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كلمة االفتتاح
�أ .د /.عبد التواب عبد اهلل ح�سني
صاحب الجامعة الدولية للطاقة الحيوية

بسم الله الرحمن الرحيم ،والحمد لله رب العاملني،
ٍ
محمد وعىل آله وصحبه
وصيل اللهم عىل سيدنا
أجمعني.
** بداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان
لكل من شارك أو ساهم يف إنجاح فعاليات هذا
املؤمتر الدويل العارش الذي يُعقد برعاية معايل الوزير
األعظم لوالية كرياال :برناي ويجايان ،ووزير الرتبية
والتعليم :األستاذ رويندا نات ،وإرشاف األستاذ
الدكتور /رادها كريشنان (شيخ الجامعة) ،والسادة/
عمداء الكليات الذين يشاركون يف هذا املؤمتر،
وبجهود وتنظيم وإرشاف السيد الدكتور /تاج الدين
املناين رئيس قسم اللغة العربية ،واألستاذ /نوشاد
األستاذ املساعد بكلية اللغة العربية.
** كام نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل
السادة العلامء األجالء الذين حرضوا من ربوع العامل
اإلسالمي عامة والوطنِ العريب خاصة ..نشكركم عىل
تحملِ عنا ِء السفر من أوطانكم؛ ألداء الواجب املنوط
بأعناقكم ،واألمانة التي اخرتتم تحملها طواعية؛
لتضيفوا إىل هذا املؤمتر ِعلماً ناف ًعا لألجيال الحالية
والقادمة ..عمالً بقوله تعاىل( :فَأَ َّما ال َّزبَ ُد فَ َي ْذ َه ُب
5

اس فَ َي ْمكُثُ فيِ الأْ َ ْر ِض)،
ُجفَا ًء ۖ َوأَ َّما َما يَن َف ُع ال َّن َ
صدق الله العظيم.
** إن اللغ َة العربي َة التى كرمها الله بقرآنه فأصبحت
حي ًة باقي ًة بني األمم ببقاء القرآن الكريم؛ لقوله تعاىل:
(إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذكْ َر َوإِنَّا لَ ُه لَ َحا ِفظُونَ) ،تلك اللغ ُة
العربي ُة تحتاج من أهلها إىل بذل الجهود الجادة من
أجل نرشها بني شعوب األمم ليعرفوا قدر اإلسالم
الوسطي ،وقدر الرتاث العريب الذي ساد يف حقبة
من التاريخ املايض ،وسوف يعود قريبا ليسو َد ربو َع
العامل أجمع مبشيئة الله تعاىل.
** وجامعة كريال العريقة السباقة يف عقد تلك
املؤمترات التي تؤطر لنرش اللغة العربية بأصولها من
رش
خالل عقد مؤمترات عديدة ..بلغت هذا العام ع ُ
ُمؤمترات ،تهدف من خاللها إىل التواصل عامليا مع
الحداث ِة وأهلِها ،وهي التي تطغى عىل حياتنا بكافة
أشكالها عرب الشبكات وأدوات التواصل الحديثة،
ولذا يدعو القامئون عىل األمر يف الجامعة عامة ،ويف
كلية اللغة العربية خاصة كوكب ًة من العلامء ..من
كل ٍ
واحد
ربوع العاملني اإلسالمي والعريب؛ ليك يديل َّ
منهم بدلوه ،ويؤدي أمانة العلم الذي منحه إياه رب

المحاسن الفنية في القصائد القادرية للشيخ عبد القادر مسليار

العاملني.
** ولذلك نرجو من الساد ِة العلام ِء الذين تيرس لهم
املشاركة يف هذا املؤمتر العظيم أن يضعوا نصب
أعينهم َ
قول النبي صىل الله عليه وسلم يف الحديث
نأمل
الصحيح( :إِ َّن الْ ُعلَماَ َء ُه ْم َو َرث َ ُة األَنْ ِب َيا ِء) ،كام ُ

