــة بصفــة خاصــة.

وتوجــد يف الســلطنة أيًضــا العديــد مــن املعاهــد 

واملراكــز التــي تحــرص عــى تعليــم اللغــة العربيــة لغــري 

الناطقــني بهــا، كمعهــد الدراســات الحديثــة للتدريــب 

والتطويــر، ومعهــد إميدســت، ومعهــد الضــاد لتعليــم 

العربية للناطقني بغريها التابع لجامعة نزوى الخاصة، 

واألهليــة،  الخاصــة  املعاهــد  بعــض  إىل  إضافــة 

وتســتقطب جامعــة الســلطان قابــوس ممثلــة يف قســم 

االجتامعيــة،  والعلــوم  اآلداب  بكليــة  العربيــة  اللغــة 

والتدريــس  بقســم املناهــج  العربيــة  اللغــة  وتخصــص 

بكليــة الرتبيــة عــدًدا مــن األجانــب الحريصــني عــى تعلــم 

والحيــاة  العــرب  الطلبــة  مــع  لالندمــاج  العربيــة  اللغــة 

االجتامعية يف السلطنة، إضافة إىل ما تقدمه جامعة 

ظفــار الخاصــة مــن دروات يف هــذا املجــال.

نالًثا: الجانب اللميل لعدرالة

1( مشكعة الدرالة

متثلت مشــكلة الدراســة الحالية يف اهتاممها مبعرفة 

األهداف التي يدرس من أجلها غري العرب العربية يف 

املؤسسات واملعاهد التعليمية املختلفة يف سلطنة 

عامن، إضافة إىل معرفة املعيقات التي تواجههم يف 

أثنــاء الدراســة، إضافــة إىل تقديــم توصيــات للتغلــب 

عــى التحديــات التــي تعــرتض طريقهم.

2( مجامع الدرالة وعيواثا

متثــل مجتمــع الدراســة يف جميــع الطلبــة غــري العــرب 

املختلفــة  املؤسســات  يف  الدارســني  وإناثًــا  ذكــوًرا 

بســلطنة عــامن، وعددهــم )103( ومتثلــت العينــة يف 

أفــراد املجتمــع كلهــم نظــرًا لقلتهــم.
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3( إجراءات الدرالة

سارت الدراسة الحالية وفق إجراءات محددة تتلخص 

يف تصميــم اســتبانة مغلقــة اشــتملت عــى محوريــن 

أساســيني، املحــور األول عــن الهــدف مــن دراســة اللغــة 

العربية، وتكّون من عرش فقرات فرعية، واملحور الثاين 

عن املعيقات التي يواجهها الدارس يف أثناء دراســته 

العربية يف سلطنة عامن، وتكون من سبع عرشة فقرة. 

وبعــد بنــاء هــذه االســتبانة ُعرضــت للتحكيــم للتأكــد مــن 

ُعّدلــت محتوياتهــا وفًقــا آلراء هــؤالء  صدقهــا؛ حيــث 

لكرونبــاخ،  ألفــا  ثباتهــا مبعادلــة  وأُجــري  املحكمــني، 

حيــث بلــغ لالســتبانة بشــكل عــام )0.75(، وبلــغ ثبــات 

املحور األول )0.72(، واملحور الثاين )0.83( وكانت 

االستبانة يف أثناء تطبيقها عى العينة مكتوبة باللغتني 

اإلنجليزيــة والعربيــة تســهيال عــى املســتجيبني، وبعــد 

الباحــث بياناتهــا يف  فــّرغ  اســرتجاع هــذه االســتبانات 

نظــام )spss( واســتخرج النتائــج وحللهــا وفرسهــا، ثــم 

قــّدم التوصيــات يف ضوئهــا.

4( ناائث الدرالة

نظرًا الستخدام املقياس الخاميس لدرجات املوافقة 

املتوســطات  قُســمت  االســتبانة،  مفــردات  عــى 

الحســابية إىل خمســة مســتويات، كاآليت:

)1 – 1.79(درجة منخفضة جًدا

)1.80 – 2.59(درجة منخفضة

)2.60 – 3.39(درجة متوسطة

)3.40 – 4.19(درجة مرتفعة

)4.20 – 5(درجة مرتفعة جًدا

نتائــج  عــرض  جــاء  املســتويات  هــذه  ضــوء  ويف 

الدراســة ومناقشــتها لــكل محــور مــن محــوري الدراســة 

النحــو اآليت: عــى حــدة، وذلــك عــى 

1. الواائث املالعلة راملحار ااول )الثدف من 
درالاي لعتة اللررية ر لع وة عامن(.

وفــق  تنازليًــا  العــرش  املحــور  هــذا  فقــرات  ُرتبــت 

متوســطاتها الحســابية وانحرافاتها املعيارية، والجدول 

رقــم )1( اآليت يبــني هــذه النتيجــة.

جدول )1( غرغيب الرات املحار ااول واق ماال اغثا الحسارية وانحراااغثا املليارية )ن 103(

العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

الرتتيب 

األصيل للعبارة

1
الناطقــني  مــع  التواصــل  يف  اســتخدامها 

العربيــة. البلــدان  زيــارة  بهاعنــد 
2مرتفع جًدا.4.61564

2
العربيــة  ثقافــة املجتمعــات  عــى  التعــرف 

والتقاليــد. كالعــادات 
6مرتفع جًدا.4.47725

3
تنمية قدريت عى الرتجمة من اللغة العربية 

إىل لغتي األم والعكس.
10مرتفع جًدا.4.32888

5مرتفع جًدا.4.23899حب اللغة العربية.4

5
الرغبــة يف متابعــة اإلعــالم العــريب املســموع 

واملقــروء واملريئ.
7مرتفع.3.97975
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6
العامــة  والربامــج  الــدورات  مــن  االســتفادة 

العربيــة. باللغــة  تكــون  التــي 
4مرتفع3.861.039

7
اســتخدام  تتطلــب  عــى وظيفــة  الحصــول 

العربيــة. اللغــة 
1مرتفع3.851.052

8مرتفع3.781.122التعرف عى اإلسالم عن قرب.8

9
االســتفادة مــن املراجــع واملواقــع اإللكرتونيــة 

املكتوبة باللغة العربية يف مجال تخصي.
3مرتفع3.701.128

10
إحــدى  يف  دراســتي  مواصلــة  يف  الرغبــة 

العربيــة. الــدول 
9متوسط2.871.384

يتضــح مــن الجــدول )1( أعــاله أن العبــارات األربــع 

األوىل جاءت يف مستوى مرتفع جًدا؛ حيث تراوحت 

عــى  دليــل  4.23( وهــذا  بــني)4.61 –  متوســطاتها 

أهميــة هــذه العبــارات التــي متثــل األهــداف مــن تعلــم 

اللغــة العربيــة لــدى الدارســني، وتركــزت هــذه األهــداف 

يف مجملهــا عــى تكويــن الثقافــة العامــة يف التعامــل 

باللغــة العربيــة، كالتعامــل مــع العــرب، ومعرفــة عاداتهم 

الــدارس  لغــة  العربيــة إىل  مــن  والرتجمــة  وثقافاتهــم، 

نفســه، إىل إىل حــب اللغــة العربيــة. ولعــل ذلــك عائــد 

إىل تركيــز اســتخدامها يف الجانــب الســياحي، إضافــة 

البــالد العربيــة خصوًصــا يف  التعــرف عــى  إىل حــب 

ضــوء األحــداث السياســية املختلفــة التــي يتعــرض لهــا 

العــامل؛ فرمبــا نشــأ لديهــم حــب الفضــول واملعرفــة عــن 

النتائــج أن عبــارة  هــذه الحضــارة. والالفــت يف هــذه 

)حــب اللغــة العربيــة( جــاءت ضمــن هــذا املســتوى، 

وهو أمر محمود، ويف صالح اللغة العربية التي تالقي 

إقبــاال جيــًدا مــن الدارســني يف الــدول العربيــة، وغريهــا 

مــن الــدول التــي تُعنــى بتدريســها لغــري الناطقــني بهــا، 

ولعل ذلك يعود أيًضا إىل ما تتميز به اللغة العربية من 

جامل املخارج الصوتية والتنغيم، واإليقاع املوسيقي.

وجــاءت خمــس عبــارات يف مســتوى مرتفــع؛ حيــث 

تراوحت متوسطاتها الحسابية بني )3.79 إىل 3.70( 

فهــي هنــا متثــل املســتوى الثــاين مــن حيــث األهميــة، 

ورمبــا جــاءت يف هــذا املســتوى، ألنهــا تهــم الــدارس 

منهــا يف  لالســتفادة  العربيــة  يتعلــم  قــد  فهــو  أيًضــا؛ 

متابعــة اإلعــالم العــريب املســموع واملقــروء واملــريئ، 

يف  وبخاصــة  كالوظيفــة،  تخصصيــة  جوانــب  يف  أو 

القطاعــات التــي تتطلــب اللغــة العربيــة، أو االســتعانة 

الحضــارة  عــى  للتعــرف  العربيــة  العلميــة  باملراجــع 

العربيــة عــن كثــب.

وجاءت العبارة األخرية )الرغبة يف مواصلة دراستي 

يف إحــدى الــدول العربيــة( يف املســتوى املتوســط؛ 

حيــث حصلــت عــى متوســط حســايب )2.87( وهــي 

تدل عى عدم اهتامم الدارســني بهذا الهدف بشــكل 

كبــري، فقليــل منهــم مــن يــأيت إلكــامل دراســته يف الــدول 

العربيــة، إال إذا كان عملــه يتطلــب ذلــك.

ومن املالحظ عى العبارات املرتبطة بهذا املحور 

الخــاص بأهــداف دراســة اللغــة العربيــة أنــه مل يــأت أي 

منهــا يف املســتوى املنخفــض أو املنخفــض جــًدا، بــل 

وقــع أعلبهــا يف املســتويني مرتفــع ومرتفــع جــًدا، األمــر 

الــذي يعنــي أن تعلــم اللغــة العربيــة يالقــي إقبــاال جيــًدا 

عامليًــا، ولــه أهــداف وأبعــاد مختلفــة ومتعــددة؛ ومــن 

هنا يجب عى املؤسسات التي تُعنى بتعليم العربية 

للناطقــني بغريهــا اســتثامر هــذا الجانــب يف التعريــف 

باللغــة العربيــة، والعنايــة بهــا، وتســويقها لغــري العــرب.
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ا - الواائث املالعلة راملحار الثاين )املليلات الاي غااجثوي ر أنواء غلعة العتة اللررية ر لع وة عامن(

رُتبــت فقــرات هــذا املحــور تنازليًــا وفــق متوســطاتها الحســابية وانحرافاتهــا املعياريــة، والجــدول رقــم )2( اآليت 

يبــني هــذه النتيجــة.

جدول )2( غرغيب الرات املحار الثاين غوازلًيا يسب ماال اغثا الحسارية وانحراااغثا املليارية )ن 103(

العبارةم
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

الرتتيب األصيل 

للعبارة

11مرتفع3.831.020صعوبة اللغة العربية.1

2

صعوبة التنقل من مكان الدراســة وإليه، ويف 

املجتمــع املحيــط يف الســلطنة؛ لقلــة توافــر 

وســائل النقــل العــام.

27متوسط3.231.457

20متوسط2.741.291قرص الفرتة الزمنية للدراسة.3

22متوسط2.631.508ارتفاع رسوم الدراسة.4

5
قلــة فــرص مامرســة اللغــة العربيــة خــارج نطــاق 

الدراســة.
19منخفض2.491.441

6
غلبــة الجانــب النظــري عــى التطبيــق يف أثنــاء 

الدراسة.
17منخفض2.471.211

14منخفض2.271.292عدم وجود خطة واضحة لربنامج الدراسة.7

25منخفض2.231.214غالء املعيشة يف املجتمع الذي أدرس فيه.8

9
الرتفيهيــة املصاحبــة  الفعاليــات  وجــود  قلــة 

الدراســة. لربنامــج 
23منخفض2.211.099

10
يف  املحــيل  املجتمــع  مــع  التأقلــم  صعوبــة 

والتقاليــد. العــادات  الختــالف  الســلطنة؛ 
24منخفض2.171.164

26منخفض2.171.121الشعور بالغربة.11

12
عــى  للتدريــب  لغــوي  مختــرب  وجــود  عــدم 

واالســتامع. النطــق 
15منخفض2.171.205

13
اســتخدام املعلــم لغــة صعبــة عــيّل يف أثنــاء 

الدراســة )أي فــوق مســتواي اللغــوي(.
18منخفض.2.05984

12منخفض1.981.000قلة كفاءة معلم اللغة العربية يف التدريس.14

16منخفض.1.90985قلة الوسائل التعليمية يف الفصول الدراسية.15
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13منخفض جًدا.1.59901قلة استخدام املعلم للغة العربية الفصيحة.16

17
عــدم وجــود الزميــل املصاحــب مــن الناطقــني 

باللغــة العربيــة يف أثنــاء فــرتة الدراســة.
21منخفض جًدأ1.591.004

مــن الجــدول )2( الســابق يتضــح أن معظــم الفقــرات 

جاءت يف مستوى منخفض، وجاءت واحدة فقط يف 

مســتوى مرتفــع، وثــالث عبــارات يف مســتوى متوســط، 

وهــذا دليــل عــى أن الدارســني بشــكل عــام ال يواجهــون 

يف أثناء دراستهم للغة العربية معيقات تستحق الذكر.

اللغــة  )صعوبــة  عبــارة  متثــل  أن  املنطقــي  ومــن 

العربيــة( التــي جــاءت مرتفعــة، عائًقــا لــدى الدارســني؛ 

نظــرًا ألنهــم يدرســون لغــة جديــدة عليهــم. ولعــل ذلــك 

عائــد أيًضــا إىل االنطبــاع الســائد لــدى كثــري مــن داريس 

اللغــة العربيــة عــن صعوبــة اللغــة العربيــة قبــل دراســتها، 

وقد يبقى هذا االنطباع لديهم فرتة من الزمن، فأغلب 

بتمكنــون  ال  مؤقتــة  لفــرتة  للدراســة  يأتــون  الدارســني 

اللغــة العربيــة، خاصــة أن  إتقــان مهــارات  خاللهــا مــن 

معظمهــم مل ميــض عــى دراســته للغــة العربيــة إال فــرتة 

قصــرية، وبالتــايل يــرون أنهــا صعبــة.

املســتوى  يف  جــاءت  التــي  الثــالث  والعبــارات 

املتوســط تراوحــت متوســطاتها بــني )3.23 – 2.63(، 

وهــي: )صعوبــة التنقــل مــن مــكان الدراســة وإليــه، ويف 

وســائل  توافــر  لقلــة  الســلطنة  املحيــط يف  املجتمــع 

النقــل العــام؛ وقــرص الفــرتة الزمنيــة للدراســة؛ وارتفــاع 

رسوم الدراسة(، ولعل مجيئها يف هذا املستوى يدل 

عــى أنهــا ال تخلــو مــن إشــكالية تواجــه الــدارس، ولكنهــا 

توافــر  فقلــة  عائًقــا،  تشــكل  التــي  باملســتوى  ليســت 

النقــل العــام يف الســلطنة قــد يحــد مــن حريــة التنقــل 

وســهولته، وبخاصــة إذا كان مــكان الســكن ليــس قريبــا 

من الشارع العام، وكذلك قرص فرتة الدراسة مل متثل 

عائقــا كبــريًا، فأغلــب الدارســني يأتــون لــدورات قصــرية 

التعامــالت  التــي تعينــه عــى  اللغــة  ألخــذ أساســيات 

اليوميــة يف الحيــاة، إضافــة إىل أن رســوم الدراســة يف 

نظر الدارســني مناســبة مقارنة ببلدانهم التي أتوا منها، 

فالحيــاة يف ســلطنة عــامن ال تشــهد غــالء مرتفًعــا يف 

الحياة، بل متثل مستوى متوسطًا لكثري من الوافدين.

حيــث  منخفضــة؛  عبــارة  عــرشة  ثــالث  وجــاءت 

األمــر   )1.59  –  2.49( بــني  متوســطاتها  تراوحــت 

الــذي يعنــي أنهــا ال متثــل عائًقــا مؤثــرًا يف أثنــاء تعلــم 

اللغــة العربيــة. وميكــن تصنيــف هــذه املعيقــات إىل 

عــدة مجــاالت؛ يتعلــق املجــال األول بطبيعــة الربنامــج، 

وميثله العبارات الخاصة مبامرسة العربية خارج نطاق 

الدراسة، وتوافر خطة واضحة للربنامج، ووجود املخترب 

لغوي يف هذه املؤسسات، والوسائل املرتبطة بهذه 

عــى  الــدارس  اللغــوي إلعانــة  الربامــج، واملصاحــب 

متابعــة دراســته، وييــرس لــه مامرســة اللغــة خــارج نطــاق 

التدريس، فهذه كلها قد تكون مهيأة من املؤسسات 

عــى  يســاعد  الطالــب، فتوفريهــا  فيهــا  يــدرس  التــي 

جــذب الدارســني واســتقطابهم.

حيــث  مــن  باملعلــم  يرتبــط  لثــاين  ا واملجــال 

اســتخدامه اللغة العربية الفصيحة ومســتواها بالنســبة 

إىل الــدارس، وكفــاءة املعلــم، وهــي أمــور قــد ال تؤثــر 

كثــريًا؛ فــدارس العربيــة مــن غــري العــرب ال يحتــاج إىل 

التعمق فيها، وال إىل معلم متمكن يف العربية بشــكل 

كبري، بل يكفيه األساسيات املرتبطة بالتدريس. )ربط 

ذلــك مبــا جــاء يف دراســة الفاعــوري وأبــو عمشــة ص9 

مــن أن ال يلــزم أن يكــون املعلــم خريــج اآلداب أو الرتبيــة(

واملجال الثالث يتمثل فيام يرتبط بجوانب الحياة 

والفعاليــات  املعيشــة،  كغــالء  الدراســة،  أثنــاء  يف 

مــع املجتمــع املحــيل، والغربــة،  الرتفيهيــة، والتأقلــم 

يف  مشــقة  فيهــا  الــدارس  يواجــه  ال  قــد  أمــور  فهــذه 

أهلــه  بطيبــة  يُعــرف  العــامين كونــه مجتمًعــا  املجتمــع 
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وتســامحهم، وترحيبهــم بالزائريــن، فمــن الســهل التأقلــم 

الوافــد فيــه، إضافــة إىل أن مســتوى املعيشــة مقارنــة 

البلــدان مناســب. بباقــي 

مــن خــالل اســتعراض النتائــج مــن الجدولــني أعــاله، 

يتضــح لنــا أن ميــدان تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا يف 

ســلطنة عــامن هــو ميــدان واعــد، ويــأيت الدارســون مــن 

مختلــف الــدول ألهــداف مختلفــة، وأن الــدارس ال يواجــه 

كثريًا من املشكالت والعقبات، ولعل ذلك راجع بشكل 

عام إىل أن معظم الدارسني يأتون لدراسة اللغة العربية 

ألهداف عامة، وليس لدراستها بشكل متعمق، فبالتايل 

كانــت الدراســة وفــق مســتواهم، ويف حــدود فهمهــم.

وإن كانــت املعيقــات موجــودة يف بعــض األحيــان، 

فهــذا راجــع رمبــا إىل أن ميــدان تعليــم العربيــة للناطقــني 

بغريهــا يف الســلطنة ميــدان جديــد، وال يــزال يعــاين مــن 

شــح يف الدراســات الســابقة فيــه، وبخاصــة تلــك التــي 

تهــدف إىل تقوميــه وبيــان صعوباتــه يف املؤسســات 

املختلفــة، إضافــة إىل قلــة وجــود دراســات ســابقة يف 

مجال تصميم املناهج لداريس العربية للناطقني بغريها 

مبنيــة عــى حاجــات املتعلمــني وأهدافهــم الحقيقيــة.

قلــة  بســبب  أيًضــا  املعيقــات  بعــض  تظهــر  وقــد 

تلجــأ  التــي  املؤسســات  هــذه  الدارســني، يف  عــدد 

ــا للتغلــب عــى هــذه املشــكلة بدمــج الدارســني  أحيانً

يف برنامــج واحــد، رغــم عــدم تجانســهم يف املســتوى 

اللغــة. اللغــوي، وال يف أهدافهــم لدراســة 

املعيقــات،  هــذه  مثــل  عــى  التغلــب  وألجــل 

بغريهــا،  للناطقــني  العربيــة  تدريــس  برامــج  ومواكبــة 

إىل  مســتقبال  املؤسســات  هــذه  تســعى  أن  بــد  ال 

برامــج معتمــدة لدرجــة  برامجهــا وتحويلهــا إىل  تطويــر 

توفــري معلمــني  إىل  إضافــة  والبكالوريــوس،  الدبلــوم 

للناطقــني بغريهــا،  العربيــة  تدريــس  متخصصــني يف 

كليــات  يف  تخرجــوا  العامنيــني  املعلمــني  فأعلبيــة 

الرتبيــة تخصــص اللغــة العربيــة للناطقــني بهــا، وخضعوا 

تدريــس  غــامر  يف  للخــوض  فقــط  قصــرية  لــدورات 

العربيــة للناطقــني بغريهــا، لــذا مــن األفضــل إعدادهــم 

إعــداًدا خاًصــا لهــذه املهنــة، إضافــة إىل حاجــة هــذه 

بينهــا، لوضــع  التواصــل فيــام  املؤسســات إىل تعزيــز 

املتبادلــة. الخــربات  مــن  واالســتفادة  خطــة موحــدة، 

الاافيات

بيــان التوصيــات  يف ضــوء نتائــج الدراســة الحاليــة، ميكــن 

النحــو اآليت: عــى 

رضورة مبادرة املعنيني بتعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريهــا يف املؤسســات التعليميــة بالســلطنة إىل التعــاون 

يف توفري جميع الوسائل والتسهيالت املساعدة يف تعلم 

اللغــة العربيــة، خاصــة مــا يتصــل باملــواد املقــروءة املعــني 

عــى إتقــان اللغــة العربيــة.

اللغــات  االســتفادة مــن الربامــج العامليــة يف تدريــس 

األخرى؛ لوضع برامج واضحة ومحددة للدارسني تساعدهم 

عــى الرتكيــز يف أثنــاء الدراســة.

اختيــار أماكــن مناســبة لســكن الدارســني، يســهل عليهــم 

مــن خاللهــا التنقــل، واالندمــاج مــع املجتمــع بشــكل أفضــل.

اللغــة  تعليــم  يف  متخصصــني  معلمــني  اســتقطاب 

العربيــة للناطقــني بغريهــا، دون االكتفــاء بإعطائهــم دورات 

قصــرية فقــط، مــع الحــرص عــى إنشــاء معاهــد تأهيــل مثــل 

الســلطنة. هــؤالء املعلمــني يف 

تعزيــز دور كليــة الســلطان قابــوس يف فتــح برامــج عــى 

العربيــة  بغــري  للناطقــني  والبكالوريــوس  الدبلــوم  مســتوى 

أكادمييــة. ألغــراض 

تعزيز املامرسة املستمرة للغة العربية عرب توفري الزميل 

املصاحــب للمتعلــم، يســاعده عــى املامرســة املســتمرة 

للعربيــة، وحــث املتعلمــني عــى االندمــاج يف املجتمــع 

املحــيل.

هــذه  برامــج  محتــوى  تحليــل  عــن  دراســات  إجــراء 

املؤسســات يف ضــوء حاجــات الدارســني، وأهدافهــم مــن 

العربيــة. اللغــة  دراســة 

إجــراء دراســات عــن الحاجــات التدريبيــة التــي يحتاجهــا 

تقديــم  عــى  والعمــل  املؤسســات،  هــذه  يف  املعلــون 

لهــم. التســهيالت 



233  امل�ؤمتر الدويل  )13-15 من فرباير / �شباط - عام 2017م( 

العلميــة يف  واللقــاءات  النــدوات واملؤمتــرات  إقامــة 

للناطقــني بغريهــا. العربيــة  تعليــم  عــن  الســلطنة 

توفــري الحكومــات العربيــة الفــرص للدراســة يف الــدول 

العربيــة بدعــم الدارســني؛ مــام ميّكنهــم مــن الحيــاة مــع هــذه 

اللغــة وثقافتهــا يف بيئتهــا الطبيعيــة.
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امل�شكالت اللغ�ية وحتليلها لدى طلبة ق�شم اللغة العربية
يف كلية الرتبية بجامعة اأديامان )الرتكية(

ويل د. عبد اهلل عبد القادر الطَّ
أستاذ مساعد، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة أديامان، الرتكية

بسم الله الرحمن الرحيم

الة والسالم عى رسول الله وعى آله  الحمد لله والصَّ

وصحبه ومن وااله، أما بعد:

فلقــد حبــا اللــه ـ تعــاىل ـ اللغــة العربيــة مبحبــٍة كبــريٍة 

يف قلــوب عبــاده، وهــذه املحبــة جعلــت مــن العــرب 

وغريهــم يُقبلــون عــى دراســتها وتعلُّمهــا بشــغٍف كبــريٍ 

دولــِة  بعصــور  مــروًرا  بعيــٍد  زمــٍن  منــذ  واضــٍح  واندفــاٍع 

ومــردُّه؛ عنايتُهــم  هــذا،  زمننــا  اإلســالم املختلفــة إىل 

فــكان  الحنيــف.  أحــكام دينهــم  ـم  الكريــم وتعلِـّ بالقــرآن 

الشــعب الــرتيك مــن أوائــل الشــعوب املســلمة التــي 

ُعنيــت يتعلُّــم العربيــة وتعليمهــا ألبنائهــم يف املــدارس 

الحكوميــة،  وغــري  الحكوميــة  والجامعــات  واملراكــز 

بهــا. الناطقــة  التلفــزة  وقنــوات 

لقد تطور االهتامم باللغة العربية يف وقتنا الراهن 

تطــوًرا ملحوظـًـا يف تركيــا، وهــذا التطــور مل يــأِت مــن فــراغ 

وإنــا جــاء نتيجــة برامــج كبــرية ترعاهــا الحكومــة الرتكيــة 

ثغــرات  لســدِّ  هــذا  جــاء  كــام  كبــريٍ؛  بشــكٍل  وتدعمهــا 

خلَّفها التعليم النَّمطي القديم الذي قام عى الرتجمة 

بالدرجة األساس، مامَّ جعل اللغة العربية معزولَة ميتًة 

وبالتــايل إىل جمودهــا عنــد طالبهــا مــن األتــراك، الــذي 

كان مــن املفــرتض أن تكــون عــى غــري هــذه الحــال؛ ملــا 

متلكــه مــن مقومــات تجعلهــا تتبنــى هــذه اللغــة عــى 

أفضــل صورهــا.

وإن مــن مظاهــر االهتــامم باللغــة العربيــة يف تركيــا 

كــرثُة املؤمتــرات والنــدوات الســنوية التــي تقــام ألجــل 

بغريهــا،  للناطقــني  العربيــة  تعليــم  بطرائــق  االرتقــاء 

وكذلــك ابتعــاث طلبــة أقســام اللغــة العربيــة إىل دوٍل 

عربيٍة ملامرســة اللغة عى أرض الواقع، واالطالع عى 

العــرب يف أقســامهم... خــربات ومهــارات الطلبــة 

إن أهميــة اللغــة العربيــة يف تركيــا تــأيت مــن كونهــا 

قائــدًة للعــامل اإلســالمي اليــوم؛ ملــا متلكــه مــن موقــع 

للبــالد  قُــرٍب  ومــن  األوســط،  ق  الــرشَّ يف  اســرتاتجي 

العربيــة عــى  البــالد  بينهــا وبــني  ٍر كبــريٍ  العربيــة، وتطــوُّ

مختلــف األصعــدة الثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة، 

كل هــذا يدفعهــا لتكــون اللغــة العربيــة يف هــذا البلــد 

عــى أفضــل صورهــا وحاالتهــا.

كــام تجــد اإلشــارة هنــا إىل أن التعليــم يف تركيــا قــد 

تجــاوز الطــرق التقليديــة النمطيــة إىل مراحــل متقدمــة 

مــن اســتخدام التقنيــات والوســائط، وهــذا يدلــل عــى 

وعــي وتنبــه ملواكبــة التقــدم التكنولوجــي وجدوتــه يف 

التحصــل العلمــي..

لكن عى الرغم من ذلك ال نريد أن نكون عاطفيني 

كثــريًا ؛ ال بــل يجــب علينــا أن نضــع واقــع تعليــم اللغــة 

العربيــة يف مكانــه الصحيــح تشــخيًصا وتقييــاًم. فعــى 

تقــدم لخدمــة هــذا املجــال  التــي  الجهــود  الرغــم كل 

إال أنــه مــازال يكتنفــه كثــرٌي مــن الصعوبــات واملعوقــات 

لألعــني،  جليــة  ظاهــرة  للمتابــع  وهــي  واملشــاكل، 

والعمليــة  املتعلــم  عــى  مبــارش  بشــكل  وتنعكــس 

التعليميــة يف وقــت واحــد، وهــذا يشٌء طبيعــيٌّ يف 

اللغــات.. تعليــم 
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ومعلــوم أن اللُّغــة العربيَّــة لغــًة اشــتقاقيًة ترصيفيَّــًة 

يف  الخطــأ  ُمتعلِّمهــا  اجــرتاح  متوقًعــا  زال  ومــا  كان 

وتية،  فية، والصَّ مستوياتها املختلفة : “ النَّحوية، والرصَّ

اللية، واإلمالئية “. وسأعرض بعض املشاكل التي  والدَّ

يتعــرض لهــا متعلُّــم العربيــة لغــري الناطقــني بهــا، ثم أضع 

بعــض املقرتحــات لحلهــا، راجيًــا مــن اللــه تعــاىل العــون 

والتوفيــق.

التَّحليــيل،  الوصفــي  املنهــج  عــى  البحــث  قــام 

الــذي نبغيــه، كــام أن الدراســة  الهــدف  للوصــول إىل 

التحليلية لألخطاء جاءت من األداء اإلنتاجي ملجموعة 

من طالب قسم اللغة العربية بجامعة أديامان الرتُّكية، 

ــا، وقــد  ــا منهــم، وكان االختبــار مفاجئً إذ اختــري 80 طالبً

الطــالب،  يكتــب فيــه جميــع  حــدد موضــوع ميكــن أن 

وهــو بعنــوان: )رحلــة صيفيَّــة إىل مدينــة اســطنبول مــع 

لنا االختبار املفاجئ كأداة للدراسة؛  أرستك(.وقد فضَّ

ألنــه ســينتج مــادة مثــرية لألخطــاء، إذ يصعــب تفاديهــا 

يف هــذا النــوع مــن االختبــارات.

تناولت الدراسة منهج تحليل األخطاء والتي تؤدي 

ارس لغَة الهدف. فقد تناولت  ورة إىل تعلُّم الدَّ بالرضَّ

تنتــج عــن  التــي  وتيــة  بالوصــف والتَّحليــل األخطــاء الصَّ

االســتخدام الخاطــئ بــني األصــوات التــي متثــل أســاس 

الكلمة وما يطرأ عليها من زيادة أو حذف أو تغيري، كام 

تناولــت األخطــاء الرصفيــة مبينــة أســباب تلــك األخطــاء 

ومــا يرتتــب عليهــا، كــام تناولــت بعــض األخطــاء النحويــة 

األخطــاء  بعــض  بينــت  كــام  الدراســة،  عينــة  للطلبــة 

اإلمالئيــة وتأثــري ذلــك عــى األصــوات اللغويــة..

وقد تتبعِت الدراسة مجموعًة من الدراسات التي 

اهتمــت بظاهــرة الخطــأ اللغــوي وتصويبــه، ولوحــظ أنَّ 

الوقــوف  مــن غــري  كثــريًا منهــا تذكــر الخطــأ وتصحيحــه 

عى تفسريه أو ِذكٍر مسبباته..وال شك بأنَّ لكلِّ دراسٍة 

خصوصياتهــا التــي قامــت عليهــا..

وفيــام يــأيت مجموعــة مــن الدراســات، مشــريًا إىل 

التــي  النتائــج  الدراســة، وأهــم  الدراســة وعينــة  عنــوان 

إليهــا : توصلــت 

)دراســة تحليليــة لألخطــاء اللغويــة التحريريــة ( 1

للطلبــة الصينيــن مــن داريس اللغــة العربيــة(، 

القديــس  منشــورة، جامعــة  غــري  دكتــوراه  رســالة 

2001م. بــريوت  يوســف، 

بــني  ثــم قارنــت  اللغويــة،  عالجــت نظريــة األخطــاء 

اللغتــني العربيــة والصينيــة مــن خــالل األخطــاء اللغويــة 

يف  العربيــة  اللغــة  داريس  مــن  الصينيــني  للطلبــة 

الجامعات الصينية. وقد ركزت الدراسة عى األخطاء 

الصوتيــة )الصوائــت والصوامــت(، واألخطــاء النحويــة 

والدالليــة واإلمالئيــة.

زمنيــة  فــرتة  األخطــاء يف  تحليــل  عــى  ركــزت  كــام 

محــددة، إذ اختــار الباحــث األســبوعني األخرييــن مــن 

األوىل. الدراســية  املرحلــة 

العربيــة مــن ( 2 لــدى متعلمــي  الكتابــة  )أخطــاء 

الناطقــن بغريهــا، األخطــاء الكتابيــة لطلبــة الســنة 

ــن  ــة ج ــة يف جامع ــة العربي ــم اللغ ــة يف قس الرابع

جــي يف تايــوان(، دراســة تحليليــة، مجلــة مجمــع 

العربيــة األردين، عــدد 81، 2011م. اللغــة 

الكتابيــة  األخطــاء  تحليــل  الدراســة  هــدف  كان 

مــن  العينــة  كانــت  حيــث  الطلبــة،  فيهــا  يقــع  التــي 

ثالثــة عــرش طالبًــا مــن تلــك الجامعــة للعــام الــدرايس 

2008/2007م، وتوصلــت إىل أن تلــك األخطــاء تعــود 

إىل اللغة األم واللغة العربية، وأخطاء الطلبة أنفسهم، 

كــام لوحــظ أن أعــى نســبة مــن األخطــاء كانــت نحويــة ثــم 

دالليــة ورصفيــة.

اعتمــد البحــث عــى املنهــج اإلحصــايئ الوصفــي، 

والتأنيــث،  التذكــري  النحويــة يف  وقــد قســم األخطــاء 

عــى  الدراســة  واقتــرصت  والجمــع.  والتثنيــة  واإلفــراد 

الطلبــة  لــدى  بأنواعهــا  اللغويــة  األخطــاء  وصــف 

والداللــة(،  والنحــو،  والــرصف،  الصينيني)األصــوات، 

ولكــن الدراســة مل تخــرج بدراســة دقيقــة يف تفســريها 

لألخطــاء.
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ــتوى ( 3 ــالب املس ــة لط ــة التحريري ــاء اللغوي )األخط

املتقــدم يف معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أم القرى 

يف مكــة املكرمة(، د. جمعــان بن ناجي الســلمي، 

1427هـ.

انتهــت الدراســة إىل نتائــج كثــرية منهــا: أن كثــريًا مــن 

أخطاء الطالب يرجع إىل التداخل اللغوي ؛ إذ إن كثريًا 

مــن لغــات متعلمــي العربيــة لغــري الناطقــني بهــا ال تفــرق 

اللغــات )الرتكيــة،  بــني املذكــر واملؤنــث، ومــن هــذه 

واألندونيســية والفلبينيــة والبغاليــة، فيخطــئ الطــالب 

الدراســة  كــام أن  بــني املذكــر واملؤنــث،  التفرقــة  يف 

توصلــت إىل مثــة أخطــاء ترجــع إىل تداخــل يف تعليــم 

العربيــة نفســها، وهنــاك أخطــاء متثــل تداخــل  اللغــة 

اللغتــني: اللغــة األم واللغــة العربيــة.

مشكعة الدرالة:

اللغويــة  األخطــاء  بتشــخيص  الدراســة  تكمــن مشــكلة 

التــي يقــع بهــا الطلبــة األتــراك دارســو اللغــة العربيــة يف 

مهارة الكتابة، ملعرفة أنواعها وأسبابها، وبالتايل إيجاد 

الحلــول املناســبة لتالفيهــا.

ألئعة الدرالة:

تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

مــا األخطــاء الصوتيــة والرصفيــة والنحويــة الشــائعة ( 1

ـ  العربيــة  اللغــة  األتــراك يف قســم  الطلبــة  لــدى 

جامعــة أديامــان ؟.

ما أسباب هذه األخطاء ؟.( 2

ما الحلول املقرتحة لهذه األخطاء ؟.( 3

عيِّوة الدرالة وموثجياثا:

أوالً: مجتمع الدراسة:

الطلبــة  مــن  مــن )443(  الدراســة  يتألــف مجتمــع 

األتــراك وبعــض الجنســيات األخــرى، يف قســم اللغــة 

ـ بجامعــة أديامــان )الرتكيــة(. ـ كليــة الرتبيــة  العربيــة 

راسة: ثانيًا: عيِّنة الدِّ

تكونت هذه العيِّنة من مجموعة عشوائية من طلبة 

قســم اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة ـ جامعــة أديامــان 

)الرتكية( من املستوى الثَّاين، والثَّالث، والرَّابع، وكان 

عددهم )80 طالبًا(، للعام الدرايس 2017/2016م.

راسة: ثالثًا: إدارة الدِّ

أُقيم امتحان كتابة تعبريية للطلبة )عينة الدراسة(، 

وكان املطلــوب منهــم كتابــة موضــوع يف وصــف )رحلــة 

عائليَّــة صيفيــة إىل مدينــة اســطنبول(، وهــذا املوضــوع 

ـة مهمــة يف املجتمــع الــرتيك؛ ملــا لهــذه  لــه قيمــة رمزيَـّ

املدينــة مــن مكانــة عظيمــة يف نفوســهم؛ وملــا تحققــه 

مــن راحــة نفســية لقاصدهــا.

ثم ُجمعت األخطاء الكتابية، وتم توصيفها، ومعرفة 

أسبابها وتقديم حلول ملعالجتها، أو الحدِّ منها.

اإلنار الوظري لعبحر:

يف البدء يجب أن نقدم تعريفات موجزة للمصطلحات 

املســتخدمة يف البحــث ألجــل التعــرف عــى عمليــة 

تحليــل األخطــاء ومناهجهــا.

الط أ:

كان علــامء العربيــة منــذ القــرن الثَـّـاين للهجــرة ســباقني 

يف ظهــور اتجــاٍه يهــدف إىل رصــد األخطــاء تحليلهــا، 

كــام هــو الحــال عنــد الكســايئ )ت189هـــ( يف مؤلفــه 

)ما تلحن يه العوام(، إذ ركز فيه عى األخطاء الكتابية 

والشــفوية، مثــالً: اللحــن، والتحريــف، والتصحيــف...

ـه أي اســتعامل خاطــئ  إنَـّ  “ عرَّفــه ســريفت قائــالً: 

أو  الصحيحــة  القواعــد  اســتخدام  أو ســوء  للقواعــد، 

مــام  القواعــد،  مــن  )االســتثناءات(  بالشــواذ  الجهــل 

ينتــج عنــه ظهــور أخطــاء تتمثــل يف الحــذف، واإلضافــة، 

الحــروف “ )1(. أماكــن  واإلبــدال، وكذلــك يف تغيــري 

ذكــر )Corder( بعــض الفوائــد العلميــة لتحليــل 

والوســائل  املــواد  بفاعليــة  يتعلــق  مــا  منهــا  األخطــاء، 

املســتخدمة. التعليميــة 
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أمــا عــى الصعيــد العلمــي فلــه أهميــة لوضــع برامــج 

الهــدف،  اللغــة  إتقــان  مــن  املتعلــم  عالجيــة، متكــن 

واملعلم من التدريس الجيد لهذه اللغة وتطوير طرائق 

د منهــج تحليــل األخطــاء وفــق  تدريســه )2(. وقــد حــدَّ

ثــالث مراحــل وهــي:

تعــرُّف الخطــأ: ويقصــد بــه حــرص األخطــاء الثابتــة ( 1

ــا يف مــدة زمنيــة  يف لغــة املتعلــم شــفويًا أو كتابيً

محــددة.

وصــف الخطــأ الــذي خــرق القاعــدة اللغويــة للغــة ( 2

يكــون  فقــد  نوعــه،  تصنيفــه حســب  ثــم  الثانيــة، 

ــا، أي تصنيفــه  ــا أو دالليً ــا أو إمالئيً ــا أو رصفيً صوتيً

للغــة التــي ينتمــي إليهــا.

يف ( 3 الوقــوع  إىل  أدَّت  التــي  العوامــل  رشح 

ثــم  إليهــا،  التــي تعــزى  األخطــاء، وبيــان املصــادر 

الصــواب)3(. ذكــر 

وهكذا، فالدراسة تستعرض مجموعة من األخطاء 

الكتابية يف اللغة، ألن الكتابة من أكرث املهارات أهمية 

بالنسبة للمتعلم، حيث إنها تكشف حصيلة ما توصل 

إليه من فهم للنظام اللغوي بجل مستوياته.

ااخ اء الصاغية:

إن تعليــم أي لغــة يتخــذ مــن الصــوت انطالقـًـا لــه فتعليــم 

النظام الصويت للغة املشودة يعترب النقطة األوىل من 

تعليم اللغة، وكلام كان نطق األصوات موافًقا لحقيقته 

كانــت جــودة العليــم أحســن، والعمليــة التعليميــة تتــم 

بالرسعة املطلوبة.

إن اللغــة نظــام مــن الرمــوز الصوتيــة وتكمــن قيمــة أي 

رمــز يف اإلتفــاق عليــه بــني األطــراف التــي تتعامــل بــه، 

وقيمــة الرمــز اللغــوي تقــوم عــى عالقــة بــني املتحــدث 

أو الكاتــب هــو املؤثــر، وبــني املخاطــب وبــني قــارئ هــو 

املتلقــي)4(. واللغــة وســيلة التعامــل ونقــل الفكــر بــني 

املــرث واملتلقــي، وصــدور هــذه الرمــوز الصوتيــة اللغويــة 

ألداء معان محمدودة متميزة يعنيها املتحدث ويفهمها 

املتلقــي، معنــاه اتفــاق الطرفــني عــى اســتخدام هــذه 

الرمــوز للتعبــري عــن الــدالالت املقصــودة)5(.

البنــاء  يف  األوىل  اللبنــات  هــي  األصــوات  إذن 

اللغــوي وأساســه الــذي يقــوم عليــه، وال خــري يف بنــاء 

تهالكــت لبناتــه واهتــز قوامــه مــادة وصنعــة، واملــادة هنا 

هــي األصــوات املقــررة لــكل لغــة، وصنعتهــا اإلتيــان بهــا 

أداء ونطًقــا عــى وجههــا الصحيــح، ولــو وجــه املعلمــون 

اهتاممهــم إىل تعــرف أصــوات لغتهــم واســتيعابها مــادة 

وصنعــة لســاروا يف الطريــق الصحيــح )6(.