ِ
أهداف هذا امل ُؤمتر التي
أن يتوغلوا برفقٍ ؛ لتحقيق
ِ
رس السبلِ
والتقنيات
حرضوا من أجلها ،وذلك بأي ِ
امل ُمكنة؛ حتى يتقبلَها منا غ ُري أهلِ اللغ ِة العربي ِة
بفهم وحب وقبول حسن.
** حفظ الله الجميع ..ورعاكم وأيدكم من عنده...
( َو ِ
آخر َد ْع َوا ُه ْم أَ ْن الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ّب الْ َعالَ ِم َني).
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كلمة رئي�س اجلل�سة
د .تاج الدين املناين

رئيس قسم اللغة العربية بجامعة كيراال

بسم الله الرحمن الرحيم
الصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني وعىل
آله وصحبه أجمعني ،وبعد
فأيها األساتذة األفاضل والجمع الكريم والطلبة
األعزاء ...........
نحن يف هذه اآلونة امليمونة يف هذه القاعة املباركة
اجتمعنا للمناقشة والبحث عن «مناهج تدريس
اللغة العربية» .الحمد لله..........
إن االمة العربية امة بيان و العمل فيها مقرتن
بالتعبري و القول  ,اي  :فكر ناطق  .و للغة العربية
يف حياتنا شأن كبري و قيمة اعظم من قيمتها يف حياة
اي امة اخرى فهي التي اختارها الله تعاىل لتكون
لغة القران الكريم  ,فأصبح تعلمها بالنسبة للمسلم
فرضا و تعليمها عمال و عبادة و قرىب اىل الله .
و فضال عن هذه املكانة املقدسة فهي كغريها من
اللغات االداة التي نقلت الثقافة العربية عرب القرون
و عن طريقها و بوساطتها اتصلت االجيال العربية
جيال بعد جيل  ,و هي التي حملت االسالم و ما
انبثق عنه من حضارات و ثقافات و بها توحد العرب
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قدميا و حديثا و يؤلفون يف هذا العامل رقعة من
االرض تتحدث بلسان واحد .
و عىل الرغم من هذه املكانة املرموقة و املقدسة
التي تحظى بها اللغة العربية اال انها تعاين من
مشكالت دفعت بالبعض إىل ان يتجنى عليها و
يتهمها بالقصور عن استيعاب العلوم و الفنون و
املصطلحات العلمية الحديثة .
و اقول لعل جهلهم باللغة العربية و انبهارهم
بالحضارة الغربية جعلهم يقفون هذا املوقف .
و يف اواخر التسعينات من القرن العرشين و مع
ظهور ما يسمى «بعرص العوملة» بدأت تظهر
تحديات جديدة للغة العربية ال تقل خطرا عن
التحديات السابقة بل رمبا تفوق عليها و يرجع
السبب يف ذلك اىل صعوبة التحكم بها و اىل تأثريها
املبارش عىل جميع فئات املجتمع اضافة اىل اتساع
رقعتها الجغرافية و مع اعتقادي بأن لهذه التحديات
الجديدة جوانب ايجابية اال ان لها جوانب سلبية
عىل لغتنا .
اذ مل يعد اعتامد العملية التعليمية بصورتها التقليدية

السائدة نافعة يف اتقان اللغة العربية استامعا و
تحدثا و قراءة وكتابة .

وعرضها عىل أيدي رجال العزمية والعاطفة اإلسالمية
املرشقة عرب التاريخ السابق.

اال بأيجاد تغيريات جذرية يف طرق تعليمها اىل
جانب الطرق االخرى من اجل التعلم و تحقيق
التقدم الحضاري و االبداع الفكري و التامسك الثقايف
لألمة العربية فألبتكارات التعليمية يف تدريس اللغة
اصبحت رضورة من الرضورات و جزءا ال يتجزأ منها
و قد تزايدت اهميتها يف الوقت الراهن اذ اصبحت
البيئة املحيطة باملدرسة تشكل تحديا لها  ,ملا تزخر به
هذه البيئة من وسائل اتصال متنوعة تتسم بالجذب
و االثارة و حتى ال تفقد املدرسة دورها يف التعليم و
الرتبية كان ال بد لها من تحديث انشطتها التعليمية
و الرتبوية و يف مقدمة ذلك الوسائل التعليمية .