الحــروف العربيــة تحمــل صعوبــة يف نطقهــا ليــس 

لألتراك فحسب، بل وللناطقني بها فمثالً حرف الصاد 

الــدال يقلبونــه إىل ســني،  يقلبونــه إىل ســني، وحــرف 

اللثويــة ال  الــدال يقلبونــه إىل ضــاد والحــروف  وحــرف 

يراعون املخرج الصحيح يف نطقها فينطقون الثاء سيًنا 

والذال زايًا، ومن هنا تنتقل صعوبة هذه الحروف تتمثل 

بالحــروف اللثويــة ث، ذ، ظ، أمــا حــرف الضــاد فتتجــى 

صعوبتــه يف مخرجــه الــذي هــو مــن الحافــة اليمنــى أو 

القــاف فــإن مخرجــه  أمــا بالنســبة لحــرف  اليــرسى)7(، 

مــن أقــىص اللســان مــن فــوق مــع مــا يحاذيــه مــن الحنــك 

األعــى مــن املنطقــة الرخــوة، وهــي املنطقــة القريبــة مــن 

اللهــاة، وهــي أعــى نقطــة مــن اللســان مــن الحلــق، أمــا 

حــرف الهمــزة فمخرجــه مــن أقــىص الحلــق، وهــذا يجعلــه 

مــن الحــروف صعبــة النطــق)8(.إذن فهــذه الحــروف متتاز 

بصعوبــٍة يف ذاتهــا نتيجــة ملخرجهــا الصعــب.

األتــراك  الطــالب  التــي يخطــئ فيهــا  الحــروف  أمــا 

نتيجة لتغيري يف إحدى صفاتها فتكاد تكون يف أغلبها 

مشرتكة بني العرب واألتراك، مثال: حرف الطاء، فهذا 

الحــرف مييلــه الطــالب األتــراك إىل تــاء، طبًعــا حــروف 

اإلطبــاق يف اللغــة العربيــة هــي: ص، ض، ط، ظ، هــي 

يف األساس صعبة النطق ألنها تتطلب إطباق اللسان 

عــى الحنــك األعــى بشــكل قــوي حتــى يأخــذ الحــرف 

صفته املناسبة، لكن نتيجة لهذه العملية يف العملية 

يف إطبــاق اللســان إىل الحنــك األعــى مييــل العــريب 

ومعــه متعلــم اللغــة العربيــة مــن األتــراك إىل تخفيــف 
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والضــاد  الصــاد إىل ســني،  فتتحــول  الحــروف،  هــذه 

إىل دال، والطــاء إىل تــاء، والظــاء إىل زاي، والطــالب 

األتــراك يتمثلــون هــذا التخفيــف خــري متثيــل فنجدهــم 

يقولون )الرتيق( بدالً من الطريق، و)الرساط( بدالً من 

الــرصاط، و)التعــام( بــدالً مــن الطعــام.

أمــا حرفــا الحــاء والعــني فــإن الطــالب األتــراك كثــريًا 

مــا يخطئــون فيهــام فيلفظــون الحــاء هــاء، والعــني همــزة 

أو ألًفا مشمومة بالهمزة، ويف الحقيقة إن مخرج الحاء 

والعــني هــو مــن وســط الحلــق، وهــذا املخــرج لــه بعــض 

الصعوبــات نتيجــة الضغــط عــى وســط الحلــق، وهــذا 

الضغــط يضايــق مجــرى الهــواء فيضطــر الناطــق بــه إىل 

الهــاء  الحــاء إىل  الحــامر، يخففــون  مثــالً:  التخفيــف، 

و)العاليــة(  الهمــد.  تصبــح  الحمــد،  الهــامر.  فيصبــح 

فــإن  والخــاء  الغــني  أمــا حرفــا  اآلليــة، وهكــذا.  تصبــح 

مخرجهــام ال يقــل صعوبــة عــن الحــروف الســابقة وهــو 

مــن أدىن الحلــق)9(.

فيهــا  يخطــئ  التــي  األحــرف  جميــع  إىل  وبالنظــر 

األتــراك فإننــا نالحــظ أنهــا أحــرف غــري موجــودة يف اللغة 

الرتكية، هذا أوالً، وثانيًا فإن هذا الحروف يف األساس 

مخرجهــا صعــب، أو الصفــات التــي بهــا تجعــل مخرجهــا 

صعبًا، وهذا ال يعني أن الحروف التي تتشابه أو متاثل 

الحــروف يف اللغــة يف اللغــة الرتكيــة يف الخطــأ فيهــا، 

بالطبــع ال، ألن أي نظــام صــويت يف أي لغــة يختلــف 

الحــروف  فــإن  األخــرى،  للغــات  الصــويت  النظــام  عــن 

تتبــع لعــادات وتقاليــد لفظيــة معينــة تؤثــر فيهــا الحيــاة 

نفســها، فنطــق  اللغــة  والنفســية وطبيعــة  االجتامعيــة 

يقــوم عــى عــدة عمليــات نفســية وعصبيــة  أي حــرف 

وميكانيكية ألعضاء النطق)10(. وهذا واضح وبنيِّ عند 

تعليــم بعــض الحــروف املشــابهة للحــروف املوجــودة 

يف لغــة املتعلــم، فإننــا نجــده يتخبــط يف نطــق هــذه 

الخطــأ يف  اجتيــاز  لكــن  التعليــم،  بدايــة  الحــروف يف 

هــذه الحــروف يكــون رسيًعــا بالقيــاس للحــروف الغــري 

موجــودة يف لغتــه.

الجدول )1( توصيف الخطأ الصويت

توصيف 
الخطأ

تصنيف 
الخطأ

الصوابالخطأ

إبدال 

صامت 

بآخر

الخطأ 

الصويت

نظرتنزرت

تقسيمتكسيم

سلطانسلتان

حلوةهلوة

سافرتصافرت

باالستقبالباالستكبال

تقصري 

صائٍت 

طويل

جامعاتجمعات

الطعامالطعم

اياليشَّ الشَّ

العاصمةالعصمة

قابلناقبلنا

كثريكرث

سأزورسأزر

إطالة 

صائٍت 

قصري

اسطنبولاسطانبول

مهممهيم

تقعتقعو

مالبسمالبيس

رئيسرائيس

ذهبذاهب

جميلجاميل

حبيبةحابيبة

ومــن خــالل اإلحصــاء تبــني أن أكــرث األخطــاء وروًدا 

لدى عينة الدراسة تتمثل يف تقصري الحرف الصائت 

الطويــل، ويــأيت بالدرجــة الثانيــة إبــدال حــرف صامــت 

بحــرف صامــت آخــر، أمــا إطالــة حــرف صامــٍت بحــرف 

قصــري فأقــل األخطــاء..

تتشــابه العربيــة مــع الرتكيــة يف عــدد مــن الحــروف 

فكالهــام يحتــوي عــى تســعة وعرشيــن حرفًــا، لكنهــام 

ففــي  الصوتيــة،  املســائل  مــن  العديــد  تختلفــان يف 

الرتكيــة يوجــد مثانيــة صوائــت، بينــام يوجــد يف العربيــة 
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ستة صوائت لكن هذه الستة تختلف بالنسبة للرتكية، 

فالصوائــت العربيــة ثالثــة منهــا صوائــت قصــرية وثالثــة 

مــام  القصــرية  الصوائــت  مــع  يقــع  والتشــابه  طويلــة، 

القصــرية  فالفتحــة  فقــط،  ثالثــة  التشــابه إىل  يختــرص 

القصــرية )u(، وتقابــل  تقابــل )a/e( وتقابــل الضمــة 

الكرسة القصرية )i( )11(، ولهذا اللغة الرتكية ال يوجد 

لبعــض  يوجــد  فــال  فيهــا صوائــت طويلــة، وال مقابــل 

كجــرف  مقابــل  الرتكيــة  اللغــة  يف  الصائتــة  الحــروف 

)U( وحــرف )O( وحــرف )o(، ويف نفــس الوقــت فــن 

الحــروف الصائتــة يف الرتكيــة قريبــة اللفــظ مــن بعضهــا 

والحــرف   ،)O( وحــرف   )U( الحــرف  الحــرف  فمثــالً 

الحــرف  يشــبه   )i( والحــرف  ،)o( الحــرف يشــبه   )u(

)I(، وهــذا االختــالف يف عــدد الصوائــت بــني اللغتــني 

وتشــابهها يف اللغــة الرتكيــة أدى إىل تخبــط يف لفــظ 

بعــض الحــروف، فحــرف الــواو يف اللغــة العربيــة، مــرة 

 ،)u( وتــارة يلفظونــه ،)o( ومــرة يلفظونــه ،)V( يلفظونــه

نجــد  )يعملــون(  كلمــة  يلفظــون  وتــارة )U(، فعندمــا 

بنحــو إىل  ومــرة   ،)o( الــواو تفخيــم  بنحــو إىل  اللفــظ 

فــرش الشــفتني فيُلفــظ )U( وإذا جــاء حرفًــا مســتقالً 

.)12( )v( يلفظونــه

ااخ اء الرصاية

مــن  العربيــة  الكلمــة  بنيــة  وهــي تتعلــق مبــا يطــرأ عــى 

مبناهــا  يؤثــر يف  مــاّم  نقــٍص،  أو  بزيــادة  ســواء  تغيــري 

ومعناها. لقد اتبع بعض مدريس األتراك ســابًقا طرقًا 

التصاريــف، فكانــت عمليــة  بعــض  عجيبــة يف حفــظ 

الحفــظ أشــبه بحاســوب آيل، أو جهــاز الكــرتوين ناطــق، 

وخصوًصــا عندمــا تتــرصف األفعــال مــع ضمــري النســاء 

اللغــة الرتكيــة، وخاصــة يف حالتــي  الغــري موجــود يف 

املثنــى والجمــع، وتكــرب املشــكلة عندمــا يبــدأ الطالــب 

بالخلط بني ترصيف الفعل يف حالة املايض وترصيفه 

ويف حالــة املضــارع، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 

تنــوع الفعــل املضــارع يف حالــة الرفــع والنصــب والجــزم 

ومــا يلــزم عليــه مــن حــذف ألحــرف العلــة ونــون األفعــال 

الخمســة، وتــزداد مســألة تصاريــف األفعــال صعوبــة يف 

حــال وجــود حــرف علــة يف الفعــل، فمثــالً الفعــل )قــال( 

يف املايض يسقط حرف العلة فيصبح )قلت(، ويف 

املضارع تتحول األلف إىل واو فيصبح )يقول(، وليس 

هذا فحسب بل إن الفعل املضارع ال يخضع لقواعد 

ثابتــة عنــد صياغتــه مــن الفعــل املــايض، فكــرثة شــواذ 

الفعــل املضــارع تشــتت عقــل الطــال وتقــف عــرثة يف 

وجــه املعلــم )13(.

وقد عالجت الدراسة تحليل األخطاء الرصفية بعد 

تصنيفها إىل أخطاء يف بنية الكلمة، ومنها:

الاذك  والاأنير

تحكــم  العربيــة  اللغــة  يف  والتأنيــث  التذكــري  ظاهــرة 

موضــوع رصيف  والتأنيــث  فالتذكــري  مفرداتهــا،  جــل 

جــيل فهنــاك الجانــب اللفظــي، والجانــب املعنــوي، 

ويصعــب دراك الخــط الفاصــل بــني املذكــر واملؤنــث 

يف التسميات، ورمبا أُلحقت عالمة التأنيث باملذكر، 

وبهــذا يكــون االلتبــاس اللفظــي، ومــام يزيــد الصعوبــة 

يف هــذا املنحــى أنــه يتقاطــع مــع أبــواب رصفيــة ونحويــة 

أخــرى )14(.

ويف الحقيقــة إن قواعــد املذكــر واملؤنــث غــري آمنــة 

للســريعليها فاملعلــم منــذ البدايــة يوضــح للطــالب أن 

األســامء املنتهيــة بالتــاء املربوطــة وباأللــف مــن األســامء 

املؤنثــة لكــن املســألة يصعــب توضيحهــا يف األســامء 

فهنــا  ألــف  وال  تــاء  فيهــا  يوجــد  مؤنثــة وال  تكــون  التــي 

يبــدأ الخبــط والتداخــل والــذي يزيــد املســألة تعقيــًدا 

كــرثة أقســام املؤنــث)15(. فهنــاك املؤنــث الحقيقــي 

واملؤنــث  املجــازي  واملؤنــث  املعنــوي  واملؤنــث 

عــى  متعوديــن  ليســوا  األتــراك  واألطــالب  اللفظــي. 

تُعامــل  األســامء  فــكل  لغتهــم  واملؤنــث يف  املذكــر 

معاملة واحدة. وتربز صعوبة هذه املسألة يف نقاط:

أوالً: عدم مطابقة اسم اإلشارة لألسم املشار إليه.

ــا: عــدم املطابقــة يف املبتــدأ والخــرب والصفــة  ثانًي
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واملوصــوف وتذكــري الفعــل مــع االســم املؤنــث وتأنيــث 

الفعــل مــع االســم املذكــر.

ثالًثــا: إرجــاع الضمــري املذكــر إىل املؤنــث وإرجــاع 

الضمــري املؤنــث إىل املذكــر.

رابًعــا: مســألة العــدد حيــث نجــد التخبــط قــد وصــل 

إىل الذروة.

خامًســا: يف األســامء املذكــورة التــي تجمــع جمًعــا 

مكرًسا فاالسم يف املفرد مذكر لكن حني يجمع يتحول 

إىل مؤنــث)16(.

إنَّ الطالــب الــرتيك ال يســتطيع أن يجمــع يف رأســه 

أشــتات هــذه املســألة، ويف نفــس الوقــت املعلــم ال 

يوجــد يف يــده يشء، فاملســألة منــذ القديــم أُلــف فيهــا 

مجموعــة مــن الكتــب؛ ألن اصحابهــا علمــوا صعوبتهــا 

وإشــكالها.وهكذا فــإن املســألة تقــف عقبــة يف طريــق 

العمليــة التدريســية )17(.

الجدول )2( توصيف الخطأ الريف وتوصيفه

الصوابالخطأتصنيف الخطأتوصيف الخطأ

تذكري الفعل وتأنيثه

تذكري الفعل حيث 

يقتيض السياق

تأنيثه،أي إسقاط عالمات 

التأنيث

الخطأ الرصيف

جاءت أحي معنا إىل اسطنبولجاء أمي معنا إىل اسطنبول

شاهدت أصدقايئ األسواق 

الجميلة

شاهد أصدقايئ األسواق 

الجميلة.

نزلت الطيارة يف املدينةنزل الطيارة يف املدينة

كانت املطاعم نظيفةكان املطاعم نظيقة

تذكري االسم حيث 

يقتيض السياق تأنيثه، 

أي إسقاط عالمات 

التأنيث.

اسطنبول بعيدة من أدياماناسطنبول بعيد من أديامان

مساجد جميلة جًدامساجد جميل جًدا

اسطنبول مدينة جميلةاسطنبول مدينة جميل

قمنا برحلة جميلةقمنا برحلة جميل

تذكري العدد، حيث 

يقتيض السياق تأنيثه..

بعد عرشة أياٍمبعد عرش أياٍم

ذهبنا خمسة أصدقاٍءذهبنا خمس اصدقاء

تذكري اسم اإلشارة حيث 

يقتيض السياق تأنيثه.

هذه مدينة اسطنبولهذا مدينة اسطنبول

تجولنا يف هذه األسواقتجولنا يف هذا األسواق

تأنيث اسم االشارة حيث 

يقتيض السياق تذكريه.

رأيت هذا النجاحرأيت هذه النجاح

هذا البحر كبريهذه البحر كبرية

تذكري الصفة التي 

يقتيض السياق تأنيثه.

االزدحام مشكلة كبريةاإلزدحام مشكلة كبري

يف األسواق الوطنية لرتكيايف األسواق الوطني لرتكيا

تأنيث الفعل املذكر 

وتأنيثه
تعمل الحكومة عى التقدميعمل الحكومة عى التقدم
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الالريف والاوك :

هاتان الظاهرتان محور االتساق يف النص والجملة 

ملــا لهــام مــن أثــٍر يف الرتاكيــب اللغويــة، واللفــظ بشــكل 

أخص، فاللفظ يحدد املعنى والهدف املتبقى.

“ أل “ يف العربيــة حــرف، وهــي مــن العالمــات التــي 

النكــرة  الفعــل، وتدخــل عــى  بهــا االســم دون  يختــص 

فتفيــده التعريــف.

نجــد حــذف أل التعريــف مــن الصفــة التــي يقتــيض 

الســياق تعريفهــا أو االســم املوصــوف بــأل، عــالوة عــى 

ذلك إضافة أل التعريف إىل الصفة الواجب تنكريها، 

العربيــة أن املضــاف  اللغــة  فمــام يشــكل أساًســا يف 

يجــب أن يكــون نكــرة واملضــاف إليــه معرفــة، وقــد يخــرج 

املتعلم الرتيك القاعدة يف تعريفه للمضاف الواجب 

تنكــريه، وتنكــري املضــاف إليــه الواجــب تعريفــه، وتعــزى 

اللغتــني،  بــني  اللغــوي  التداخــل  إىل  األخطــاء  هــذه 

فالرتكية ال توجد فيها أل التعريف، لذلك قد يسقطها 

املتعلــم الــرتيك نطًقــا وكتابــة حيــث يقتضيهــا الســياق.

الجدول )2( توصيف الخطأ الريف وتوصيفه

الصوابالخطأتصنيف الخطأتوصيف الخطأ

حذف أل من الصفة 

التي يقتيض السياق 

تعريفه

الخطأ الرصيف

الجامع الكبريالجامع كبري

من أهم املدن الكربىمن أهم مدن كربى

حذف أل من االسم 

املوصوف الذي يقتيض 

السياق تعريفه.

نأكل السمك اللذيذيأكل سمك اللذيذ

األصدقاء األوفياءأصدقاء األوفياء

يف اسطنبول املواقع يف اسطنبول موقع السياحية

السياحية

تعريف املضاف الواجب 

تنكريه

األغلب الطالب يحبون 

استنبول

أغلب الطالب يحبون 

اسطنبول

أجمل املدن اسطنبولاألجمل املدن استانبول

أرسيت السعيدةاألرسيت السعيدة

حذف أل من االسم 

املعطوف الذي يقتيض 

السياق تعريفه

رشبنا الشاي والعصري رشبنا الشاي وعصري ومثلجة

واملثلجات

الابديت الصاغية :

مــن  مجموعــة  مــن  أساســها  يف  اللغــات  تتكــون 

مــن  األصــوات صفاتــه،  مــن  وكل صــوت  األصــوات، 

الظواهــر يف  بعــض  وهنــاك  والجهــر  الهمــس  حيــث 

اللغــة العربيــة التــي تقــع يف بــاب التبــدالت الصوتيــة، 

منهــا اإلبــدال وهــو جعــل حــرف مــكان حــرف آخــر، ويقــع 

والصائتــة. الصامتــة  الحــروف  االبــدال يف 

)افتعــل(  صيغــة  يف  القيــايس  اإلبــدال  يقــع 

ومشــتقاتها: )يَْفتَِعــُل، مفتعــٌل، افتعــال....(. ولإلبــدال 

طرائق شتى وما يهمنا يف هذه الدراسة الحاالت التي 

تتمثــل مــن خاللهــا أخطــاء داريس اللغــة العربيــة من غري 

أهلهــا يف صيغة)افْتََعــَل( )18(.
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الجدول )3( التبدالت الصوتية

الصوابالخطأ توصيف الخطأ

عدم إبدال الواو يف صيغة افتعل تاء حيث 

يقتيض ذلك

اجتمعت مع صديقايتاوجتمعت مع صديقايت

اشرتاك العملاوشرتاك العمل

عدم إبدال تاء افتعل داالً حيث تقتيض البنية 

الرصفية ذلك.
ازدهرت تركيا جًداازتهرت تركيا جًدا

اتألُت عى أثار عثامينعدم إبدال تاء افتعل طاء.
اطلعت عى األثار 

العثامنية

اإلدمام:

وهــو إدخــال حــرف يف حــرف آخــر مــن جنســه، بحيــث 

حيًنــا  اإلدغــام  ســيبويه  ه  ســامَّ مشــدًدا  يصــريان حرفًــا 

آخــر)19(. واإلخفــاء حيًنــا 

ومــن أخطــاء الطــالب يف هــذا البــاب الــرصيف عــدم 

الثــاليث  املــايض  الفعــل  عنــد غســناد  اإلدغــام  فــك 

املضعــف إىل ضامئــر الرفــع املتحركــة )20(.

الجدول )4( اإلدغام

الصوابالخطأتوصيف الخطأ

عدم إبدال الواو يف صيغة افتعل تاء حيث 

يقتيض ذلك
مررُت عى والديمرَُّت عى ولدي

مددُت له يد املساعدةمدُت له يدي املسعدة

ُت الحساب دُت الحسابسدَّ سدَّ

ااخ اء الوحاية:

إن الــكالم عــن املشــكالت النحويــة ســيكون متداخــالً 

باملشــكالت الرصفيــة إىل حــدِّ كبــري؛ ألنَّ الــرصف هــو 

جزء من علم النحو، وهو يف كثري من القضايا متداخالً 

معه حتى إن بعض املسائل ال ميكن أن نضعها تحت 

أي مــن العلمــني.

كــام أنــه علــم يختــص بتنظيــم الكلــامت يف الرتكيــب 

بــني  بالعالقــة  تركيــب الجملــة ويهتــمُّ  الواحــد ودراســة 

عنارص الجملة، أي أنه ينظم العالقة بني أجزاء الرتكيب 

ومكوناته.

ومــن املهــم أن نقــف وقفــة للتفريــق بــني بنــاء الجملــة 

الرتكيــة والعربيــة لوجدنــا حينهــا أن للغــة الرتكيــة نظاًمــا 

متفــرًدا ومختلًفــا عــن اللغــة العربيــة، حيــث يكون الفعل 

يف النهايــة والفاعــل يف البدايــة، أمــا الجملــة يف اللغــة 

العربيــة فإنهــا يف البدايــة تتبــع لنظــام، لكــن هــذا النظــام 

محكومــة  العربيــة  الجملــة  ألن  حالــه،  عــى  يبقــى  ال 

تأخــري وتقديــم وحــذف  مــن  العربيــة،  البالغــة  بقوانــني 

وإضافــة وغــري ذلــك)21(، ففــي كثــريٍ مــن األحيــان نــرى 

الفعــل يف غــري مكانــه، وكذلــك الفاعــل وبقيــة عنــارص 

 Muhammed:الــرتيك يقــول  حــني  ففــي  الجملــة، 

okula gıttı يستطيع العريب أن يقول: ذهب محمد 

إىل  محمــد،  ذهــب  املدرســة  إىل  املدرســة،  إىل 

املدرســة محمــد ذهــب)22(.
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الجدول رقم )5( توصيف الخطأ وتصنيفه ـ املستوى النحوي

الصوابالخطأتصنيف الخطأتوصيف الخطأ

تقديم الصفة عى املوصوف

الخطأ النحوي

كانت املرأة الرتكيةكان الرتكية املرأة

جاء رجٌل من العربمن العريب جاء رجٌل

وهام طالبان جيدانوهام جيدان طالبني

جاءت الخالفة العثامنيةجاأت العثامين خلفت

إلزام األسامء الخمسة الرفع جميًعا
سلمُت عى أخيهسلمُت عى أخوه

جاء معنا صاحب أبيهصاحب أبوه جاء معنا

يف عرشة أياٍميف أيام عرشتقديم املعدود عى العدد

إلــزام العــدد هيئــة واحــدة مهــام تغــريَّ 

املعــدود، وهــذه الهيئــة هــي املذكر.

بقينا ثالثة شهوريقينا ثالث شهر

أخذنا أربع غرفأخذنه أربع غرفة

الســامل  إلــزام املثنــى جمــع املذكــر 

الرفــع. اليــاء يف حالــة 

جاء الرجالن معناجاء الرجلني معنا

حرض األبوان يف سفرناحرض األبوين يف سفرنا

الرباغيــث”  أكلــوين  لغــة”  اســتعامل 

كثــريًا..

يف  األصدقــاُء  شــاركو 

م لطعــا ا
شارَك األصدقاُء يف الطعام

تُعــدُّ تلــك األخطــاء نتيجــة تأثــري التداخــل اللغــوي 

بني اللغة العربية واللغة الرتكية، فاملتعلم يقابل نظام 

العربيــة وقواعدهــا عــى اللغــة الرتكيــة، فيقــع باألخطــاء 

كــام هــو واضــح يف الجــدول..

ناائث الدرالة :

الطــالب  يواجههــا  الدراســة صعوبــات  هــذه  تناولــت 

ألقــت ضــوًءا  العربيــة، وقــد  اللغــة  تعلــم  األتــراك يف 

الصوتيــة والرصفيــة والنحويــة،  كاشــًفا عــى أخطائهــم 

لتضــع  الدراســة معرفــة مصادرهــا  كــام حاولــت هــذه 

نتائجهــا أمــام الطــالب واألســاتذة أمــالً مــن أن يبذلــوا مــا 

يف جهدهــم لتعليــم العربيــة وتعلمهــا بأســاليب أفضــل 

جــودة وأكــرث نفًعــا، وقــد حاولــت الدراســة اإلجابــة عــن 

األســئلة اآلتيــة :

مــا األخطــاء الصوتيــة والرصفيــة والنحويــة الشــائعة ( 1

ـ  العربيــة  اللغــة  األتــراك يف قســم  الطلبــة  لــدى 

جامعــة أديامــان ؟.

ما أسباب هذه األخطاء ؟.( 2

ما الحلول املقرتحة لهذه األخطاء ؟.( 3

ولكــن  مــا،  حــدِّ  إىل  جيــدة  النتائــج  أن  لنــا  وتبــني 

يــأيت: مــا  إىل  يتوصــل  الطلبــة  إجابــات  املتأمــل يف 

إن حصيلــة الطلبــة اللغويــة قليلــة، ال ترتقــي إىل ( 1

املستوى املطلوب، إذ تحتاج إىل تنمية واهتامم 

كبرييــن، إذ نجدهــم يخلطــون بــني صوامــت اللغــة 

األصــوات  بعــض  نطــق  مــع مشــقٍة يف  العربيــة، 

كصعوبة نطقهم للهمزة، والعني، والحاء، والظاء، 

والقــاف، والصــاد، والثــاء، والــراء، بفعــل تأثــري لغــة 

األم.

كام ظهر أن الطلبة ما زالوا يخلطون بني الصوائت ( 2

تعــود  قــد  املشــكلة  وهــذه  والقصــرية،  الطويلــة 

إىل االســتامع الخاطــئ مــن معلميهــم أو املحيــط 

الناتــج للعربيــة، أو نقــل الخــربة مــن لغتهــم األم إىل 

العربية، ولتلك األخطاء الفونيمية دور يف تشويه 

أنَّ  القــول  رســالة املعلــم إىل املتعلــم.إذ ميكــن 
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أغلــب األخطــاء الصوتيــة والرصفيــة والنحويــة تعــود 

إىل مســألة التلقــي مــن املعلــم، فالخطــأ الصــويت 

ينتج عنه أخطاء يف مستويات اللغة األخرى، مام 

يــؤدي إىل انحــراف الــكالم عــن جــادة الصــواب.

كشــفت الدراســة أن األخطــاء الصوتيــة التــي تغــريِّ ( 3

مواقــع الوحــدات الصوتيــة باســتخدام املقابــالت 

تلــك  معــاين  اختــالف يف  يعقبهــا  االســتبدالية 

األلفــاظ.

مــن أبــرز املشــكالت انتشــاًرا: التذكــري والتأنيــث، ( 4

الدراســة، حيــث  أفــراد  بــني  والتنكــري  والتعريــف 

إن معظــم األخطــاء يف كتاباتهــم تتعلــق بالناحيــة 

الــرتيك يف خطــأ  ـم  املتعلِـّ يقــع  فقــد  الرصفيــة، 

التأنيث والتذكري.وتعد هذه األخطاء من األخطاء 

املبالغــة يف التصويــب، فاملتعلــم يريــد االبتعــاد 

عــن الخطــأ فيقــع فيــه.

إن اختــالف الرتبــة يف اللغــة العربيــة عــن الرتكيــة ( 5

يــؤدي إىل وقــوع الطــالب ببعــض األخطــاء، منهــا 

تقديــم الصفــة عــى املوصــوف، وإلــزام األســامء 

الرفــع جميًعــا، وتقديــم املعــدود عــى  الخمســة 

العــدد...

عــدم كفــاءة بعــض املدرســني واســتخدامهم طرقـًـا ( 6

تقليدية يف تدريسهم، وباألخص فَْقد التدرج يف 

عرض املعلومات.

اســتخدام مدرســني غــري متخصصــني يف تعليــم ( 7

التعليميــة  العمليــة  يفقــد  مــام  العربيــة؛  اللغــة 

غالبًــا.. الهــدف املنشــود  الوصــول إىل  هويتهــا يف 

الوســيطة، ( 8 اللغــة  اســتخدام  الكفــاءة يف  عــدم 

فأحيانًا تســتخدم بكرثة عندما ال يحتاج إليها، وال 

تســتخدم عندمــا يُحتــاج إليهــا...

ايقرتايات:

كشــف اســتقراء أخطاء الطلبة األتراك )عينِّة الدراســة( 

املختلفــة  اللغــة  مبســتويات  مرتبطــة  منهــا  كثــريًا  أن 

اقرتحــت  ثــم  والنحويــة(،  والرصفيــة،  )الصوتيــة، 

بهــم  الطلبــة، وتدفــع  تلبــي واقــع  التــي  الحلــول  بعــض 

بعــض  يــأيت  وفيــام  للغــة،  الصحيــح  االســتخدام  إىل 

االقرتاحــات:

للمعلــم دور فاعــل يف عــالج األخطــاء مبســتوياتها ( 1

املختلفــة، فيجــب عليــه اإلملــام بالنظــام الصــويت 

العريب حتى يقف عى أرضية صلبة حني يدرِّس 

ذلــك املنحى.

والبــدء ( 2 العربيــة،  األصــوات  تقديــم  التــدرج يف 

بأصوات املتشابهة بني اللغتني، تليها األصوات 

بعدهــا  تــأيت  ظ،،  ط،  ض،  )ص،  املطبقــة 

تتبعهــا )ر(،  الحلقيــة، )ء،ع،غ،ح،ق(  األصــوات 

تختتــم باألصــوات الصائتــة القصــرية والطويلــة مــع 

بينهــا، وتوظيفهــا جميًعــا  الفــروق  مراعــاة توضيــح 

بألفــاظ ســهلة..

تفعيــل دور املختــرب اللغــوي، وهــذه املختــربات ( 3

مــن  االســتامع، وذلــك  مهــارة  تنميــة  تســاعد يف 

خالل االستامع إىل الدروس يف مختربات اللغة، 

أيديهــم  بــني  لتكــون  وتوفــري األرشطــة املســجلة؛ 

باســتمرار.

مــن ( 4 تعــرض  التعليمــي:  التلفــاز  فقــرة  إحــداث 

خاللــه دروس مجهــزة تجهيــزًا علميًــا باللغــة العربيــة 

الفصيحــة.

مــن ( 5 كثــري  تقــوم  اللغــوي:  الرشيــك  دور  تفعيــل 

املراكز واملعاهد اللغوية بتوفري الرشيك اللغوي 

إذ تتيح لهم فرصة االتصال املستمر لتبادل اللغة 

الهــدف، وهــذا متوفــر لــدى قســم اللغــة العربيــة 

إذ نجــد كثــريًا مــن الســوريني يف هــذا القســم، وال 

شك أن لهم دور كبري يف تنمية اللغة العربية عند 

زمالئهم األتراك، باإلضافة إىل الطلبة األتراك من 

أصــول عربيــة أو مــن أقاليــم تتكلــم العربيــة..

العربيــة ( 6 تعليــم  يف  املعرفيــة  الخرائــط  توظيــف 

ممثلــة  فاســتخدامها  املختلفــة،  مبســتوياتها 

بالرســوم واألشــكال يســاعد املتعلــم عــى التمكــن 
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مــن متييــز الصوائــت بنوعيهــا القصــري والطويــل... 

ليســتطيع  لــب  للطا ندة  مســا ئل  وســا وهــي 

املختلفــة. العربيــة  الرصفيــة  البنــى  اســتعامل 

الطامتة

طلبــة  تواجــه  التــي  الصعوبــات  أهــم  عرضنــا  أن  بعــد 

قســم اللغــة العربيــة بجامعــة أديامــان الرتكيــة، ال بــد يف 

البدايــة  النهايــة مــن كلمــة تجمــع هــذه املســائل، يف 

يجــب علينــا أن نعــرتف أننــا نناقــش موضوًعــا إنســانيًا، 

وإن أي موضــوع إنســاين ال نســتطيع أن نقننــه بقوانــني 

تقريــب  مجــرد  النقــاش  هــذا  يبقــى  ولذلــك  جاهــزة، 

لهــذه الصعوبــات، وليــس حــالً لهــا هــذا مــن جهــة، ويف 

العربيــة يف  اللغــة  تدريــس  فــإن صعوبــات  املقابــل 

تركيــا ال ميكــن أن يحــاط بهــا ألســباب عــدة، منهــا ارتبــاط 

هــذه الصعوبــات ببعضهــا، فلــو أخذنــا مثــالً أي مشــكلة 

لغويــة وليكــن بحــث العــدد لوجدنــا أن هــذه املســألة 

ترتبــط بالجمــع، وترتبــط باملؤنــث واملذكــر واملضــاف 

إليــه، والتمييــز، والنكــرة واملعرفــة، والعطــف، واملبنــي 

اللغــة  ننــى تدريــس  أن  يجــب علينــا  واملعــرب، وال 

العربيــة يختلــف بــني الجامعــات وبــني مــدارس األمئــة 

واعتبــارات  لظــروف  الخاصــة  واملعاهــد  والخطبــاء، 

يف  العربيــة  تدريــس  نضــع  أن  نســتطيع  فــال  كثــرية، 

جامعــة أديامــان مقابــل تعليــم العربيــة يف الجامعــات 

التــي تــدرس األدب العــريب، فــكل منهــا ظروفــه وأحوالــه.
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 اللغة العربية، مفه�م املقطع و دوره 
يف تعليم الكتابة و القراءة

اإزمران عبد اللطيف
أستاذ باحث، جامعة مولود معمري، تيزي وزو و جامعة الجزائر 2، الجزائر

 neurosciences[ توصلت العلــوم العصبية و املعرفيــة

التعليميــة  املناهــج  بــني  الفصــل  إىل   ]cognitives

 la méthode( املقطعــي  املنهــج  أهميــة  بينــت  و 

syllabique( باملقارنــة مــع املنهــج الــكيل أو املدخــل 

.)la méthode globale( الــكيل اللغــوي 

مــن بــني األبحــاث يف العلــوم العصبيــة املعرفيــة، 

 Stanilas نذكــر تلــك التــي قــام بهــا الباحــث الفرنــي

Dehaene1 املختص يف علم النفس املعريف والذي 

استعان بتقنيات التصوير الدماغي ليؤكد عى نجاعة 

و  القــراءة.  و  الكتابــة  املنهــج املقطعــي يف تحصيــل 

 Colette االورطوفونيــة  للمختصــة  الناجحــة  التجربــة 

Ouzou2 يف تطبيــق بروتوكــوالت عالجيــة تعتمــد عــى 

املقطع و املنهج املقطعي يف إعادة تأهيل الحبسيني 

و املصابــني باضطرابــات اللغــة و الــكالم. فمــن واجبنــا 

إن نســتغل هــذه املســتجدات العلميــة و تطبيقهــا يف 

ميــدان تعليــم الكتابــة و القــراءة ويف تحصيــل و تلقــني 

اللغــة العربيــة ألبنائنــا و للناطقــني بغريهــا.

سأحاول يف مداخلتي أن أبني وجود “املقطع” يف 

اللغــة العربيــة و تطــرق النحــاة العــرب و علــامء العــروض 

إىل هذا املفهوم و استعامله كام هو يعرف اليوم يف 

اللســانيات الحديثــة، و إن مل تســتعمل كلمــة املقطــع 

عــى  يكــن غريبــا  الــذي مل  لهــذا املفهــوم  كمصطلــح 

النحــاة و  أتباعــه مــن  ابــن احمــد الفراهــدي و  الخليــل 

العروضيــني و الشــعراء العــرب إىل يومنــا هــذا. وذالــك 

باســتعاملهم للكتابــة العروضيــة.

نــرش  العــروض3 يف  فمــن املمكــن اســتغالل علــم 

و اســتعامل مفهــوم املقطــع ]la syllabe[ مبعنــاه 

الكتابــة  إىل  بالرجــوع  ذالــك  و  الحديــث  اللســاين 

العروضيــة و الكتابــة املقطعيــة وتعميــم هــذه الطريقــة 

اللغــة العربيــة املكتوبــة و املنطوقــة أي تطبيقهــا  إىل 

تنطــق. أو  تكتــب  عــى كل كلمــة عربيــة 

الكتابــة العروضيــة ســهلة للتعلــم وتقــوم عــى قاعــدة 

مــا ال ينطــق ال يكتــب” وهــي  مــا ينطــق يكتــب و  “كل 

رمزيــن: تســتعمل 

- خط عمودي يشبه األلف بدون همزة و هو ميثل 

الحرف املتحرك أي الحرف الذي دخلت عليه فتحة، 

ضمة أو كرسى ونرمز إليه يف بحثنا بـ )/(

- دائــرة أو نقطة،نســبة للســكون فهــي متثــل الحــرف 

الســاكن و نشــري إليــه يف بحتنــا بـــ )0(.

بعــد الكتابــة العروضيــة نحصــل عــى سلســلة مــن 

الكلــامت. فعــدد رمــوز كل  الرمــوز )/( و)0( حســب 

كلمــة هــو عــدد حروفهــا، أي بجمــع عــدد الرمــوز نحصــل 

عــى عــدد الحــروف اإلجــاميل للكلمــة مثــال: فَُعولُــْن = 

//0 /0، متكــون مــن خمســة أحــرف.

تتبــع الكتابــة العروضيــة بالكتابــة املقطعيــة و هــي 

تســتعمل رمزيــن آخريــن أولهــام حرفــا يوضــع تحــت كل 

حرف متحرك ال يليه ساكن، نرمز إليه يف بحثنا بـحرف 

امليــم )م(، و يوضــع خــط أفقــي صغــري )ــــ( تحــت كل 

حــرف متحــرك يليــه ســاكن. فالكتابــة املقطعيــة تعطينــا 

عــدد املقاطــع يف الكلمــة مثــال : فَُعولـُـْن = //0 /0 = 
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م ــ ــ خمسة حروف و ثالثة مقاطع.

فبعــد الكتابــة العروضيــة و الكتابــة املقطعيــة ميكننــا أن نعــرف عــدد الحــروف و عــدد املقاطــع اإلجــاميل لــكل 

كلمــة، فمثــال كلمــة “َولـَـٌد” تْحتَــِوي

َولٌَد = َولَُدْن = // /0 = م م ـ = ]wa.la.dun[ أربعة حروف و ثالثة مقاطع

ســنقدم فيــام يــيل جــداول4 تبــني الصيــغ املقطعيــة التــي اســتعملت عنــد النحــاة العــرب و علــامء العــروض يف 

الكتابات العروضية و هي تختلف عن الكتابة اإلمالئية وتخضع للقاعدة املشهورة “ما ينطق يكتب و ما ال ينطق 

ال يكتــب” و مقارنتهــا مــع الصيــغ املقطعيــة يف اللســانيات الحديــث. ونظيــف يف األخــري صيغتــني جديدتــني ال 

تســتعمل يف العــروض لكــن نجدهــا يف النطــق العــريب و الــكالم اليومــي.

املَُتَحرِْك ]al-mutaħarik[ وصيغة هذا املقطع )ص ح( و تقابلها صيغة )CV( يف اللسانيات الحديثة ( 1

CV = م = / = متحرك = )ص ح( – املُتََحرِْك ُمتََكِوْن ِمْن َحرْف َواِحْد َو َحرَكَة

كتابة التينية
كتابة 
دولية

رموز 
مقطعية

رموز 
عروضية

كتابة 
إمالئية

 الصيغة املقطعية

CV
Consonne

Voyelle

a’
bu
fi
a‘
na
ti

]ʔa[
]bu[
]fi[
]ʕa[
]na[
]ti[

م
م
م
م
م
م

/
/
/
/
/
/

أَ
ُب
ِف
َع
َن
ِت

)ص ح(
َصاِمْت )ص(

حركة )ح(

حرف واحد و مقطع واحد

الســبب الخفيــف ]al-sabab al- xafif[ صيغتــه املقطعيــة )ص ح ص( و يقابلــه يف اللســانيات الحديثــة ( 2

CVV و CVC صيغتــان و هــام
CVC = )فيتة )ة ح ة

CVC = - = = /0 = سبب خفيف )ص ح ص(

الَسبَْب الَخِفيف ُمتََكِوْن ِمْن َحرْفنَْي أَولُهاَم ُمتََحرِْك و ثَانِيُهاَم َساكِن

كتابة 
التينية

كتابة دولية
رموز 

مقطعية
رموز 

عروضية
كتابة 
إمالئية

 الصيغة املقطعية

CVC

Consonne

Voyelle

Consonne

an‘
qad
kam
min
bil
kul
hum

]ʔan[
]qad[
]kam[
]min[
]bil[
]kul[
]hum[

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0

َعــْن
قَــْد
كَــْم
ِمــْن
ِبــْل
كُــْل
ُهــْم

)ص ح ص(
َصاِمْت )ص(

حركة )ح(
َصاِمْت )ص(

حرفني و مقطع واحد
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CVV = )فيتة )ة ح ح

CVV = - = 0= / = سبب خفيف )ص ح ح(

الَسبَْب الَخِفيف ُمتََكِوْن ِمْن َحرْفنَْي أَولُهاَم ُمتََحرِْك و ثَانِيُهاَم َساكِن

كتابة 

التينية
كتابة دولية

رموز 

مقطعية

رموز 

عروضية

كتابة 

إمالئية
 الصيغة املقطعية

CVV
Consonne

Voyelle
Voyelle

maa
buu
fii
ḍii
yaa
ḍuu

]maː[
]buː[
]fiː[
]δiː[
]jaː[
]δuː[

ـ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

/0

/0

/0

/0

/0

/0

َماْ

بُْو

يِفْ

ِذي

يَا

ُذو

)ص ح ح(

َصاِمْت )ص(

حركة )ح(

حركة )ح(

حرفني و مقطع واحد

CV. CV فيتاة )ة ح. ة ح( و غلارعثا فيتة ]asabab aөaqi:l[ 3. السبب الثليل

CV.CV = م م = /= / = سبب ثقيل )ص ح.ص ح(

الَسبَْب الثقيل ُمتََكِوْن ِمْن َحرْفنَْي ُمتََحرِكْني

كتابة 
التينية

كتابة دولية
رموز 

مقطعية
رموز 

عروضية
كتابة 
إمالئية

 الصيغة املقطعية

CV.CV
Consonne

Voyelle
+

Consonne
Voyelle

ma’a
laka

huwa
lima
hiya
ḥubi
ṯuma

]maʕa[
]laka[

]huwa[
]lima[
]hija[
]ħubi[
]өuma[

م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م

//
//
//
//
//
//
//

مـََع
لَـَك
ُهـَو
لِـَم

ِهـَي
ُحـِب
ثُـَم

)ص ح.ص ح(
َصاِمْت )ص(

حركة )ح(
+

َصاِمْت )ص(
حركة )ح(

حرفني و مقطعني

4. الوتــد املجمــوع ]al-watad al-maʤmuʕ[ الصيغــة )ص ح/ ص ح ح( و)ص ح/ ص ح ص( و يقابلــه يف 

CV.CVC و CV.CVV اللسانيات الحديثة

CV.CVV = )فيتة )ة ح/ة ح ح

CV.CVV = 0// =م - = وتد مجموع = )ص ح/ ص ح ح(
الوتد املجموع ُمتََكِوْن ِمْن متحرك و سبب خفيف

كتابة 
التينية

كتابة دولية
رموز 

مقطعية
رموز 

عروضية
كتابة 
إمالئية

 الصيغة املقطعية



250  العتة اللرريةا مفثام املل ع و دوره ر غلعية الكاارة و اللراءي

CV.CVV
Consonne
Voyelle

+
Consonne
Voyelle
Voyelle

ḥataa
’alaa
‘ilaa
ma’ii
da’aa
fataa
balaa

 [ħa.taː]
[ʕa.laː]
[ʔi.laː]
[ma.ʕiː]
[da.ʕaː]
[fa.taː]
[ba.laː]

م –
م –
م –
م –
م –
م –
م –

0//
0//
0//
0//
0//
0//
0//

َحــتَى
َعــلَـى
إِلَـــى
َمـِعـي
َدَعـــا
فَــتَـى
بَــلَـى

)ص ح.ص ح ح(
َصاِمْت )ص(

حركة )ح(
+

َصاِمْت )ص(
حركة )ح(
حركة )ح(

ثالثة حروف و مقطعني

CV.CVC = )فيتة )ة ح/ة ح ة

CV.CVC = 0// =م - = وتد مجموع = )ص ح/ ص ح ص(
الوتد املجموع ُمتََكِوْن ِمْن متحرك و سبب خفيف

كتابة 
التينية

كتابة دولية
رموز 

مقطعية
رموز 

عروضية
كتابة 
إمالئية

 الصيغة املقطعية

CV.CVC
Consonne
Voyelle

+
Consonne
Voyelle

Consonne

’aǧal
na’am
kalim
ḥulum
ṣadaq
baṭal
’omar

[ʔa.ʤal]
[na.ʕam]
]ka.lim[
[ħu.lum]
[ṣa.daq]
[ba.ṭal]

[ʕo.mar]

م –
م –
م –
م –
م –
م –
م –

0//
0//
0//
0//
0//
0//
0//

أََجـْل
نَـَعــْم
كـَلِـْم
ُحـلُـْم

َصَدْق
بَـطَـْل
ُعـَمـْر

)ص ح.ص ح ص(
َصاِمْت )ص(

حركة )ح(
+

َصاِمْت )ص(
حركة )ح(

َصاِمْت )ص(

ثالثة حروف و مقطعني

5. الوتــد املفــروق ]al-watad al-mafruq[ الصيغــة )ص ح/ ص ح ح( و)ص ح/ ص ح ص( يقابلــه يف 

CV.CVC و CV.CVV الحديثــة اللســانيات 

CV.CVV = )فيتة )ة ح ح/ة ح

CVV. CV= /0/ = – م = وتد املفروق )ص ح ح/ ص ح( =
الوتد املفروق ُمتََكِوْن ِمْن سبب خفيف و متحرك

كتابة التينية كتابة دولية
رموز 

مقطعية
رموز 

عروضية
كتابة 
إمالئية

 الصيغة املقطعية

CVV. CV 
Consonne
Voyelle
Voyelle

+
Consonne
Voyelle

’iidu
duuna
qaala
saala
ḥuutu
ḍaaka
qiila
ḥiina

 [ʕiː.du]
[duː.na]
[qaː.la]
[saː.la]
[ħuː.tu]
[δaː.ka]
[qiː.la]
[ħiː.na]

- م
- م
- م
- م
- م
- م
- م
- م

/0/
/0/
/0/
/0/
/0/
/0/
/0/
/0/

ِعـيـُد
ُدوَن
قَــاَل
َسـأََل
ُحوُت
َذاَك
ِقـيـَل
ِحـيْـَن

)ص ح ح.ص ح(
َصاِمْت )ص(

حركة )ح(
حركة )ح(

+
َصاِمْت )ص(

حركة )ح(
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ثالثة حروف و مقطعني

CVC.CV = )فيتة )ة ح ة/ة ح

CVC. CV = /0/ = – م = )ص ح ص/ ص ح(= وتد املفروق

الوتد املفروق ُمتََكِوْن ِمْن سبب خفيف و متحرك

كتابة التينية كتابة دولية
رموز 

مقطعية

رموز 

عروضية

كتابة 

إمالئية
 الصيغة املقطعية

CVC. CV 
Consonne
Voyelle

Consonne
+

Consonne
Voyelle

ḥawla
bayda
‘ajna
ḥayṯu
bi‘sa
tilka

mundu
sawfa

[ḫaw.la]
]baj.da[
[ʔaj.na]
[ħaj.өu]
[biʔ.sa]
]til.ka[

]mun.du[
]saw.fa[

- م

- م

- م

- م

- م

- م

- م

- م

/0/

/0/

/0/

/0/

/0/

/0/

/0/

/0/

َحْوَل

بَـيْـَد

أَيْـَن

َحـيْـُث

ِبـئْـَس

تِـلْـَك

ُمـْنـُد

َسْوَف

)ص ح ص.ص ح(

َصاِمْت )ص(

حركة )ح(

َصاِمْت )ص(

+

َصاِمْت )ص(

حركة )ح(

ثالثة حروف و مقطعني

6. الفاصلــة الصغــرى ]al-faṣila aṣuɣra[ الصيغــة )ص ح. ص ح/ ص ح ح( و)ص ح. ص ح/ ص ح ص( و 

.CV.CV/CVV CV.CV/CVC يقابلهــا الصيغتــان

CV.CV/CVC = )فيتة )ة ح. ة ح/ة ح ة

CV.CV/CVC = - م م = // /0 = الفاصلة الصغرى )ص ح.ص ح/ ص ح ص(

الفاصلة الصغرى تتكون من سبب ثقيل وسبب خفيف

كتابة التينية
كتابة

دولية

رموز 

مقطعية

رموز

عروضية

كتابة 

إمالئية
 الصيغة املقطعية

CV.CV/
CVC

Consonne
Voyelle x (2)

+
Consonne
Voyelle

Consonne

 ṭalaban
la’ibat

qamarun
fariḥat

ḥulumin
‘alamun

 [ṭa.la.ban]
[la.ʕi.bat]

]qa.ma.run[
[fariħat]

[ħulumin]
[ʔa.la.mun]

م م -

م م - م 

م -

م م -

م م -

م م -

0///

0///

0///

0///

0///

0///

طَـلَـبًا

لَِعـبـَْت

قَـمـٌَر

فَـرَِحْت

ُحـلُـٍم

َعــلَــٌم

)ص ح. ص ح / ص 

ح ص(

َصاِمْت )ص(

x)2( )حركة )ح

+

َصاِمْت )ص(

حركة )ح(

َصاِمْت )ص(

أربعة حروف و ثالثة مقاطع
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CV.CV/CVV = )فيتة )ة ح. ة ح/ة ح ح

CV.CV/CVV = - م م = 0/ /= / = الفاصلة الصغرى )ص ح.ص ح/ ص ح ح(

الفاصلة الصغرى تتكون من سبب ثقيل وسبب خفيف

كتابة التينية
كتابة

دولية

رموز 

مقطعية

رموز

عروضية

كتابة 

إمالئية
 الصيغة املقطعية

CV.CV/
CVV

Consonne
Voyelle x (2)

+
Consonne
Voyelle
Voyelle

 ṣaḥibaa
ḍaḥabaa
ḥurimuu
sami’uu
raǧa‘aa
madani

 [ṣa.ħi.baː]
[δa.ħa.baː]
[ħu.ri.muː]
[sa.mi.ʕuː]
[ra.ʤa.ʕa]
]ma.da.ni[

م م -

م م - م 

م -

م م -

م م -

م م -

0///

0///

0///

0///

0///

0///

َصِحبَا

َذَهـبَـا

ُحرُِموا

َسِمُعوا

رََجَعـا

َمـَديِن

)ص ح. ص ح / ص ح ح(

َصاِمْت )ص(

x)2( )حركة )ح

+

َصاِمْت )ص(

حركة )ح(

حركة )ح

أربعة حروف و ثالثة مقاطع

7. الفاصلــة الكــربى ]al-faṣila al-kubra[ الصيغــة )ص ح. ص ح/ ص ح ح( و)ص ح. ص ح/ ص ح ص( 

CV.CV/CVV و CV.CV/CVC

CV.CV/CV.CVC = )فيتة )ة ح. ة ح/ة ح.ة ح ة

CV.CV/CV.CVC= م م م ـ = 0///= / = الفاصلة الكربى )ص ح.ص ح/ ص ح.ص ح ص(

الفاصلة الكربى تتكون من سبب ثقيل و وتد مجموع

كتابة

التينية

كتابة

دولية

رموز 

مقطعية

رموز 

عروضية

كتابة 

إمالئية

 الصيغة 

املقطعية

CV.CV/
CV.CVC

 šaǧaratin
barakatun
ṣadaqatan
ḥarakatin
ṯamaratin

’amatukum

 [ʃa.ʤa.ra.tin]
]ba.ra.ka.tun[
[ṣa.da.qa.tan]
[ħa.ra.ka.tin]
[өa.ma.ra.tin]

[ʔa.ma.tu.kum]

م م م -

م م م - 

م م م -

م م م -

م م م -

م م م -

0////

0////

0////

0////

0////

0////

َشَجرَِة

بَـرَكٌَة

َصَدقًَة

حـَرَكٍَة

ثَـَمرٍَة

أََمـتُُكم

)ص ح. ص ح /

ص ح. ص ح 

ص(

خمسة حروف و أربعة مقاطع
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CV.CV/CV.CVV = )فيتة )ة ح. ة ح/ة ح.ة ح ح

CV.CV/CV.CVC= م م م ـ = 0///= / = الفاصلة الكربى )ص ح.ص ح/ ص ح.ص ح ص(

الفاصلة الكربى تتكون من سبب ثقيل و وتد مجموع

كتابة

التينية

كتابة

دولية

رموز 

مقطعية

رموز 

عروضية

كتابة 

إمالئية

 الصيغة 

املقطعية

CV.CV/
CV.CVC

 šaǧaratin
barakatun
ṣadaqatan
ḥarakatin
ṯamaratin

’amatukum

 [ʃa.ʤa.ra.tin]
]ba.ra.ka.tun[
[ṣa.da.qa.tan]
[ħa.ra.ka.tin]
[өa.ma.ra.tin]

[ʔa.ma.tu.kum]

م م م -

م م م - 

م م م -

م م م -

م م م -

م م م -

0////

0////

0////

0////

0////

0////

َشَجرَِة

بَـرَكٌَة

َصَدقًَة

حـَرَكٍَة

ثَـَمرٍَة

أََمـتُُكم

)ص ح. ص ح /

ص ح. ص ح 

ص(

خمسة حروف و أربعة مقاطع

CV.CV/CV.CVV = )فيتة )ة ح. ة ح/ة ح.ة ح ح

CV.CV/CV.CVV = م- م م //0 = /= / = الفاصلة الكربى )ص ح.ص ح/ ص ح. ص ح ح(

الفاصلة الكربى تتكون من سبب ثقيل و وتد مجموع

كتابة

التينية

كتابة

دولية

رموز

مقطعية

رموز 

عروضية

كتابة 

إمالئية

 الصيغة 

املقطعية

CV.CV/
CV.CVV

qaḥaranii
ġamaranaa
ḥuǧatunaa
ḍalamanii
ǧamalunaa
yudamiruu

 [qa.ħa.ra.nii]
[ɣa.ma.ra.naː]
[ħu.ʤa.tu.naː]
[δa.la.ma.niː]

[ʤa.ma.lu.naː]
[ju.da.mi.ruː]

م م م -

م م م - 

م م م -

م م م -

م م م -

م م م -

0////

0////

0////

0////

0////

0////

قَـَهَريِن

َغَمرَنَا

ُحَجتَُنا

َضلََمِني

َجـَملـَُنا

يَُدِمُروا

)ص ح. ص ح /

ص ح. ص ح ح(

خمسة حروف و أربعة مقاطع

باإلضافة إىل هذه الصيغ التي نجدها يف علم العروض ميكننا أن نضيف صيغتان نستعملها يف النطق العريب و 

يف اللغات العامية العربية و يقابلها يف اللسانيات الحديثة صيغ CVVCهي CVCC التي تقرتب من صيغ الوتد 

]ʃibh al-watad[ ”املفروق و الوتد املجموع إذا أدخلنا عليها حركة واحدة فارتأينا أن نسميهام بتسمية “شبه الوتد

CVCC و CVVC الصيغة )ص ح ح ص( و)ص ح ص ص( ; تقابلها صيغتان و هام ]ʃibh awtad[ 8. شبه الوتد
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CVVC = - = 00 = / = شبه وتد )ص ح ح ص(

يف حالة تبديل سكون الحرف األخري بحركة فتصبح صيغة / 0/ وتد مفروق

كتابة 

التينية
كتابة دولية

رموز 

مقطعية

رموز 

عروضية

كتابة 

إمالئية
 الصيغة املقطعية

CVVC
Consonne
Voyelle
Voyelle

Consonne

’aam
ḥuut
naar
maal
fiyl
ṣaa‘
ḥaal
ḥiin
duun

[ʕaːm]
[ħuːt]
[naːr]
[maːl]
[fiːl]

[saaʕ]
[ħaal]
[ħiːn]
[duːn]

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

00/

00/

00/

00/

00/

00/

00/

00/

00/

َعــاْْم

ُحْوْت

نَاْر

َماْل

ِفيْل

َصاْع

َحاْل

ِحنْي

ُدوْن

)ص ح ح ص(

َصاِمْت )ص(

حركة )ح(

حركة )ح(

َصاِمْت )ص(

ثالثة حروف و مقطع واحد

CVCC = )فيتة )ة ح ة ة

CVCC = - = 00 = / = شبه وتد )ص ح ص ص(
يف حالة تبديل سكون الحرف الثاين بحركة فنحصل عى //0 وتد مجموع وإذا بدلنا

سكون الحرف األخري بحركة فنحصل عى /0/ أي وتد مفروق

كتابة 
التينية

كتابة دولية
رموز 

مقطعية
رموز 

عروضية
كتابة 
إمالئية

 الصيغة املقطعية

CVCC
Consonne
Voyelle

Consonne
Consonne

ṯalǧ
milḥ 
qaml
furn
qarn
ǧayb
ḫubṯ
ṣayd
ḥaml
’ayn

[өalʤ]
[milħ]
]qaml[
]furn[
]qarn[
[ʤajb]
[xubө]
[ṣajd]
[ħaml]
[ʔajn

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

00/
00/
00/
00/
00/
00/
00/
00/
00/
00/

ثَـلْْج

مـِلْْح

قَـمـْل

فُـرْْن

قَـرْْن

َجيْـْب

ُخبْـْث

َصيـْْد

َحمـْْل

أَيْـن

)ص ح ص ص(

َصاِمْت )ص(

حركة )ح(

َصاِمْت )ص(

َصاِمْت )ص(

ثالثة حروف و مقطع واحد

يف هــذا الجــدول األخــري ســنعطي أمثلــة مــن كلــامت مأخــوذة مــن اللغــة العربيــة و مــن القــرءان و تحويلهــا مــن 

الكتابة اإلمالئية إىل الكتابة العروضية ثم إىل الكتابة املقطعية التي تربز مقاطع الكلمة و تسهل فهمها و تعليمها. 
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كتابة دولية
كتابة مقطعية 

التينية

رموز

مقطعية
كتابة مقطعية

رموز

عروضية

كتابة 

عروضية

 كتابة 

إمالئية

[Ɂal.qa.mar] 

[Ɂaʃ.ʃams]

[waʃ.ʃam.su]

]mut.tab.ba.run[

[fa.nuʤ.ʤi.ja]

[Ɂaw.wi.bii]

[yaʃ.ʃaq.qa.qu]

[fil.bayt]

[ ʕa lal ʤa bal]

[Ɂal.Ɂins.sa:n]

cvc.cv.cvc

cvc.cvcc

cvc.cvc.cv

cvc.cvc.cv.cvc

cv.cvc.cv.cv

cvc.cv.cvv

cvc.cvc.cv.cv

cvc.cvvc

cv.cvc.cv.cvc

cvc.cvcc.cvvc

ـ م ـ

م

م ـ

م ـ م م

م ـ

م م

م ـ م ـ ـ ـ ـ

ْل.َق.َمْر

اَْش.َشْمْس

َوْش.َشْم.ُس

ُمْت.تَْب.َب.ُرْن 

َف.نُْج.ِج.َي

أَْو.ِو.يِب

يَْش.َشْق.َق.ُق

ِفْل.بَيْْت

َع.لمَْل.َج.بَْل

ْل.إِنْْس.َساْن

0/ / 0

0/ 00

/0/0/

 0///0/

//0//

0 //0/

///0/

 00/0/

0//0//

00/0/0

لْــَقـَمـْر

ْشَشْمس

َوْشَشْمُس

ُمتْتبَرَبُْن

فََنْجِجَي

أَْوِويِب

يَْشَشَقُق

ِفلْبَيْْت

علَلَْجبَْل

إْلِنْسان

الَْقـمـَـَر

الّْشْمْس

َوالَشْمُس

ٌ ُمترَبَّ

َى فَُنجِّ

يِب أَوِّ

ُق قَّ يَشَّ

يِف الْبَيْْت

َعَى الَْجبَْل

اإلِنَْساْن

أنواع املقاطع : تختلف الكلامت حسب عدد مقاطعها فتصنف:

Monosyllabique أيادية املل ع

Écriture
latine

 Ecriture
en API

 Structure
syllabique

صيغة
مقطعية

رموز 
مقطعية

رموز 
عروضية

كتابة 
عروضية

الكلمة

‘a [ʔa] CV ص ح م / أَ أَ

’an [ʕan] CVC ص ح ص ــ 0/ َعن َعن

fii [fiː] CVV ص ح ح ــ 0/ يِف يِف

bard ]bard[ CVCC ص ح ص ص ــ 00/ بَرْْد بَرْْد

fiil [fiːl] CVVC ص ح ح ص ــ 00/ ِفيْل ِفيْل

’išq [ʕiʃq] CVCC ص ح ص ص ــ 00/ ِعْشق ِعْشق

baab [baːb] CVVC ص ح ح ص ــ 00/ بَاْب بَاْب

’abd [ʕabd] CVCC ص ح ص ص ــ 00/ َعبْد َعبْد

Disyllabique نوائية املل ع

Écriture
latine

 Ecriture
en API

 Structure
syllabique

صيغة
مقطعية

رموز 
مقطعية

رموز 
عروضية

كتابة 
عروضية

الكلمة

mina ]mi.na[ CV.CV ص ح ح م م // ِمَن ِمَن

ma’a [ma.ʕa] CV.CV ص ح.ص ح م م // َمَع َمَع

famun ]fa.mun[ CV/CVC ص ح. ص ح ص م ــ 0// فَـُمْن فَـٌم
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qabla ]qab.la[ CVC/CV ص ح ص. ص ح ــ م 00/ قَبَْل قَبَْل

qatlun ]qat.lun[ CVC.CVC
ص ح ص.ص 

ح ص
ــ ــ 00/ قَتٌْل قَتٌْل

dimašq [di.maʃq] CV/CVCC
ص ح.ص ح ص 

ص
م ــ 00// ِدَمْشق ِدَمْشق

Trisyllabique نةنية املل ع

Écriture

latine

Ecriture

en API

 Structure

syllabique

رموز 

مقطعية

رموز 

عروضية

كتابة 

عروضية

الكلمة

kataba ]ka.ta.ba[ cv.cv.cv م م م /// كَتََب كَتََب

maktabi ]mak.ta.bii[ cvc.cv.cvv ــ م ــ 0//0/ َمْكتَِبي َمْكتَِبي

maktabun ]mak.ta.bun[ cvc.cv.cvc ــ م ــ 0//0/ َمْكتَُنْ َمْكتٌَب

’amiiqun [ʕa.miː.qun] cv.cvv.cvc م ــ م 0/0// َعِميُقْن َعِميٌق

ṣudima [ṣu.di.ma] cv.cv.cv م م م /// ُصِدَم ُصِدَم

manzilii [man.zi.liː] cvc.cv.cvv /0/0/ ــ م ــ َمْنِزيِل َمْنِزيِل

Quadrisyllabique ُررَاِعَية املَْل َع

Écriture

latine

Ecriture

en API

 Structure

syllabique

رموز 

مقطعية

رموز 

عروضية

كتابة 

عروضية
الكلمة

madrasatun ]mad.ra.sa.tun[ cvc.cv/cv.cvc ـ م م ـ 0///0/ َمْدرََسُنْ َمْدرََسة

sukaikida ]su.kaj.ki.da[ cv.cvc/cv.cv م ـ م م //0// ُسَكيِْكَد ُسَكيِْكَد

muratabi ]mu.ra.ta.bi[ cv.cv/cv.cvv م م م ـ 0//// ُمرَتَِبي ُمرَتَِبي

mu‘alaqaat [mu.ʕal.la.qa:t] cv.cvc/cv.cvvc م م م ـ 00//// ُمَعلََقات ُمَعلََقات

baqaratun ]ba.qa.ra.tun[ cv.cv/cv.cvc م م م ـ 0//// بََقرَتُْن بََقرٌَة

musta‘ǧilun [mus.taʕ.ʤi. lun] cvc.cvc/cv.cvc /0/0/ ـ ـ م ـ ُمْستَْعِجلُْن ُمْستَْعِجٌل

Pentasyllabique ُخاَمِلَية املَْل َع

Écriture

latine

 Ecriture en

API

 Structure

syllabique

رموز 

مقطعية
رموز عروضية

كتابة 

عروضية
الكلمة

dimašqiyatun [di.maʃ.qi.ja.tun] cv.cvc/cv.cv/cvc م ـ م م ـ 0///0// ِدَمْشِقيَُنْ ِدَمْشِقيٌَة

qustantiniya [qus.ṭan.ṭi.ni.ja] cvc.cvc/cv.cv.cv ـ ـ م م م ///0/0/ قُْسطَْنطيِنَي قُْسطَْنطيِنيَه

’iḥtifaalaatun [ʕiħ.ti.faː.laː.tun] cvc.cv/cvv.cvv.cvc ـ م ـ ـ ـ 0/0/0//0/ إْحِتَفاالَتُْن إْحِتَفاالَُت
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mudarasatun ]mu.da.ra.sa.tun[ cv.cv.cv.cv/cvc م م م م ـ 0///// ُمَدرََسِنْ ُمَدرََسٌة

baqaratuka ]ba.qa.ra.tu.ka[ cv.cv.cv.cv.cv م م م م م ///// بََقرَتَُك بََقرَتَُك

diyanatuhu ]di.ya.na.tu.hu[ cv.cv.cv.cv.cv م م م م م ///// ِديََنتُُه ِديََنتُُه

Hexa syllabique ُلَداِلَية املَْل َع

Ecriture en API Structure syllabique
رموز 

مقطعية
رموز عروضية كتابة عروضية الكلمة

 [Ɂis.tix.baː.raː.
tu.hum[ cvc.cvc.cvv.cvv/cv.cvc ـ ـ ـ ـ م ـ 0//0/0/0/0/ إِْسِتْخبَاَراتُُهم إِْسِتْخبَاَراتُُهم

[sa.jaδ.ku.ruː.
na.naː] cv.cvc/cv.cvv/cv.cvv م ـ م ـ م ـ 0//0//0// َسيَْذكُُرونََنا َسيَْذكُُرونََنا

Hepta syllabique ُلَباِعَية املَْل َع

Ecriture en API
 Structure

syllabique

رموز 

مقطعية
رموز عروضية كتابة عروضية الكلمة

[fa.sa.jak.fiː.ka.ا
u.muː]

cv.cv.cvc/cvv.
cv/cv.cvv م م ـ ـ م م ـ 0///0/0/// فََسيَْكِفيَكُهُموا فََسيَْكِفيَكُهُموا

عــى األســاتذة املختصــني يف تعليــم اللغــة العربيــة ألبنائنــا و للناطقــني بغريهــا، أن يــرُُّدوا اإلعتبــار ملفهــوم املقطــع 

ومعرفــة أنواعــه و صيغــه، فــإن أثــاره يف تلقــني الكتابــة و القــراءة أكــدت عليــه العلــوم العصبيــة مــن جديــد. و بواســطة 

املقطــع نكتســب الوعــي الفونــي و الوعــي الفونولوجــي الــذي لــه دور يف علــم الكتابــة و علــم القــراءة الحديــث.

و كــام بينــا يف مداخلتنــا فمفهــوم املقطــع )la syllabe( قــد تطــرق إليــه النحــاة العــرب مــن قبــل وإن مل يذكــروا 

كلمة “مقطع” فاملفهوم كان معروفا كام يتبني لنا يف مفاهيم نجدها يف الكتابة العروضية مثل املتحرك الذي 

يقابلــه اليــوم يف اللســانيات الحديثــة البنيــة CV ص ح. و مفهــوم الســبب الخفيــف CVV ص ح ح أو CVC ص 

ح ص و الســبب الثقيــل CV.CV و مفاهيــم متكونــة مــن مجموعــة مــن املقاطــع مثــل الوتــد بنوعيــة الوتــد املجمــوع 

..CVV.CV أو CVC.CV و الوتــد املفــروق الــذي يقابلــه CV.CVV أو CV.CVC و الــذي يقابلــه البنيــة املقطعيــة

الثاامش

1  DEHAENE Stanilas Les neurones de la lecture (2007), apprendre à lire (2011) le code de la conscience 2014
2  OUZILOU	Colette	«la	dyslexie	une	vrai,	une	fausse	épidémie	»	ed	Les	Presses	Libres	(2001)	;	«	j’apprends	

à lire et à écrire méthode simple et rapide » ed Belise (2014)

3  عبد العزيز عتيق : »علم العروض و القافية ». دار النهضة العربية.بريوت.لبنان. 211 ص. 1987. الطبعة الثانية 2011

4  عبداللطيــف. إزمــران :« الحبســة و اللغــة الجزائريــة، التشــخيص و العــالج » دكتــوراه العلــوم، تخصــص اورطوفونيــا، كليــة العلــوم 

االجتامعيــة، جامعــة الجزائــر2 ســنة 2016.
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تعلم اللغة العربية كرتاث يف ظل الع�ملة التكن�ل�جية

ال�شيدة نفي�شة حلر�ش
كاتبة إعالمية وناشطة يف حقوق اإلنسان

ounoutha@hotmail.com	/	lahrache.nafissa@gmail.com

ملدمة

انتشــار اللغــة العربيــة منــذ قــرون عــى الســاحة الدوليــة 

الكريــم،  القــرآن  لغــة  بكونهــا  أوال  مرتبــط  والوطنيــة، 

العــيل  اللــه  مــن يذكــر اســم  أفــواه كل  تــردد يف  التــي 

الحكيم.. فعندما نذكر الله فإننا ننطقه باللغة العربية، 

ونســتوحي مــن خاللــه تاريــخ وحضــارة وثقافــة هــذه األمــة 

التــي نــرشت هــذا الديــن يف ربــوع العــامل كلــه، لذلــك 

كانت عالقة اللغة العربية بالدين اإلسالمي وما زالت، 

تــربز وتتأكــد مــن خــالل فاعليــة هــذا الديــن املتواتــرة يف 

كل أنحــاء العــامل..

جــيل  بشــكل  العربيــة،  اللغــة  أهميــة  تعاظمــت 

االســترياتيجية،  العربيــة  أهميــة املنطقــة  بتعاظــم  مــن 

التكنـولـــوجي  التطــور  ويـــعترب  والثقافيــة،  االقتصاديــة، 

هـــذه  يف  قويــا  مؤثــرا  للقــارات،  والعابــر  املتســارع 

املعادلة، ســواء بالنســبة للمهتمني بالدين اإلســالمي، 

ذاتهــا،  بحــد  العربيــة  باللغــة  للمهتمــني  بالنســبة  أو 

التكنولوجيــة،  فالحركيــة املتســارعة لوســائل االتصــال 

سهلت عملية انتشارها، سـواء بالنسبة للناطقني بها، 

بتعلمهــا.. أو  بهــا  للمهتمــني  بالنســبة  أو 

البحــث املتنوعـــة،  الولـــوج إىل محــركات  أن  كــام 

باالنرتنــت،  املتعــددة  االتصــال  وســائط  واســتغالل 

فســحت للغــة العربيــة مكانــة كبــرية لتصبــح لغــة بحــث 

الفســيح، وكانــت  العلــم واملعرفــة  واتصــال يف عــامل 

بذلك فرصة كبرية للكبار والصغار للتعرف بل والتعلم 

الــذايت للغــة ولثقافتهــا..

ترتبــط  إنــا  اللغــة  أهميــة  فــإن  األحــوال،  ويف كل 

بغناهــا اللغــوي والفنــي والفكــري، وقدرتهــا عى التطور 

الــذايت يف مجــاالت البحــث العلمــي والثقــايف، وقــدرة 

تفاعلهــا مــع رضوريــات العــرص امللحــة..

لكــن الســؤال املطــروح عليكــم الحضــور الكريــم يف 

العربيــة وجاملياتهــا  اللغــة  غنــى  هــل  هــو  مداخلتــي، 

مــا  وكل  وإنســانيا،  الفائقــة حســيا  والشــعرية  األدبيــة 

اكتنزته من إرث حضاري رفع عاليا شعار الهوية العربية 

اإلسالمية، سيشفع لها وسيحميها من التفكك اللغوي 

والتعبــريي الوافــد عليهــا مــن أثــر املواكبــة املتســارعة 

التــي فرضــت عليهــا لهجــات محليــة ومفــردات أجنبيــة، 

أليــس أمــرا خطــريا يــؤذن بزوالهــا حســب مــا ردده بعــض 

مســتقبال،  ذوبانهــا  إىل  يــؤدي  باألحــرى  أ  الباحثــني، 

بالنظــر لعــدم وجــود برامــج تقنيــة حديثــة لتعليــم هــذه 

اللغــة وتعمــل عــى تطويرهــا يك تســتطيع مواكبــة عــرص 

املتحــرضة  الــدول  كل  عليــه  عملــت  مثلــام  العوملــة 

واملتقدمــة مــع لغاتهــا.

العتة اللررية كرتاث وكثاية

إن انتشــار اللغة العربية قد ارتبط بشــكل وثيق بانتشــار 

الديــن اإلســالمي، حيــث التجــأ املســلمون يف بدايــات 

نــرش الديــن اإلســالمي، إىل العمــل عــى تعليــم اللغــة 

العربية لكل معتنقي الدين اإلسالمي، وخاصة بسطاء 

الجهــل  مــن  تعــاين  كانــت  التــي  القبائــل  مــن  القــوم 

ثــم  آنــذاك،  العربيــة  األرايض  والجاهليــة خاصــة يف 

واكبــت هــذه العمليــة كل مراحــل نــرش الديــن اإلســالمي 
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يف كافة املناطق التي وصلتها الفتوحات، بل وتبنت 

ذلــك حتــى قوافــل التجــارة والرحــالت، إىل أن عمــت 

اللغــة العربيــة كل املناطــق التــي دخلهــا اإلســالم فيــام 

بعــد، بــل ولقــد أصبحــت اللغــة الوطنيــة الرســمية لكثــري 

مــن هــذه الشــعوب، كــام أصبحــت لغــة البحــث والعلــم 

مبــا حــدث لهــا مــن تفاعــل وتالقــح مــع غريهــا مــن لغــات 

آنــذاك بفعــل عامــيل  التــي كانــت قامئــة  الحضــارات 

القــرون  النقــل والرتجمــة، إىل أن عرفــت تراجعهــا يف 

األخرية بفعل تفكك العامل اإلسالمي وظهور القوميات 

واالنتــامءات العرقيــة وخاصــة بعدمــا تعرضــت املنطقــة 

إىل التقسيم والتفتيت املمنهج من االستعامر الغريب 

لــدى  وحبــه  القــرآن  لعــب حفــظ  وقــد  الحديــث...؟ 

املسلمني يف شتى بقاع العامل، دورا هاما يف تهافت 

النــاس عــى تعلــم اللغــة العربيــة باعتبارهــا لغــة القــرآن، 

والتعمق يف قواعدها وآدابها، ويكفينا أن واضع قواعد 

اللغــة العربيــة املعروفــة حتــى اآلن )ســبويه(، مل يكــن 

مــن أصــول عربيــة.

يف اآلونــة األخــرية )القــرن العرشيــن(، اســتعادت 

اللغــة العربيــة بعــض عافيتهــا بعــد حركــة التحــرر الوطنيــة 

واســتقالل كثــري مــن البلــدان العربية،كــام بــرز شــكل مــن 

االهتامم بها بانطالق تفاعلية جديدة يف حركية الدين 

اإلســالمي يف العــامل، أي مبــا أصبــح يســمى بالصحــوة 

اإلســالمية، مــام ســاهم يف بــروز ظاهــرة انجــذاب كبــرية 

الديــن  إىل  املســلمة  غــري  الشــعوب  مــن  كثــري  مــن 

وبالتــايل إىل لغــة هــذا الديــن، التــي ترتبــط بشــكل وثيــق 

بالقرآن الكريم، وبهكذا انتامء كرث االهتامم بتعلم اللغة 

العربيــة بانخــراط مجموعــات كثــرية مــن طــالب الديــن 

للبحث عن اللغة ويف اللغة بشكل مكثف وبارز، رغم 

العجــز املتواتــر يف توفــري أماكــن تعليمهــا يف بلدانهــم 

مــن طــرف الناطقــني باللغــة العربيــة، ليتــم االقتصــار يف 

الفــرتات األخــرية عــى املســاجد، التــي اكتفــت بتلقــني 

اللغــة وتحفيــظ القــرآن بالطــرق القدميــة دون تجديــد يف 

محتــوى اللغــة الــرتايث أو التاريخــي أو حتــى اإلنســاين، 

مــام جعــل اللغــة تفقــد بعدهــا التثقيفــي الحضــاري، 

وتهــيء ملرتكــزات تعصبيـــة، تأخـــذ مــن اللغــة كــام الديــن 

فقــط ألفــاظ العنــف والحقــد والتمييــز..

تيجية،  االســتريا األهميــة  دفعــت  لقــد  نعــم، 

باللغــة  الناطقــة  للبلــدان  والثقافيــة  االقتصاديــة، 

العربيــة، بعــض الــدول الغربيــة لتدريــس اللغــة العربيــة 

منهــم  وخاصــة  الخاصــة،  ومعاهدهــا  جامعاتهــا  يف 

الشــؤون  يف  املختصــني  والباحثــني  الدبلوماســيني 

العربية، وهو األمر الذي مكـن من انتشـار اللغة العربية 

النجاحــات  هــذه  كل  ولكــن  أيضــا..  عريضــا  انتشــارا 

واالهتاممات ال تعفينا من طرح كثري من األسئلة، ومنها 

أهميــة مــا أضافــه لهــا هــذا التهافــت وهــذا االنتشــار..؟، 

منــه  نســتفيد  أن  يجــب  كان  الــذي  الــيشء  هــو  ومــا 

فأكــرث..؟ وهــل  أكــرث  توســيعها وتطويرهــا  عــل  لنعمــل 

كان يف اســتطاعتنا نحــن كأصحــاب لهــذه اللغــة مــن 

عرب ومسلمني، أو كمهتمني فحسب تغيري وضعيتها 

وتعزيــز مكانتهــا..؟

قــدم املختصــون والباحثــون، يف ظــل هــذا  مــاذا 

عــى  واملحافظــة  لحاميتهــا  واالنتشــار،  التهافــت 

بوضعنــا  مقدورنــا  يف  وهــل  اللغويــة..؟  ســالمتها 

الحــايل املتخلــف علميــا، تطويــر قــدرات هــذه اللغــة 

للعلــوم وتكنولوجيــات االتصــال وغريهــا،  االســتيعابية 

خاصة ونحن نعرف أن التقدم املستمر للغات األخرى 

والتوســعة املتواصلــة يف تقنيــة املعلومــات واالتصــال 

قــد شــجعت املهتمــني باللغــات األخــرى عــى إيجــاد 

مصــادر متجــددة للمعلومــات الدقيقــة والالمتناهيــة، 

دفعــت بقــوة الطــالب والباحثــني عــى اســتغاللها..؟ 

النظــام التعليمــي املتخلــف  وهــل كان يف اســتطاعة 

عندنــا، والــذي يخضــع لطــرق التلقــني البدائيــة أحيانــا 

فارقــا  يحــدث  أن  أخــرى،  أحيانــا  املعلومــة  ولجمــود 

تكنولوجيــا، ميكنــه أن يؤثــر إيجابيــا عــى تألــق وترتيــب 

مؤسساتنا التعليمية التي ما زالت يف مؤخرة الهيئات 

التعليميــة العامليــة خاصــة الجامعيــة منهــا.
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الجزائر وغلعية العتة اللررية..؟

ال توجــد يف الجزائــر ال كدولــة وال كمؤسســات سياســة 

تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بها أي )األجانب(، 

لكــن للجزائــر تجربــة خاصــة بهــا منــذ اســتقاللها يف عــام 

1962، ومــا زالــت، وتتمثــل هــذه التجربــة يف سياســة 

التعريــب التــي انتهجتهــا منظومتهــا الرتبويــة، أي فــرض 

تعليــم اللغــة العربيـــة عــى كل الجزائريــني بــدل اللغــة 

الفرنســية التــي كانــت ســائدة بســيادة الفرنســيني عــى 

انطلقــت  ولقــد  القــرن،  وربــع  قــرن  مــن  أكــرث  الجزائــر 

هــذه التجربــة تدريجيــا، أي مــن التعليــم االبتــدايئ إىل 

التعليــم الجامعــي، وهــي تجربــة فريــدة مــن نوعهــا يف 

كل املنطقــة العربيــة، وقــد متثلــت هــذه التجربــة يف 

عــدة محــاور أهمهــا: - التعليــم النظامــي، الــذي اعتمــد 

عــى تعريــب املنظومــة الرتبويــة كاملــة مــن الســنة أوىل 

ابتــدايئ، منــذ ســنة 1962، وهــي املنظومــة الرتبويــة 

التــي كانــت تعتمــد قبــل هــذا التاريــخ اللغــة الفرنســية 

مائــة باملائــة.

- التعليــم عــن بعــد ملــن تجاوزهــم ســن الدراســة يف 

املدارس لينتهي بتقديم امتحانات الشهادة االبتدائية 

والبكالوريا.

- تعليم الكبار بعد ساعات العمل، يف الجامعات، 

ويف بعض املؤسسات

التي يرغب أصحابها يف تعلم اللغة العربية.

- محــو األميــة، وهــو موجــه للكبــار وخاصــة النســاء 

الذيــن مل يتلقــوا أي تعليــم وبــأي لغــة كانــت )يشــكل مــا 

نســبته اليــوم 13 يف املائــة، يف حــني كان يشــكل يف 

ســنة 1962 نســبة 97 يف املائــة.

ولقــد انتهجــت سياســة التعليــم هــذه رغــم إيجابتهــا 

يف كل هذه املراحل بالطريقة التقليدية سواء بالنسبة 

للمعلــم أو املتعلــم، وهــي وإن كانــت سياســة تعليميــة 

ناجحــة مــن حيــث الكــم، حيــث وسعــــت مـــن انتشـــار 

اللغة العربية يف أوسـاط املجتمع الجزائـري، الـذي بـه 

نسبـــة حــوايل 20 يف املائــة مــن الســكان ناطقــني بغــري 

العربيــة )األمازيــغ(، الذيــن ال تعتــرب اللغــة العربيــة لغــة 

تواصلهــم األرسي، لكنهــا مــن حيــث نوعيــة التعليــم، مل 

يواكــب مســار التطــور والحداثــة الــذي يفــيض إىل نقلــة 

نوعيــة للمعلــم أوال وللمتعلــم ثانيــا، ومل تنجــح أيضــا يف 

العــامل  تنافــس  وتكنولوجيــا،  علــم  اللغــة كلغــة  تطويــر 

وتنجــح يف ضــامن مســتقبل موحــد لــكل أفــراد األمــة.

أي لتة عررية نريد أن نلعة ؟

أمــام السياســة املنتهجــة يف تعريــب وتعليــم املاليــني 

من الجزائريني )36 مليون نسمة(، الذين أصبح جلهم 

يتكلــم ويكتــب ويقــرأ اللغــة العربيــة، بــرزت اختالفــات 

عميقــة يف أوســاط كثــرية مــن التيــارات، وأفــرزت تيــارات 

التعليــم  نوعيــة  ســوء  اســتغلت  للتعريــب  مناهضــة 

للتعبــري عــن ســخطها، كان املعارضــون يريــدون اإلبقــاء 

عى تدريس اللغة الفرنسية، أو إحالل تدريس اللهجة 

العامية محلها، رغم أنهم كانوا يعلمون استحالة ذلك 

أصــال  املحليــة، املختلطــة  اللهجــات  لتعــدد  بالنظــر 

البــالد،  الطويــل يف  التواجــد  الفرنســية ذات  باللغــة 

يف حــني كان دفــاع املؤيديــن لتعميــم اللغــة العربيــة، 

ينبــع مــن كونهــا لغــة هويــة وطنيــة ولغــة القــرآن اللصيقــة 

بالثقافــة األصليــة ألغلبيــة الجزائريــني، وأيضــا باعتبارهــا 

لغــة فصحــى لفهــم النصــوص الدينيــة مــن جهــة، ولغــة 

موحــدة لألمــة مــن جهــة أخــرى، مثلــام هــي لغــة جامعــة 

لــألدب والفــن والتواصــل القومــي واإلقليمــي يف ظــل 

رصاع حضــاري وثقــايف شــديد..

كــام شــكل عــدم اهتــامم رشيحــة مهمــة مــن الشــباب 

أصــال  أهاليهــم املثقفــني  مــن  بتأثــري  العربيــة،  باللغــة 

باللغــة الفرنســية، تحديــات صعبــة يف تدريــس اللغــة 

خاصــة يف مجــال تعليــم املــواد العلميــة والتكنولوجيــة، 

حتــى عنــد الناطقــني بهــا، باإلضافــة إىل وجــود تحديات 

اللغــة  معلــم  بإعــداد  يتعلــق  مــا  منهــا  كثــرية،  أخــرى 

العربية الجيد ذو املرتكزات املهنية العالية والحديثة، 
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ومنها ما يتعلـــق بضعـــف املنظومة التعليمية ومنهجية 

التسيري الرتبوية، ومنها وهو األهم، تنامي هوة االنتامء 

املرتكــز عــى تعليــم اللغــة بــني املعلمــني واملتعلمــني، 

مــا  التــي  والتلقــني،  االســتقطاب  طريقــة  حيــث  مــن 

عــن  األول  الدولــة املســؤول  وتعتــرب  تقليديــة،  زالــت 

عــدم ترشــيده، وفــد أثبتــت الــدورات التكوينيــة يف عــام 

األخــرية،  اإلصــالح  أدخلــت يف عمليــة  التــي   ،2016

تأكيد حاجة املعلمني للتدريب املستمر واستحداث 

مناهج وأفكار جديدة، واستعامل آليات حديثة داخل 

الكمبيوتــر،  كتوظيــف  الحداثــة،  ملواكبــة  املدرســة 

ووانتهــاج  واإلتصــال  تقنيــات املعلومــات  واســتغالل 

نظريــات التأثــري اإلعالمــي عــى الجمهــور املســتهدف 

يف الحقل التعليمي، والتي ستمثل، ال محالة، حيوية 

أثنــاء  التالميــذ ســواء  لــدى  وحركيــة مســتجدة وفعالــة 

الدراســة يف القســم أو أثنــاء البحــث.