امليزة الثانية :أنها ساهمت يف بناء البالد وترقيتها
اجتامعياً وأدبياً ومدنياً ،وشاركت يف زيادة الرثوة
الفكرية واألدبية فيها ،وبذلك كله أصبحت صورة
الهند صورة مزدانة بنامذج رائعة من االمتزاج الثقايف
والعقيل وظهور الصورة اإلسالمية املمتازة فيها،
ونشأت للمسلمني من خالل ذلك شخصية إسالمية
متميزة ،فيها القوة واألصالة والغرية واالعتزاز .وكل
هذا بفضل سياسة الهند املختلفة عىل اآلخر وتحليها
بالتسامح والتنوع الثقايف.

فالتعليم و التدريس فن و ابداع و قدرة عىل ايصال
املادة العلمية اىل الطالب بأبسط الوسائل و احبها
اىل نفوسهم .
نحن اآلن يف هذه الربوع الواسعة البعيدة عن
مهد اإلسالم والتي حكمها املسلمون مثانية قرون
قبل تسلط االستعامر اإلنجليزي عليها .نعم ،مثانية
قرون.........
مثانية قرون مل تكن مدة قصرية حتى متر بدون أن
ترتك عىل صفحات هذه األرض آثارا ً عظيمة باقية يف
مجاالت مختلفة من حياتها.
أوجزها األستاذ الجليل أبو الحسن عيل الندوي
بقوله :لقد امتازت األمة اإلسالمية يف الهند مبيزتني
بارزتني ،امليزة األوىل :أنها حافظت عىل الشخصية
الدينية األساسية التي نشأت بتأثري التعاليم اإلسالمية
التي غذتها مدارسها الدينية املنترشة يف طول البالد

نعم ،الحمد لله ،نفخر ونعتز بتدريس اللغة العربية
منذ زمان......
إن تاريخ منهج التعليم وأعداده ،وأدواره التي مر
بها وتطوره يف العهد اإلسالمي طويل وعسري كذلك،
فإن متابعة هذه املراحل التعليمية تتطلب تحليل
الظروف املمتدة إىل مثانية قرون ،وتنترش مواد
هذه الدراسة ومصادرها يف كتب الرتاجم والتاريخ
والسري وأقوال السلف الصالحني ومذكراتهم ،كام
يطول تاريخ أساتذة هذا املنهج ،والذين رسموا هذه
الخطة التعليمية ،واملعاهد التعليمية التي قبلت
هذا املنهج الخاص ،فقد أمس األمراء املسلمون،
والسالطني املسلمون ،ومحبو العلم واألغنياء الذين
قاموا بتمويل هذا املنهج وإدارته ،مدارس يف القرى،
واملديريات وأنشأوا شبكا للمدارس ،ويجدر بالذكر
أن هذه املدارس تضم مدرسة نسائية أيضا ،وكان من
مساعدي هذه املدارس ومموليها عدد من األمريات
أيضا.
وليس يف وسع هذا الوقت استقصاء التطورات التي
كتاب امل�ؤمتر  7 - 5فبراير  /شباط  -عام 2018م
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طرأت عىل هذا املنهج التعليمي يف مختلف العصور،
والتعديالت التي أجريت فيه حسب الظروف
واملقتضيات ،واألرس واألماكن التي احتلت املكانة
املرموقة ،والرئاسة ،ومحل القيادة يف تسيري هذه
الشبكة وترقيتها.
ويكشف مقال كتبه العالمة عبد الحي الحسني أحد
كبار مؤرخي العرص اإلسالمي يف الهند عن بعض مزايا
هذا النظام الذي ساد البالد كلها ومراحل تطوره التي
أغفلتها كتب التاريخ العام فيقول يف مقاله:
«إن التاريخ يدلنا عىل أن العلم وصل إىل هذه البالد
مع الغزاة وأن كل تغري أو تحول وقع يف بالد ما وراء
النهر والعراق حيناً بعد حني أثر عىل منهج التعليم
السائد يف الهند كذلك».
مزايا منهج التعليم القديم
مل يكن نظام التعليم القديم منزهاً عن النقائص
ومواطن الضعف كلياً ،فقد كانت عدة نواحي تحتاج
إىل اإلصالح والنقد والتنقيح من الناحية الفنية ،لكنه
كان يحمل بعض خصائص ومزايا خاصة بفضل ما
كان يتسم به املسئولون عنه والداعون إليه من
صفات شخصية وروح دينية وطبعية امتيازية،
فرست إىل ذلك النظام تلك الخصائص الشخصية
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التي تعوز النظام الجديد للتعليم ،ونذكر فيام ييل
بعض هذه الخصائص البارزة التي نجدها منترشة يف
كتب التاريخ ،وقد انتقلت هذه الخصائص جيال بعد
جيل إىل طبقات املعلمني ،واملدرسني ،وتالمذتهم.
•اإلخالص واإليثار
•التكريس عىل العمل
•الصالت مع الطلبة والعطف عليهم
•عالقة الطلبة مع أساتذتهم
•تشجيع األمراء وامللوك
•إصالح الباطن والعالقة مع رجال القلب
نحن اليوم نناقش هذا املوضوع ألهداف مهمة
منها :إتاحة الفرص للخرباء الدوليني يف تدريس اللغة
العربية لتقديم املنهجيات املعتمدة يف معاهدهم
لنستفيد منها ويستفيد األساتذة الهنود والطلبة
الذين عندهم شوق لتدريس اللغة العربية.
وأخريا جعل الله هذا املؤمتر ناجحا وثقال يف ميزان
حسناتنا كلنا – آمني
وآخر دعوانا – أن الحمد لله رب العاملني.