لقــد أثبتــت تجــارب التدريــس الســابقة، وقــد كنــت 

دارســة ومدرســة، بــأن الواقــع املــدريس وملحقاتــه يف 

تعليــم اللغــة العربيــة، يعيــش فقــرا مدقعــا مــن حيــث 

الغائــب متامــا،  هــذا املدخــل  االتصــايل،  املدخــل 

خاصة يف مجال التدريب عى تصميم وبناء وحدات 

بهــا  غــري املعمــول  اإلنرتنــت،  عــرب  إلكرتونيــة  تعليميــة 

كــام  الدولــة،  طــرف  مــن  كلــه  يســري وميــول  يف قطــاع 

اإلمكانــات واألدوات واملصــادر املتاحــة  توظيــف  أن 

غــري  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يف  اإلنرتنــت  شــبكة  عــرب 

مهتــم بهــا ال مــن طــرف الدولــة وال مــن طــرف املدربــني، 

الوســائط  عنــارص  إعــداد  عــى  التدريــب  يجعــل  مــام 

بنيــة  املتعــددة وتوليفهــا يف عــروض تقدمييــة أو يف 

صفحات اإلنرتنت غري ممكنة لسبب بسيط وهو عدم 

توفرالقــدرة الوظيفيــة عنــد املدرســني بالدرجــة األوىل، 

ناهيــك عــن حاجــة الجميــع لتوظيــف املســتحدث مــن 

إلكرتونيــة، ومعامــل  مــن ســبورة  التكنولوجيــة  األجهــزة 

اللغــات، والفيديــو التعليمــي، والراديــو، والربمجيــات 

الرضوريــة يف  االتصــال  مــن وســائل  الجاهــزة وغريهــا 

الدولــة  اســتطاعة  ليــس يف  والتــي  الحــارض،  الوقــت 

التدريــس  عــى  كثــريا  تنفــق  التــي  وهــي  توفريهــا 

التقليــدي ملــا يقــرب مــن مثانيــة ماليــني متعلــم ســنويا 

)امليزانيــة الثانيــة يف الدولــة(، باإلضافــة إىل كــرثة عــدد 

املتمدرســني يف األقســام، وهــو العنــرص الهــام الــذي 

يتحكــم يف قــدرات تركيــز املعلــم.

هل رإمكان الاكوالاجيا

أن غحدث اارقا ر غلعية العتة..؟

التعليميــة الحديثــة للتعليــم والتعلــم  النــامذج  بظهــور 

والتواصــل واملعرفــة، التجــأ املعلــم واملتعلــم، اإلثنــني 

معا، إىل وسائط اإلعالم الحديثة، تعويضا عن النقص 

الفاحــش يف تجديــد املعلومــة وطــرق التعليــم، وأحيانــا 

أخرى إليجاد تصور حدايث للمناهج، مام يسهل الدور 

للمعلـــم وللمتعلـــم ليعتمــدا علـــى النقـــل املباشـــر لكـــل 

شـــيء دون إضافـــة أو اجتهــاد... واقتــرص دور املعلــم 

عــى املســاعدة يف عمليــة التحصيــل العلمــي هــذه 

حســب رغبــات املتعلــم التــي تفــرض عليــه يف غالــب 

األحيان.. تشري املؤرشات اإلعالمية إىل ثقل خطوات 

اللغة العربية يف مجال تخزين واستعامل املعلومات 

العلميــة والثقافيــة يف وســائط االتصــال فـ)املحتــوى 

ثالثــة يف  يتجــاوز  ال  البحــث(  محــركات  العــريب يف 

املائة )3%(، حسب تقرير صادر عن االتحاد الدويل 

لالتصــاالت، وأن الجــزء األكــرب مــن املحتــوى العــريب إمــا 

مرتجــم رصف، أو مرتجــم بتــرصف، وال تشــارك فيــه كل 

الــدول العربيــة حيــث نســبة املشــاركة األعــى املقــدرة 

بنحو 75% من مجمل املحتوى العربـي، هـو من إنتـاج 

دولـة صغيـرة كاألردن، وأن أكثـر من 46% مـن املحتـوى 

يركــز عــى الرتجمــة يف املجــاالت  العــريب الســعودي 

الطبيــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن موضوعــات بيئيــة وصحيــة، 

أكــرب دولــة عربيــة يف هــذا املجــال وهــي  وال تشــارك 

تــأيت ســوريا قبــل الحــرب األهليــة  ثــم  بـــ%15  مــرص إال 

بنســبة %10.
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الضئيلــة يف مجــال املســاهمة  هــذه املعطيــات 

يف تخزيـــن املعلومـــة العربيـــة، كانـــت قـــد أشـــارت إليهـــا 

املوسوعـــة الحـــرة “ويكيبيديـــا” حســـب “البوابـــة العربيـــة 

لألخبـــار التقنيـــة”، والتي دعـــت ضمـــن فعاليـــات مؤمتـــر 

قمـــة عرب نـــت سنـــة 2012 – املنعقـــدة فـــي بيـــروت – 

إلـــى تعزيـــز اللغـــة العربيــة عــى املوسوعـــة اإللكرتونيـــة 

الحـــرة، وحثـــت جميـــع املشاركيـــن علـــى املشاركـــة فـــي 

انشـــاء وبنـــاء ويكيبيديـــا عربيـــة.

هــذا العجــز يــربز ضعفنــا اللغــوي، وعجزنــا البحثــي 

اللغــة  العربيــة،  اللغــة  فيــه  تعــد  والعلمــي، يف وقــت 

الرابعــة يف مجــال التــداول الرســمي العاملــي، واللغــة 

السادســة مــن حيـــث األستعمـــال فـــي األنرتنـــت، بعـــدد 

مستخدميـن يفـوق أكثـر مـن 86 مليــون مستخدم، منهم 

قرابــة 40 مليــون فايســبوك، مــن إجــاميل عــدد ســكان 

يفوق 359 مليون. )تعداد سنة 2012(. أما استخدام 

العرب لألنرتنت كوسيلة بحث واتصال فيشكل نسبة 

نحــو 8 يف املائــة فقــط مــن عــدد الســكان.

الثقافيــة يف  الرابــع للتنميــة  العــريب  التقريــر  ونــرش 

العــام 2011، يف ملــف خــاص بعنــوان )اغــرتاب اللغــة 

أم اغرتاب الشباب(، قراءة يف استطالع رأي ملؤسسة 

الفكــر العــريب تنــاول ســتة محــاور، اللغــة وثقافــة الهويــة 

واالنتــامء لــدى الشــباب، واقــع اللغــة األساســية لــدى 

الشــباب، املفهــوم واالســتخدام وواقــع الثنائيــة اللغويــة 

لدى الشــباب، واقع االزدواجية اللغوية لدى الشــباب 

معرفة ومظهرا، وعامل التواصل بني الشباب من حيث 

حــدود االندمــاج واملجتمــع االفــرتايض، وأخــريا، اللغــة 

العربيــة وآدابهــا يف الكيــان املعــريف للشــباب.

نتائــج  يخــص  فيــام  الدراســة  هــذه  وقــد خلصــت 

اللغويــة إىل أن هنــاك )تعــددا يف مشــاهد  الثنائيــة 

هذا املخرج، بدا واضحا يف جانب التواصل العفــوي 

عــن  التعبــري  ويف  الكتابــة،  رمــوز  ويف  اآلخريــن،  مــع 

مسميات كثرية، مبيناً أنه فـــي جدول املقارنة بالعربية 

باللغــة اإلنجليزيــة  الثنائيــة،  مييــل املــؤرش إىل صالــح 

تحديدا، ثم يتنــــامى، وبني التقرير مفهوم ثنائيـــــة اللغـــــة 

باعتبارهـــا لغــة ثانية بدرجة متكافئة، مع اللغة األصلية، 

يســتطيع فيهــا الشــباب أن يســتعمل اللغتــني بالتأثــري 

وبالتــايل،  الظــروف(.  كل  ويف  نفســه،  واملســتوى 

فثنائيــة اللغــة -هنــا- تعنــي التــوازي بــني نظامــني لنوعــني 

هــو  التــوازي  وأن  واإلتقــان،  يف املعرفــة واالســتطاعة 

عمليــة متفاوتــة بــني مســتخدميها الشــباب، وقــد احتــل 

التواصل الثنايئ اللغوي عريب- إنجليزي املرتبة الثانية 

بـ)نعــم(..  بنســبة %7.35  أي  الســؤال،  إجابــات  يف 

وأمــا بشــأن الثنائيــة: عــريب - فرنــي، فكانــت النســبة 

3.8%. وبالنســبة للثنائيــة: عــريب - لغــة أجنبيــة أخــرى، 

بــني  باملقارنــة  نقــوم  وحــني   ،%4.2 نســبة  بلــغ  فقــد 

النســبة  كانــت  كاملــة  بعفويــة  باإلنجليزيــة،  التواصــل 

ـ8.4% لـ)نعــم(، وأمــا بشــأن التواصــل بالثنائيــة اللغويــة: 

عــريب - إنجليــزي فبلغــت النســبة %35.7.

االنتشــار  هــذا  أن  القــول  أخــرى ميكننــا  مــن جهــة 

الحديثــة،  والتكنولوجيــات  االتصــال  لوســائل  القــوي 

قــد نــرش لغــة عربيــة تكنولوجيــة بســيطة وأحيانــا ســيئة، 

أثــرت ســلبيا عــى اللغــة شــكال ومضمونــا، إذ أدخلــت، 

أجنبيــة ولهجــات  لغويــة  اســتعامالت  وبحــروف عربيــة 

شــعبية بهــا كثــري مــن التعابــري الســيئة والكلــامت البذيئــة 

غــري العربيــة، التــي تــرضب قدرتهــا اإلبداعيــة كلغــة فكــر 

وأدب، وتنقص من جاملياتها اللغوية وحسها الشعري 

واإلنســاين املتعــارف عليــه.

لقــد ســيطرت اللغــة الشــبابية يف الوطــن العــريب، 

بإفرازاتهــا  تكنولوجيــة  وكصناعــة  بــل  كظاهــرة  لتصبــح 

الجديــدة الدخيلــة عــى ثقافتنــا، كمخــزون لثقافة عربية 

أو عــى مســتوى  اللغــة  عريقــة، ســواء عــى مســتوى 

األســلوب بــل وحتــى مســتوى األفــكار.. ميكــن تعريفهــا 

كل  بــني  بالحــوار  تســمح  التــي  العمليــة  اللغــة  بـ)أنهــا 

أو  إلغاءهــا  نحــن  نســتطيع  ال  الثقافيــة،  املســتويات 

االنتقاص من دورها التنموي، لتشكل يف النهاية، جزء 

حيويــا يف حياتنــا اليوميــة مبــا خلقتــه مــن تغيــري ملمــوس 
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عــى كافــة املســتويات وخاصــة منهــا مــا شــوهد عــى 

املســتوى الســيايس يف مجــاالت الثــورات العربيــة(.

األمــر الــذي ال شــك فيــه، هــو أن البلــدان العربيــة، 

اللغــوي  الواقــع  هــذا  مــن  كثــريا  تعــاين  قــد أصبحــت 

إىل  وتفاعلــه  انتشــاره  يــؤدي  قــد  الــذي  املســتفز، 

إقصــاء اللغــة العربيــة..؟ مــام يفــرض عــى املرشفــني 

بديلــة  حلــول  عــن  البحــث  فيهــا،  والباحثــني  عليهــا 

لغــة  يخــص مضمــون  فيــام  جديــة ورسيعــة..؟ خاصــة 

“بالشــات” يف  يســمى  مــا  أو  املحادثــات املختلفــة 

العــرب  بعــض  عليهــا  أطلــق  التــي  األنرتنــت،  شــبكة 

املختصني اسم “عربيزي”: أي مزج لغوي بني العربية 

واإلنجليزية أو الفرنسية أو كتابة مضمون عريب بحروف 

التينيــة، أو بكتابــة لغــة فصحــى يف خليــط ركيــك بــني 

اللهجــات املحليــة واللغــات األجنبيــة..؟ وقــد أطلقــت 

اللغــات،  عــى هــذه  الحــرة،  )ويكيبيديــا( املوســوعة 

بأنهــا:  وعرفتهــا  أرابيــك(.  )الفرانكــو  لغــات  مســمى 

“أبجديــة مســتحدثة غــري رســمية، تســتخدم عــى نطــاق 

واســع بــني الشــباب يف الكتابــة عــرب )الدردشــة( عــى 

اللغــة  هــذه  وتنطــق  العربيــة،  املنطقــة  اإلنرتنــت يف 

مثــل العربيــة متامــا، إال أن الحــروف املســتخدمة يف 

الكتابــة هــي الحــروف واألرقــام الالتينيــة بطريقــة تشــبه 

األوســع  املســتحدثة  اللغــة  هــذه  وتعتــرب  الشــيفرة. 

انتشارا يف تحد كبري للغة الفصحى، وتعتقد كثري من 

الفئــات الشــبابية وكــذا ضعــاف اللغــة، أن هــذه اللغــة 

“العربيزيــة”، هــي لغــة رضوريــة فرضتهــا رسعــة االتصــال 

ومقتضيــات التكنولوجيــا، بحيــث أصبحــت يف الجزائــر 

مثــال، لغــة تواصــل خاصــة بــني الشــباب ال نــكاد نفهمهــا 

نحن الكبار.. وأصبحت لها “شيفرة” خاصة عند بعض 

الفتيات ال يعرفها غريهن، عملن عى اعتامدها كأداة 

للتواصــل الخــاص، وهنــاك أيضــا لغــة خاصــة فيــام بــني 

فئة الذكور تتداول بينهم.. وهو ما يطرح بحدة إشكالية 

ويصعــب  بــل  العربيــة،  املجتمعــات  هويــة يف  أزمــة 

مــن إمكانيــة محاربتهــا باعتبارهــا لغــة دخيلــة يف ظــل 

اللغــة الفصحــى تكنولوجيــا. محدوديــة 

إن إشكاالت اللغة العربية والخوف عى مستقبلها 

مــن تأثــري التكنولوجيــة عليهــا، تطــرح اليــوم حيــزا تفاعليــا 

كبــريا بــني مختلــف علــامء اللغــة واألدب لــدى كثــري مــن 

الهاتــف  بعــد ظهــور أجهــزة  العــرب. خاصــة  املثقفــني 

التــي افتقــر بعضهــا مــع بدايــة ظهورهــا إىل  املتحــرك 

حــروف اللغــة العربيــة، كــام رسعتهــا غــرف “الدردشــة” 

التواصــل االجتامعــي املتنوعــة،  اإللكرتونيــة ومفاتيــح 

لهجتهــا  عــى صنــع  يف ظــل حركيــة شــبابية حرصــت 

بينهــا، معتمــدة  الحــوار فيــام  مــن ســقف حريــة  لرتفــع 

القواعــد  كــرس  الــذي  التواصــل  عــى رسعــة وســهولة 

اللغويــة املعتــادة وخلــق محيطــا خاصــا بــه مــع حالــة مــن 

التآلف مع طبيعة الكتابة والنطق، التي ما زال يفرضها 

املجتمــع االلكــرتوين الجديــد.

اللغــة  نشــأة  أدت إىل  التــي  األســباب  أهــم  ومــن 

الـ”عربيزيــة، حســب بعــض املتخصصــني، هــو توافــد 

التــي  العربيــة  املنطقــة  إىل  التكنولوجيــة  األجهــزة 

فرضــت اســتعامل اللغــات األجنبيــة، بحيــث أتاحــت 

القصــرية  الرســائل  التكنولوجيــة خدمــة  املصطلحــات 

واألبجديــات الالتينيــة، وكــذا اســتخدام حــروف أكــرث يف 

الرســالة الواحــدة، لعــدم توفــر ذلــك يف اللغــة العربيــة، 

مــام دفــع البعــض مــن الذيــن ال يتقنــون اللغــة األجنبيــة 

إىل كتابــة املضمــون العــريب بالحــروف الالتينيــة، ولحــل 

العربيــة،  مشــكلة عــدم دعــم بعــض األجهــزة للحــروف 

وخاصــة بعــد انتشــار موجــة غــرف الدردشــة اإللكرتونيــة 

فــرتة  “اليونكــس” يف  أنظمــة  عــرب  تفعــل  كانــت  التــي 

التســعينات.

للغــة  رديفــة  اللغــة،  هــذه  اعتبــار  ميكــن  فهــل 

العربيــة  املجتمعــات  لــكل  الجامعــة  الرتاثيــة  العربيــة 

واالسالمية..؟ وهل ميكن أن تصبح لغة العرص الجديد 

التــي تســتحق البحــث والدراســة والتنويــه، وهــل يجــب 

النوعــي  التواصــل  مــن  حالــة  خلقــت  بأنهــا  نؤمــن  أن 

فكريــة  تكتــالت  وســاهمت يف صنــع  الشــباب،  بــني 
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ونهضويــة فرضــت حضورهــا عــى الواقــع، وســاهمت 

كلغــة يف تنميــة مناحــي الثقافــة املجتمعيــة واإلنســانية 

مجــاالت  كافــة  الواعــد يف  الشــبايب  للفكــر  املعــززة 

اهتاممتــه، أم أنهــا خطــر قــادم عــى اللغــة العربيــة، لغــة 

الــرتاث التــي يجــب التفطــن إليــه ومعالجتــه قبــل فــوات 

كبــريٌة  فئــٌة  تأثــرت  فقــد  الشــديد  ولألســف  األوان..؟ 

مــن جيــل الشــباب بهــذه الســلبيات التــي أثــرْت عــى 

اللغــِة العربيــة حتــى عنــد التدريــس والتمــدرس، ليصبــح 

الشــباب،  مــن  العديــِد  عنــد  العــريب ضعيفــاً  اللســاُن 

وخصوصاً يف مرحلتي الدراسة املدرسية والجامعية، 

وهل من التفكرَي السليم بالواقعِ الحديث، غض النظر 

عــن الحالــه التــي وصلــت إليهــا اللغــة العربيــة أمــام هــذا 

التقــدم التكنولوجــي الرسيــع الــذي بــات جــزء أساســياً 

من حياة البرشية، أال ميكن لهذه األمة أن تنتشل لغتها 

وتنطلق بها بعيدا ما دامت اإلمكانات املادية متوفرة، 

وقناعــات النهــوض والتطــور ســائدة.

أهمية الاطدام الاكوالاجيا ر الالعية

إّن واجــَب اإلنســان العــريب وأيضــا املســلم، هوالحــرَص 

عــى دعــِم كافــة الوســائل التــي تجعــُل التأثــري اإليجــايب 

يف  وأساســيا  مســاندا  عامــال  الحديثــة  للتكنولوجيــا 

املحافظــِة عــى اللغــة العربيــة، ومــن ثــم العمــُل عــى 

تجنــِب الوقــوع يف ســلبيات التكنولوجيــا، وأعتقــد أن 

هــذا املؤمتــر هــو بحــد ذاتــه منــرب يعمــل لرؤيــا مســتقبلية 

مســتنرية لهــذه اللغــة ولهــذا الــرتاث.

ويك ميكننا تطوير هذه اللغة، ال بد من تطوير سبل 

التعليميــة،  التكنولوجيــا  أدوات  خــالل  مــن  تدريســها 

لقــدرة  وا لتعليــم،  ا يف  لتكنولوجيــا  ا م  واســتخدا

ومنهــا  املتعلــم،  متابعــة  عــى  للمعلــم  التكنولوجيــة 

القــدرة  قــدرة ولوجــه إىل املكتبــة اإللكرتونيــة، وأيضــا 

الفوائــد متنوعــة  بعــد، ألن  التعليــم عــن  عــى متابعــة 

التــي سيســتفيد منهــا املعلــم واملتعلــم يف مختلــف 

عنــد  التعليميــة  التكنولوجيــا  فــأدوات  التخّصصــات، 

الحديث عن التعليم وطرق التعليم الحديثة، تتفاوت 

بحســب القــدرات واملهــارات التــي يجــب أن تتوفـّـر يف 

املعلّــم واملتعلّــم مــن حيــث توظيــف اآلالت الحديثــة 

يف التعليــم ولوجيســتيّة تأمــني هــذه اآلالت، فغالبــاً مــا 

يتجــاوز املتعلــم واملعلــم عقبــة املهــارة مبجــرد تأمــني 

بالحاســوب  أوليــة  معرفــة  إىل  تحتــاج  التــي  األجهــزة، 

وكيفيــة اســتخدامه، فالحاســوب هــو اللبنــة األساســية 

لتوظيف التكنولوجيا يف التعليم، وهو وسيلة التعليم 

األوســع انتشــاراً يف املؤسســات والتــي يجــب أن تتوفــر 

يف كل املــدارس الخاصــة أو الحكوميــة..

هــل تســتطيع املــدارس العربيــة يف ظــل كــرثة عــدد 

اللبنــة  تؤمــن  أن  الفصــول،  واكتظــاظ  املتمدرســني، 

األســاس يف إرســاء املــدارس الحديثــة، التــي ســتحقق 

النجــاح وتواكــب التطــور الرسيــع يف التكنولوجيــا، وهــل 

ستتفاعل بإيجابية وبرسعة مع املتغريات ومع االنفجار 

وهــل ستســتطيع  العــامل..  يشــهده  الــذي  املعــريف 

السياســات التعليمية يف هذه املنطقة من العامل أن 

تجعــل األدوار تصــاغ بشــكل جديــد، فتضيــف للعنــارص 

التقليديــة يف التعليــم )املعلــم، الكتــاب والتلميــذ(، 

التكنولوجيــات الحديثــة، وتخلــق، باإلضافــة إىل تدفــق 

املعلومة، تواصال رسيعا بني املعلم واملتعلم، لرتبط 

يف األخــري بــني البيــت واملدرســة...

وهل ســيقدر املعلم أهمية اســتخدام التكنولوجيا 

العلمــي  والتأهيــل  الوقــت  لديــه  وهــل  التعليــم،  يف 

أكادمييــاً  املتعلــم،  متابعــة  عــى  العمليــة  والقــدرة 

الرتبــوي  الوعــي  ذلــك  العربيــة  لــألرسة  وتربويــاً، وهــل 

أطفالهــم وهــم  مــع معلمــي  للتواصــل  واملســؤوليايت 

الذين ال يحسنون حتى التواصل مع ابنائهم..؟ فعندما 

الــذي  مــن املحيــط  نبــدأ  التعليــم البــد أن  نتكلــم عــن 

سيحتضن العملية التعليمية وهي األرسة ثم املدرسة، 

مــع أطفالهــا  التواصــل  فــإذا كانــت األرسة عاجــزة عــن 

تحقــق  أن  للمدرســة  فهــل ميكــن  أطفالهــا،  ومعلمــي 

الفائــدة وهــي ال تتصــف بالشــفافية ال مــع املعلمــني 
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وال مــع األرس وال حتــى مــع التالميــذ، فأغلــب املــدارس 

ال متلــك مواقــع إلكرتونيــة ميكــن أن يتــم فيهــا تواصــال 

تــدرج  )إدارة ومعلمــني(،  ذاتهــا  بــني هيئــة املدرســة 

عليهــا الوثائــق الورقيــة لــكل متعلــم ومعلــم وكــذا املــادة 

التعليمية، والربامج الخاصة باملتعلم واملعلم، يسمح 

فيها للهيئة بالولوج إىل ملفات الطالب، وكذا السامح 

للتعــرف  املوقــع  إىل  بالولــوج  )األرس(  األمــر  ألوليــاء 

عــى مراقبــة ومتابعــة مســار أبنائهــم الــدرايس.. ومعرفــة 

قــدرات املعلــم األكادمييــة وســلوكه الرتبــوي، باإلضافــة 

إىل كل هــذه اإلمكانــات أن تســاعد املعلــم واملتعلــم 

عى االستفادة من عملية التكوين املتواصل، والولوج 

بالكتــب املســموعة  إىل املكتبــة اإللكرتونيــة املــزودة 

وكــذا  واملرئيــة،  املســموعة  العلميــة  واملحــارضات 

الكتــب اإللكرتونيــة املصنفــة حســب التخصصــات..

الطةفة

الخاصيــة  بــأن  القــول  األفــكار ميكننــا  مــن خــالل هــذه 

لإلعــالم  الحديثــة  لتكنولوجيــات  ا يف  األساســية 

واالتصــال هــي ارتبــاط تكنولوجيــات اإلعــالم اآليل مــع 

تكنولوجيــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية، وكــذا 

الســمعي البــرصي مبعنــى أخــر، أن الجمــع بــني النــص 

لــدى مجمتــع  قــد أصبــح رضورة  والصــوت والصــورة، 

بــكل  االتصــال  أكــرث فأكــرث عــى  يعتمــد  الــذي  اليــوم، 

أنواعــه، كــرضورة ملحــة مــن رضوريــات العــرص، بالنظــر 

الكثــري مــن  التكنولوجيــة الجاريــة يف  الثــورة  ملــا غريتــه 

اللغــة  ارتبطــت  ومثلــام  واملجمتعــات،  األفــراد  حيــاة 

بالــرتاث، فارتباطهــا ســيكون أكــرب بالنشــاط اإلقتصــادي 

لتغيــري  نتطلــع  املتخلفــة  منطقتنــا  ونحــن يف  خاصــة 

والجــزيئ،  الــكيل  مبســتواها  االقتصاديــة،  أوضاعنــا 

فاملحيــط الجديــد الــذي اســتحدثه هــذا االقتصــاد مل 

يغــري فقــط يف ســلوكيات وطبيعــة عالقــة املؤسســات، 

بــل ســاهم أيضــا يف تغيــري نــط اســتهالك، وتوســيع 

اســتخدام أجهــزة متعــددة لإلعــالم ووســائل االتصــال 

بأكــرث دقــة وبأقــىص رسعــة، فظهــرت بذلــك  الحديثــة 

التجــارة اإللكرتونيــة كنمــط جديــد يف مجــال التعامــل 

بــني املؤسســة ومحيطهــا الداخــيل والخارجــي. وتزايــد 

كان  بعدمــا  التكنولوجيــا  مبوضــوع  االهتــامم  بذلــك 

وأســاليب  أنســاق  حــول  وأثرهــا  اســتخدامها  يتمركــز 

مبيــدان  املتعلقــة  التكنولوجيــا  وخاصــة  اإلنتــاج، 

زادت حاجــة املؤسســات  وكلــام  واالتصــال،  اإلعــالم 

لهــذه الوســائل كلــام زادت اســتمراريتها واســتحداثها 

اإللكرتونيــة  الوســائل  تطــور  ومــع  تطويرهــا،  وبالتــايل 

يف املجمتعــات الحديثــة واســتخدامها يف املعالجــة 

الرقميــة للبيانــات، زادت أهميــة لغــة االتصــال خاصــة 

ظاهــرة االتصــال عــن بعــد، والتــي تســتدعي تطويــر لغــة 

أكــرث دقــة ورسعــة. ووســائل اإلعــالم واالتصــال بشــكل 

ومــع تقــارب الشــعوب ورسعــة التواصــل تــزداد أزمــة 

الهوية عمقا يف الوطن العريب املتعدد، وتكشف عن 

واقــع التخلــف والتعصــب املرتبــط بقــوة بجــودة التعليــم 

وطــرق تعليــم اللغــة الوطنيــة )العربيــة(، وتراجــع معايــري 

ينبــئ  مــام  العربيــة.  اللغــة  عــى  الحــرص  املهنيــة يف 

أصبحــت مطلبــا،  كونهــا  العاميــة  بالرشذمــة وســيطرة 

والشــارع  البيــت  شــيوعا يف  األكــرث  األســلوب  كونهــا 

ويف مختلــف الربامــج اإلعالميــة بــكل تصنيفاتهــا، وهــذا 

إضافــة إىل تفــيش ظواهــر ســلبية عــدة، ســاهمت يف 

إضعــاف روح التجانــس القومــي العــريب ككل، وكذلــك 

عزوف الشباب عن التمسك باللغة األم والحرص عى 

إجادتهــا، ويف املقابــل تفــيش حالــة زهــو وافتخــار مــع 

التحــدث بلغــات أجنبيــة.
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تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف املدار�س العاملية،
االإمارات اأن�ذًجا: ال�اقع واملاأم�ل

خالد ح�شني دلكي
محارض لغة عربية، جامعة عجامن للعلوم والتكنولوجيا

1. را يدّي املشكعة

مــن أوىل اهتاممــات املؤسســات  اللغــة  أنَّ  ال شــكَّ 

ـم  التعليميــة وأََهــِم َمهاّمتهــا، وال يكــون تقــدم يف التعلّـُ

ٌم يف اللغــة، حتــى تســهل  إن مل يكــن ســابًقا عليــه تقــدُّ

أمــام الطالــب مهمــُة اســتيعاب املعــارف التــي تعتمــد، 

أكــرث مــا تعتمــد، عــى اللغــة يف توصيلهــا. يصــدق هــذا 

الكالم، بشــكل كبري، عى اللغة التي تكون لغة دراســة 

العربيــة يف  كاللغــة  التعليميــة،  أوىل يف املؤسســة 

املــدارس العربيــة مثــال، ولكــن حــني ننحــرف يف حديِثنــا 

عــن اللغــة الثانيــة )غــري لغــة الدراســة(، فــإّن أمــوًرا كثــريًة 

تختلف، وتعرقل مسار العملية التعليمية يف تحصيل 

هــذه اللغــة. ولعــلَّ أول هــذه األمــور هــو انعــدام الرتابــط 

ولغــة  الثانيــة  اللغــة  بــني  األفقــي  والتكامــل  األســايس 

الدراســة التــي تعمــل عــى تغذيتهــا وتأكيدهــا املــواّد 

األخرى، وبالتايل ميكن رصد غياب واضح للحافز لدى 

الطالب. هذا يعني أّن هناك، بسبب من ذلك، ثغرًة 

كبرية يف املسار التعليمي والتعلُّمي بسواء، سنحاول 

تربويــة حديثــة، وأخــرى  تعليميــة  مــن خــالل مقاربــات 

تتعلــق بسياســات املؤسســة، أن نعمــل عــى ســّدها، 

ومن ثم بناء جســور من التواصل تســاعد األطراف كلها 

عــى املســري قدمــا يف العمليــة التعليميــة.

املــدراس  مــن  الكثــري  حيــث  اإلمــارات،  ويف 

العامليــة، والكثــري، أيًضــا، مــن الطــالب األجانــب الذيــن 

نعيــش  ثانيــة،  لغــًة  العربيــة  اللغــة  تعلــم  فُــرَِض عليهــم 

املشــكلة بضخامــٍة أكــرب، لعــل غيــاَب الحافــز الدينــي 

لــدى طالبهــا يكــوُن ســببها األكــرب. ويف املقابــل، فإننــا 

نفتقر داخل مؤسساتنا التعليمية إىل الحلول العملية 

والعلمية البديلة؛ فالتمسك بالنظريات الرتبوية فقط، 

أو املنــاداة بأهميــة اكتســاب اللغــة كجلســات العــالج 

النفــي، مل يعــد كافيــا، بــل ليــس حــال عمليــا يعالــج 

املشــكلة. إذن، فالســؤال املهــم: مــا الحــل؟ واإلجابــة: 

علينــا أن نعيــد نظرتنــا إىل تعليــم اللغــة العربيــة داخــل 

هــذه املؤسســات، نظــرة تُراعــي الزمــان )الوقــت الراهــن 

األجنبــي،  للطالــب  بالنســبة  العربيــة  اللغــة  لدراســة 

العمــري للطالــب! ومــا يقتضيــه  الزمــن  باإلضافــة إىل 

هــذا الزمــن مــن تعليميــة اللغــة(، واملــكان )ملــاذا يريــد 

ذلك الطالب أن يتعلم اللغة العربية داخل اإلمارات؟ 

أو باألحــرى مــاذا يريــد أن يتعلــم؟(، وبالتــايل نقــف عــى 

الحاجيــات األساســية مــن اللغــة التــي عــى الطالــب أن 

يتعلمهــا )األغــراض الخاصــة والتواصليــة يف التعلــم(. 

هنا، نكون يف حاجة إىل حلول عى مستويات كثرية: 

املنهــاج، واألســاليب، وكذلــك سياســات املؤسســة.

وليس البحث، أخريًا، سوى مبادرة نسعى فيها إىل 

الوقوف عى آليات عملية جاّدة، ذات صبغة مرنة قابلة 

للتطبيــق، مــن أجــل حــل املشــكلة الكبــرية التــي تعــاين 

منهــا مدارســنا العامليــة يف تقديــم مــادة اللغــة العربيــة 

للناطقني بغريها، تقدميا يحقق )أو هكذا نأمل( توازيًا 

مــع املــواّد الدراســية األخــرى، ال ســياّم اللغــات.
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2. )1( املدارس اللاملية: العتة اللررية ياجة أنيعة أم 
ياجة دخيعة؟

ليــس مــن أهــداف البحــث، القــراءة يف تاريــخ املــدارس 

العاملية )األجنبية(، لكن املعلومة املهمة التي يجب 

أن ترافَقنا، ونحن مهتّمون بهذا النوع من املدراس، أن 

هــذه املــدارس )العامليــة( ال تزيــد يف برامــج تدريســها 

وال يف نوعيتهــا شــيئًا عــن “الوضــع الطبيعــي” للعميــة 

الربيطــاين،  فاملنهــج  املنشــإ؛  البلــد  التدريســية يف 

أو  بريطانيــا  التدريــس داخــل  واحــد ســواء كان  مثــال، 

خارَجهــا )بوصِفهــا منهجــا ملدرســة عامليــة(.

وهنــا، كان مــن املــرشوع التســاؤل عــن االهتاممــات 

العاملــون  التعليمــي. ويســلِّم  لهــذا املنهــج  الرئيســية 

، بــال شــك،  يف هــذه املــدارس أنَّ اهتاممهــم منصــبُّ

للتوّجــه  تأكيــد  بطبيعتهــا  اتجاهــات، وهــي  ثــالث  يف 

لعــّل  الــذي ســنَّه فالســفة غربيــون،  العــام  الفلســفي 

أمــا هــذه االتجاهــات فهــي: االتجــاه  أبرزَهــم ديــكارت؛ 

العلمي، مبعنى االهتامم مباّديت العلوم والرياضيات؛ 

واالتجــاه األديب – اللســاين، مبعنــى االهتــامم باللغــة 

التواصــيل  واالتجــاه  تواصليــة؛  ككفــاءة  اإلنجليزيــة 

)املِْهنــي(، مبعنــى تســيري كل املــواّد الدراســية لتكــون 

ترتبــط كل املــواّد  إطــار تواصــيل واقعــي، بحيــث  يف 

تكــون  أخــرى  مــن جهــة، ومــن جهــة  بالواقــع  الدراســية 

الطريقة يف تدريسها طريقة تواصلية عرفانية، يكتسب 

ِتــِه  فيهــا التمليــذ معلوماتــه وفهمــه مــن خاللــه هــو، ِبِهمَّ

ــة املعلــم  ــة هــو، ليــَس غــريَه، وبالتــايل تكــون َمَهمَّ الذاتيّ

توفــري املحتــوى األســايس املتصــل بالواقــع، ومــن ثّــمَّ 

توجيهــه مــن بعيــد. ويف هــذا الصــدد، تحــدد “منظمــة 

البكالوريا الدولية” مصطلح “الدولية” )لنقل العاملية( 

يف نطــاق العمليــة التعليميــة بقولهــا: “تنطــوي العقليــة 

مــن  أكــرث  هــو  مــا  عــى  برامجنــا  تتخلــل  التــي  الّدوليّــة 

مجــرّد تعلّــم لغــة ثانيــة. عــى ســبيل املثــال، يف مــادة 

علــم األحيــاء، قــد يتعلـّـم الطــالب عــن بكترييــا التيفوئيــد 

ولكّنهم ســيتعلّمون أيضاً عن أثرها عى متوســط العمر 

الذيــن  والطــالب  الناميــة.  الــدول  أحــد  املُتوقّــع يف 

يتعلّمون عن تاريخ بلدتهم أو منطقتهم قد ينظرون يف 

الســياق األوســع والســياق التاريخــّي ومؤثــرات أحــداث 

عامليــة بعينهــا، وكيــف تُؤثِّــر تلــك يف بيئتهــم املحليّــة.” 

1 إذن، فالحــال التعليمــي يف هــذي املــدارس ينطلــق 

أن  يريــد  بــل  عنــده،  يقــف  أن  ولكــن دون  الصــف  مــن 

الجاهــزة”،  “املعلومــات  مفهــوم  بتحطيــم  يتجــاوزه 

وبنــاء جســور التواصــل مــع الحيــاة، بوصفهــا “التعامــل 

الحقيقــي” للمتعلــم، الــذي هــو ليــس إال ذلــك اإلنســان 

الــذي يرغــب يف أن يعيــَش فيهــا بجاهزيــة عاليــة، عــى 

املدرســة ــــ أو هكــذا يُْفــرَتض بهــا ــــ أن توفرهــا لــه.

إذا كان ذلــك هــو اإلطــار العــاّم للفســفة التعليميــة 

يف املنهج العاملي )الدويل(، فام هو نصيب “اللغة 

العربيــة” مــن هــذه االهتاممــات؟ الحــق أّن اإلطــار العــام 

بــاَت واضًحــا  التكوينــي للطالــب يف هــذه املــدارس 

مــن خــالل الطــرح الســابق، وهــو واضــح بنفــس الدرجــة 

للطالب وأهله؛ فهم عى وعي تاّم بهذه الفلسفة، وال 

ينتظــرون منهــا شــيئا آخــر غــري مــا قلنــاه، طاملــا أّن هــذه 

الفلســفة مرتبطة بالتعليم العايل )ما بعد املدرســة(؛ 

فاملخرجــات هــذه هــي فقــط التــي يحتاجهــا الطالــب 

إنــه يحتــاج  التاليــة – املرحلــة الجامعيــة.  يف مرحلتــه 

ألن يتســلَّح بســالح العلــوم أوال، وأن يكــون قــادًرا عــى 

التواصــل الرفيــع بلغتــه ذات املحتــوى العلمــي واألديب 

فــام  إذن،  عاليــة.  وتواصليــة  إنتاجيــة  بقــدرة  املنتــرش 

حاجة الطالب – واألمر كذلك – إىل أن يتعلَّم “اللغة 

العربيــة”، وإن كان يعيــش يف بلــد عــريّب؟!

هــذا يدفــع إىل القــول بــأّن “اللغــة العربيــة” يف هــذه 

املــدارس ليســت هدفًــا أثيــال، تعمــل مــن أجلــه، إنــا 

هــي حاجــة دخيلــة دفعَهتْهــم إليهــا مرشوعيــة وجودهــم 

يف بلــد عــريب. إّن أهــداف هــذه املــدارس يف األصــل 

هي أهداف “الرتبية الحديثة” التي قاَمْت من بلِدهم، 

وبلغِتهم، وليســْت بلغِتنا العربية، التي مل تســِهم فيها 

أبًدا، لألسف! ويف اإلمارت، مع أن اللغة العربية كلغة 
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الســنة  مــن  األجانــب  الطلبــة  عــى   )!( إجباريــة  ثانيــة 

األوىل حتــى التاســعة، فإنهــا تضحــي “اختياريــة” بعــد 

ذلك؛ وما قلناه استنتاًجا يف بداية الفقرة هذه يؤكده 

أن الطلبــة األجانــب بعــد تلــك الســنة نــادًرا منهــم َمــْن 

يختــار “اللغــة العربيــة” يكمــل فيهــا تعليمــه، وأكــرث هــذه 

النَّــْدرة ذو أصــول عربيــة أو خلفيــات إســالمية، وبعــُض 

هؤالء كانت اللغة العربية عليهم إجبارية، ولكن سلطة 

اإلجبــار هــذه املــرة ليســت الدولــة، وإنــا األهــل.

مهام يكن األمر، فال بّد هنا من أن نسجل مالحظة 

مهمــة، هــي أننــا بحاجــة إىل طاقــة إقناعيــة عاليــة مــن 

أجــل تغيــري “وجهــة النظــر” املرتاكمــة عنــد األبناء واألهل 

إن  العربيــة”.  اللغــة  ـم  يخــص “تعلّـُ فيــام  الســواء  عــى 

الخيبــات الكبــرية التــي راكَمتْهــا تعليميــة اللغــة العربيــة 

يف هــذي املــدراس بســبب مــن الجــو الــدرايس الــذي 

خلَقتْه، وضَعها يف زاوية بعيدة جدا عن مساحة البيئة 

الدراســية الطبيعيــة الســائدة يف املــواّد األخــرى.

)2(.)2( يل املشكعة: إجراء لياّي إمارايت

ال نشــك أبــًدا يف أّن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

املؤمتــر  ولعــّل  العربيــة،  اللغــة  يف  رســالة  صاحبــة 

القــوي عــى  الســنوي للغــة العربيــة ينهــض بالشــاهد 

ذلــك؛ هــذا باإلضافــة إىل املبــادرات الكبــرية والكثــرية 

لغــة حيــاة”  مبــادرة “العربيــة  الدولــة، وليَســت  داخــل 

التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

إال واحــدًة منهــا، مهمــة جــدا يف هــذا الشــأن. وإذا أردنــا 

نقــرأ هــذه املبــادرات والتوصيــات، فإننــا ســنخرج  أن 

اإلمــارات  أّن  هــو  بــال،  باســتنتاج ذي  ــــ  مندوحــة  ــــ ال 

املــؤمل،  العربيــة  اللغــة  بواقــع  ــْت  أحسَّ عربيــة  كدولــة 

واندفَعــْت إثــر ذلــك إىل الحلــول املتتاليــة، ترفــد بهــا 

األكادميــي واملؤسســايت. الواقــع 

مل ترتك اإلمارات، وديب بخاصة، املدارس العاملية 

تؤســس لنفِســها مكانًــا داخــل الدولــة دون “ترخيــص” 

يُْخِضُعها لرشوطها الخاصة، ومن ضمن هذه الرشوط 

“اللغــة العربيــة”، التــي قاَمــْت عــى تكوينهــا وتعزيزهــا 

“هيئة املعرفة والتنمية البرشية”. بحيث صارت اللغة 

العربيــة واحــدة مــن أســس الرقابــة والتفتيــش يف هــذه 

املــدراس، وبالتــايل الدفــع بسياســات هــذه املــدارس 

إىل االهتامم باللغة العربية والنهوض بأسس تدريسها 

وتعليمهــا، إال أن التقاريــر األخــرية للهيئــة أظهــرت نتائــج 

بعيدة عن مســار املقدمات السياســية الســابقة. فقد 

النتائــج “أن طلبــة املــدارس الخاصــة يعانــون  أظهــرت 

مــن ضعــف يف مســتوياتهم يف اللغــة العربيــة مبختلــف 

مناهجهــا.”2 وإذا كان هــذا التقريــر الصــادر عــن الهيئــة 

يف عــام 2015م قــد بــنّي لنــا ـــــ رغــم التأكيــد عــى اللغــة 

العربية يف هذه املدارسـ ــ الضعف العام يف تحصيل 

مهــارات اللغــة العربيــة، فإنــه صــار ســهال علينــا أن نتوقــع 

الحــال كيــف كان قبــل هــذا العــام. ففــي تقريــر ســابق 

أصدرتــه الهيئــة قبــل هــذا التقريــر بســنتني، ننقــل منــه 

إماراتيــة: “أكــدت  مــن صحيفــة  اقتباًســا  النتائــج  هــذه 

إحصــاءات وتقييــامت رســمية لجهــاز الرقابــة املدرســية 

يف الهيئــة، أن جــودة تحصيــل الطلبــة العــرب 61% مــن 

مدارس ديب الخاصة، يف مادة اللغة العربية “ضعيف 

العــام 2013 مبوجــب 56% مقبــول،  ومقبــول” حتــى 

و5% ضعيــف، األمــر الــذي يعكــس مــدى معانــاة هــؤالء 

الطلبة، ومدى الخطورة التي تواجهها لغتنا العربية يف 

تلــك املدارس.وأوضحــت بيانــات حديثــة، أن نســب 

ضعف التحصيل الطاليب يف “العربية” جاءت متفاوتة 

بــني مــدارس ديب الخاصــة مبختلــف مناهجهــا، حيــث 

بلغــت النســبة يف مــدارس املنهــاج الربيطــاين %82 

مــا بــني “مقبــول وضعيــف”، واملنهــاج األمريــيك %63، 

والبكالوريــا الدوليــة 87%، واملنهــاج الفرنــي %50 

مبســتوى مقبــول.” 3.

مــن العزيــز علينــا أن نقــرأ هــذه النتائــج ونحــن نعــرف 

العربيــة،  للغــة  الســيايس للدولــة يف دعمهــا  االتجــاه 

الكفــاءات  مــن  كبــرية  تجييــش طاقــات  باإلضافــة إىل 

اإلحســاس  هــذا  النتائــج املرســومة.  تحقيــق  لغايــات 

بالتناقــض بــني املقدمــات والنتائــج، بــني الجهــد الكبــري 
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والتحصيــل الضعيــف، يدفعنــا إىل البحــث عــن حلــول 

أخــرى تــرى املشــاكل يف مناطــق أخــرى.

3.)1( العتة اللررية لعوانلا رت ها ر املدارس 
اللاملية: من الااقع إىل املأمال

لعّل أفضَل إجراء لحل مشكلة ما هو التفكري باألسباب 

وتشــخيصها  مالمحهــا  تبــنّي  ميكــن  التــي  الجذريــة 

الواضحــة. ويف  عــى عالجاتهــا  ــــ  ثَــمَّ  ِمــْن  ــــ  والوقــوف 

لقــاء مــع “فاطمــة املــري”، الرئيســة التنفيذيــة ملؤسســة 

ث عــن “الضعف”  التعليــم املــدريس يف الهيئــة، تتحــدَّ

اللغــة  العامليــة يف  يف مســتويات طــالب املــدارس 

عــدة جوانــب؛ أهمهــا  العربيــة، “عــزت املشــكلة إىل 

باللغــة  التحــدث  عــى  األمــور  أوليــاء  يركــز  إذ  األرسة، 

اإلنجليزية يف محيطهم، وثانيا املدرسة إذ يتم تدريس 

اللغــة  تلــك  وتكــون  اإلنجليزيــة،  باللغــة  املــواد  جميــع 

السائدة بني الطلبة ناتجة عن تعدد الجنسيات بينهم، 

أنشــطة  وجــود  عــدم  الثالــث إىل  الســبب  وأرجعــت 

إثرائية تدعم املنهاج املدريس، وعدم تطوير أساليب 

تدريــس اللغــة العربيــة.”4

يف قــراءة للترصيــح الســابق، نقــف وجًهــا لوجــه أمــام 

تشخيص للحالة يف ثالثة محاور؛ أما املحوران األوالن، 

أي األرسة واملدرسة، فليس للهيئة وال ألية جهة يٌد يف 

عالجهــا، فــاألرسة ســتبقى ســيدة نفســها يف قراراتهــا، 

واملدرســة لــن تغــري لغــة الدراســة فيهــا، فهــذا ينقــض 

أساَســها. إذن، فاملحــور القابــل للتغيــري، والــذي ميكــن 

التأثــري فيــه والدفــع بــه نحــو تحقيــق نتائــج أفضــل، هــو ــــ 

كــام نــرىـ ـــ العمليــة الرتبويــة بشــّقيها: املنهــاج وأســاليب 

التدريــس؛ أمــا األول فبداخلــه ــــ وبداخلــه فقــط ــــ يتحــرك 

املعلم واملتعلم عى السواء، وأما الثاين فهو املقدرة 

األدائيــة التــي بهــا يكــون النجــاح حليــف املنهــاج.

)3(.)2( املوثاج ومبدءا الاحصيل والالدم: ملاررة من 
خةل اإلنار املرجلي ااورويب

يَُعــرَّف اإلطــار املرجعــي األورويب بأنّــه “األســاس العــام 

لتطوير مناهج تدريس اللغات املستهدفة، والخطوط 

والكتــب  واالختبــارات  لــدرايس  ا للمنهــج  العامــة 

التعليميــة وخالفــه يف أوروبــا بأكملهــا. بحيــث يصــف 

بشــكل شــامل، مــا الــذي يتعــنّي عــى الدارســني فعلــه 

ودراســته، لــيك يتمكنــوا مــن اســتخدام لغــة مــا ألغــراض 

اتصاليــة. كذلــك يصــف ماهيــة املعــارف واملهــارات 

يصبحــوا  لــيك  تنميتهــا  الدارســني  عــى  يجــب  التــي 

قادريــن عــى التعامــل بنجــاح وبشــكل اتصــايل جيــد. 

ويغطي هذا الوصف كذلك الســياق الحضاري الذي 

توطنــت فيــه اللغــة. كــام يحــدد اإلطــار املرجعــي أيًضــا 

مســتويات الكفــاءة لتيســري قيــاس التقــدم الــذي يحــرزه 

مــدار حياتــه، ويف كل  عــى  الدراســة  أثنــاء  الــدارس 
مرحلــة مــن مراحــل العمليــة التعليميــة.” 5

هــو فلســفة  الــذي  التعريــف،  هــذا  مــن  ســننطلق 

عــن  اإلجابــة  إىل  األورويب،  املرجعــي  لإلطــار  عامــة 

الســؤال اآليت: كيــف نســتفيد مــن هــذه الفلســفة يف 

العامليــة؟ املنهــاج يف مدارِســنا  حــل مشــكلة 

بالنســبة للمــدارس العامليــة، مثـّـة أمــران اثنــان يعــّول 

عليهــام صانعــو السياســات الرتبويــة والقامئــون عــى 

وهــام  الرتبويــون(،  )املقيّمــون  نتائجهــا  مــن  التحقــق 

املعــارف  األول  يصــف  بحيــث  والتقــّدم؛  التحصيــل 

الدارســون  عليهــا  يشــتغل  التــي  األربعــة  واملهــارات 

الثــاين  بينــام يصــف  وينّمونهــا يف مراحــل دراســتهم، 

مســتويات التقــّدم التــي يحققهــا الــدارس يف ســنوات 

أي  يف  فقــط(  )وحينهــا  حينهــا  فيعــرف  دراســته،6 

يتجــه. ولعــّل غيــاب أحدهــام  أيــن  مســتوى هــو وإىل 

أو كليهــام كمعايــري توصيفيــة تضبــط املنهــاج ضبطًــا 

الفــوىض  الغيــاب هــو وراء  لعــل هــذا  علميــا صارمــا، 

اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا  املســترشية مبناهــج 

يف تلك املدارس، ال سيّام يف غياب شبه تاّم التفاق 

لــو افرتضنــا أّن  بــني كل هــذه املــدارس، فيــام  يجمــع 

هنــاك مدرســة أو أخــرى اســتطاعت بجهــود قليلــة أن 

تضبط شيئًا منها، لكنها مع ذلك تبقى محاولة فردية، 

ينقصها الكثري لتكون معياًرا جامعا جمعيًا.



271  امل�ؤمتر الدويل  )13-15 من فرباير / �شباط - عام 2017م( 

مــن هنــا، تكــون الحاجــة ماســة إلطــار عــام حقيقــي 

مــدروس، يحمــل يف تاريخــه تجربــة ناجحــة يف تعليــم 

اللغــة الثانيــة وتعلمهــا، ويكــون قــادًرا يف الوقــت نفســه 

عــى اإليفــاء بــرشوط العمليــة الرتبويــة وســّد الفجــوات 

الكبــرية يف النظــام الحــايل. ويف هــذا اإلطــار، يقــول أبــو 

عمشة: “من خالل تجربتي البحثية والعملية التدريسية 

وجدُت أّن تبّني هذا اإلطار يف تعليم العربية للناطقني 

بغريها يحقق نتائج إيجابية جمة، منها توحيد الجهود، 

وتحقيق أفضل النتائج التي يرغب فيها القامئون عى 

الربامج أو الدارسون أنفسهم؛ ألن هذا املرجع سيوفر 

لهــؤالء جميًعــا املرجعيــة مــن ألــف مــا يحتاجــه الــدارس 

واملــدرس إىل يائــه.”7 وإليــَك هــذه املســتويات8:

A1 املستوى التمهيدي أو الكفاءة التمهيدية.

A2 املستوى املتوسط أو مستوى البقاء.

B1 مستوى العتبة.

B2 املستوى املتقدم أو العميل.

C1 املستوى املستقل أو مستوى الكفاءة العملية.

C2 مستوى اإلتقان أو التمكن.

وهذه هي التوصيفات التي وضعها واضعو اإلطار 

املرجعي األوريب املشرتك للمهارات املشرتكة:

أ1

A1

ا ويستخدمها، بهدف تحقيق الحاجات  يستطيع أن يفهم تعابري شائعة يومية وتعابري بسيطة جدًّ

امللموســة للــدارس. كــام يقــدر عــى أن يقــدم غــريه، وأن يطــرح عــى غــريه أســئلة تتعلــق بحاجاتــه، 

عى سبيل املثال: حول مكان إقامته، وعالقاته، وحول ما ميلكه، إلخ. ويستطيع أن يجيب عن 

األســئلة ذاتهــا، وميكنــه كذلــك التواصــل بشــكل بســيط إذا كان املخاطــب يتكلــم ببــطء وبوضــوح 

وتعاون.

أ2

A2

يقدر أن يفهم جمال تامة، وتعابري غالبًا ما تستخدم حول مجاالت مبارشة، وذات أولوية للدارس، 

كاملعلومــات الشــخصية والعائليــة البســيطة، واملشــرتيات، واملحيــط األقــرب، والعمــل. كــام 

يســتطيع التواصــل يف أثنــاء القيــام بأعــامل بســيطة، وعاديــة ال تحتــاج إال تبــاداًل بســيطًا ومبــارًشا 

للمعلومــات حــول موضوعــات مألوفــة وعاديــة. ويســتطيع أن يصــف بوســائل بســيطة دراســته 

ومحيطــه املبــارش، وأن يتحــدث عــن مســائل ترتبــط بالحاجيــات املبــارشة.

ب1

B1

يســتطيع فهــم األمــور األساســية لــدى اســتخدام لغــة قياســية وواضحــة، خاصــة إذا كانــت تتصــل 

بأمــور اعتياديــة يف العمــل ويف املدرســة ويف التســلية والرتفيــه إلــخ. ويســتطيع أن يدبِّــر أمــره يف 

أغلــب الظــروف التــي تواجهــه يف الســفر إىل البلــدان التــي تســتخدم فيهــا اللغــة املســتهدفة. 

ويقــدر عــى تقديــم فكــرة بســيطة مرتابطــة متامســكة حــول مجــاالت تحظــى باهتاممــه. ويقــدر عــى 

أن يتحــدث عــن حــدث أو تجربــة أو حلــم وأن يصــف أمنيــة أو هدفًــا أو أن يتحــدث باختصــار عــن 

أســباب أو رشح مــرشوع أو فكــرة.

ب2

B2

يستطيع فهم املحتوى األسايس للموضوعات امللموسة والنظرية يف النصوص املعقدة ومن 

ضمن ذلك القيام مبناقشة فنية يف تخصصه. وبوسعه التواصل بدرجة من العفوية والسهولة 

كــام يف الحديــث مــع أحــد املتكلمــني بلغتــه األم بــدون حصــول أي توتــر ألي منهــام. وباســتطاعته 

التعبــري بوضــوح وبدقــة حــول تشــكيلة كبــرية مــن املوضوعــات وإبــداء رأيــه الخــاص حــول إحــدى 

قضايــا الســاعة وتقديــم اإليجابيــات والســلبيات ملختلــف اإلمكانيــات.
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ج1

C1

يستطيع أن يفهم عدًدا متنوًعا من النصوص الطويلة واملعقدة وفهم بعض املعاين الضمنية. 

كام يستطيع التعبري بطالقة وعفوية وبدون إظهار الحاجة للبحث عن األلفاظ املناسبة، وميكنه 

اســتخدام اللغــة بطريقــة ناجحــة ومرنــة يف حياتــه االجتامعيــة واملهنيــة واألكادمييــة, ويســتطيع 

التعبري عن املوضوعات املعقدة بوضوح وبطريقة سلســة كام ميكنه إبراز ســيطرته عى أدوات 

تنظيــم الخطــاب وتسلســله وتناغمــه.

ج2

C2

يســتطيع أن يفهــم بــدون جهــد يذكــر تقريبًــا كل مــا يقــرأه أو يســمعه، وميكنــه إعــادة ذكــر األحــداث 

مــع تلخيصهــا بطريقــة  مــن مختلــف املصــادر املكتوبــة والشــفوية  والحجــج والرباهــني واألدلــة 

منطقيــة، وباســتطاعته التحــدث بطالقــة وعفويــة تامتــني وبدقــة لغويــة ذات درجــة عاليــة.

يراعــي يف توصيفــه  أّن هــذا اإلطــار  مــن املالحــظ 

الطالــب  أّن  يفــرتض  أنّــه  األغــراض االتصاليــة، مبعنــى 

لديه كفاءة صوتية تؤهله الكتســاب الكفاءة التواصلية 

مبــا تتضمنهــا مــن مفــردات وتراكيــب وأســاليب ذات 

حقل داليل ما، مثل حقل السفر مبا فيه من مفردات 

مــن  بالســفر، وهــي  وأســاليب ذات عالقــة  وتراكيــب 

الطالــب  يكــون  باكتســابها  التــي  املهمــة  املعــارف 

تَُســجَّل يف  اللغــة، خطــوة  قــد خطــا خطــوة يف تعلــم 

رصيــد الطالــب املعــريف )التحصيــل( مــن جهــة، ويف 

م(.  )التقــدُّ املســتويات  مــدرج  عــى  درجــة  ارتقائــه 

إذن، فالكفــاءة الصوتيــة والكفــاءة الرتكيبيــة األساســية 

األورويب،  املرجعــي  اإلطــار  متضمنــات  مــن  ليســتا 

وقــد يبــدو لذلــك أّن اإلطــار ناقــٌص ألنــه يهّمــش مرحلــة 

تأسيســية مهمــة يف املــدارس وإن كان ينطلــق منهــا، 

لكــّن األمــر ليــس كذلــك بالضبــط. إّن اإلطــار املرجعــي 

األوروريب يهتم، أول ما يهتم وأكرث ما يعتني، باألغراض 

فيــام  واالســتقبالية  اإلنتاجيــة  بالطاقــة  أي  االتصاليــة، 

تنميــة  إىل  يهــدف  بحيــث  واإلفهــام،  بالفهــم  يتعلّــق 

اللغويــة  بالكفــاءة  الطــالب  التواصــل وتعبئــة  مهــارات 

الالزمــة لتحقيــق ذلــك. أمــا موقــع “الكفــاءة الصوتيــة” 

و”الكفاءة الرتكيبية األساسية”، يف مدرج املستويات، 

فإنـّـه مــن الســهل جــًدا أن يتخــذ موقعــا ســابًقا، ميكــن أن 

ميثــل مرحلــة “التهيئــة”.

الخارجيــة األمريكيــة”/  مــن “معيــار وزارة  قــد نســتفيد 

FSI يف تصنيفهــا، إذ ترمــز لتلــك املرحلــة بـ”الصفــر”، 

مبعنــى أّن الكفــاءة اللغويــة العمليــة )التواصليــة( تكــون 

يف أقل درجاتها، أو حتى إنها ال تكون موجودة. وحتى 

نكــون واعــني أكــرث لهــذا التصنيــف، ننقــل لكــم توصيــف 
هــذه املرحلــة بحســب هــذا املعيــار.9

املستوى: 0 )ال يوجد كفاءة لغوية(• 

باللغــة  التواصــل  عــى  قــادر  غــري  املتكلــم  يكــون 

والتواصــل  الشــفوي  اإلنتــاج  ويكــون  املســتهدفة. 

محــدودا باســتخدام كلــامت متفرقــة و مرتبطــة بســياق 

تعلم اللغة فقط. و بالتايل ال يظهر قدرة يف التواصل 

مــن األشــكال. بــأي شــكل  بشــكل أســايس 

املستوى: 0+ )كفاءة مكتسبة بالحفظ(• 

تلبيتــه  يف  التواصــل  عــى  قــادرا  املتعلــم  يكــون 

وجمــل  عبــارات  باســتخدام  الرضوريــة  للحاجــات 

اللغــوي و إظهــار  البنــاء  أّن قدرتــه يف  محفوظــة. كــام 

املرونــة والعفويــة يف الحــوار باللغــة املســتهدفة تكــون 

ضعيفــة. وهــو قــادر عــى طــرح األســئلة و تكويــن جمــل و 

عبارات مرتبطة بإطار حاجاته األساســية ولديه دقة يف 

العبــارات املحفوظــة فقــط. وعــادة مــا تكــون محاوالتــه 

يف خلــق الخطــاب الشــفوي غــري ناجحــة.

تكــون الخطــوط  نــروم أن  أمــام هــذه املعايــري،  إننــا 

واضــح  توصيــف  إىل  لالنطــالق  واضحــة  العريضــة 
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للمستويات التي يندرج فيها الطالب بحسب ما يقطع 

مــن أشــواط يف مهــارات اللغــة ومعارفهــا ومفاهيمهــا. 

هــو، بــال شــك، توصيــف يصعــد مــع الطالــب مــن نقطــة 

الصفــر، حيــث ال كفــاءة لغويــة البتــة، ليصــل معــه إىل 

قــادرا  الطالــب  يكــون  بإتقانهــا  التــي  أعــى املهــارات، 

عــى تحقيــق أكــرب قــدر مــن التواصــل باللغــة. إن هــذه 

الــذايت للطالــب، وكــذا  التعليــم  املســتويات تضمــن 

املســتوى  يعــرف  أن  يســتطيع  فهــو  الــذايت؛  التقييــم 

الذي هو فيه، واملستوى الذي عليه أن يعمل جاهًدا 

مــن أجــل أن يصــل إليــه. إننــا، بهــذه الطريقــة، نكــون قــد 

خلقنــا جــوا متوازيًــا ومتســاوقا مــع املنهجيــة الســائدة 

قــد  نفســه  الوقــت  ونكــون يف  املــدارس،  تلــك  يف 

ضمنــا للطالــب اكتســابه مهــارات التواصــل الكافيــة يف 

هــذا العــامل. لذلــك، يصــري الحــرص كبــريًا عــى االلتــزام 

مبفردات هذه املعايري وخطوطها العريضة، أي التقيد 

باألغــراض التواصليــة، وهــي أغــراض كــام رأينــا ال تخــرج 

عــن عــامل الطالــب املحيــط )موضوعــات التواصــل(.

بقــي أن نشــري هنــا إىل رشيحــة مهمــة مــن الطــالب، 

وهــم ذو األصــول اإلســالمية. إن هــؤالء الطــالب عندهــم 

اســتعداد للكفــاءة اللغويــة أكــرث مــن غريهــم، فالخلفيــة 

اإلســالمية التــي ينتمــون لهــا تجعــل لســانهم وقدراتهــم 

العقليــة أوفــر حظــا مــن غريهــم يف اكتســاب مهــارات 

اللغة العربية ومفاهيمها ومعارفها، حتى عى مستوى 

أدعــو إىل متييزهــم بدراســة  مشــاركة األهــل. لذلــك، 

خاصــة، تكــون موضوعــات التواصــل فيهــا متحيــزة إىل 

بــال  أكــرب  الدينيــة ألنهــم ســيحققون اكتســابًا  األغــراض 

شــك. إن مراعــاة األغــراض الخاصــة يف تدريــس اللغــة 

العربيــة للناطقــني بغريهــا أثبتــت قدرتهــا وفاعليتهــا يف 

تعلــم اللغــة.

ختاًما، ولعله األهم بعد هذه املحاولة، من املفيد 

اإلشــارة إىل أنـّـه مــن الــرضوري التخــيل عــن التقســيامت 

مــا  إذا  بالســنوات  املتمثلــة  التقليديــة يف مدارســنا 

أردنــا نجاًحــا حقيقيــا يف تعلــم اللغــة العربيــة للناطقــني 

بغريهــا. بــكالم آخــر، عــى سياســات هــذه املؤسســات 

اللغــة  تعليميــة  عــى  أخــرى  بعــني  النظــر  األكادمييــة 

بــني  الكبــرية  للناطقــني بغريهــا، لالختالفــات  العربيــة 

اللغــة العربيــة وغريهــا مــن اللغــات مــن حيــث الشــكل 

والرسم وكذا من حيث الصوت، فاختالف املدخالت 

املرئيــة والصوتيــة ليــس ســهال عــى الطالــب، بــل إنــه بال 

شــك تحــدٍّ كبــري لــه. أمــا املقــرتح الجديــد، عوًضــا عــن 

التصنيــف التقليــدي لســنوات الدراســة، هــو املقــرتح 

املرحــيل املعتمــد عــى املســتويات.

إىل  الطــالب  تصنيــف  عــى  املقــرتح  هــذا  يقــوم 

مراحل بحسب ما عندهم من كفاءة لغوية، باالعتامد 

يف  يضعهــم  تشــخيي  امتحــان  عــى  وأخــرًيا  أوال 

املســتوى الذي هم فيه. ويســمح هذا التصنيف ــ كام 

وجدناه يف اإلطار املرجعي األورويب وكذلك يف معيار 

وزارة الخارجية األمريكية بالنسبة للمستوى الصفر ــ أن 

نكــون أمــام مراحــل لغويــة أدائيــة مثانيــة كــام يــأيت:

املستوى الصفر )تهيئة متهيدية(• 

مكتســبة •  )كفــاءة  املتقــدم  الصفــر  املســتوى 

) لحفــظ با

A1 املستوى التمهيدي أو الكفاءة التمهيدية.• 

A2 املستوى املتوسط أو مستوى البقاء.• 

B1 مستوى العتبة.• 

B2 املستوى املتقدم أو العميل.• 

الكفــاءة •  مســتوى  أو  املســتقل  C1 املســتوى 

. لعمليــة ا

C2 مستوى اإلتقان أو التمكن.• 

ــُه  إذن، فليــس منطلــق مســتوى الطالــب هنــا صفَّ

الــذي هــو فيــه، بــل مســتواه الــذي تضعــه فيــه كفاءتــه 

سيســّهل  التصنيــف  هــذا  أّن  مندوحــة  وال  اللغويــة. 

عــى الطالــب أمــره، ويكــون أمــام تحــدٍّ حقيقــي ميكــن أن 

يعيشــه؛ أمــا أن يكــون الطالــب يف الصــف الســابع مثــال 

ِه إىل املدرســة بــال كفــاءة ســابقة، ويــدرس  وقــد جــاء لتــوِّ

مــع صفــه وينطبــق عليــه مــا ينطبــق عــى زمالئــه، ونريــد 
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يكــون األمــر،  مــا هكــذا  يتكيــف وينتــج، فواللــه  منــه أن 

وال هكــذا تــورَُد اإلبــل. أعلــم يقينــا أّن املقــرتح ســيكلّف 

املؤسســة العنــاء الكبــري يف ضبــط جدولهــا وبرامجهــا، 

لكنــه الحــل األمثــل لتســوية األمــور وتحقيــق نتائــج عاليــة. 

وليَس األمر يقف هنا فقط، بل ال بدَّ ليك تكون نتائجنا 

عالية ومثمرة من مراعاة املدرسة للطالب ذوي األصول 

تكــون  بحيــث  ســابقا،  ذلــك  إىل  أرشنــا  كــام  الدينيــة 

موضوعاتهم ضمن ذلك التصنيف ذات محتوى ديني، 

فنضمــن لهــم اإلقبــال عــى تعلــم اللغــة وأن يحققــوا ِمــْن 

ثَــمَّ نتائــج كبــرية يف التحصيــل والتقــدم كليهــام.

)3(.)3( ألاليب غدريس العتة اللررية لعوانلا 
رت ها ر املدارس اللاملية: الحاجة إىل الاجديد

الــذي أحرزتْــه املــدارس  التقــدم  غــري خــاف علينــا 

ثــارت  فقــد  والتعليــم”،  “التعلــم  الغربيــة يف  الرتبويــة 

عى الطرق التقليدية، وتبنت نهجا جديًدا قامئا عى 

التعلــم الــذايت والتعلــم املســتقل، بحيــث يبــدو الفــرد 

هــو محــور العمليــة الرتبويــة، أي هــو الــذي ينتــج املعرفــة 

ويفّعلهــا، ويكــون دور املعلــم مقتــرًصا عــى توفــري البيئة 

الدراســية وتوجيهــه ومراقبتــه مــن بعيــد. وقــد اصطلــح 

الــذي  الجديــد،  الرتبــوي  النهــج  هــذا  عــى  البعــض 

تســري عليــه املــدارس العامليــة اآلن، بـ”الثــورة الرتبويــة”، 

ثــورة “تدعــو إىل تغيــري إطــار املدرســة  بأنّهــا  وتوَصــف 

التقليــدي، إطــار الصــف واملعلــم والطالــب داعيــة إىل 

تعليــم يتــّم يف غــري هــذا اإلطــار، مبــرًشا بتحطيــم جــدران 

الصــف، مســتعينًة يف ذلــك كلــه بوســائل التكنولوجيــا 

الحديثــة التــي تدعــو إىل إدخالهــا يف الرتبيــة مــن مثــل 

)الردايــو والتلفزيــون واألفــالم وآالت التســجيل وســواها 

البــث الجامعيــة، ومــن مثــل التعليــم يف  مــن وســائل 

الهــواء الطلــق أو التعليــم املربمــج أو التعليــم عــن طريــق 

 Auto – العقــول اإللكرتونيــة ووســائل التعليــم الــذايت

Education(، بــل إن هــذه الثــورة الرتبويــة الجديــدة 
تدعــو أحيانــا إىل تجــاوز املدرســة وإلغائهــا.”10

بكالم آخر، فإّن املدارس العاملية تسري يف نهجها 

الرتبوي املسار الحديث، وتعمل جاهدة عى تطبيقه 

التطبيــق األمثــل. والحــق أّن الطالــب أعجبــه هــذا النهــج 

وراَق لــه، ومل يعــد بإمكانــه أن يــدرس خــارج هــذا النظــام 

الطــرق  لــه  قــد تجلبهــا  الواســع، وال يخضــع أليــة قيــود 

التقليديــة. مبعنــى أّن الفشــل ســيكون حليــف املعلــم 

الجــو  التدريــي عــن هــذا  ينحــرف يف مســاره  الــذي 

املبهــج للطالــب، وهــذا هــو الســبب الرئيــس يف فشــل 

تدريــس اللغــة العربيــة ألّن املعلــم مــازال يــرى أّن اللغــة 

العربيــة ال تُــدرَّس إال بطريقــة “ســيبويه” و”ابــن مالــك”. 

إننــا ال نرفــض مــا جــاَء بــه هــؤالء العلــامء األجــاّلء، لكننــا 

معهــا  واختلــف  اختلفــت  الرتبويــة  العمليــة  إن  نقــول 

االستعداد التعليمي للطالب، وال ميكن لطالب يشعر 

بالســعادة وهــو يــدرس بتلــك الطــرق، أن نفــرض عليــه 

تلــك الطــرق التقليديــة؛ إنــه بــال شــّك لــن يكــون ســعيًدا، 

وســريفض املعلــم ومادتــه ومحتــوى املعرفــة التــي جــاء 

بهــا مهــام كانــت. وال بــّد مــن التنبيــه عــى أن الطالــب ال 

يرفض اللغة العربية من أجل اللغة نفسها، بل يرفضها 

مــن أجــل طريقــة تقدميهــا.

تقدميــه  طــرق  مــن  يغــري  أن  إذن،  املعلــم،  عــى 

الســائدة يف  الطريقــة  ملحتــوى مادتــه، وأن يساســري 

املدرسة الحديثة حتى يضمن النجاح ملادته، ويضمن 

الطريقــة  هــذه  أســس  أمــا  معــه.  يندمــج  أن  للطالــب 

العامــة فهــي:

التعليم املستقل.( 1

التعليم الواقعي املرتبط بالحياة.( 2

التلعيب بالتعليم.( 3

الوسائط اإللكرتونية يف التعليم.( 4

وغريهــا مــن األســس التــي تنــادي بهــا الطــرق الرتبويــة 

الحديثــة، وهــي أســس مهمــة مــن أجــل صــالح العمليــة 

الرتبويــة وســالمة ســريها.

مهــام يكــن األمــر، فــإّن املعلــم يســتطيع أن يغــري مــن 

التعليميــة ال ســيام إذا كانــت  طرقــه ووســائله وأدواتــه 

البيئة املدرســية قادرة عى توفريها له، لكن األهم هو 
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“املنهــاج” الــدرايس ومــدارج مســتوياته، بحيــث يفرض 

محتــواه وأدواتــه عــى البيئــة الرتبويــة جمعــاء، املعلــم 

والطالــب واملؤسســة.

الطامتة

ال بــّد مــن القــول، يف الختــام، إن أكــرث مشــاكلنا ناجمــة 

مــن عــدم فهمهــا أصــال. وهــو مــا نشــكو منــه يف تدريــس 

اللغة العربية للناطقني بغريها يف املدارس العاملية؛ 

إذ إن غيــاب معيــار واضــح ومنهــج مضبــوط يقــوم عــى 

معايــري بيّنــة ومرســومة بواقــع املنطــق القويــم والتجربــة، 

يتــاوزى معــاه فــوىض كبــرية ووقــت ضائــع ونتائــج مريــرة.

نحــن نــروم بهــذه املبــادرة أن تكــون نتائجهــا مرتبطــة 

مبنطلقاتهــا، وهــو منطقيــا مــا ننتظــره، ألّن املقدمــات 

صحيحــة ومختــربة عامليًــا، فاإلطــار املرجعــي األورويب 

ليــس وليــَد اللحظــة، وال هــو ابــن تجربــة فرديــة، بــل عليــه 

تســري مؤسســات كثــرية ثبــت نجاحهــا.

نجــاح  أجــل  مــن  جــًدا  املنهــاج رضوري  أّن  وكــام 

العمليــة الرتبويــة، فإنّهــا ســتبقى طــيَّ التنظــري والتأطــري 

مهــارات  تقــف معهــا جنبــا إىل جنــب  مــا مل  الورقــي 

تلــك  تدريســية رفيعــة املســتوى، تســعى أن تســتغل 

الطالــب  تعبئــة  بتســهيل  فضــاء ذلــك املعيــار وتقــوم 

مبحتــواه.
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أ - متثيد

يعتــرب بحثنــا هــذا، بحثــا خاصــا، وذلــك ملــا يحتويــه مــن 

أفــكار عمليــة هامــة، جمعناهــا واصطدناهــا وقدمناهــا 

عــى ضــوء تجربتنــا التعليميــة وتجــارب أخــرى مهمــة.

املدرســة  عــامل  يف  ماجــد  عــى  اطلعنــا  حيــث 

ومــن  فيهــا  املعــاش  الواقــع  خــالل  ومــن  والدراســة، 

واســتعرضنا  ومــن مامرســاتنا كمربــني كذلــك،  حولنــا 

معهــا تجــارب تعليميــة ميدانيــة كانــت رهينــة الحــدث 

الزمــن. مــع  املتغــرية  لحاجاتــه  لتلبيــة  املــدريس 

تبعــا للتطــورات الذهنيــة والفكريــة والحياتيــة، مــن 

العربيــة. مختلــف األصقــاع 

لنبني أن الجرأة يف الطرح واإلقدام عى األساليب 

الجديدة، أمر مهم جدا للبحث عن حلول ملشــكالت 

تظهر من خالل املامرسة العملية.

مــع تأمــل النجــاح، مــا مــادام األمــر مدروســا بعنايــة، 

ومــن ســامته أو نتائجــه الهامــة:

إقبال الطالب عى الدراسة ورغبته بذلك، وتجاوز 

املــادة الدراســية للبحــث حولهــا. وهــذا أول املطلــوب، 

يف زمــن صــار الكتــاب يف آخــر قامئــة االهتــامم.

فهــي هنــا مل تعــد واجبــا ثقيــال، بقــدر مــا أصبحــت 

متعــة وفائــدة وسلســلة متصلــة مــن البحــث واإلضافــة 

ســواء مــن الطالــب1 أو املــدرس أو املربــني واإلدارات.

وعى بركة الله نبدأ.

ا-عابة البحر:

عامليــا،  الصعبــة  اللغــات  مــن  العربيــة  اللغــة  تعتــرب 

والقويــة الجميلــة بــذات الوقــت، ويعتــرب تعليمهــا فنــا 

قامئــا بذاتــه، ومهــارة ال تكفــي الدراســة عنــه للمبــارشة 

مقارنــة بالعمــل لتدريســها، بــل مامرســتها أوال ملعرفــة 

العمليــة. تلــك  متطلبــات 

وبقدر النية واملوهبة والخربة املرتبطة بها، ومازال 

التفكــري  لتطــور طريقــة  تبعــا  التعليــم،  أســلوب  يتطــور 

العرصيــة والطــارئ الجديــد عــى حياتنــا، والتطــورات 

زمــن دخلــت  هــذا، خاصــة يف  املتتاليــة يف عاملنــا 

التقنيــات عــى حيــاة الطالــب الدراســية، وعــى تفكــريه 

عمومــا، عليــه وعــى عالقاتــه وأســلوب معاشــه الــخ.. 

مــام يتطلــب تحديــث األســلوب التعليمــي تبعــا لذلك.

وحتــى عــى حضــوره وشــخصيته وبصمتــه الهامــة، 

لقــد جعلتــه تلــك التطــورات الحاصلــة، يتنــاول كل مــا 

يريد بسهولة ويرس هذا أوال، والذي يفتح صدره وعقله 

للحــوار والنقــاش.

عــى أن أهميــة املرشــد التعليمــي، ال يقــل أهميــة 

يكــون دقيقــا  قــد ال  الــذي  االلكــرتوين2،  عــن املرشــد 

جــدا، كاألســتاذ املتمــرس املاهــر، الــذي يفتــح صــدره 

وعقلــه للحــوار.

وعليــه فبــات مــن املهــم، تطويــر العمليــة التعليميــة، 

وأســاليب البحــث التقنــي واالســتفادة منــه بعمــق وقــوة، 

ولكــن األهــم أن نبــث الثقــة يف نفــوس أبنائنــا، ليصلــوا 

بأقــرص الطــرق لغايتهــم، بجــّد واقتــداء. بحيــث يــدرّس 

جامعة الحياة الجديدة، الجمهورية العربية السورية
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الطالب بنفسه، ويرتك األسئلة للمرشد الدرايس سواء 

املــدرس أو األبويــن.

ويجري حواره:

- إما يف حصة الدرس

-أو مــن خــالل الشاشــة التقنيــة التــي باتــت مرمــام 

ونافــذة جيــدة  الدراســية،  الزمنيــة  املــدة  ملحدوديــة 

للبحــث والتثبــت والتشــبع باملطالعــة عــن مــادة معينــة 

ما عادت نصا بكتاب بقدر ما أصبحت نقاشا وتصويبا 
ومنطقــة.3

بحيــث نتــص قلــق الطالــب دراســيا وكذلــك يف 

فعــى  وعليــه  معارفــه،  مســاحة  بتوســيع  االمتحــان، 

املــدرس اإلفــادة مــن األســاليب الرتبويــة الحديثــة يف 
الرتبويــة.4 بالعمليــة  للنهضــة  أســلوبه  تهذيــب 

عــى أن نعطــي كل ذي حــق حقــه، ســواء الطالــب 
واملعلــم.5

الحصــة  بــدء  فــور  الطالــب  ننــح  يجعلنــا  وهــذا 

الدراســية الواقعيــة مدخــال عمليــا ممتــازا، ملناقشــة مــا 

دار يف تلــك الوســائل للتعليــم، يك نــأل وقتهــم بــكل 

مفيــد، ونتخلــص مــن كلمــة:

-ماذا أفعل يف وقت الفراغ؟

لذا كان البحث.

ج - مدخل البحر:

ليك ندخل يف غامر القضية املطروحة، علينا دخولها 

من جذورها:

ماذا نعني مبعلم وطالب وعلم؟:

معجميا:

علم )مقاييس اللغة(

العني والالم وامليم أصٌل صحيح واحد، يدلُّ عى 

أثٍَر باليشء يتميَُّز به عن غريه. من ذلك الَعالمة، وهي 

معروفة. يقال: َعلَّمت عى اليشء عالمة.

لــه عالمــٌة يف  كانــت  إذا  الفــارس،  أعلــم  ويقــال: 

الحــرب.

وخرج فالٌن ُمْعلِامً بكذا.

والَعلَم: الراية، والجمع أعالم.

والعلــم: الَجبَــل، وكلُّ يشٍء يكــون َمْعلَــامً: خــالف 

املَْجَهــل.

وجمع العلَم أعالٌم أيضاً. قالت الخنساء:
وإنَّ صخراً لتَأتمُّ الُهداُة به كأنَّه علٌم يف رأسه ناُر6

•••

ويُروى: دِّرباس.

وأْدرََس الِكتاَب: قََرأه؛ مثل َدرََسه، وقََرأ أبو َحيَْوَة: )ومبا 

كنتم تُْدرِسون(.

َد للمبالغــة، ومنــه ُمــَدرِّس  وَدرََّس الِكتــاَب تدريســاً، ُشــدِّ

املدرسة.

ورجل ُمَدرَّس: أي ُمَجرَّب.

وأبــو عمــرو:  ابــُن كثــريٍ  واملَدارََســة: املَقــاَرأُة، وقَــَرأ 

وقــرأوا  اليهــود  عــى  قــرأَت  أي  داَرْســَت”  “وليَقولــوا 

بفتــح   - “داَرَســت”  البــرصّي:  الحســن  وقــرأ  عليــك، 

الســني وســكون التــاء- وفيــه وجهــان: أحُدُهــام دارََســِت 

والثــاين  وســلّم-،  عليــه  اللــه  -صــى  محمــداً  اليَهــوُد 

مــا فيهــا وطاَولَتهــا  الُكتُــِب أي  اآليــاُت ســائَر  دارََســت 

حــى وَذَهــَب  املـُـّدة حتــى َدرََس كلُّ واِحــٍد منهــام أي امَّ
أكــرَثُه.7

•••

طلب )لسان العرب(

الطَّلَُب: ُمحاَولَُة ِوْجداِن)من إيجاد-ووجد اليشء( 

ِء وأَْخِذه. اليشَّ

والطِّلْبَُة: ما كان لَك عند آخَر من َحقٍّ تُطالِـبه به.

والـــُمطالَبة أَن تُطالِــَب إِنســاناً بحــق لــك عنــده، وال 

تــزال تَتَقاضــاه وتُطالبــه بذلــك.

وطَلَبَــٍة،  وطُــالَّب  طُلَـّـب  قــوم  مــن  طالــٌب  ورجــل 

للجمــع. اســم  األَخــرية 

وطَلوٌب من قوٍم طُلٍُب.
وطاَلٌَّب من قوم طاَلَّبني.8

•••
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علم )لسان العرب(

مــن صفــات اللــه عــز وجــل الَعلِيــم والعالـِـُم والَعــالَُّم؛ 

قــال اللــه عــز وجــل: وهــو الَخــالَُّق الَعلِيــُم، وقــال: عالِــُم 

اللــُه  فهــو  الُغيــوب،  َعــالَّم  وقــال:  ــهادِة،  والشَّ الَغيْــِب 

العــاملُ مبــا كان ومــا يكــوُن قَبْــَل كَْونِــه، ومِبَــا يكــوُن ولَــامَّ 

يُكْن بْعُد قَبْل أن يكون، مل يَزَل عالاِمً وال يَزاُل عاملاً مبا 

كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيٌة يف األرض وال يف 

الســامء ســبحانه وتعــاىل، أحــاَط ِعلُْمــه بجميــع األشــياء 

باِطِنهــا وظاهرِهــا دقيِقهــا وجليلِهــا عــى أتــّم اإلْمــكان.

وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية املبالغة.

ويجــوز أن يقــال لإلنســان الــذي َعلَّمــه اللــُه ِعلـْـامً مــن 

قــال يوســف للَملِــك: إين حفيــٌظ  َعلِيــم، كــام  الُعلــوم 

َعلِيــم.

ــا يَْخــىَش اللــَه مــن عبــاِده  وقــال اللــه عــز وجــل: إنَّ

َمــْن يخشــاه،  ِمــْن عبــاِده  الُعلَــامُء: فأَخــرب عــز وجــل أن 

عليــه  يوســف،  صفــة  وكذلــك  الُعلــاَمء،  هــم  وأنهــَم 

ـِه وأَنــه واحــد ليــس كمثلــه  َربِـّ بأَْمــِر  الســالم: كان عليــامً 

يشء إىل ما َعلَّمه الله من تأْويل األَحاديث الذي كان 

يَْقــيِض بــه عــى الغيــب، فــكان عليــامً مبــا َعلَّمــه اللــُه.

معرفيا:

ورد يف املعجم الفلسفي لجميل صليبا آليت:

املدرسة:

Ecole:بالفرنسية

School :باإلنكليزية

Scola :بالالتينية

لهــم  الفالســفة  مــن  جامعــة  الضيــق،  باملعنــى 

مذهــب واحــد، ونظــام واحــد، ومــكان واحــد لالجتــامع، 

ورئيس او عدة رؤساء، يتعاقبون عى التعليم، وبطريقة 

الكتابــة الفرنســية كانــت تعنــي املدرســة الفلســفية، ) 

الفرنســية ومصطلحاتهــا أســبق  اللغــة  أن  نعلــم  ونحــن 
يف الظهــور(.9

املدريس:

Scolastique : باللغة الفرنسية

Scholastoc :باللغة االنكليزية

Scholastocus :باللغة الالتينية
املدريس تعني املنسوب للمدرسة.10

1- كل ماله فعة راللمعية الادريسية

مــن أخطــر وأدق وأهــم  التعليميــة،  العمليــة  تعتــرب 

العمليــات، التــي تنقــل املعــارف مــن عقــل إىل عقــل 

آخــر، إذن هــي مخاطبــة عقليــة.

ونظرا لتفاوت األعامر بني ملٍق ومتلٍق، نجد أن من 

األهمية مبكان مراعاة :

املرحلة العمرية.

التطور الذهني.

والذكاء ورسعة البديهة.

الحالة االجتامعية للطالب.

ومعرفة عمق تجربة املعلم.

ومــدى قابليتــه الحتــواء كل طــارئ وجديــد ومتعــب 

تدريســيا وتطوريــا للعمليــة التعليميــة.

بحيــث يكــون مرنــا يف تقبــل كل التجــارب الجديــدة 
لصالــح العمــل.11

لذا قسمنا املحور ما بني عدة عنارص:

1- حالة خاصة:

فالحالــة الخاصــة هــي التــي تتطلــب مــن املــدرس 

عــن  تجــارب عمليــة  بالــذات، وهنــاك  متابعــة طالــب 

فصــل مــا بــني طــالب متفوقــني وغــري ذلــك، أو مــا بــني 

طــالب لديهــم حــاالت نفســية واجتامعيــة خاصــة وغــري 

ذلــك، لكــن الواقــع ال يســاعد عــى هــذا، فاملتفوقــني 

يعتربوا حالة خاصة جدا، قد نفصلهم ضمن املدرسة 

االمكانيــة  املدرســة  متلــك  هــل  ولكــن  الواحــدة، 

ملتابعتهــم بدقــة؟، بهــدف بــث عنــرص املنافســة بــني 

األقــل متيــزا؟.