تقرير املؤتمر الدولي العاشر

مناهج تدري�س اللغة العربية

( 7 - 5فبراير  /شباط  -عام 2018م)
جامعة كرياال  -كرياال  -الهند
الإعداد :د .تاج الدين املناين

(األمين العام للمؤتمر الدولي العاشر و رئيس قسم اللغة العربية ،جامعة كيراال ،الهند)

بسم الله الرحمن الرحيم Oالحمد لله رب العاملني Oوأفضل الصالة وأتم التسليم عىل سيدنا
محمد املبعوث رحمة للعاملني وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينO
ألهمية منهج التدريس ،ودوره الفعايل يف تبادل اآلراء واألفكار ،وانطالقاً من موقع
املسؤولية ،ومتاشياً مع ما يشهده قسم اللغة العربية من تطور مستمر وتفعيل للقدرات والخربات،
وحرصاً منه عىل التواصل الفكري املنتج ،وتبادل اآلراء واملقرتحات من خالل املشاركة يف املؤمترات
العلمية املختصة ،فقد رأى – هذا العام – عقد مؤمتر دويل علمي خاص مبنهج التدريس بعنوان
«مناهج تدريس اللغة العربية» يف  7 - 5فرباير 2018م للتدارس وتحفيز الجهود املخلصة لتقييم
ما تشهده الساحة من دراسات ونشاطات متخصصة حول هذا املوضوع ،وللتوصل إىل املنهج
األمثل يف التعامل مع دراسات اللغة العربية عىل جميع املستويات ،كام عقد قسم اللغة العربية
مؤمترات عديدة حول العناوين املختلفة منذ سنة 2010م و تفضل فيها عدد من العلامء الكبار
من مختلف أنحاء العامل.
إن منهجية التدريس تلعب دورا هاما يف نقل املعرفة واملهارات إىل املتعلمني .ومن الجيل ،أن
فعالية املعارف واملهارات تعتمد اعتامدا كبريا عىل املنهجيات املستخدمة يف التدريس .وتنتمي
العربية إىل مجموعة اللغات السامية .والجدير بالذكر هنا ،أن هناك يف السنوات األخرية قفزة
كبرية يف عدد األشخاص الذين يتقدمون لتعلم اللغة العربية إما عن طريق غرفة التدريس أو عىل
شبكة اإلنرتنت .إن النقاش يف املؤمتر املقرتح يتمحور يف املنهجيات املختلفة التي يت ّم تطبيقها من
املؤسسات الدولية لتدريس اللغة العربية .ومام ال شك فيه ،أن هذا املؤمتر مي ّهد دربا أمام
قبل ّ
كتاب امل�ؤمتر
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الطلبة والباحثني واألساتذة للتفاعل مع العلامء واألساتذة الذين يزاولون عملهم التدرييس يف
املؤسسات املعرتف بها دوليا.
هذه ّ
وسعيا لتوسع املشاركة يف هذا العمل قامت اللجنة التحضريية مبراسلة معظم الجامعات
العربية واإلسالمية وعدد من املؤسسات العلمية ذات الصلة ،من أجل دعوة السادة أصحاب
االختصاص للمشاركة يف الكتابة يف محاور املؤمتر املقرتحة ،وقد استجاب مشكورا ً عدد منهم،
ووصل إلينا  120ملخصا تتعلق بهذا املوضوع .ومنها اختارت الهيئة االستشارية  80ملخصا
للتقديم يف املؤمتر 64 :ورقة من خارج الهند و 16ورقة من داخل الهند .وشارك فيها العلامء
واألساتذة والدكاترة والباحثون يف اللغة العربية وآدابها من الجامعات واملعاهد اإلسالمية
والكليات العربية من داخل الهند وخارجها .ومنهم  21قدموا مقاالتهم البحثية والعلمية فيها
باللغة العربية.