وهــذا بــرصف النظــر عــن نظريــات مطروحــة مل تأخــذ 

حقهــا مــن العنايــة لصعوبــة تنفيذهــا عــى أرض الواقــع، 

مثــل :
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املتخلــف  أو  عقليــا،  للمتخلــف  ميكــن  ال  ملــاذا 

دراســيا، أن نضعــه مــع الطالــب الســوي أو الطبيعــي؟.

يحبهــا  زاويــة  مــن  للطــالب عمومــا  مــا دخلنــا  وإذا 

ويبحث عن بصمته فيها وهي الهواية، نجد أنه مدخل 

وحــث  التعليــم،  عمليــة  شــمولية  يكــرس  جــدا  ناجــح 

لدفــع ســويتها  غــري درايس  التــي متلــك متيــزا  الزمــرة 

التحصيليــة.

ولكــن جمعهــم  املراحــل  مــع كل  يندمجــوا  ال  قــد 

الزمنــي قبــل  بطريقــة جزئيــة، كان يف مرحلــة الفاصــل 

الــدرس، ليشــعر الطالــب بالنعمــة التــي هــو عليهــا، فــام 

وصلنــا مــن أســاليب دراســية جديــدة، عــودت الطفــل 

عــى الطلــب واإلجابــة، فكلمــة ال.. ال تســتخدم كثــريا 

الطالــب يف  يواجههــا  وقــد  بينــام هــي واقعيــة جــدا، 

حياتــه.

-نعــم ليــس لدينــا هــذا الــيشء فكــر كيــف نحــرضه 

نصنعــه نفكــر ب ابتــكار مامثــل لــه.

فتوفر كل يشء يقتل الحيل الدماغية كذلك.

-من األساليب الحديثة: والتي جربتها 13 مدارس 

حول العامل 12انتقينا أسلوبني لفتا نظرنا وهام:

 Big Picture :الواليــات املتحــدة األمريكيــة  -1

الحقيقــي العــامل  Learning، املدرســة يف 

حيث تعزز التجربة امليدانية، التي تفتح بابا واسعا 

حــول  الــذي  الدافــع  وهــو  األهــم،  وهــو  االبتــكار،  مــن 

امتحانــات املــدارس لألمتتــة13، مبــا يعنــي معرفــة فهــم 

الطفــل وليــس ذاكرتــه، بينــام كنــا نفضــل االثنــني معــا، 

وســيجري الحديــث عنهــا الحقا)جــاء فيهــا(:

التعلــم مــن خــالل التدريــب. و لتحقيــق ذلــك يتــم 

ربط مشاريع الطالب مبجاالت اهتاممهم، سواء كانت 

تقنيــة أو قانونيــة أو تجاريــة.. بتوجيــه و مواكبــة الخــرباء 

يف املجــال.

2-طــرق عمليــة تنمــي فضــول الطــالب يف البحــث 
عــن املعرفــة14

ورد عن تلك الدراسة التي دمجت ما بني التعليم 

العميل واملعريف:

– أريد أن أحاول وأجرب بطريقة مغايرة !

– ملاذا هذا األمر هكذا يا معلمي ؟ ميكن أن نكون 

عى خطأ يف تقديره وفهمه؟

– أريد أن أريكم ما ميكنني القيام به.

– أريد أن أعرف معلومات وتفاصيل أكرث.

وهي تغذي : الجانب العميل لتثبيت املعلومة، 

والحــث  بعيــدا،  الهاجعــة  الطلــب  اســتثامر مواهــب 

املعــريف.

وجاء عن تلك النظرية:

الطموح يسبق الفضول.

وبــدون الرغبــة يف التقــدم وبــدون التفكــري و اإلرادة 

و العزميــة و التصميــم.

يبقــى الفضــول مجــرد رد فعــل بيولوجــي وعصبــي 

مــا  هــو  الطمــوح  أن  حــني  يف  الخارجيــة.  للمنبهــات 

أو  الفضــول  هــو  الطمــوح  فتــوأم  بــرشا وطبعــا  يجعلنــا 

مــن دون فضــول. أبســط ال طمــوح  بتعبــري 

طريقــة العمــل: اختيــار أنشــطة تنافســية، مــن قبيــل 

أنشــطة النــد للنــد

وقــد بــني رشــيد التلــوايت، عــرب تلــك املعلومــات، 

أهميــة التعلــم عــن طريــق اللعــب والجهــود االجتامعيــة 

املشــرتكة، فالحيــاة ال متــيض بنــا وحدنــا.

التجديــد يف املضمــون واألســلوب، جعــل التعليــم 

ممزوجا باألسئلة الستفزاز حالة العصف الذهني، وهو 

أهــم املطلوب.

•••

أن تحفيــز  التدريســية، وجدنــا  ومــن خــالل خربتنــا 

الطــالب  ســوية  رفــع  مفتــاح  يعتــرب  أيضــا،  املواهــب 

التجــارب أن الطــالب  أثبتــت  دراســيا 15عمومــا، ولقــد 

املتفوقني غالبا ينرصفون للدراسة فقط، ليكونوا عامد 

الحيــاة العمليــة مســتقبال فيامرســوا مــا فكــروا بدراســته 

مستقبال، بينام املتوسطي اإلمكانات، لديهم مواهب 

مكنونــة تحتــاج تشــجيع، ويهمهــم أن يربزوهــا ويطوروهــا، 
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التعليميــة  نرفــع ســويتهم  ألنهــا هاجســهم األول، فإمــا 

ورغبتهــم يف التحصيــل، مــع اإلرشاف عــى هواياتهــم 

ولــو بشــكل بســيط16، أو نكســبهم مشــجعا يف حياتهــم 

وترجــامت  حتــى  وكتبــا،  مجــالت  لتخــرج  املدرســية، 

لنصوصهــم تنــرش يف مجــالت خاصــة ومواقــع الكرتونيــة 

لهــا صفحــات تخصهــم، بــرصف النظــر عــن صفحاتهــم 

تلــك  نخــرج  ومــن هنــا  الخاصــة يف موقــع املدرســة، 

الجهــود  فمعظــم  الرتجمــة،  بعمليــة  للخــارج  الجهــود 

التطويريــة تبــدا مــن مقعــد املدرســة.

عى أن يستخدم املعلم فراسته الرتبوية17، ملعرفة 

مــا ميكــن تقدميــه لــكل طالــب عــى حــدا بــرصف النظــر 

عــن عمــوم مــا قــدم يف الفصــل الــدرايس، وســيجري 

التحــدث عــن هــذا األمــر الحقــا، ألن كل طالــب يعتــرب 

بحــد ذاتــه حالــة خاصــة.

2- يالة عامة:

وهي الحاالت املتوسطة فكريا وذهنيا ودراسيا.

- الطرق التعليمية الحديثة:

طعيمــة  عبداللــه  أحمــد  رشــدي  االســتاذ  يقــدم 

أهــم  حــول  القــراءة واألدب، دراســة  تعليــم  كتابــه  يف 

الشــائعة يف مجــال تعليــم  املفاهيــم واملصطلحــات 

مــع طــرح  العربيــة االســالمية  القــراءة واألدب والثقافــة 

لغــري  العربيــة  اللغــة  بتعليــم  الخاصــة  القضايــا  بعــض 

الناطقــني بهــا والوقــوف عــى أهــم االتجاهــات الحديثــة 

يف تعليــم القــراءة للمتفوقــني واملتخلفــني عقليــا مــع 

تنــاول األنشــطة العلميــة التــي تســهم يف تنميــة مهــارات 

القــراءة وتــذوق األدب وذلــك مــن خــالل تنــاول تدريــس 

للجمهــور  القــراءة  وتعليــم  العــام  التعليــم  القــراءة يف 

الخــاص مــع اســتعراض مداخــل وطرائــق حديثــة لتعليــم 

القــراءة  الحاســب يف تعليــم  القــراءة مشــريا إىل دور 

مــع تنــاول عمليــة القــراءة مبســتوياتها وأهدافهــا وطرقهــا 

العامــة والخاصــة  التوجيهــات  بعــض  مــع اإلشــارة اىل 

يف تدريــس القــراءة ومهــارات القــراءة مــع تنــاول بعــض 

الرتاكيــب. اللغويــة وتدريبــات  التدريبــات 

ونهيــب هنــا باملعلمــني بأهميــة تدريــب الطالــب 

عــى اإللقــاء، وخاصــة مــا قــرأه، يف جعلــه يقــدر مهنــة 

الثقــة بنفســه، وتحفيــز ذاكــره عــى  التدريــس، وزيــادة 

املقــروءة  املــادة  ودعــم  معنوياتــه،  ورفــع  العمــل، 

بالبحــث.

وميكــن أن نخصــص حصــة لتحضــري الطالــب درســه 

املــدريس ليــيل املعلــم بعــد إعطائــه بذكــر ملخــص، ثــم 

اختتــام الحصــة الدراســية مبلخــص رسيــع.

عبــد  مختــار  الدكتــور  كذلــك  قدمــه  مــا  وهــذا 

الخالــق عبــد الــاله18 يف آخــر كتابــة: تعلــم اللغــة العربيــة 

مــن  الصفحــات  الحاســوب، وخاصــة يف  باســتخدام 

التعليــم  بــني  مــا  النتائــج  تــوزاي  161 وحتــى 167 عــن 

بالحاســوب ودونــه، الن العمليــة التعليميــة بحــد ذاتهــا 

تعتمــد عــى الطريقــة وحضــور املعلــم قبــل الوســائل، 

تدريســية لألهميــة: أفــكاراً  وبنــاء عليــه وضعنــا 

أ- أهميــة تنظيــم دور ريــادي للطالــب يف تحضــري 

بعض الدروس املقررة وإلقائها عى رفاقه، باالستعانة 

بالحاسوب كبحث رافد للمقرر، وتقويم ما قدم، فهي 

طريقــة متبعــة يف املــدارس األوربيــة عمومــا، تصقــل 

وتهــذب شــخصية الطالــب.

الســتخالص  دراســية  حصــص  تخصيــص  ب- 

املعــارف وترشــيد اســتخدام النــت وخالفــه واســتخدام 

التعليميــة. للعمليــة  خصيصــا  مصممــة  برامــج 

ج-تــرك بابــا للنقــاش والحــوار والنقــد البنــاء للعمليــة 

التدريســية مــن قبــل الطــالب، ولــو بهامــش مــن الوقــت، 

تصبــح  لــيك  مــدريس،  إمييــل  او  ورقــة  خــالل  مــن  أو 

العمليــة التعليميــة أكــرث متعــة وفائــدة.

لعــرض  للطــالب  الكرتونيــة  مجلــة  تشــكيل  د_ 

عــرب  مدرســه  مــع  الطالــب  وتواصــل  فيهــا،  مواهبهــم 

اإلمييــل، ورمبــا تحولــت لورقيــة تعمــم عــى املدرســة، 

يتطلــب  لتعــرض يف مجلــة مرتجمــة،) وهــذا  وترتجــم 

كادر خاص يف املدرسة(، لتخرج أفكارنا للخراج بدل 

الخــارج عمومــا. مــن  اســتريادها 
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ر- تشــكيل خريطــة ذهنيــة لــكل معلومــات متفرعــة 

برامــج  يف  الطــالب  مبهــارات  مســتعينا  ومتتابعــة، 

الحاســوب، لتشــكل صــورة توضيحيــة، فقــد أصبحــت 

لغــة الصــورة، مــن األهميــة مبــكان، تســهل عمليــة الفهــم 

بقدر ماهي خطرية حال عدم الدقة يف وضع املعلومة 

النتشــارها الرسيــع. وهنــا أصبــح تكويــن مجموعــة عــرب” 

لتواصــل  مــن وســائل، مهــام جــدا  الواتــس “19وغريهــا 
املعلــم مــع طالبــه .20

س- هناك ألعاب تدريسية لنبذ امللل والرتابة يف 

الفصــول التدريســية، ترتــب مــن خــالل تحضــري الطالــب 

لدرس من الدروس املقررة، بحيث نتحداه ان يتحمل 

وأســئلتهم  اآلخريــن، وفضولهــم  الطــالب  أســئلة  كــرثة 
الهامــة وغــري الهامــة.21

هـ -حال النقد للعملية التدريسية، تخيري الطالب 

العــام  لبدايــة  مناســبة  وهــي  غــري،  طــرق ال  عــدة  بــني 

الــدرايس عمومــا.

بــني  مــا  نقــاش  بعــد  مثــال  تــرتاوح  وميكــن جعلهــا 

تلقني-التدريس من خالل األسئلة الفضولية املطروحة 

مــن قبــل الطــالب، عــى أن تــرسد املعــارف املقــررة مــن 

خاللهــا. فــام عــاد الطالــب يرتــاح لرصــف املعلومــات 

الجاهــزة، وميكــن هنــا تصحيــح املــدرس ملفاهيــم متــر 

عــرب النــت ووســائل اإلعــالم مغلوطــة، فتســاعده عــى 

وعــدم  البحــث  عــى  وتحثــه  ويســمع،  يقــرأ  مــا  تقويــم 

التســليم بــكل مــا يــرد .

هــام  بهــدف  مــن معلومــات  يــرد  مــا  كل  ربــط  و_ 

إليــه. ويصــل  يتلقــاه  مــا  أهميــة  مــدى  ليــدرك 

ي_ التشــجيع عــى القــراءة بذكــر مراجــع غنيــة، تثــري 

فضولــه فريشــده ملــكان املعلومــة ليــأيت بهــا.

والتدقيــق عــى النحــو واإلمــالء بلطــف ) تربويــا، ال 

نقــل أخطــأت :، بــل مــن األفضــل واألصــوب..(

•••

-االختبارات وإشكاليتها:

امتحــان  بتاريخ...ســيكون  القــادم  األســبوع  -يف 

.. الرياضيــات 

مــن هنــا يبــدأ القلــق عنــد الطالب...ومــن هنــا تبــدأ 

والتســهيالت وكــرس  مســرية األســتاذ يف املراجعــات 

الوهــم.

إن عمليــة التقييــم، هــي عمليــة ســرب ملــا وصــل لــه 

مــن املــادة املعطــاة، ويعرفــه  اســتفادة  مــن  الطالــب 

دايــان صاحــب كتــاب “التغلــب عــى القلــق الــدرايس” 
هــو أن يتــم تقييــم الطفــل وتقديــره مقارنــة بأقرانــه.22

والطالــب  للمــدرس  اختبــار  هــي  الحقيقــة  ولكــن 

معــا، وعليــه فــال بــأس مــن تجربــة مبدئيــة قبــل العمليــة 

النهائيــة، بحيــث تجــرب نــاذج جديــدة عــى عينــة مــن 

الطــالب متنوعــي املســتوى، ليظهــر مــدى تقبلهــم لهــا 

وجــدوى األســئلة.

الفرعيــة  تجــزئ االمتحانــات  وإن كانــت املــدارس 

أمــر  للمتفوقــني  تــوكل  أن  مــن  فالبــأس  ورئيســية، 

املســاهمة ببعــض األســئلة التــي ســتدرج يف االمتحــان 

الطــالب. لبقيــة  تحفيــزا  الرســمي،  غــري  الفرعــي 

إضافة هامة:

ولعل اللغة العربية التي تتمتع بخصوصية املعاين 

تقــف عنــد عــامل  الكثــرية ومفرداتهــا األكــرث،  وجوازاتهــا 

النحــو واإلمــالء ليظهــر الطالــب خوفــه مــن عبورهــا، بينام 

لو تفنن املعلم يف تدريسها لجذب الطالب، وجعله 

حــدد مســتقبله  مهــام  الطــالب  مــن  يحبهــا وأىن ألي 

لهــا؟، واللغــة دقيقــة مبنــى ومعنــى، ولعــل  أال يحتــاج 

االجتهــاد التعبــريي مــدار النقــاش والتصحيــح، والحــوار 

ومن خالله نقدم للقواعد، فالنظري منها مازال يتبخر 
مــن ســوء تدريســه.23

•••

-إضافات مهنية:

مــن جهــة أخــرى وبنــاء عــام ورد يف كتــاب: تعليــم 

اللغــة العربيــة باســتخدام الحاســوب24، مالحظــة هامــة 

والفتــة، وهــي العنايــة التدريســية بأســس البالغــة وكل 

املعنــى  حســاب  عــى  اللغــوي  بالبنــاء  صلــة  مالــه 
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اللغــوي  التــذوق  يحجــب  وتقييمــه، وهــذا  ومعالجتــه 

الضمنــي، ويخفــض مــن تنميــة املواهــب األدبيــة التــي 

الشــعوري. تبحــث عــن االســتفزاز 

ولعــل هــذه النقطــة بالــذات نقطــة حيويــة، تحــرك 

الطالــب وتنعــش تفكــريه بــدل القولبــة ضمــن املناهــج 

الدراســية املقيــدة لإلبــداع عمومــا.

لــه  توجــه  اإلنســاين،  الســلوك  توجــه  أنهــا  خاصــة 

تفكريه، ومتنع دون حصول حالة جفاف وجمود درايس 

ضمــن الــدوام املــدريس، خاصــة أنهــا ترفــع مــن وتــرية 

الشعور الوجداين، وتبقى طريقة معالجتها هي األهم.

أن مشــكلة املعلــم و املــريب هــذه األيــام، يقــع عــرب 

محوريــن:

إما جرأة الطالب غري املحمودة.

أو تردده يف التكلم عن مشاعره بحرية.

وكالهــام حجــب إلمكانــات موجــودة إمــا تخــرج غــري 

مهذبــة تحتــاج توجيهــا، أو أنهــا ال تخــرج أصــال..

من جهة أخرى:

الدراســية  املراحــل  يف  الصــورة،  أهميــة  لعــل 

يعجــز  التــي  الزوايــا  لتوضيــح  مــازال هامــا  املتوســطة، 

عنهــا اإللقــاء، ورمبــا بســبب ضيــق الوقــت عــن امتــام 

املنهــج املقــرر، ميكــن اإلشــارة لفيلــم تعليمــي معــني 

مثــال  النــت  عــرب  الطالــب  عنــه  ليبحــث  مــا شــابه،  أو 

لتخصــص فــرتة زمنيــة مــن الحصــة الدراســية ملناقشــة 

مــا ورد فيــه، ونعتــربه أهــم مــن تخصيــص وقــت مــدريس 

لذلــك، فــإن إهــامل النشــاطات الدراســية التــي يحــيك 

عنهــا املــدرس وال يســعفه الوقــت، مــن أهــم مــا يقتــل 

التــوق والحــب الــدرايس، وعليــه أن يكــون مســؤوال عــن 

كل مــا يتفــوه بــه، فمــن هنــا يبــدأ الطالــب بالبحــث عــن 

جــدارة املعلــم او غــري ذلــك.

آنفــا، فالنــص  إليــه  الكتــاب املشــار  وكــام ورد يف 

للهــدف  يرشــد  األديب مبنــى ومعنــى، ولعــل املعنــى 

مــن النــص الــذي هــو مــن أهــم مــا ميكــن أن يحملــه يف 

طياته، وهو ما يجب أن يحمله الطالب يف نفسه كأثر 

بعــد الدراســة.

باختصــار: ميكــن تقســيم الحصــة الدراسية،ألســئلة 

متهيديــة، ونقــاش، وخالصــة تتكــرر للتأكــد مــن حصــول 

الفهــم، ووظائــف حاليــة، فأغلــب االتجاهــات حاليــا، 

تكليــف  بــل  واجبــات،  بــال  الطالــب  عــودة  نحــو  هــي 

الوســائل  خــالل  مــن  معلومــة  أو  فكــرة  عــن  بالبحــث 

املتاحــة. التقنيــة 

2 -كل ماله صلة باملعلم وأساليبه التعليمية

املعلــم مــرٍب قبــل أن يكــون مدرســا، فقــد مــرت عــرب 

مــدارس ســورية عديــدة صــالت وجدانيــة، بــني املدرس 

وطالبــه، أسســت عالقــة إيجابيــة، نهضــت بالطالــب، 
ويف حــاالت نفســية خاصــة.25

يعــني املعلــم هنــا،  أن  مــا ميكــن  أهــم  مــن  ولعــل 

العنايــة باملواهــب التــي عليــه تلمســها يف الطالــب، 

بحيــث  فصلهــا،  وعــدم  التعليميــة  بالعمليــة  وربطهــا 

ال تشــكل معطــال لهــا، بقــدر ماهــي أمــر يهــم صاحبهــا 

حتــام، يتلقــى اإلرشــادات مــن أدبــاء مثــال خــارج الحــرم 

املــدريس ملســاعدة الطالــب حــال اليقــني مبوهبتــه أو 

تلمســها لصقلهــا أو رمبــا كانــت موهبــة كاذبــة26 تتبخــر 
مــع الزمــن.27

إن أسلوب تعامل املعلم مع الطالب تتمحور حول 

العنارص التالية:

1- العملية التدريسية

2- دفق املعارف يف الحصة الدراسية.

3- مــزج الرتبيــة مــع عمليــة التعليــم بالكــم والكيــف 

الــذي تطلبــه العمليــة.

4- فتــح مجــال النقــاش والتغيــري والتجديــد بحســب 

اإلدارة  مرتبطــة مبنهــج  التدريســية  العمليــة  تطلبــه  مــا 

الطالــب  ومتطلبــات  والضوابــط  التعليــم  ومؤسســة 

توفيقيــا.

ليــس ميكانيكيــة  مــا يقدمــه املعلــم،  أهــم  مــن  إن 

نفــس  يف  الــذات  تقديــر  روح  بــث  بقــدر  العمــل، 

الجوانــب  وإظهــار  يحتاجهــا،  ملــن  الطالــب، خاصــة 
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اإليجابيــة، ملــن غفــل عنهــا، لرفعــه والنهضــة بــه إيجابيــا، 

فتقــوق بعضهــم ومتيزهــم، يعنــي تراجــع اآلخريــن، يف 

الدراســية. املقــدرات  تفــاوت  حــال 

من جثة أخرى :

يعــد اكتشــاف املعلــم ملعوقــات دراســية مــن أهــم 

العنــارص التــي تســاهم يف رفــع ســويته والدفــع لألمــام 

ومنهــا:

الجيــل املعتمــد  التشــتت الذهنــي الحاصــل يف   -1

النقــال  الهاتــف  التقنيــة)  األدوات  الرتفيــه  عــى 

والحاســوب(.

2- انخفاض مهارات التواصل الواقعية لدى الطالب، 

تســاهم فيهــا الظــروف العائليــة مــن جهــة، وارتفــاع 

االستعامل لألدوات التقنية، والتي تسلب الرتكيز 

الذهنــي يف الوســط الواقعــي لالفــرتايض.

الطالــب ملعرفــة كيفيــة  3- رضورة تصنيــف شــخصية 

بــني برصيــة ورقميــة وحســية. التعامــل معهــا، 

الطــالب:  بــني  النفســية  الفروقــات  دراســة  4-أهميــة 

الــخ... والوقــح  والجــريء  الخجــول 

)والتي قد تقدم فكرة عامة عن السلوكيات العامة 

الجــدي  الطالــب  دعــم  يف  تســهم  والتــي  للطالــب 

املجد...والطالــب الخجــول أو الحيــي يف تشــجيعه، 

واملشــاغب يف جعلــه قياديــا الــخ...(

عمومــا تعــد مهمــة املرشــد النفــي يف املدرســة 

من املهام األهم يف العملية التدريسية، والتي تساعد 

املعلــم يف متابعــة الطالــب عــى وعــي ومعرفــة بظروفــه 

الواقعيــة مــن جهــة، وإمكاناتــه مــن جهــة أخــرى وخــواص 

شخصيته.

وبذلــك التعــد العمليــة تلــك عشــوائية تعتمــد عــى 

حــدس املــدرس التــي قــد تصيــب وقــد تخطــئ.

•••

ولعــل أدخــال الطالــب دومــا يف نشــاطات وقضايــا 

هامــة متــس مــا يهمــه مــن أمــور مثــل نشــاطات خطابيــة، 

مهــارات تدريســية لغــريه مــن املقرصيــن، بطريقــة محببة 

دائــم  اســتذكار  تجعلــه يف  لدعمهــا،  وندربــه  نوجهــه 

ملعلوماتــه، والتــي تجعلــه جاهــزا لــكل موقــف، وحــارضا 

يف املواقف الهامة، ومتيقظا ذهنيا ليكون الرقم واحد 

غالبا، أو محاولة. الفتا لألنظار قادرا عى تقديم نفسه 

يف الوقت املناسب، وهنا يظهر دور املعلم يف بث 

تلــك الــروح توجيهــا:

وتنطــوي تحــت هــذا البنــد تكليــف الطالــب بأبحاث 

يــأيت بهــا مــن النــت الــذي بــات عصــب حياتــه تقريبــا، 

ومــلء أوقاتــه الدراســية مبعــارض، ويف تحضــري وســائل 
إيضــاح عــن طريــق برامــج كثــرية مثــال : الباوربوينــت.28

إن مــلء كل فــراغ وثغــرة يف حيــاة الطالــب، تجعلــه 

يفكــر تفكــريا بنــاء بــدل التفكــري بعيــدا عــن هــذا الشــط 

املهــم يف حياتــه وجعلهــا ديناميكيــة حيويــة مثمــرة.

واألهم من هذا وذاك، فكرة أخرى، وهي أن مشوار 

بعــد املدرســة، مبعنــى، أن  يبــدأ  التعليــم الحقيقــي، 

الرغبة يف التعلم، هي فسيلة يزرعها املعلم يف نفس 

الطالب، حتى يصبح يحدث نفسه دوما بتطوير نفسه 

وتحدث معلوماته، ووضع هدف كبري من خالل مهمة 

واإلمكانيــات،  النفــس  اكتشــاف  هــو مشــوار  التعلــم، 

نحــو  للمــيض  تناســبه  التــي  األمثــل،  للحالــة  للوصــول 
الهــدف.29

لــذا أكــد بعــض األســاتذة يف األردن الشــقيق مثــل: 

النظريــات واإلكثــار  الغــول، عــى االبتعــاد عــن  غالــب 

منهــا بقــدر الرتكيــز عــى التطبيــق امليــداين، والتواصــل 

واالســتجابة ألســئلة  النفــي،  املرشــد  مــع  اإليجــايب 

الطالــب مهــام كانت،واســتقراء النتائــج، وبــني وطالــب 

بلجــان خاصــة للبحــث يف أمــور املنهــاج:

ومــن أجــل زيــادة أعــداد املعلمــني التكنولوجيــني، 

يقــرتح الغــول إنشــاء اتحــادات تعليميــة بدعــم حكومــي، 

لتلبيــة  والتقنــي  العلمــي  البحــث  تطويــر  إىل  تهــدف 

حاجــات معلِّمــي املــدارس الثانويــة واألساســية، مثــل 

اللغــة  معلّمــي  واتحــاد  الرياضيــات،  معلّمــي  اتحــاد 
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املــواد  إنتــاج  لتحســني  والكيميــاء، وغريهــا،  العربيــة، 
التعليميــة بتقنيــات عاليــة وأبحــاث رفيعــة املســتوى.30

العمليــة  تطويــر  محــاوالت  بعــض  اســتعرضنا  ولــو 

جودتهــا عــى  والرتكيــز  التعليميــة 

كمثال نقول: اقتباسا بترصف عن الكاتبة د. نعيمة 

الغنام:

تعــد بدايــات البحــث عــن الجــودة يف الجامعــات 

العربيــة، تبــدأ مــن الخليــج، حيــث تــم عقــد ..)النــدوة 

الفكريــة الثالثــة لرؤســاء ومديــري الجامعــات يف الــدول 

األعضــاء مبكتــب الرتبيــة العــريب لــدول الخليــج، والتــي 

انعقــدت يف بغــداد يف الفــرتة مــن 18 – 20 نيســان 

)أبريل( 1987م،وصدرت عن املكتب منشورة مؤرخة 

يف العــام 1988.

وتتكون الوثيقة األساسية للندوة ..(} ص 24{.

هــذه كانــت املحاولــة األوىل، أمــا املحاولــة الثانيــة 

فقــد .. )قامــت بهــا املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة 

والعلوم بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية يف عام 

1998م(}ص 25{.

ونتــج عنهــا ) إعــداد “دليــل منهجــي للتقويــم الــذايت 

“،باإلضافــة  والعــايل  الجامعــي  التعليــم  ملؤسســات 

إىل “دليــل التقويــم الــذايت الخارجــي واالعتــامد العــام 

للجامعــات العربيــة أعضــاء االتحــاد “صــدر بعــد خمــس 

ســنوات، أي يف عــام 2003م(}ص 26{.

وعــودة للحديــث عــن الخليــج مــرة أخــرى ألنــه حــاول 

بــإرصار عــى تطويــر العمليــة التعليميــة: نــص مقتبــس 

لألهميــة :

الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  )عــى صعيــد 

فقــد أصــدرت األمانــة العامــة للمجلــس يف عــام 2003 

م تقريــرا تحــت عنــوان “التطويــر الشــامل للتعليــم بــدول 

التوجيهــات  خلفيــة  عــى  وذلــك  التعــاون،  مجلــس 

الثالثــة  األعــى يف دورتــه  قــرار املجلــس  الــواردة يف 
31.}28 والعرشيــن..(}ص 

اإلمــارات  اإلمــارات تحديــدا، وجامعــة  وإىل دولــة 

كأول جامعــة ) التزمــت بضــامن الجــودة بعــد أن أطلــق 

سمو الشيخ نهيان آل نهيان، الرئيس األعى للجامعة، 

إشــارة البــدء يف جهــود بهــذا االتجــاه يف شــهر يوليــو مــن 

العــام 1987م(}ص 30{.

•••

ليــس  التعليــم  بأمــور  االهتــامم  أن  ورد  مــام  يهمنــا  مــا 

باكــرا  بــات  النتائــج، هــل  عــن  الســؤال  ولكــن  جديــدا، 

لحصدهــا؟.

لــن ننكــر أن العــرص الحــايل شــهد تطويــرا وتجديــدا، 

العمــيل للطالــب، ولكــن هــل كان  التفكــري  حتــى يف 

بالنســبة املطلوبــة؟.

رمبا كان هناك تقصريا يف ضبط النسب والنتائج، 

وعليــه فعــى اللجــان املتابعــة، حصــد النتائــج برشائــح 

مختلفــة يف مناطــق عربيــة نوذجيــة مختلفــة ملعرفــة 

الناجــع منهــا.

•••

من جهة أخرى، لو طرحنا سؤاال مهام يقول:

هل كرثة الدروس الخصوصية، دليل فشل العملية 

التعليمية؟

-نقول شخصيا:

إن كانت تقوية ورديفا، فالبأس، وإن كانت إلهامل 

الطالــب، وكســله يف متابعــة املــدرس، أو لســوء أدائــه، 

فــام هو الدواء؟

تربويــة وتعليميــة معــا، عــى املرشفــني  ثغــرة  هــي 

دراســة ســببها، وهــل هــي غايــة ماديــة فقــط: أم هــي 

أســباب؟. عــدة 

بكل األحوال، املدرسة الناجحة، ال تدفع الطالب 

للبحــث عــن مصــدر تعليمي خارجي.

كلمــة:  تنتــرش  األقطــار،  بعــض  يف  بــدأت  وقــد 

تأميــم الــدروس الخصوصية...ولهــذا أمــر آخــر المجــال 
اآلن.32 ملناقشــته 

املحاكمــة  نســبة  لرفــع  اليابــان  اتجــاه  ننــى  لــن 

الحاليــة  والرياضيــات  والدراســة املؤمتتــة،  املنطقيــة 
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الذاكــرة  التقنيــة، عــى حســاب  التــي تعتمــد األجهــزة 

جــدا. باتــت مهملــة  التــي 

•••

من جهة أخرى، وبناء عام مىض نقول:

إن االتجــاه املعــارص يف خــط التعليــم تعتمــد عــى 

التدريــس  النقــاش، ومامرســة  الحــوار،  تنميــة املنطــق 

الوصــول  عــى  وليعمــل  بنفســه،  ثقتــه  نســبة  لرتتفــع 

بنفســه ولكــن: للمعلومــة 

نالحــظ تراجــع نســبة االعتــامد عــى الحافظــة، وهــذا 

أبــدا، فلــو تابعنــا العلــم املعطــى يف  امــر غــري حميــد 

املســاجد، ومراجعــة القــرآن، وحفــظ الشــعر اإللزامــي 

يف املــدارس، والــذي يشــحذ الذاكــرة جيــدا لتعيــش 

تلــك املــواد فيهــا أمــدا طويــال لقلنــا:

علينــا أن نعــادل بــني األمريــن بدقــة، فالتــوازن هنــا 

هــو قمــة الفائــدة واإليجابيــة، وذلــك ألن رجحــان أمــر “ 

العلــم الحــر” لــو جــاز التعبــري، ال يغفــل عــن العلم األصل 

والذاكــرة اتــيل يجــب عــدم إهاملهــا أبــدا.

3- كل ما ميت للطالب بصلة.

يحتــاج إىل عنايــة،  كائــن حــي متطلــب،  الطالــب 

وتربويــة. نفســية ودراســية ومنطقيــة 

نــرى أن املدرســني يعتــربون الطالــب وعــاء لرمــي مــا 

لديــه مــن معلومــات غــث ومثــني، مــا تطــور، أو ومــازال 

قدميــا بــال تطويــر.

الجــرس  نحــن هنــا يف هــذا املقــام، نتحــدث عــن 

بــني الطالــب واملــدرس والطالــب والعمليــة  الواصــل 

التدريســية.

التفكــري تتغــري تبعــا لتطــور الحيــاة،  حقيقــة طريقــة 

الذاكــرة وكأن  تعتمــد عــى  الدراســة  كانــت  فقدميــا، 

العقــل آلــة تســجيل فقــط، بينــام حاليــا، تعتمــد الطريقــة 

التدريســية التــي تجــذب الطالــب، عــى محــاور عــدة 

منهــا:

1- النقاش والحوا ر املوضوعي:

والســؤال  الحــوار  تعتمــد  مــدارس  بعــض  ومنــه 

صبــا. صبهــا  بــدل  للمعلومــة  للوصــول 

تطبيقــه  ميكــن  مــا  ملعظــم  العمــيل  التطبيــق   -2

الواقــع. عــى  وإرســائه 

فقد بدأت معاهد جديد يف قطرنا العريب لسوري 

تعتمــد عــى تدريــب خريــج الجامعــة عــى مامرســة مــا 

درســه عمليــا، ولــو داخــل نــاق الــدورة لبلــورة ملــا درس 

وتثبيــت للمعلومــات التطبيقيــة غالبــا.

يريــد ومــا  مــاذا  الطالــب  3- وهــو األهــم االســتامع 

لطريقــة التــي تســاعده يف الدراســة 33،وهنــاك حــاالت 

خاصــة لهــا طرقــا خاصــة ف الدراســة ) ميكــن فــرز هــؤالء 

بفصل منفصل-ورمبا كانوا إما أذكياء جدا، او مرتبكني 

دراســيا وغــري مؤسســني34 يف املراحــل الســابقة(.

4- البحث الذايت :

وهــو أن يبحــث الطالــب عــن املعلومــة عــن طريــق 

العمليــة  بعــبء  يشــعر  الخ...وهكــذا  والكتــب  النــت 

التدريســية بــل ويســتمتع بتحــرض املعلومــة وإعطائهــا 

أيضــا، وهــذا أمــر هــام جــدا يجــب فســح املجــال لــه ولــو 

يف األســبوع مــرة لطالــب مــا.

5- أوراق اختبارية فرعية، كل شهر، حسب ما يرى 

املــدرس مثــال، ولــدروس أعــى مــن املســتوى قليــال، 

لســرب الزمــن الــذي فيــه يســتطيع الطالــب إنهــاء متارينــه.

وهنــا قــد نعيــد ترتيــب الطــالب مــن جديــد حســب 

املرحلــة التــي وصلــوا إليهــا، وهــذا إجــراء هــام يغنــي عــن 

العقــاب والزجــر والتأنيــب.

لقــد وصــل الطالــب ملرحلــة تعلميــة هامــة، مل تعــد 

تعتمد عى عامل املدرسة فقط، بل تشعبت مصادره 

حتى بات لزاما عى األستاذ تخصيص زاوية من نفسه 

تربويا و نقاشيا، ولكن كيف؟

اعتمــدت املــدارس عندنــا عــى املرشفــة الرتبويــة، 

ولكــن اللجــوء إليهــا يشء، واللجــوء للمــدرس أمــر آخــر، 

بحيــث أن املرشفــة أو املــرشف لألمــور امللحــة اآلنيــة 

الهامــة، بينــام املــدرس ميكنــه مــن خــالل زرع الثقــة بينــه 

يكــون مخــزن أرسار ومســارا خاصــا  الطــالب، أن  وبــني 
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للمشــورة، قــد يلجــأ للمــرشف او املرشفــة لكــن مــازال 

األمــر بشــكل عــام محصــورا بــني املــدرس والطالــب.

نســمع عــن عالقــات اجتامعيــة ال نــرىض عنهــا عــن 

طريــق الوســائل التقنيــة، ولكــن ال يعنــي هــذا أن نبــني 

الحيــف ونعيــب ونزجــر...

الوقــوع يف حبائــل  هــو كائــن حــي عاطفــي ميكنــه 

ال يعــرف عنهــا شــيئا ومــن هنــا تبــزغ رضورة هــذا األمــر 

بحيــث نبــني انــه بــات أمــرا طبيعيــا لكنــه ال يختلــف عــن 

بــيشء فالنمــوذج الســيئ ســيئ يف أي مــكان  الواقــع 

والعكــس صحيــح.

والجديــر بالذكــر، أن هنــاك أمــورا عائليــة محرجــة، 

االســتعانة  ميكــن  املــدرس،  اختصــاص  مــن  ليســت 

طــالق  مثــل  مســتقبال،  لهــا  حــل  إليجــاد  باملــرشف 

الوالديــن، مشــكلة الســكن الخ....بحيــث يعطــي بدائــل 

عمليــة  تعيــق  كهــذه  أمــورا  ألن  األهــل،  عــى  يتعــرف 

لزامــا علينــا عرضهــا. التعليــم ومــن هنــا كان 

مــن هنــا نقــول: أن التجربــة األمريكيــة، قــد قدمــت 

مانحــن بحاجــة لــه فعــال، تحــت عنــوان:

“أمتنى لو معلمتي عرفت”

ورقــة  طالبهــا  تســليم  عــى  املــرشوع  هــذا  يرتكــز 

بســؤال: بعنــوان 

“ماذا تريد أن أعرف عنك؟”.

مــاذا  الســؤال:  هــذا  أحبتنــا  ســألنا  أن  ســبق  هــل 

تريــدين أن أعــرف عنــك؟ نعتقــد أحيانــا أننــا قريبــون جــدا 

منهــم.. لكننــا يف الحقيقيــة بعيــدون جــدا عنهــم. أكــرث 
مــام نتصــور.35

أســوة يف دمشــق جديــرة   : تجريــة مدرســة  ولعــل 

باملتابعــة، بحيــث كانــت تتابــع التالميــذ دراســيا، حتــى 

تجــاوز املرحلــة  نبــغ أحدهــم، ميكنــه  او  تفــوق  مــا  إذا 

الدراسية لغريها، ولكن من املؤكد أن ترميم كل نقص 

درايس هــو مــن منهــاج املدرســة، مــع إضافــات تدعــم 

مثــال  لغويــة  بــني منهــاج حكومــي وإضافــات  العمليــة 

تدعــم ذخريتــه اللغويــة.

أما عن مرشوع “ يوم حر” يف مدارس روسيا، فقد 

تبــني أنــه رديــف مــرشوع “ مــاذا تريــد أن أعــرف عنــك” 

ولكــن بشــكل مفتــوح أكــرث، وتفكــري حــر اكــرث بشــكل يتــم 
مناقشــة األمــور التــي ميكــن مناقشــتها بــني الجميــع.36

•••

الجزائريــة يف  التجربــة  مــن  االســتفادة  حاولنــا  لــو 

التعليــم، نفيــد مــن أن مبــدأ “املقاربــة يف الكفــاءات”:

وهــذا يرتكــز عــى إبعــاد الطريقــة القدميــة يف حشــو 

املعلومات بال داع، بل ما هو يفيد يف العرص الحايل، 

املعلومــات،  تراكــم  مــن  قدميــا،  عــاىن طالبنــا  فقــد 

بحيــث أن كــام البــأس بــه ال داع لــيك يتعلمــه ألنــه لــن 

يســتخدمه مســتقبال.

وقــد بــني هــذا األمــر الدكتــور : “ بوبكــر جيــاليل “ 

املحــارض يف جامعــة حســيبة يف الشــلف يف الجزائــر 

قائــال:

تستدعي طبيعة املقاربة املعتمدة، االعتامد عى 

التقويم التكويني باعتباره يعطي األسبقية لوترية التعلم 

واإلجراءات واملهام أكرث من النتائج.

بنــاء  بالكفــاءات يف  املقاربــة  اختيــار  دواعــي  د- 

التعليميــة املناهــج 

اليــوم  العــامل  الــذي يشــهده  - االنفجــار املعــريف 

بنــاء املناهــج  إعــادة  الرتبيــة يفكــرون يف  جعــل خــرباء 

التعليميــة عــى مبــادئ مبنيــة عــى مــا هــو أنفــع وأفيــد 

بالنســبة إىل املتعلــم وأكــرث اقتصــادا لوقتــه.

- املناهــج التعليميــة الســابقة مثقلــة مبعــارف غــري 

رضوريــة للحيــاة وال تســمح لحاملهــا أن يتدبــر أمــره يف 

الحيــاة العمليــة.

- النظر إىل الحياة من منظور عميل

- التخفيف من محتويات املواد الدراسية

يف  التعليميــة  واملــواد  املحتويــات  تفعيــل   -

الحيــاة ويف  املدرســة 

•••

هــذا أمــر هــام جــدا عــى املرشفــني عــى املنهــاج 
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االنتبــاه لــه بدقــة، ويكمــل شــارحا وجهــة نظــره:

ألنــه  طمــوح،  الكفــاءة  حــول  املتمحــور  التكويــن 

يســتدعي القــدرة عــى اســتعامل املعــارف املكتســبة 

بفاعليــة، فمــن وجهــة نظــر الجانــب التعليمــي يشــكل 

اكتســاب الكفــاءات تحديــا أكــرب مــن اكتســاب املعــارف

3- بني املقاربة باملحتويات واملقاربة بالكفاءات

أ- املقاربة بتبليغ املحتويات

ويقدمهــا  ينظمهــا  املعرفــة،  مالــك  املعلــم   -1

. للتلميــذ

2- التلميذ يكتسب املعرفة ويستهلك املقررات.

بكنــوز املعرفــة املتوافــرة يف  يرتبــط املحتــوى   -3

واملراجــع. الكتــب 

4- عقــل التلميــذ مســتودع فــارغ ينبغــي ملــؤه بكنــوز 
هــذه املعرفــة37

هــي  عليهــا  املعتمــد  الفكــرة  أن  نالحــظ  هنــا  مــن 

متوفــرا  يكــن  مــامل  وهــذا  وأهميــة املعلومــة،  الوقــت 

وتحــت نظــر املرشفــني عــى العمليــة التعليميــة، فــإن 

الواجبــات املنزليــة إن مل تكــن خادمــة للتعليــم رافــدة 

لها، فال داع إلثقال الطالب لها، بقدر البحث ومتابعة 

مــواد رافــدة ملــا يتلقــاه يف املدرســة ويناقــش حولــه، 

بحيــث يكالــب باإلتيــان بالحجــة واإلثبــات، أو أن يكــون 

هــو مــن ســيلقي ويعطــي الــدرس فيشــعر باملســؤولية، 

ويتــم التقييــم، عــى أســاس قيمــة املعلومــة، وطريقــة 

اإللقاء وإمكانية امتصاص شغب بعضهم واحتواءهم.

وقــد بــني األســتاذ “ فريــد البيــدق” فشــل إســقاط 

النظريــات التعليميــة الجديــدة والتــي تســمى يف مــرص: 

امــر  اللغــة االنكليزيــة، وهــذا  “تجريبيــه” عــى تدريــس 

والتنفيــذ  والنظريــات يشء  الطــرح  أمثالــه، ألن  أزعــج 

يشء آخــر يثبــت صــدق نيــة املرشفــني عــى العمليــة 
التدريســية.38

فامذا عن التعليم التفاعيل، وخاصة عرب الهواتف 

الوقــت  مــازال  فيــه؟، هــل  النقالــة والربامــج املحملــة 
مبكــرا لــيك نجنــي مثــاره؟.39

كان لنــا تجــارب حــول هــذا املوضــوع، والقــى ترحيبــا 

مــن مختلــف األعــامر، لكــن مــازال هكــذا تطبيــق محــط 

جــذب وحاجــة للمزيــد مــن أمثالــه.

هــذا يدعونــا لتذكــر تجربــة غنيــة قمنــا بهــا يف عــام 

لــكل  التعليــم االبتــدايئ، حيــث كان  1982 يف عــامل 

درس مهــام كان علميــا أو أدبيــا، لــه قصــة رديفــة نؤلفهــا 

مــع الطــالب لنعــرف مــاذا ســيحصل بالبطــل، وقــد يكــون 

أحد الطالب، نتخيله يف موقف ما، نعزز فيه السلوك 

القويــم، ونضمــن القصــة مــا ورد فيــه.

وها هي املعلمة الفلسطينية، تطوع أغاين الرتاث 

يف تعليم الرياضيات، فال غنى عن األساليب الواقعية 
للتعليم فهي األصل.40

خامتة رسيلة:

التدريســية  العمليــة  أن  ســبق،  مــام  نســتخلص 

والتعليميــة، ليســت قالبــا جامــدا، وهيــكال متكلســا، ال 

ميكــن تحويــره وتطويــره تبعــا ملتطلبــات العــرص الصعبــة 

التعليميــة  املؤسســة  ملتطلبــات  وتبعــا  والحــادة، 

أكــرث  لطريقــة  الهامــة  تلــك  لتطويــع  وذلــك  الخاصــة، 

يف  الحديثــة  الوســائل  مــع  وتالؤمــا  وحيويــة  جــدوى 

. التعلــم 

وخاصــة يف مــادة اللغــة العربيــة ذات الخصوصيــة 

الواضحــة التــي نعــرف، واألهــم مــن كل هــذا االســتفهام:

مــاذا يتعلــم الطالــب؟، وهــل ســيفيد مــام تعلمــه 

مســتقبال ؟ وبــأي أســلوب يتعلــم؟، وكيــف نكــرس مــن 

خاللهــا حــب املدرســة واملعرفــة واالجتهــاد.

من هنا نبدأ العمل...

الجهــود قدمــت  مــن  كثــريا  فــإن  بالذكــر  والجديــر 

أســاليب  عــدة  بــني  مــا  اقرتاحــات تدريســية، مزجــت 

فيهــا، لغايــة تبســيط اســلوب التدريــس ومنهــا النحــو، 

مثــل املؤمتــر الثقــايف العــريب األول الــذي عقــد عــام 

1947 وقــىض أن نختــار مــن القواعــد مانحــن بحاجــة لــه 

دون تفصيل، واملؤمتر األول للمجامع اللغوية العربية، 

فيــه د.  الــذي عقــد ي دمشــق ســنة 1956 وطالــب 
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مصطفــى جــواد بتقليــل القواعــد، وانتقــاء الشــواهد من 

القــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف، ثــم الشــعر القديــم، 

مــا يهمنــا هنــا، أن الدكتــور أحمــد حســن حامــد :هنــاك 

األســلوب االندلــي يقــدم القواعــد والشــواهد معــا41، 

الخلــدوين  األســلوب املغــريب قواعــد دون شــواهد، 
شــواهد دون قواعــد.42

التــي تحــص عــى  التيــارات البحثيــة  ولــن الحظنــا 

البحــث الــذايت عــن طريــق الوســائل واألدوات التقنيــة، 

بيد الطالب43، فلعل األمر يحتاج بعض التأين، وذلك 

ألن االعتــامد الــكيل عليــه، لــه ســلبياته، وهــي فقــدان 

املؤسســة  يف  املعلــم  أن  خاصــة  الورقــي،  الــدرس 

التعليمية أن مل يحمل كاريزما إيجابية، وأسلوبا مشوقا 

جذابــا ممتعــا يف التعليــم، فلــن يصــل للفائــدة املرجــوة 
حتــى مــن قبــل الحاســوب ذاتــه.44

ولعل كل جديد علينا متابعته بدقة ملعرفة جدواه 

مــن ســيئاته فنهذبــه ونشــكله بطريقــة أكــرث فائــدة وأقــل 
رضرا إن كان جديــدا تجريبيــا.45

إن مشكلة االعتامد عى أسلوب تعليمي واحد :

أمر يفقد الجدوى التعليمية شموليتها:

مثال:

االعتامد عى برنامج الكتابة من رشكة ميكروسوفت 

: برنامــج الكتابــة “ وورد” وبشــكل كامــل، يفقــد املقــدرة 

عى التخطيط املسبق لألمر ورقيا، ويجعل الخط يف 

تراجــع مســتمر وهــذا مــا قالتــه الخبــرية الرتبويــة : ميســم 

الحكيــم، حيــث بــات الخــط ســيئا بعــد اعتامدهــا كليــا 

عــى الحاســوب يف الكتابــة.

هذا يوضح لنا الفكرة، من ان االعتامد عى جانب 

دون آخر يفقدنا ميزة إحدى األساليب.

املربمج السوري: سمري ريحاوي يقول:

-ال ميكــن التخطيــط ملــرشوع برمجــي دون االعتــامد 

عى الورق أوال وتفريغ الفكرة فيه، وعند التنفيذ، ميكن 

تعديــل الخطــة والعــودة للــورق مــن جديــد أو العكــس.

•••

نخلص إىل :

إن أول عتبــة ميكــن البحــث عنهــا، هــي بنــاء املعلــم 

الكفــؤ أوال و محبتــه ملهنتــه بإخالصــه وتفانيــه46، ورغبــة 

يف تطويرهــا بنــاء عــى هــذا الهــدف يف جعلــه مجــٍد 

ومثمــر، ومــن ثــم تبنــي حاجــة الطالــب الــذي لــه حقوقــه 

وواجبــات أخالقيــة :

ولعــل مــا يتعلمــه الطالــب ســوف يكــون زادا لــه يف 

املســتقبل، ســالحا ومنعــة ضــد أي اخــرتاق فكــري و 

العربيــة  وللغــة  الحقيقــي  العــامل  عــن  يحجبــه  ثقــايف 

خاصــة، أو مخزونــا هامــا يطوعــه حســب مــا ميليــه عليــه 

بــكل  نفايــات نــأله  مكــب  وليــس  الحيــاة،  عملــه يف 

مــا نعــرف بــال ترشــيد ورؤيــة إيجابيــة، يك تجعــل كل مــا 

نتعلمــه ذو فائــدة عمليــة هامــة، باســتفزاز الجديــد مــن 

خالل عالمات استفهامية مدروسة، وحث عى مزيد 

مــن التطويــر املعــريف واإلضافــة لــه.

الثاامش

أكــرث راحــة  1  قــد نجــد اقرتاحــا مــن الطالــب نفســه، يجعلــه 

واســتجابة فــال ضــري مــن تجربــة أســلوبه ملعرفــة إيجابيــات 

من ســلبيات األمر، وفتح باب االجتهاد من خاللهم لتصبح 

الــدرس متعــة وإبــداع ال منهجــا متكلســا تقليديــا. قضيــة 

2  هــو مــادة دراســية نصيــة، أو برنامجــا تعليميــا، أو حــوارا مــع 

ومتعلــم. قــدوة 

3  لقــد بــات الواتــس فرجــة تعليميــة رائعــة، مــن خــالل برامــج 

مثــل: تعليميــة  خدميــة 

Fastsone وCamtasia Studio وغريهــا مــن الربامــج التــي 

تســجل مــن الحاســب للتعليــم.

4  نشــري هنــا لكتــاب: التغلــب عــى القلــق الــدرايس – دايــان 

بيــرتز ماير-مكتبــة جريــر. وللمــدرس االجتهــاد يف اطالعــه 

الرتبويــة. رؤاه  لتجديــد 

بــني تفــاوت مســتوى الطلبــة، مســاعدة املرتبــك  بحيــث يوفــق 
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أساســيات  مــن  رفعــه معنويــا، وهــي  املتعــرث دراســيا،  أو 

التعليميــة. العمليــة 

أنــه ميكننــا  التدريــي،  العمــل  مــن خــالل  لنــا  تبــني  لقــد    5

تقسيم الطالب يف الفصل الدرايس لزمر تبعا لنوع نفيتهم 

مــن  فــال مانــع  للتعلــم برسعــة، وعليــه  وذكائهــم وقابليتهــم 

أن تقــوم املدرســة تباعــا ومــع الوقــت يف تنظيــم اختبــارات 

مدرســية ملعرفــة هــذه األمــور .

بريغــز  مايــرز  تصنيــف  للتوضيــح:  الشــخصية  نــوع  عــن  رابــط 

ت للشــخصيا

http://omferas.com/vb/t57938/

6  املصدر: مقاييس اللغة 

http://www.baheth.info/all.jsp?term=	
%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85

7  املصدر: العباب الزاخر: 

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D9%85%D8
%AF%D8%B1%D9%91%D8%B3

8  املصدر: لسان العرب 

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%B7%D8
%A7%D9%84%D9%90%D8%A8

9  الصفحة 359

10  الصفحة: ذاتها.

11  نحــن هنــا مل نطــرح املتاعــب مــع اإلدارة املتكلســة والتــي 

التتقبــل اجتهــادات املــدرس بحيــث يعــرض عليهــا جديــدا 

ماتوصــل إليــه مــن طــرق، فهــذا قدمنــاه لجهــة اخــرى بحثــا 

متكامال وهو: عن املتاعب اإلدارية والخالفات فيها، وهو 

امــر واســع كبــري.

تــايت بإحصائيــة عــن  أنهــا مل  تلــك األســاليب: رغــم  رابــط    12

بهــا: العمــل  ونتائــج  جدواهــا 

h tt p : / / w w w . n e w - e d u c .
com/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%
A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D
8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B-
9 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 # m o r e - 1 4 9 9 4

13  وهــو لفــظ غــري فصيــح متامــا وتعنــي اختبــار فهمــي ال حفظــي 

بطريقــة تقنيــة رسيعــة.

14  فاملعرفــة باتــت نقطــة ضعــف عامــة يف معظــم املــدارس 

العامليــة، خاصــة حــني طغــا الجانــب العمــيل فيهــا، وقلــت 

نســبة القــراءة الحقيقيــة عــن االلكرتونيــة: 

h tt p : / / w w w . n e w - e d u c .
c o m / % D 8 % B 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 2 -
%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-
% D 8 % A A % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A -
%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%A7
%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
# m o r e - 1 0 4 8 1

15  نقصد الطالب الجنسني ولكن لتجنب اإلطالة.

16  كالهوايــة األدبيــة، ميكنهــا ان ترتافــق مــع الدراســة، ويكــرس 

او يحولــه ملختصــني. مــا ورده،  املعلــم وقتــا معينــا لتصويــب 

17  مفهوم الفراسة الرتبوية: هي معرفة املدرس، لخفايا نفس 

ومتطلبــات الطالــب، ومســاعدته بنــاء عليهــا.

18  هكذا كتبت يف الكتاب: الاله.

الهاتفــي  19  نطلــق عليــه مصطلــح مبــديئ معــرب: املرســال 

الكتــايب.

20  باتــت لغــة املواقــع التــي تحمــل كــام مــن املعلومــات هامــا، 

وأصبــح نقــل املعلومــات مــن خاللهــا ســهال ورسيعــا.) رغــم 

انهــا متــرر معلومــات مغلوطــة أحيانــا تحتــاج تعقيبــا وإصالحا 

رسيعــا(.

21  وهــي طريقــة متبعــة يف إعــداد املــدرب، لــداريس الربمجــة 

اللغويــة العصبيــة كمهــارة تدريبيــة.

22  صاحب الكتاب دايان بيرتز ماير ص 98

23  حتــى مــادة النحــو ميكــن ان تقــدم بطريقــة قصصيــة، وهــذا 

كان معموال فيه منذ عام 1973 مبدرسة أم البنني بدمشق 

النــوري  ومنيــة  الزيــن،  نعمــة  القديــرة:  املدرســة  وخاصــة 

وخالــدة الجزائــري ودرة عجلــوين خرييــة قطيــط، وغريهــن مــن 

ذاك الزمــن، فخرجــن جيــال رائــدا قــوي اللغــة.

24  صفحة 19 من الكتاب، وهو للدكتور : مختار عبد الخالق 

عبــد الــاله) كــام وردت يف الكتــاب(.

25  هنــا نشــري لنمــوذج كان يعــاين مشــكلة أرسيــة، فكتــب عــى 

طــرف دفــرته طالبــا اإلذن يف رسد مشــكلته، لرتحــب بذلــك 

املدرسة، وتصبح قريبة منه وجدانيا، وهذا ما رفعه للتفوق 

مــع الوقــت ومســاعدته دراســيا أيضــا.

26  غالبا تكون الكاذبة متويه وتغطية لعيب ما.

27  محــارضة كانــت لنــا عــن املوهبــة الكاذبــة هامــة جــدا أعدنــا 

إلقائهــا عــدة مــرات : نصلهــا الكرتونيــا:

http://www.alukah.net/social/0/91570/

28  ) من مجموعة األوفيس الربمجية(.
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29  لقد كانت العتبة األوىل يف مشواري التعليمي، مدرستي 

االبتــدايئ، حينــام ملســت محبتــي ملــادة  الســادس  يف 

أؤدي  وأنــا  تعطينــي مهــامت خاصــة يب  التعبــري، فغــدت 

الواجــب برغبــة جامحــة، تتابعنــي، حتــى غــدت مهمــة تغذيــة 

اللغــة العربيــة قــراءة واطالعــا وتطويــرا، مــن اهــم املهــامت 

التــي أحــدث نفــي فيهــا.

30  انظــر للموضــوع كامــال، مــن خــالل موقعنــا: حــول كتــاب: 

الحديثــة. الرتبويــة  واإلدارة  التكنولوجــي  املعلــم 

http://omferas.com/vb/t46620/

31  لقراءة املوضوع كامال: مدخل يف جودة التعليم والتعلم: 

http://omferas.com/vb/t44823/

/http://omferas.com/vb/t43374 :32  للمتابعة

33  فهو رشيك يف العملية التعليمية، ورمبا لديه رأي وطريقة 

إبداعيــة.

34  اي يحتاجون ترميم ملا فاتهم من دروس.

35  للمزيج عن هذه التجربة تابع هذا املوضوع كامال للخبرية 

الرتبويــة: شــذى امليــداين:

http://omferas.com/vb/t56652/

36  ملتابعــة املــرشوع يف موقعنــا، الحــظ الطالــب الســوري “ 

عبــد الرحمــن حــداد “ يف مــا فعلــه هنــا:

http://omferas.com/vb/t50505/

للدكتــور املذكــور:  الهــام  البحــث  مــن  بتــرصف  مقتبــس    37

والكفــاءات. األهــداف  بــني  الجزائــر  يف  الرتبويــة  املقاربــات 

http://omferas.com/vb/t51903/

38  ملطالعــة املوضــوع كامــال: التعليــم التجريبــي .. وقفــة مــع 

البيــدق الدال/فريــد  االســم غــري 

http://omferas.com/vb/t47395/

39  كان برنامج أربع صور وكلمة، من أنجح الربامج التي جذبت 

الصغــار والكبــار، وقــد جربناهــا عــرب مجموعاتنــا يف الواتــس 

) فرســان الثقافــة العربيــة( وأثبتــت نجاحــا منقطــع النظــري، 

رغــم تعــد النســخ ونجــاح قلــة منهــا.

40  رابط اليوتيوب لالطالع:

https://www.facebook.com/rima.kh.9

41  نســوق مثــاال حــول هــذا كتــاب قطــر النــدى وبــل الصــدى، 

للنحــو الــذي اعتمــد عــى اآليــات القرآنيــة كشــواهد.)تأليف 

ايــن هشــام، تحقيــق وإعــراب  اللــه جــامل الديــن  أيب عبــد 

الديــن(. إبراهيــم شــمس 

انظــر مجلــة املعرفــة  الهامــة  42  للمزيــد حــول هــذه الدراســة 

النحــو العريب-نــرص  البحــث بعنــوان:  العــدد 551 -2009 

البحــرة. الديــن 

43  ومنها البحث بعنوان: “الحاسوب وتنمية املقدرة اللغوية” 

الســورية  أحمــد املحبــك. )مجلــة املعرفــة  زيــاد  للدكتــور 

العدد 551، آب 2009 م(حيث حض عى زيادة االعتامد 

عــى الحاســوب والوســائل التقنيــة، وأنــه مهــام تعمــق فيهــا 

وتــاه ســوف يصــل أخــريا لعصــب املنفعــة.

44  كانت هذه وجهة نظر الخبرية الرتبوية: ميسم الحكيم

45  نشــري هنــا للواقــع املعــزز الــذي تنــادي بــه الــرشكات التقنيــة 

يهمنــا كل  أرباحــا خياليــة، رمبــا  والتــي تحصــد  والتجاريــة، 

جديــد ولكــن هــل أعددنــا لــه العــدة لتجنب ســيئاته؟ للمزيد 

اطلــع عــى دراســة لذلــك يف موقــع جوالــك التقنيــة:

http://www.jawallak.com/?p=1373

الراتــب  مــن  املعلــم حقــه  إعطــاء  نشــري إىل  هنــا  ولعلنــا    46

معظــم  تدركهــا  ال  التــي  حقوقــه  مــن  وهــذا  الشــهري، 

. لتعليميــة ا ت  ملؤسســا ا
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 التجربة ال�شينية يف تعليم اللغة العربية ــ معهد 
اللغات العاملية بنينغ�شيا ن�ذجا ــ

د. ميينة خمتار
أستاذ محارض، جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله

nanouaouali@yahoo.ca

اأ. ن�شرية عوايل
طالبة دكتوراه ومعلمة لغة عربية، معهد اللغات العاملية نينغشيا ــ الصني ــ

harounia@hotmail.fr

امللخص

نجــد الكثــري مــن الطلبــة، وحتــى غــري الطلبــة يهتمــون كثــريا بتطويــر قدراتهــم اللغويــة يف اللغــات األجنبيــة، واللغــة 

العربيــة كلغــة أجنبيــة لغــري الناطقــني بهــا، حظيــت باهتــامم كبــري مــن طــرف العديــد الــدول، ومهــام كانت أســباب 

وأهــداف هــذه الــدول وخلفياتهــا يف تعلــم اللغــة العربيــة، وعمــدت عــى تطويرهــا لــدى الطلبــة املقبلــني عــى 

تعلمهــا، وتعتــرب الصــني مــن الــدول التــي اهتمــت كثــريا باللغــة العربيــة وتعليمهــا، ليــس فقــط كمقيــاس أو مــادة 

تدرس ضمن تخصص ما وإنا بفتح معاهد تختص بتعليم اللغة العربية بأدق تفاصيل قواعدها، ونقصد هنا 

معهد اللغات العاملية بنينغشيا، الذي يهتم بتعليم اللغة العربية للصينيني، واللغة الصينية لغري الصينيني، 

أيــن يقــوم باســتحضار مدرســني مــن مختلــف الــدول العربيــة، فلــامذا تهتــم الصــني باللغــة العربيــة وتعلمهــا لغــري 

الناطقــني بهــا؟، وماهــي األســباب التــي دفعــت بالصينيــني لتعلــم اللغــة العربيــة؟، كل هــذا ســنحاول االجابــة 

عنــه مــن خــالل دراســة ميدانيــة نــرسد فيهــا التجربــة الصينيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة، وأهــم العوائــق التــي تواجــه 

الطالــب الصينــي واملعلــم العــريب، وكيــف يقيــم املعلــم العــريب تجربتــه لتعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا 

وأدائــه، وكيــف يقيــم املســتوى العــام لطلبتــه يف نهايــة كل موســم درايس، وهــل حقــق الهــدف الرئيــي للمعهــد.

ملدمة:

إتقــان أكــرث مــن لغــة يعتــرب متيــز للشــخص، ومــن ناحيــة 

العمــل  واســعة يف  وأفــاق  مجــاالت  لــه  يفتــح  أخــرى 

والعلم، ولذا نجد الكثري من الطلبة، وحتى غري الطلبة 

اللغــات  اللغويــة يف  بتطويــر قدراتهــم  كثــريا  يهتمــون 

األجنبيــة، واللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة لغــري الناطقــني 

بهــا، حظيــت باهتــامم كبــري مــن طــرف العديــد الــدول، 

ومهــام كانــت أســباب وأهــداف هــذه الــدول وخلفياتهــا 

يف تعلــم اللغــة العربيــة، وعمــدت عــى تطويرهــا لــدى 

الطلبــة املقبلــني عــى تعلمهــا، ومــن هــذه النقطة رغبنا 

يف دراسة احدى املعاهد العاملية والرائدة يف تعليم 

اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا، ونقصــد هنــا املعهــد 

العاملــي للغــات بنينغيشــيا الواقعــة بالصــني، حيــث 

ركزنــا يف دراســتنا هــذه عــى التجربــة الصينيــة لتعليــم 

التطــرق  الــرضوري اىل  مــن  ولــذا كان  العربيــة،  اللغــة 

للعالقات العربية الصينية عرب التاريخ، وكيف وصلت 
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اللغــة العربيــة اىل الصــني، ووكيــف أصبحــت لغــة مهمة 

تدرس يف معاهدهم وجامعاتهم، واألسباب وراء هذا 

االهتامم باللغة العربية، ومن خالل استخدامنا ملنهج 

دراسة الحالة قمنا برسد التجربة الصينية لتعليم اللغة 

العربيــة كــام ســيظهر يف هــذه الدراســة.

1. إشكالية:

باللغــة  التــي اهتمــت كثــريا  الــدول  مــن  تعتــرب الصــني 

مــادة  أو  كمقيــاس  فقــط  ليــس  وتعليمهــا،  العربيــة 

تــدرس ضمــن تخصــص مــا وإنــا بفتــح معاهــد تختــص 

بتعليم اللغة العربية بأدق تفاصيل قواعدها، ونقصد 

يهتــم  الــذي  بنينغشــيا،  العامليــة  اللغــات  هنــا معهــد 

بتعليــم اللغــة العربيــة للصينيــني، واللغــة الصينيــة لغــري 

الصينيني، أين يقوم باســتحضار مدرســني من مختلف 

العربيــة  باللغــة  الصــني  تهتــم  فلــامذا  العربيــة،  الــدول 

وتعلمهــا لغــري الناطقــني بهــا؟، وماهــي األســباب التــي 

دفعــت بالصينيــني لتعلــم اللغــة العربيــة، ومــا هــي أهــم 

العوائق التي تواجه الطالب الصيني واملعلم العريب، 

وكيف يقيم املعلم العريب تجربته لتعليم اللغة العربية 

لغري الناطقني بها وأدائه، وكيف يقيم املســتوى العام 

لطلبته يف نهاية كل موسم درايس، وهل حقق الهدف 

الرئيــي للمعهــد؟.

2. موثث الدرالة وغلويات البحر

بــني يدينــا دراســة استكشــافية،  التــي  الدراســة  تعتــرب 

وأهميــة  موقــع  عــى  التعــرف  منهــا  ســنحاول  حيــث 

يقبــل  وكيــف  أجنبيــة،  كلغــة  بالصــني  العربيــة  اللغــة 

الصينيني عى تعلمها، وهذا من خالل معهد اللغات 

املتبــع يف  املنهــج  ولهــذا كان  بنينغيشــيا،  العامليــة 

واحــد  وهــو  الحالــة  منهــج دراســة  هــو  الدراســة  هــذه 

االجتامعيــة،  الدراســات  يف  املهمــة  املناهــج  مــن 

مثــل  معينــة  وحــدة  لدراســة  الطريقــة  بــه  ويقصــد 

منشــأة صناعيــة  أو  قبيلــة  أو  أو أرسة  محــيل  مجتمــع 

دراســة  العامليــة،  اللغــات  املعهــد  مثــل  أو خدميــة 

تفصيلية عميقة بغية استجالء جميع جوانبها والخروج 

بتعميــامت تنطبــق عــى الحــاالت املامثلــة لهــا، وقــد 

أطلــق عليــه الفرنســيون مصطلــح املنهــج املونجــرايف، 

ومــن  باســتفاضة،  مفــرد  بــه وصــف موضــوع  ويقصــد 

فيهــا يســتخدم  التــي  والظــروف  املنهــج   أهــداف 

االهتامم باملوقف الكيل ومعاملة الجزئيات من حيث 

يتضمنهــا الــذي  بالــكل  والوظيفيــة  البنائيــة   عالقاتهــا 

وعليه فإن هذا املنهج يستخدم يف الحاالت التالية:1

املختلفــة •  املواقــف  دراســة  يف  الرغبــة  عنــد 

للوحــدة دراســة تفصيليــة يف مجالهــا االجتامعــي 

والثقــايف واإليكيولوجــي 

التاريخــي •  التطــور  معرفــة  الباحــث  يريــد  بحــني 

. ة للوحــد

لفــرد •  الداخليــة  الحيــاة  غــور  يســرب  أن  يريــد  حــني 

االجتامعيــة  حاجاتهــم  بدراســة  معينــني  أفــراد  أو 

ودوافعهــم. واهتامماتهــم 

األنســب  هــو  الحالــة  اعتربنــا منهــج دراســة  ولهــذا 

تــم اســتجواب عينــة مــن 60  لطبيعــة دراســتنا، حيــث 

طالــب مــن جميــع املســتويات التعليميــة، و25 أســتاذ 

يرشفــون عــى تعليــم الطلبــة يف املعهــد، باســتخدام 

تقنيــة املقابلــة، األوىل متــت مــع للطلبــة والثانيــة متــت 

مع األساتذة ووصلنا يف األخري اىل بعض النتائج التي 

هي يف األساس عبارة عن رأي كل من الطلبة واألساتذة 

يف معهــد اللغــات العامليــة، ووصــف لتجربتهــم بهــا، 

واالنتقــاد الــذي يقدمونــه للمعهــد بشــكل عــام.

3. العتة اللررية والصيويا:

يرجــع تاريــخ التبــادل واالتصــال بــني األمــة الصينيــة واألمــة 

العربيــة إىل زمــن بعيــد، وقــد دخلــت اللغــة العربيــة إىل 

الصــني مــع دخــول العــرب إليهــا، وقــد ورد يف “ســجل 

التاريخ” الصيني أن دولة دايش بدأت بإرسال مبعوث 

إىل الصني، وذلك يف عرص قاو تســونغ من أرسة تانغ 

امللكيــة، وتحديــدا يف 25 / 8 / 651 م. وتــدل نتيجــة 

التحقيق عى أن ذلك يعترب أول مرة أوفد العرب فيها 
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مبعوثــا لزيــارة الصــني يف التاريــخ، وكان ذلــك يصــادف 

الثــاين مــن شــهر املحــرم ســنة 31 هـــجرية، يف  اليــوم 

عرص عثامن بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين، وبعد 

ذلــك أوفــدت اإلمرباطوريــة العربيــة مبعوثــني إىل أرسة 

تانــغ امللكيــة الصينيــة مــرات عديــدة، فخــالل 148 ســنة 

ابتداء من سنة 651 إىل سنة 798 امليالدية، سّجلت 

املصــادر التاريخيــة أن العــرب أوفــدوا نحــو 39 مبعوثــا 

إىل أرسة تانغ امللكية2، واستمر مثل هذا االتصال يف 

أرسة سونغ امللكية الصينية. وقد أوفدت دولة دايش 

49 مبعوثــا إىل الصــني مبعــدل مبعــوث واحــد كل أربــع 

ســنوات خــالل 200 ســنة مــن الســنة األوىل مــن كاي 

بــاو )ســنة 968 م( إىل الســنة الرابعــة مــن تســيان داو 

ســنة 1168 م3، وإىل جانــب املبعوثــني الرســميني مــن 

طــرف العــرب يف لــألرس، كان قــد قــدم عــدد كبــري مــن 

التجــار العــرب إىل الصــني، ورمبــا وصلــوا إىل الصــني 

قبــل املبعوثــني الرســميني، فقــد دخــل التجــار العــرب 

إىل الصــني ألول مــرة عــن طريــق الحريــر البحــري4 ومنهــا 

توغلــوا إىل املــدن التجاريــة املختلفــة يف املقاطعــات 

الصينيــة الداخليــة عــرب الطــرق الربيــة، وقــد بقــي عــدد 

كبــري مــن هــؤالء التجــار العــرب يف الصــني.

اختلــف الحــال يف أرسة يــوان امللكيــة عــام كانــت 

املغــول  قــام  حيــث  الســابقتني،  األرستــني  عليــه يف 

مــن  يحــىص  ال  عــددا  وأرسوا  الغــرب،  إىل  بالزحــف 

ذلــك  جانــب  وإىل  جنــودا،  وجعلوهــم  املســلمني، 

أرسوا عــددا كبــريا مــن الحرفيــني مــن غــريب آســيا وعــاد 

الــرشق،  إىل  املســلمني  بهــؤالء  املنغــويل  الجيــش 

حيــث  الصــني،  أنحــاء  معــارك يف  ثــم خاضــوا  ومــن 

تفرقــوا وأقامــوا بهــا5 ومنــذ ذلــك الزمــن بــدأ املســلمون 

الصينيون يعيشون متفرقني يف الصني كلها، والتجمع 

القوميــات املحليــة  مــع  واندمجــوا  مــكان معــني،  يف 

األخــرى تدريجيــا حتــى شــغل بعضهــم مناصــب كبــرية 

منهــا رئيــس مجلــس الــوزراء، وظهــر يف أرسة تانــغ أول 

حــارة ســكنية للمســلمني ســميت “بانفانــغ”، حيــث تــم 

بنــاء مســاجد، وأول مســجد يف الصــني هــو مســجد 

هوايهــوا يف كانتــون تــم بنــاؤه يف الســنة 627 م،6 ومــن 

املعــروف أن املســاجد كانــت يف البدايــة أماكــن ألداء 

اإلســالمية،  القــرآن واألصــول  ونــرش  الدينيــة  الفرائــض 

كــام هــي مــدارس لتعليــم اللغــة العربيــة ونــرش املعــارف 

اإلســالمية، وهكــذا دخلــت اللغــة العربيــة إىل الصــني 

مع وصول املسلمني العرب إليها وانترشت مع انتشار 

اإلســالم فيهــا.

الحديــث  العــرص  الحكومــة الصينيــة يف  اهتمــت 

بعــد  وخاصــة  العربيــة  الــدول  مــع  عالقاتهــا  بتطويــر 

1949م،  عــام  الشــعبية  الصــني  جمهوريــة  تأســيس 

العربيــة يف  اللغــة  الحكومــة تخصــص  أنشــأت  حيــث 

اللغــة  تعليــم  مــام جعــل  الصينيــة،  الجامعــات  بعــض 

العربيــة يف الصــني نظاميــا وقياســيا أكــرث، وتخــرج منهــا 

آالف من املتخصصني يف مجاالت الشئون الخارجية 

والتجارة واالقتصاد واإلعالم والتعليم والبحوث العلمية 

مــام ســاهم يف تطويــر  العســكرية وغريهــا،  والشــؤون 

العربيــة. الصينيــة  العالقــات 

بــدأ تعليــم اللغــة العربيــة بالصــني يف املســاجد مــع 

انتشــار اإلســالم وزيــادة عــدد املســلمني يف الصــني، 

فبــدأ هــذا النــوع مــن التعليــم عــى يــد الســيد خــو دنــغ 

العــامل واملعلّــم املســلم  تشــو )1522 – 1597 م( 

مــن قوميــة مــن مقاطعــة شــانيش، وكان يعلــم العربيــة 

والعلــوم اإلســالمية مجانــا للطلبــة يف بيتــه، ثــم انتقــل 

إىل املســجد، وامتــد تدريجيــا إىل مقاطعــات أخــرى 

مــن الصــني، وشــمل التعليــم يف املســاجد االبتــدايئ 

واإلعــدادي والعــايل، مثــل الــدول العربيــة، أيــن كانــت 

املساجد تقوم بدور املدارس، وبعد ثورة عام 1911، 

ونتيجــة لتأثــري الحركــة الثقافيــة الجديــدة املتمثلــة يف 

مقاومــة اإلمربياليــة واإلقطــاع، تــم إنشــاء مــدارس حديثــة 

للغتــان الصينيــة والعربيــة يــدرس بهــا املــواد الثقافيــة 

هــذه  وبعــض  واحــد.  وقــت  يف  والعربيــة  الصينيــة 

ابتدائيــة، وبعضهــا متوســطة، وتخــرج منهــا  املــدارس 
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مــا  أمثــال األســتاذ محمــد  العلــامء املســلمني  معظــم 

كــني واألســتاذ عبــد الرحمــن نــان تشــونغ وغريهــام مــن 

املثقفــني املســلمني الذيــن كانــوا الدفعــة األوىل مــن 

الطلبــة الصينيــني املوفديــن إىل جامعــة األزهــر مبرص7.

)أســتاذ  تشــونغ  نــا  الرحمــن  عبــد  األســتاذ  يعتــرب 

متقاعــد يف جامعــة الدراســات األجنبيــة ببكــني( أول 

مــن بــدأ تعليــم اللغــة العربيــة يف جامعــة صينيــة، ففــي 

عام 1943، وبعد تخرجه يف جامعة األزهر وعودته إىل 

الصــني بــدأ ألول مــرة تعليــم اللغــة العربيــة يف الجامعــة 

املركزيــة )جامعــة نانجينــغ حاليــا(، حيــث ألــف األســتاذ 

نــا تشــونغ أول كتــاب منهجــي لتعليــم اللغــة العربيــة يف 

الجامعــات الصينيــة، كــام بــدأ ألول مــرة يف عــام 1945 

يلقــي عــى الطلبــة يف الجامعــة املركزيــة محــارضات 

كــام وتعتــرب جامعــة  العــريب اإلســالمي،  التاريــخ  حــول 

بكــني أول جامعــة صينيــة أنشــئ فيهــا تخصــص اللغــة 

العربيــة، ففــي عــام 1946، اســتقدمت جامعــة بكــني 

الســيد محمــد مــا كــني الــذي تخــرج يف جامعــة األزهــر، 

إلنشــاء شــعبة للغــة العربيــة يف قســم اللغــات الرشقيــة 

بجامعــة بكــني، وبهــذا اخــرتق تعليــم اللغــة العربيــة يف 

الصــني مناطــق املســلمني الســكنية وأدرج يف نظــام 

جيــدا  أوضــح  الــذي  األمــر  بالصــني  العــايل  التعليــم 

اهتامم الحكومة الصينية بإعداد األكفاء الذين يتقنون 

العربيــة ويعرفــون الثقافــة العربيــة اإلســالمية8.

بعــد تأســيس جمهوريــة الصــني الشــعبية، اهتمــت 

العالقــات الصينيــة  بتطويــر  الجديــدة  الصــني  حكومــة 

العربيــة. ففــي عــام 1956، تــم اختيــار دفعــة مــن الطلبــة 

املمتازيــن وإيفادهــم إىل مــرص لدراســة اللغــة العربيــة 

والثقافــة العربيــة، إىل جانــب ذلــك، أنشــأت الحكومــة 

تدريجيــا يف بعــض الجامعــات تخصــص اللغــة العربيــة، 

فمنــذ عــام 1958، أنشــئ تخصــص اللغــة العربيــة يف 

كليــة الشــؤون الخارجيــة )يف ســنة 1962 انضمــت إىل 

جامعــة الدراســات األجنبيــة ببكــني(، وجامعــة االقتصــاد 

والتجارة الخارجية، وجامعة الدراسات األجنبية ببكني، 

الشــعبي  التحريــر  لجيــش  األجنبيــة  اللغــات  ومعهــد 

بشــانغهاي،  الدوليــة  الدراســات  وجامعــة  الصينــي، 

للغــات  الثــاين  واملعهــد  ببكــني،  اللغــات  وجامعــة 

العربيــة يف  اللغــة  تعليــم  فتــح  ولــذا  ببكــني.  األجنبيــة 

الصني صفحة جديدة ووضعا جديدا للنمو واالزدهار9.

اللغــة العربيــة يف  وترمــي املقــررات يف تخصــص 

تدريــب  بالصــني إىل  العاليــة  الجامعــات واملعاهــد 

الخمــس:  األساســية  املهــارات  الســتيعاب  الطلبــة 

والرتجمــة،  والكتابــة  والقــراءة  واملحادثــة  االســتامع 

وإعطائهم املعارف العربية واإلسالمية الرضورية، منها 

أعــامل األدب  العــريب ومختــارات  تاريــخ األدب  موجــز 

العــريب، وقواعــد اللغــة العربيــة، وعلــم اللغــة العربيــة، 

وتاريــخ  العربيــة،  والبالغــة  العربيــة،  املفــردات  وعلــم 

العــرب، ومقتطفــات مــن “القــرآن الكريــم” و”الحديــث 

الــدول العربيــة، والسياســة  الرشيــف”، وموجــز أحــوال 

والدبلوماســية العربيــة، واالقتصــاد والتجــارة يف العــامل 

العربيــة اإلســالمية. العــريب، والثقافــة والحضــارة 

وبفضل عناية الحكومة الصينية وتأييدها واألعامل 

املجــدة التــي قــام بهــا عــرشات األســاتذة منــذ عــرشات 

ليــة  العا واملعاهــد  الجامعــات  أعــدت  الســنني، 

الصينيــة آالفــا مــن األكفــاء الذيــن يعملــون يف املجاالت 

الدبلوماسية واالقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية 

والتعليميــة والصحفيــة والســياحية والعســكرية وغريهــا 

العالقــات  تطويــر  يف  كبــرية  مســاهمة  ويســاهمون 

وجــراالت  وســفراء  وزراء  فمنهــم  العربيــة،  الصينيــة 

وأســاتذة وباحثــون وعلــامء ومديــرون يف الــرشكات الــخ. 

إنهــم قــد ســجلوا مآثــر مرموقــة تلفــت األنظــار.

وبعــد تنفيــذ سياســة اإلصــالح واالنفتــاح يف الصــني 

حققــت الجامعــات الصينيــة طفــرة جديــدة يف تعليــم 

اللغــة العربيــة، فمنــذ الثامنينــات مــن القــرن العرشيــن 

لتخصــص  العليــا  الدراســات  بــدأت  اليــوم،  وحتــى 

اللغــة العربيــة واألدب العــريب عــى التــوايل يف جامعــة 

وجامعــة  بكــني  وجامعــة  ببكــني  األجنبيــة  الدراســات 
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االقتصــاد  وجامعــة  بشــانغهاي  الدوليــة  الدراســات 

اللغــات األجنبيــة لجيــش  الخارجيــة ومعهــد  والتجــارة 

للغــات  الثــاين  واملعهــد  الصينــي  الشــعبي  التحريــر 

األجنبيــة ببكــني، كــام صــار لجامعــة الدراســات األجنبيــة 

الدوليــة  الدراســات  وجامعــة  بكــني  وجامعــة  ببكــني 

بشــانغهاي الحــق يف منــح درجــة الدكتــوراه لتخصــص 

العــريب. العربيــة واألدب  اللغــة 

ومنــذ التســعينات مــن القــرن العرشيــن، ومــع ازديــاد 

الثقافيــة  والتجــاري واالتصــاالت  االقتصــادي  التبــادل 

بــدأت  العربيــة،  والــدول  الصينيــة  املقاطعــات  بــني 

املقاطعــات الصينيــة تهتــم بإعــداد أكفــاء يجيدون اللغة 

يوننــان  وجامعــة  نينغشــيا  جامعــة  ففتحــت  العربيــة، 

وجامعــة القوميــات يف شــامل غــريب الصــني ومعهــد 

اللغــات األجنبيــة يف تيانجــني وجامعــة هيلونغجيانــغ 

عــى التــوايل تخصــص اللغــة العربيــة لدرجــة الليســانس 

وقبلــت طلبــة يتخصصــون بالعربيــة، مــا زالــت املســاجد 

والجوامــع تواصــل تقليدهــا يف تدريــس اللغــة العربيــة 

والعلوم اإلسالمية، ولكن وجود معاهد العلوم اإلسالمية 

واملدارس العربية يف أنحاء الصني يقلل بكرثة من عدد 
املســلمني الدارســني يف املســاجد والجوامــع10

يبــني الصــورة أعــاله بعــض املخطوطــات التــي تبــني 

ترجمتهــم  مــن خــالل  العربيــة  باللغــة  الصينــني  عالقــة 

مبــا  العربيــة  الكلــامت  بعــض  وترجمــة  الكريــم  للقــرآن 

مــن كلــامت صينيــة. يوافقهــا 

4. ملثد العتات اللاملية رويوتيشيا:

عــام  بنينغشــيا يف  العامليــة  اللغــات  معهــد  تأّســس 

2007م ، وقد أصبح معهدا للتدريب املهني والفني 

املتوســط املســتوى ذا 36 فصــال دراســيا يف وقتنــا 

الحــارض، ومــن خــالل الســنوات الثامنيــة يف رحلــة تطــور 

مر املعهد بثالث مراحل، كام وقد أعّد املعهد 2000 

شــخص مــن األكفــاء الفّنيــني يف مجــال اللغــة العربيــة، 

وبلغت نسبة التخرج للطالب %90 ، وتم توظف أكرث 

الــرشكات  ألــف طالــب مــن خريجــي املعهــد يف  مــن 

واملؤسســات داخل الصني وخارجها، ونســبة التوظف 

للطــالب الخريجيــني 95% .

يف الفــرتة مــا بــني عــام 2007 م إىل عــام 2009م 

وجــوده، وخــالل  مــن عدمــه إىل  يتطــور  بــدأ املعهــد 

هــذه الســنوات تــم إرســاء األســاس املتــني وأيضــا تطــور 

عــام  بــني  مــا  الفــرتة  بشــكل مســتقر، أما يف  املعهــد 

2010م إىل 2013م دخــل املعهــد يف مرحلــة التطــور 

املبدئيــة، ويف هــذه الفــرتة كان نظــام التعليــم منضبطــا 

ســائرا عــى األســلوب الجيــد وهــذه الســنوات الثــالث 

تعتــرب أهــم مرحلــة تطوريــة للمعهــد، ثــم تــأيت الفــرتة مــا 

بــني عــام 2014م إىل اآلن، أيــن دخــل املعهــد مرحلــة 

جديــدة مــن اإلبــداع الشــامل، وخاصــة بعــد انتقالــه إىل 

موقعــه الجديــد وأصبــح متمتعــا بالحجــم املبــديئ كــام 

يتطــور ويتقــدم بشــكل مســتقر، وذلــك منــذ بدايــة تطــوره 

إىل حالتــه الحــارضة.

مبعهــد  مســّمى  املعهــد  كان  2007م  عــام  يف 

مسلمي نينغشيا للتدريب املهني والفني ، يف ذلك 

لــإلدارة الشــاملة ومبنــى  بنــاء مبنــى واحــد  تــم  الوقــت 

واحــد للتدريــس ومبنــى واحــد للســكن فقــط يف بلديــة 

شــني جينــغ ، وجهــة اإلرشاف عــى املعهــد أي دائــرة 
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شــؤون املــوارد البرشيــة والضــامن االجتامعــي ملنطقــة 

نينغشــيا ويف ذلــك الوقــت كان عــدد الطــالب 153 

طالبا فقط، وعدد املدرسني 6 مدرسني متخصصني 

يف  األساســية  واملرافــق  العربيــة،  اللغــة  تعليــم  يف 

املوقــع القديــم قــد أصبحــت لــدار األيتــام للمســلمني 

ينتشــوان . مبدينــة 

يف جويليــة 2010 م متــت املوافقــة عــى تأســيس 

معهــد اللغــات العامليــة للمســلمني بنينغشــيا ، وبهــذا 

الصــدد بذلــت إدارة املعهــد أقــىص الجهــود لتطويــر 

املعهــد وذلــك مبنــي عــى النتائــج املحصلــة مــن خــالل 

الســنوات األربــع، ويف نفــس العــام انتقــل املعهــد مــن 

بلدية شني جينغ إىل محافظة يونغنينغ، وكانت مساحته 

اإلجامليــة قــد بلغــت 180 مــرت مربــع، ومســاحته البنائيــة 

قد بلغت أكرث من 30000مرت مربع، وحيث أنه تم بناء 

معهد شامل متكون من مرافقه األساسية: مباين اإلدارة 

والتدريــس والســكن الحديثــة، وقــد أصبــح معهــدا أهليــا 

والــذي يتمســك بتعليــم اللغــة عــى وجــه الخصــوص، 

ويف ذلك الوقت قد بلغ عدد الطالب أكرث من 1200 

طالــب وطالبــة، وعــدد املدرســني واملوظفــني 108 

أشــخاص، ومــن ضمنهــم 19 مدرســا أجنبيــا، واملرافــق 

األساسية يف ذلك املوقع قد أصبحت ملرشوع مدينة 

املســلمني العامليــة التابــع لرشكــة “ســان شــيان”

أصبــح املعهــد أكــرب املعاهــد األهليــة لتعليــم اللغــة 

العربية، حيث بلغ عدد الطالب املسجلني يف املعهد 

الدراســية 36  الفصــول  1590 طالبــا وطالبــة، وعــدد 

فصــال، ومــن ضمنهــا فصــول دراســة العلــوم االقتصاديــة 

والتجاريــة، وكذلــك فصــول تعليــم اللغــة الصينيــة لغــري 

الناطقــني بهــا، ومــن خــالل الســنوات الخمــس يف تطــور 

الــذي يجمــع  التعليمــي  النمــوذج  تنفيــذ  تــم  املعهــد، 

بــني تعليــم اللغــة العربيــة والتدريــب املهنــي، وعليــه قــد 

تــم إعــداد أكــرث مــن 1700 شــخص، وقــد بلغــت نســبة 

للطــالب  التوظــف  نســبة  و   ، للطــالب 90%  التخــرج 

الخريجيــني %95، وبهــذا يكــون املعهــد مــن املعاهــد 

األقوى من حيث االطار التعليمي بلغ عدد املدرسني 

واملوظفــني 128 موظفــا ومدرســا، منهــم 56 مدرســا 

متفرغــا للتدريــس ) منهــم 43 مدرســا للغــة العربيــة( 

و30 مدرســا أجنبيــا، وعــدد الحاصلــني عــى املناصــب 

الوظيفيــة العاليــة واملتوســطة املســتوى 33 مدرســا، 

باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه قــد تــم توظيــف 30 أســتاذا زائــرا 

كام تم توظيف 5 رجال مشهورين كاملستشارين عايل 

املســتوى للمعهــد ، ومعهــد اللغــات العامليــة مــن أكــرث 

املعاهــد مــن حيــث إرســال الطــالب إىل الــدول العربيــة 

مــن:  800 خريــج إىل كل  أرســل  واإلســالمية، حيــث 

السعودية ومرص والسودان واألردن والتايالند واإلمارات 

العربيــة املتحــدة وماليزيــا وباكســتان وتركيــا للدراســة

لقبــول  املســتوى  متوســط  املعهــد  أيضــا  أصبــح 

الــدول  مــن  الصينيــة  اللغــة  يدرســون  الذيــن  الطــالب 

العربية ويف أوت 2014م، ومتت املوافقة عى قبول 

الــدول  مــن  الصينيــة  اللغــة  يدرســون  الذيــن  الطــالب 

العــام  األمــن  ودائــرة  التعليــم  دائــرة  قبــل  مــن  العربيــة 

ذاتيــة  نينغشــيا  الخارجيــة ملنطقــة  الشــؤون  ومكتــب 

الحكــم ، حيــث أنــه قــد تــم قبــول 16 طالبــا مــن كل مــن 

الســودان والعــراق وإيــران، وكانــت خطــة املعهــد يف 

عــام 2015م إنشــاء ثالثــة فصــول دراســية لتعليــم اللغــة 

العربيــة وقبــول 100 طالــب وافــد.

العربيــة  اللغــة  تدريــب معلمــي  إنشــاء قاعــدة  تــّم 

الدولية فيها، حيث متت املوافقة عى إنشاء قاعدة 

الدوليــة يف املعهــد  العربيــة  اللغــة  تدريــب معلمــي 

وذلك من قبل دائرة الرتبية والتعليم ملنطقة نينغشــيا 

ذاتيــة الحكــم، ويف 2014م و 2015 قــد نجــح املعهــد 

يف إقامــة ثــالث دورات لتدريــب معلمــي اللغــة العربيــة 

عــى مســتوى الصــني ، حيــث أن الذيــن يتولــون مهمــة 

التدريــب خــرباء لتعليــم اللغــة العربيــة مبعوثــون مــن كل 

الذيــن شــاركوا يف  مــن الســعودية والســودان، وعــدد 

و  نينغشــيا  مــن مناطــق  التدريــب 95 مشــاركا جــاءوا 

تشــينغهاي وقانســوا.
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تّم أيضا إنشاء مجلة دورية يف البحوث والدراسات 

لتعليــم اللغــة العربيــة عــى مســتوى الصــني ألول مــرة، 

ويف شــهر ديســمرب لعــام 2015م متــت املوافقــة عــى 

لتعليــم  الدوليــة  والدراســات  البحــوث  مركــز  تأســيس 

اللغة العربية يف املعهد من قبل دائرة الرتبية والتعليم 

ملنطقــة نينغشــيا ذاتيــة الحكــم، ويف عــام 2014م بــدأ 

مركز البحوث والدراسات الدويل لتعليم اللغة العربية 

يشّكل هيئة التحرير ملجلة “ تعليم اللغة العربية ، وتم 

إنشــاء املجلــة املذكــورة أعالهــا، وقــد أصبحــت أول 

مجلة دورية علمية مؤثرة يف مجال تعليم اللغة العربية 

عــى مســتوى الصــني، وبهــذا يكــون قــد تــم إنجــاز ثالثــة 

موضوعــات يف البحــوث لتطويــر تعليــم اللغــة العربيــة .

إبــداع واخــرتاع األســلوب الجديــد للتعليــم، وقــد تــّم 

تطبيــق إدارة التعليــم التعاونيــة الدوليــة، حيــث أنــه قــد 

تــم تنفيــذ نظــام 3+2 مــع الجامعــات واملعاهــد العاليــة 

يف كل مــن : الســودان ومــرص وباكســتان وغريهــا، كــام 

تــّم تنفيــذ 1+4 مــع الجامعــات يف ماليزيــا ، وأيضــا تــّم 

ومــن  الســعودية،  الجامعــات  مــع   4+3 نظــام  تنفيــذ 

الجدير بالذكر أنه ستقدم 400 مقعد درايس للمعهد، 

كــام أجــرى املعهــد محــاوالت جديــدة لفتــح الفصــول 

الدراسية الجديدة املتمثلة يف تعليم األساتذة العرب 

الطــالب الجــدد اللغــة العربيــة بشــكل خالــص املســامة 

بفصــل تعليــم اللغــة العربيــة باألســلوب املبــارش، حيث 

تــم فتــح عــرشة فصــول دراســية عــى هــذا الشــكل .

أصبحــت عمليــة التعــاون الــدويل تتزايــد، بعــد  أن 

قــدم املعهــد مســاعدات الزمــة لجهــات اإلرشاف يف 

الصينيــة  الجامعــات  رؤســاء  دورتــني ملنتــدى  إقامــة 

العربية، ومن خالل ذلك تم توقيع االتفاقيات التعاونية 

مــع 32 جامعــة عربيــة ، أيــن سريســل املعهــد عــددا مــن 

الطلبــة إىل الجامعــات العربيــة للدراســة فيهــا، كــام تــّم 

إرســال دفعتني من األســاتذة الســودانيني من قبل وزارة 

الرتبيــة والتعليــم الســودانية، لإلرشــاد يف تعليــم اللغــة 

العربيــة، وكان العــدد 40 أســتاذا وأســتاذة، ويف عــام 

وفــدا  الكويتيــة  الخرييــة  م شــكلت املؤسســة   2012

متكونــا مــن 32 طالبــا جامعيــا لزيــارة الصــني، ويف هــذه 

لبنــاء  أمريــيك  التــربّع ب850000 دوالر  تــم  املناســبة 

عــامرة الداريــن للتدريــس ويف أوت 2014م زار الوفــد 

املتكــون مــن 49 طالبــا جامعيــا عربيــا معهــد اللغــات 

العامليــة، وشــاركوا يف حفلــة االفتتــاح لعــامرة الداريــن 

للتدريــس ويف عــام 2013م زار الوفــد للدولــة املضيفــة 

ملعــرض الصــني والــدول العربيــة والــذي يتكــون مــن 40 

زائرا أثناء معرض الصني والدول العربية، حسب ترتيب 

الحكومة الشعبية ملنطقة نينغشيا ذاتية الحكم ، وبهذه 

املناسبة تم التربّع ب860000 دوالر أمرييك لبناء مبنى 

ســكن املدرســني ويف نوفمرب2014م دعا املعهد أكرث 

مــن 40 مــن الــدول العربيــة ملشــاركة يف حفلــة افتتــاح 

معهد اللغات العاملية بنينغشيا، وكان سببا مهام يف 

إقامــة منتــدى التعــاون يف مجــال األعــامل الخرييــة بــني 

نينغشــيا والــدول العربيــة يف مدينــة ينتشــوان.

أصبحت قوة التأثري االجتامعي تزداد شيئا فشيئا، 

بزيــارة  الــدول  مــن مســؤويل  كثــري  قــام  قــد  أنــه  حيــث 

رئيــس  التــوايل، منهــم  العامليــة عــى  اللغــات  معهــد 

مجلس الوزراء املاليزيي السابق ورئيس مجلس الدولة 

املاليزي السابق، ورئيس الوزراء األردين ووزير االقتصاد 

والتجــارة اإلمــارايت ووكيــل األوقــاف والشــؤون اإلســالمية 

الكويتي والســفري الكويتي بالصني والســفري الســعودي 

ووزيــر الرتبيــة والتعليــم الســوداين .... كــام يقــوم بزيــارة 

املعهــد بعــض رجــال دولــة الصــني لإلرشــاد مــن ضمنهــم 

املديــر األكادميــي للشــؤون الخارجيــة ومبعــوث خــاص 

لقضية الرشق األوسط، ويف أوت 2013م التقى رؤساء 

ومــدراء بالطــالب مــن منطقــة نينغشــيا والذيــن يدرســون 

يف تركيا والسودان، وذلك من خالل زيارتهم الدولتني 

املذكورتني ، وقد بلغت نسبة الطالب املتخرجني من 

معهدنــا %90 ، ويف الفــرتة مــا بــني 2110م و2013م 

قــد متــت إقامــة ثــالث دورات ملنتــدى رؤســاء االقتصــاد 

والتجــارة بــني الصــني والــدول العربيــة، والــدورة األوىل 
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ملعــرض الصــني والــدول العربيــة ، والجديــر بالذكــر أن 

لهــذه  مبعوثــا  متطوعــا  أكــرث  مؤسســة  يعتــرب  معهدنــا 

أرســل معهدنــا 35  قــد  عــام 2013م  املناســبة، ويف 

متطوعــا لخدمــة معــرض الصــني والــدول العربيــة ، وقــد 

حصلــوا عــى ثنــاء بالــغ مــن قبــل املجتمــع .

الجوائــز وألقــاب  مــن  الكثــري  حصــل املعهــد عــى 

الرشف، فحصل عى الجوائز الثالث يف املســابقات 

الفنية عى مستوى نينغشيا والتي تتمثل يف مسابقات 

املحادثــات العربيــة واإلنجليزيــة والخــط الصينــي، وهــو 

والفنــي يف  املهنــي  للتدريــب  املعاهــد  أكــرث  يعتــرب 

الجوائــز، ويف جــوان 2014 م  عــى  الحصــول  مجــال 

أثنــاء  طيبــة  نتيجــة  عــى  املعهــد  مــن  حصــل طالبــان 

مشــاركتهام يف منطقــة شــيآن ملســابقات املحادثــات 

العربيــة التابعــة للــدورة األوىل ملســابقات املحادثــات 

التلفزيونيــة  املحطــة  تحــت إرشاف  املقامــة  العربيــة 

املركزيــة الصينيــة، كــام حصــل عــى “ األلقــاب معهــد 

ومعهــد  نوذجــي  أهــيل  معهــد  و  متخصــص  أهــيل 

التوظيــف، مؤسســة مجديــة يف  نوذجــي ملســتوى 

مجــال التدريــب املهنــي والفنــي يف منطقــة نينغشــيا 

نينغشــيا  منطقــة  يف  الذهبيــة  التدريــب  ومؤسســة 

وغريها، ويف عام 2012م حصل املعهد عى اللقب 

املتوســطة  املعاهــد  يف  املواقــع  أفضــل  الــرشيف 

املســتوى للتدريــب املهنــي والفنــي، مؤسســة عــى 

نائب أمني لجمعية التبادل الرتبوي الدويل يف منطقة 

نينغشــيا ويف 2014 م حصــل عــى رشف جامعــة يف 

اإلعالء الرتبوي وتضامن القوميات يف منطقة نينغشيا 

من قبل دائرة الرتبية والتعليم ملنطقة نينغشيا، وأيضا 

عــى مؤسســة متقدمــة يف الجبهــة الدفاعيــة يف األمــن 

القومــي ملنطقــة نينغشــيا .

يتوقع للمعهد بأنه سيصبح من أهم مراكز البحوث 

عــى مســتوى  العربيــة  اللغــة  تعليــم  والدراســات يف 

تحقيــق مجموعــة  ســيتم  2020م  عــام  الصــني، ويف 

كبــرية مــن اإلنجــازات يف تعليــم اللغــة العربيــة ســنويا ، 

وسيبلغ عدد الباحثني يف املركز 20 باحثا، كام سيتم 

توظيــف 100 موظــف بشــكل دوام جــزيئ )إضــايف ( 

مــن داخــل الصــني وخارجهــا، وســيصبح املعهــد منظقــة 

بــني  املشــرتك  التعليــم  نظــام  تجريبيــة يف  نوذجيــة 

الصــني والــدول العربيــة ، حيــث ســيتم تنفيــذ التعــاون 

و   4+1 و   2+3 أنظمــة  يتمثــل يف  والــذي  التعليمــي 

3+4 ) والطــالب ســيحصلون عــى شــهادة مــن جهتــني 

مبعــوث  طالــب   400—300 ســيوفد  واملعهــد   .  )

إىل الجامعــات العربيــة . ويف عــام 2020م فــإن عــدد 

املدرسني األجانب سيبلغ 100 مدرس ، والتي تتمثل 

يف %50 من نسبة املدرسني ، وعدد الفصول لتعليم 

اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا ســيبلغ 8-10 فصــول 

دراســية ، وعدد الطالب الوافدين ســيبلغ 300 طالب 

وافــد ، ومــن املتوقــع أن يصبــح معهــد اللغــات العاملية 

بنينغيشــيا:

العربيــة عــى •  اللغــة  أكــرب قاعــدة إلعــداد كفــاءات 

الصــني . مســتوى 

عدد طالبه 3000 طالب يف عام 2020 م• 

أهــم القواعــد إلعــداد كفــاءات اللغــة العربيــة عــى • 

مســتوى الصــني

قاعــدة تجريبيــة شــاملة لحاميــة الــرتاث الثقــايف غــري • 

املــادي لقوميــة هــوي

قاعــدة التدريــب إلعــداد كفــاءات اللغــة الصينيــة • 

تجــاه الــدول العربيــة .

5. محااى غلعية العتة اللررية لعوانلا رت ها:

“مجمــوع  باملحتــوى  يقصــد  املحتــوى:  مفهــوم 

الخربات الرتبوية، والحقائق، واملعلومات، التي يرجى 

تزويــد الطــالب بهــا. وكذلــك االتجاهــات والقيــم التــي 

يــراد تنميتهــا عندهــم. وأخــريًا املهــارات الحركيــة التــي 

الشــامل  النمــو  تحقيــق  بهــدف  إيَّاهــا،  إكســابهم  يــراد 

 املتكامل لهم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج”.

أن  للمحتــوى ميكــن  العــام  هــذا املفهــوم  ويف ضــوء 

للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يفهــم محتــوى منهــج 
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بغريهــا أنــه عبــارة عــن الخــربات التعليميــة املســتمدة 

مــن مهــارات اللغــة العربيــة وخصائصهــا وثقافتهــا التــي 

يــراد إكســابها للطــالب األجانــب بهــدف تحقيــق نوهــم 

اللغــوي الشــامل يف ضــوء أهــداف املنهــج املحــددة.

طرائــق اختيــار املحتــوى: إنَّ اختيــار محتــوى املنهــج 

ال يتــم عشــوائيًا، وإنــا يتــم يف ضــوء طرائــق وأســاليب 

معينــة. وفيــام يــيل طرائــق اختيــار محتــوى منهــج تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا:11

أ . املناهج األخرى: ميكن لواضع املنهج أن ينتقي 

املحتــوى اللغــوي مــن مناهــج تعليــم اللغــات األخــرى 

مثــل اإلنجلزيــة، وذلــك مــع األخــذ يف االعتبــار التفــاوت 

بــني اللغتــني )العربيــة واإلنجليزيــة( وظــروف الربامــج.

ب . آراء الخــرباء: ميكــن لواضــع املنهــج أن يسرتشــد 

أكانــوا  ســواء  الخــرباء  بــآراء  املحتــوى  اختيــار  عنــد 

متخصصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 

أم كانــوا معلمــني، أم لغويــني، أم تربويــني.

واضــع  يســتند  أن  بذلــك  ويقصــد  املســح:  ت . 

نتائــج دراســات ميدانيــة حــول خصائــص  املنهــج إىل 

الدارسني، كأن تجرى دراسة حول ميولهم واهتامماتهم 

ودوافعهــم واتجاهاتهــم يف تعلــم اللغــة العربيــة، وكأن 

تجــري دراســة حــول أخطائهــم اللغويــة الشــائعة ودراســة 

تقابليــة بــني اللغــة العربيــة ولغتهــم األم، ليســتفيد مــن 

نتائجهــا يف اختيــار مــا يناســبهم مــن محتــوى لغــوي.

التحليل: ويقصد بذلك أن يستفيد واضع املنهج 

يف اختيــاره املحتــوى مــن تحليــل املواقــف التــي يحتــاج 

الطالــب فيهــا لالتصــال بالعربيــة، مثــل تحليــل مواقــف 

الحديــث الشــفهي أو مواقــف الكتابــة بالعربيــة.

معايــري اختيــار املحتــوى: إىل جانــب تلــك الطرائــق 

واألساليب مثة معايري معينة ينبغي أن يتم يف ضوئها 

اختيار محتوى املنهج، وفيام ييل بعض املعايري التي 

ينبغــي أن يتــم يف ضوئهــا اختيــار محتــوى منهــج تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا:12

أ . أن يكــون يف املحتــوى مــا يســاعد الطــالب عــى 

تخطي حواجز االتصال باللغة العربية الفصيحة مرتفًقا 

بــه يف عمليــة التصحيــح اللغــوي، متدرجــا معــه حتــي 

بــه  يألــف مــن اللغــة مــا مل تتعــود عليــه أذنــه أو يجــرى 

التعــرف عــى الرصيــد  بالطبــع  كالمــه. ويتطلــب هــذا 

اللغــوي العــريب الــذي يقــُدم بــه الطالــب إىل املدرســة 

ملعرفــة كيــف يُبــدأ التعليــم ومــن أيــن يبــدأ.

ب . أن يكون يف املحتوى ما يساعد الطالب عى 

أن يبــدع يف اللغــة، وليــس فقــط أن ينتجهــا كاســتجابة 

يُــرثي  مــا  الفــرص  مــن  يوفــر  أن  آليــة. فعــى املحتــوى 

رصيــد الطالــب مــن اللغــة ومــا ميكنــه مــن االســتعامل 

الفعــال لهــا.

الطالــب  يُعــرِّف  مــا  املحتــوى  يف  يكــون  أن  ت . 

يف  الجــامل  مواطــن  وإدراك  العربيــة  بخصائــص 

أســاليبها، وتنميــة اإلحســاس عنــده باالعتــزاز بتعلمهــا.

ويالحــظ أن هــذه املعايــري الثالثــة الختيــار املحتــوى 

تتناغــم ضمنيــا مــع مــا يهــدف إليــه منهــج تعليــم اللغــة 

العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن تعليــم اســتخدام اللغــة 

وتعليــم خصائصهــا، وهــي مــن ثــم متثــل عالقــة وثيقــة 

تقــوم بــني أهــداف املنهــج ومحتــواه بحيــث إن األخــري 

ترجمــة ملــا ينصــه األول.

املحتــوى  اختيــار  يتــم  أن  بعــد  املحتــوى:  تنظيــم 

املحتــوى  بتنظيــم  ويقصــد  املحتــوى.  تنظيــم  يــأيت 

أكــرب  توفــر  معينــة  بطريقــة  التعليميــة  املــواد  ترتيــب 

 إمكانيات لتحقيق أكرب قدر ممكن من أهداف املنهج.

لتنظيــم  الخــرباء  يطرحهــام  ســائدتان  طريقتــان  ومثــة 
هــام:13 الرتبــوي،  املنهــج  محتــوى 

املــواد  تنظيــم  بــه  ويقصــد  املنطقــي:  التنظيــم  أ . 

واملفاهيــم  الحقائــق  مــن  لتصبــح  ذاتهــا  الدراســية 

ــا، وكل حقيقــة أو  املربــوط بعضهــا ببعــض ربطًــا منطقيً

معلومــة ســابقة تركــز عليهــا حقيقــة أو معلومــة الحقــة 

منطقيًــا. متسلســلة  التعليميــة  الخــربات  لتصبــح 

تنظيــم  بــه  ويقصــد  الســيكولوجي:  التنظيــم  ب . 

مثــل  الطــالب  الدراســية يف ضــوء خصائــص  املــواد 



300  الاجررة الصيوية ر غلعية العتة اللررية ــ ملثد العتات اللاملية رويوتشيا مناذجا ــ

رغباتهــم واحتياجاتهــم واهتامماتهــم، وليــس يف ضــوء 

للــامدة. املنطقــي  الرتتيــب 

ويف ضــوء هذيــن التنظيمــني ميكــن أن يتــم تنظيــم 

محتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عى 

أن يراعــي نقطــة الرتكيــز لــكل التنظيــم. فتطبيقــا للتنظيــم 

املنطقي مثال ميكن أن يبدأ محتوى املنهج بالرتاكيب 

البسيطة وينتهى بالرتاكيب املركبة أو املعقدة. وكذلك 

ينظــم  أن  فيمكــن  الســيكولوجي،  التنظيــم  تطبيــق  يف 

املحتوى حسب احتياجات الطالب اللغوية واملواقف 

االتصاليــة التــي ميــرون بهــا، فتــأيت بالرتتيــب مثــال مــادة 

االســتفهام، ثــم مــادة التعجب...إلــخ.

يقرتحــه  مــا  أهــم  مــن  تنظيــم املحتــوى:  معايــري 

يــيل: مــا  املحتــوى  تنظيــم  معايــري  مــن  الخــرباء 

بــني  الرئيســة  بهــا العالقــة  أ . االســتمرارية: ويقصــد 

املواد يف محتوى املنهج، بحيث تؤدي كل مادة إىل 

إحــداث أثــر معــني عنــد الطــالب تدعمــه املــادة التاليــة.

ب . التتابــع: ويقصــد بــه بنــاء املحتــوى يف صــورة 

تتابعــي منطقــي، فــال تقــدم مــادة مــا إال يف ضــوء مــا 

ســبقها.

ت . التكامل: ويقصد به العالقة األفقية بني املواد 

الدراسية حيث يكمل كل منها األخرى

ويف ضــوء هــذه املعايــري الثالثــة ميكــن أن يتــم تنظيــم 

محتــوى تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا ففــي 

األصــوات  مــواد  تقديــم  يتــم  االســتمرارية  ضــوء معيــار 

واملفــردات والرتاكيــب بشــكل اســتمراري ملــا بينهــا مــن 

عالقــة حيــث تــؤدى مــادة األصــوات إىل أثــر معــني لــدى 

الطالب تدعمه مادة املفردات التي بدورها تؤدي األثر 

نفسه تدعمه مادة الرتاكيب. أو تطبيق معيار التتابع يف 

ترتيب املهارات اللغوية التي تأيت ترتيبيا من االستامع، 

ثــم الــكالم، ثــم القــراءة، وأخــريا الكتابــة. أو تطبيــق معيــار 

اللغويــة عنــد تقدميهــا،  ربــط املهــارات  التكامــل يف 

فــامدة الــكالم ال ينفصــل تقدميهــا عــن مــادة االســتامع، 

وال ينفصــل تقدميهــام عــن تقديــم مــادة القراءة...إلــخ.

6. امللثد العتات اللاملية رليان نعباه

العربيــة  اللغــة  تعلــم  مــن  املســتفيدين  الطلبــة 

مختلــف  مــن  جــاؤوا  صينيــني  طلبــة  هــم  باملعهــد 

مقاطعــات الصــني، وال يختلــف يف ذلــك بــني الذكــر 

واألنثــى، حيــث ال يفضــل املعهــد جنــس دون آخــر، كــام 

هــو مالحــظ أيضــا أنهــم جــاؤوا مــن مســتويات تعليميــة 

مختلفــة، فمنهــم يف مرحلــة الثانويــة، ومنهــم مــن أنهــى 

دراسته الجامعية، وسجل لتعلم اللغة العربية ألهداف 

علميــة أو اقتصاديــة يف املنطقــة العربيــة، أو ألهــداف 

دينيــة أي مــن أجــل الفهــم املعمــق لإلســالم والقــرآن، 

أمــا بالنســبة لألعــامر فاملعهــد يســتقبل جميــع األعــامر 

الراغبة بتعلم العربية أو غريها من اللغات املتوفرة يف 

املعهــد، هــذا بشــكل عــام خصائــص مجتمــع البحــث 

مــن  عليهــا  حصلنــا  التــي  العينــة  خصائــص  وبالتــايل 

املعهــد وأكدهــا املبحوثــني أو أفــراد العينــة.

بحســب  بيــة  لعر ا للغــة  ا تعلــم  فصــول  يقســم 

مــن املســتوى األدىن اىل املســتوى  املســتوى، أي 

األعــى، ويــرشف عــى كل فصــل أســاتذة للغــة العربيــة 

عمليــة  لتســهيل  الصينيــة  يتحــدث  مرافــق  وأســتاذ 

التواصــل، كــام يوجــد فصــل خــاص والفصــل الخــاص 

ال يــدرس فيــه االســتاذ الصينــي الرتجمــة مــن الصينيــة 

اىل العربيــة يوجــد فيــه فقــط اســتاذان عربيــان االســتاذة 

االوىل مــن الجزائــر تــدرس كل مــا هــو تحريــري مــن رشح 

مفــردات الــدرس الجديــدة بفيديوهــات  وصور محرضة 

مسبقا واالستاذة الثانية من مرص تدرس كل ما يخص 

الشــفوي اي بفيديوهــات و صــور وال تطالــب بالتحريــر 

خطة تدريس االستاذة الجزائرية، وتتم عملية التدريس 

األســبوعية كــام يــيل

بــني  العربيــة  مــن كتــاب املقــرر  قــراءة  االثنــني  يــوم 

يديك و هو لهذا الفصل فقط باقي املعهد ال يدرس 

بهــذا الكتــاب وبعــد القــراءة رشح املفــردات بالصــور و 

الفيديوهات وامثلة عن الدرس بتدريب الطالب عى 

اســتعامل املفــردات الجديــدة
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يوم الثالثاء مراجعة املفردات مع استجواب كتايب 

ل 15 دقيقة ثم تقديم نص استامع بصوت االستاذة او 

مسجل عى الحاسوب ثم طرح اسئلة حول املسموع 

و يكــون نــص االســتامع ضمــن الوحــدة املدروســة و يتــم 

االجابــة عنهــا كتابيــا و بعدهــا حصــة امــالء و تصحيــح 

االخطــاء االمالئيــة

مــع  النحــو  اي  اللغــة  قواعــد  االربعــاء حصــة  يــوم 

الــدرس حــول  تدريبــات 

يــوم الخميــس تعبــري شــفهي حــول الــدرس ثــم تعبــري 

و  لغويــة مرسحيــات  نشــاطات  كتــايب و يف املســاء 

العــاب لغويــة و مســابقات لغويــة

يــوم الجمعــة مراجعــة ترصيــف االفعــال الــواردة يف 

الــدرس و مراجعــة القواعــد واملفــردات الجديــدة اي 

ان الــدرس يبــدأ يــوم االثنــني مــن القــراءة، وكل مــا يتبعــه 

امــا  لتثبيــت املعلومــات  الــدرس  ال يخــرج عــن نطــاق 

االســتاذة  مــع  بالتنســيق  تعمــل  املرصيــة  ة  االســتاذ 

الجزائريــة وتعــد حــوارات وتعبــريات شــفهية تخــص نفس 

الــدرس

الطلبــة  عــن  أمــا  الــدروس  ســري  طريقــة  عــن  هــذا 

املعهــد  ورأيــه يف  العربيــة  باللغــة  اهتامهــم  وســبب 

أنــه: فنســجل 

يقصــد الطلبــة الصينيــني معهــد اللغــات العامليــة 

لتعلــم اللغــة العربيــة مــن أجــل تعلــم الديــن االســالمي 

خاصــة كــام رصحــوا بذلــك، بنســبة 65%، ومهــم يطمــح 

اىل أن يصبــح امــام مســجد، كــام يضــح الشــكل األول، 

و28% ألســباب اقتصاديــة أو علميــة مبعنــى يهدفــون 

بهــا، أو  الــدول العربيــة، أو العمــل  اىل التعليــم بأحــد 

العمــل يف حــد الــرشكات التــي تســتخدم اللغــة العربيــة 

كلغــة تواصــل بــني عمالئهــا

65%

28%
7%

یبین سبب اھتمام الصینین  1الشكل رقم 
باللغة الغربیة

دیني اقتصادي أخرى

نســبة كبــرية مــن الطلبــة مهتمــني بتعلــم لغــات أخــرى 

ال ســيام اللغــة االنجليزيــة التــي يعتربونهــا لغــة اساســية 

للتواصــل خــارج الصــني، مبعنــى أن كل مــن لــه طمــوح 

للعمل أو الدراســة خارج الصني هو مهتم بتعلم اللغة 

االنجليزيــة، وأكــرث الصعوبــات التــي واجههــا الطلبــة يف 

تعلمهم اللغة العربية هو يف البداية من صعوبة اللغة 

بينهــا  الكبــري  وصعوبــة اســتيعاب أحرفهــا، واالختــالف 

وبــني الصينيــة، يف حــني يــرى البعــض اآلخــر أنهــا ســهلة 

بحكــم اطالعهــم عليهــا مــن قبــل مــن خــالل دراســاتهم 

الدينيــة باملســجد.

ويف تقييــم الطلبــة ألســاتذتهم العــرب كلهــم يقــرون 

ويبذلــون جهدهــم إليصــال املعلومــة  أنهــم جيــدون، 

لهــم، أمــا املعهــد بشــكل عــام فيختلــف تقييمــه بالنســبة 

للطلبــة بــني مــن يــراه جيــد، ومــن يــراه متوســط ويفضــل 

بعــض االضافــات حتــى يتمكــن الطالــب مــن فهــم أكــرب 

وأكــرث عمقــا ومــن ضمــن تلــك االقرتاحــات:

العربيــة يشــارك يف كتابتهــا •  باللغــة  اعــداد محلــة 

الطلبــة

العربيــة •  بالغــة  إذاعــة املعهــد  الطلبــة يف  ارشاك 

الصينيــة بــدل 

تكثيف الحصص الشفوية• 

استخدام اللغة العربية كلغة تواصل اثناء نشاطات • 
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املعهد مثل زيارة املتاحف واالمان االثرية

للطالــب •  العربيــة  اللغــة  تعــزز  نشــاطات  برمجــة 

ت ملرسحيــا كا

للمراجعــة •  املرافــق  لألســتاذ  صوتيــة  تســجيالت 

والتذكــري

أمــا عــن تقييمهــم لتجربتهــم باملعهــد بشــكل عــام 

فريونهــا جيــدة ومفيــدة، خاصــة مــن توصلــوا اىل مراحــل 

فكانــت  العربيــة،  اللغــة  لتعلــم  متقدمــة  ومســتويات 

اجابتهــم الحمــد للــه أصبحنــا نقــرأ ونكتــب، ونتحــدث 

العربيــة بشــكل يســمح لنــا بالتواصــل مــع اآلخــر.

٧. امللثد العتات اللاملية رليان ألاغذغه:

أمــا عــن األســاتذة الذيــن وصلــوا اىل املعهــد مــن 

مختلف الدول العربية وبطرق مختلفة، فمنهم من علم 

عــن املعهــد عــن طريــق األنرتنــت، ومنهــم مــن علــم عنــه 

عــن طريــق األصدقــاء واألقــارب الذيــن، ومتــت عمليــة 

القبــول الحقــا، ومنهــم مــن وصــل اىل  التواصــل، وتــم 

املعهــد عــن طريــق الرشاكــة مــع جامعــات عربيــة مثــل 

جامعــة الســودان التــي تبعــث بشــكل دوري مجموعــة 

مــن االســاتذة الذيــن يرشفــون عــى تعليــم اللغــة العربيــة 

باملعهــد.

كلهم لهم خربة سابقة يف تعليم اللغة العربية لغري 

الناطقني بها، كام تم تكوينهم من طرف املعهد، قبل 

الرشوع يف العام الدرايس، كام أن أغلبهم تخصصهم 

العــريب، بعضهــم مســتوى  الجامعــي كان يف األدب 

ليســانس )بكالوريــوس(، ومنهــم ماســرت، منهــم حاصــل 

عى دكتوراه يف األدب العريب، مام يبني أن القامئني 

عى املعهد يحاولون تزويده بالكفاءات التي تتامىش 

ومتطلبــات تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا.

يقيــم اســاتذة املعهــد عمومــا بالجيــد، ولكــن هــذا ال 

يعني أنهم ال يواجهون بعض الصعوبات التي واجهتهم 

مــع طلبتهــم، خاصــة منهــا مــا تتعلــق بالفصــل الخــاص، 

الذي يكتظ بالطلبة، واملستوى االبتدايئ الذي يكون 

العربيــة، مــام يجعــل  اللغــة  فيــه الطالــب مبتــدئ يف 

العمــل متعــب ويحتــاج اىل جهــد مضاعــف، أمــا عــن 

تقييمهــم للطلبــة فيجــدون أن مســتواهم بــني البطــيء 

واملتوســط يف اســتقبال املعلومــة وفهمهــا، مــام يحتــم 

تفــاوت  اىل  راجــع  وهــذا  والتكــرار،  التدقيــق  عليهــم 

مســتويات الطــالب العلميــة بــني االعــدادي والثانــوي 

والجامعي وحتى العمرية ويف نفس الفصل، وهذا ما 

يجعل االستاذ يقدم الدرس بأكرث من طريقة وبحسب 

كل مســتوى، وهــذا األمــر يرهــق األســتاذ عمومــا.

يســتخدم األســاتذة مختلــف الوســائط االلكرتونيــة 

مــن حواســيب وشاشــات للعــرض داخــل الفصــل، كــام 

يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتامعــي للتواصــل 

مــع طلبتهــم بشــكل دائــم، ألجــل مترينهــم عــى التحدث 

ويســاهم  متواصــل،  بشــكل  العربيــة  باللغــة  والكتابــة 

بشــكل كبــري يف فهــم الــدرس، ووضــوح املعلومــات.

أما عن تقيمهم لتجربتهم داخل املعهد فهم يرونها 

جيــدة، ومهمــة يف حياتهــم، وقــد اضافــت لهــم الكثــري، 

ورغــم التعــب اال أنهــم مســتمتعون جــدا مبــا يحققونــه 

يف كل موسم درايس، ويرون أن املعهد مازال حديث 

منــه  ومــام ســيجعل  التطــور،  وهــو يف طريــق  النشــأة 

العربيــة  واللغــة  عــام  بشــكل  اللغــات  تعليــم  رائــد يف 

بشكل خاص، باعتبارها أول لغة بدأ املعهد بتعليمها 

يرونهــا ويتمنــون أن  التــي  النقائــص  أمــا عــن  للطــالب، 

واملصــادر  املراجــع  قلــة  كانــت  املعهــد،  يغطيهــا 

والكتب العربية املختلفة التي تعزز وتســاعد الطالب 

عــى تعلــم اللغــة العربيــة، الورقيــة منهــا أو املســجلة 

توفــر هــذه  فــريون يجــب  عــى األقــراص املضغوطــة، 

الكتــب بشــكل معمــم عــى جميــع الطلبــة مــام يســمح 

تعــذر عليهــم فهمــه  مــا  لهــم مبراجعــة دروســهم وفهــم 

خالل الدرس، كام ينتقدون املعهد لغياب التقنيات 

الحديثــة واملتطــورة التــي تســاهم بشــكل كبــري يف فهــم 

الــدروس، وتبــني الصــورة املواليــة البيئــة التــي يتــم فيهــا 

تعليــم اللغــة العربيــة.
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كام تبني الصورة الالحقة نوذج لدرس اللغة العربية

بيئــة  الصــني،  بنينغشــيا  العامليــة  اللغــات  معهــد 

تعليميــة مناســبة، كــوادر مؤهلــة، بنيــة تحتيــة ووســائل 

اللغــات  معهــد  عاليــة،  وإمكانــات  ومتطــورة،  حديثــة 

العربيــة  اللغــة  تقــدم  تعليميــة  مؤسســة  العامليــة 

للناطقــني بغريهــا مــن الصينيــني، وتقــدم اللغة الصينية 

للوفديــن، معهــد اللغــات العامليــة، نقطــة اتصــال بــني 

اإلســالمية والعربيــة  الصينيــة  حضارتــني عريقتــني 

الاوااج عام:

مــن خــالل تقدمينــا للتجربــة الصينيــة يف تعليــم اللغــة 

العربيــة، مبعهــد اللغــات العامليــة، بنينغيشــيا، الحظنــا 

املجهــودات املتواصلــة لتطويــر املعهــد، وتطويــر اللغــة 

العربية، ورغم النقائص التي ذكرها الطلبة وأســاتذتهم 

إال أنــه، يف األخــري وبتلــك االمكانيــات البســيطة ســجلنا 

سعادة الطلبة بنجاحهم، كام أن املعهد ال يوفر جهدا 
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لتطويــر امكانياتــه وترقيتهــا اىل املســتوى املطلــوب، 

ففــي ســبيل تطويــر أداء املعلمــني وتطويــر ســري العمليــة 

التعليمية باملعهد والبدء بتنفيذ خطة التطوير الشاملة 

التــي ينتهجهــا مكتــب شــؤون التدريــس، تــم تخصيــص 

دورة مصغــرة أســبوعيا يتــم تقدميهــا األســبوعيا، حيــث 

زيــدان  تامــر  األســتاذ  االفتتاحيــة  الجلســة  قــدم  يف 

نائــب مديــر شــؤون التدريــس ورئيــس األســاتذة العــرب 

دورة بعنــوان أســاليب تدريــس املفــردات، تطــرق فيهــا 

تدريــس  اتباعهــم يف  يجــب  أســلوبا  عــرش  أربعــة  إىل 

املفردات للطالب، أول هذه األساليب هو استخدام 

الصور وآخرها هو الرتجمة، وهذا يبني ان املعهد يهتم 

بتطلعــات طلبتــه وأســاتذته.

خامتة

انتشــارا يف  اللغــات  أكــرث  إحــدى  العربية هــي  اللغــة 

العــامل، يتحدثهــا أكــرث مــن 300 مليــون نســمة، ويتــوزع 

العديــد  إىل  باإلضافــة  العــريب،  متحدثوها بالعــامل 

مــن املناطــق املجــاورة، واللغــة العربيــة هــي أكــرب فــرع 

مــن فروع اللغــات الســامية وتشــبه إىل حــد كبــري، مــن 

البنيــة واملفــردات وغريهــا، لغــات ســامية أخــر ناحيــة 

العربيــة أهميــة  ى كاآلرامية والعربية واألمهريــة، وللغــة 

كبــرية لــدى أتبــاع الديانــة اإلســالمية، فهــي لغــة الترشيــع 

األساســية يف اإلســالم، مــن قــرآن واألحاديــث النبويــة، 

فال تتم الصالة مثال إال بإتقان بعض من كلامت اللغة 

العربيــة، ولهــذا كان الســبب الرئيــي وراء اقبــال الكثــري 

مــن شــعوب العــامل عــى تعلــم اللغــة العربيــة، هــو تعلــم 

االســالم وتعلــم العبــادات الخاصــة بــه، والصــني واحــدة 

الســبب  وكان  االســالم،  بهــا  انتــرش  التــي  الــدول  مــن 

األســايس وراء اقبــال الصينيــني لتعلــم اللغــة العربيــة، 

واقتصاديــة يف  أخــرى سياســية  أســباب  اضافــة اىل 

التعامــالت الصينيــة والعربيــة، ونجــد أن معهــد  اطــار 

اللغــات العامليــة بنينغيشــيا بالصــني يبــذل جهــده مــن 

أجــل تطويــر املعهــد وتطويــر األســاليب لتعليــم اللغــة 

العربيــة لغــري الناطقــني بهــا، وهــذا مــن خالل اســتحضار 

أحــدث الربامــج، وعقــد الــرشاكات مــع الــدول العربيــة 

مــن مســاعدة الطلبــة عــى تحقيــق طموحاتهــم العلميــة 

واملعرفيــة.
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