األهداف:
•	 إتاحة الفرص للخرباء الدوليني يف تدريس اللغة العربية لتقديم املنهجيات املعتمدة يف
معاهدهم.
•	 تدريب أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات الهندية عىل تصميم املناهج الدراسية لتدريس
اللغة الثانية (العربية) مثل املادة األساسية.
•	 تزويد أصحاب املصلحة بأحدث النظريات يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها،
وتبادل األفكار والخربات املعنية بهذا الصدد.
•	 تعزيز جميع املبادرات الجادة يف هذا املجال وحتى تبنيها.
•	 فتح الباب للتعاقدات التعاونية مع مراكز االمتياز حول العامل يف ميدان تبادل الطالب/
أعضاء هيئة التدريس/البحوث.
•	 معالجة النقص الواضح يف تقديم األنشطة الفكرية التي تتعامل بتدريس اللغة العربية
تحديدا.

املحاور الرئيسية:
•االبتكارات يف تدريس اللغة العربية
•تأطري املناهج الدراسية والصعوبات العملية
11

•التحليل املقارن لتدريس اللغة العربية مع اللغات األخرى
•تدريس املنهجيات املستخدمة يف تدريس اللغة العربية
•التدريس عرب اإلنرتنت لتدريس اللغة العربية
•تطور املنهجيات يف تدريس اللغة العربية
•تقنيات التسليم والتقديم
•العوامل املؤثرة عىل تدريس اللغة العربية
•منصات تعلم الويب باللغة العربية
•منظور املتعلمني ومنظور املعلمني
ويطيب يل أن أذكر الخدمات واملساعدات التي أمدتنا بها الجامعات العربية واألساتذة
املخلصني العرب .وأعرب عن الشكر واالمتنان لهؤالء األفاضل .والشكر موصول إىل شيخ الجامعة
ومدير الجامعة وموظفي جامعة كرياال وموظفي الوزارات الهندية الداخلية والخارجية والرتبية
والتعليم حيث أعطونا اإلجازة واإلذن الرسمي لعقد هذا املؤمتر الدويل العارش.
ومن نتائج هذه الندوة أنها فتحت أبوابا جديدة للبحث واملناقشة يف طول الهند وعرضها يف
مختلف مناهج تعليم اللغة العربية إذ أنها كانت كنزا مخفيا لدى العلامء الكرام فقط .وألقى
األستاذ أ .د .عبد التواب عبد الله حسني حسن ،املركز الدويل للطاقة الحيوية ،مبرص خطبة
االفتتاح .ومن املشاركني من خارج الهند:
 .1أ.د .أحمد مصطفى عفيفي عوض  -اإلمارات
 .2أ.د .جودي فارس فندي البطاينه  -األردن
 .3أ.د .عبد التواب عبد الله حسني حسن  -مرص
 .4أ.د .عز الدين غازي  -املغرب
 .5أ.د .محمد سعيد صالح الغامدي – اململكة العربية السعودية
كتاب امل�ؤمتر
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 .6أحمد سمري عيل مرزوق  -مرص
 .7د .أروى محمد ربيع  -األردن
 .8د .الحسني بن أحمد بن ابراهيم النارشي– اململكة العربية السعودية
 .9د .أنور محمد بن خليفة  -تونس
 .10د .أمين نبيه بن غانم املغريب– اململكة العربية السعودية
 .11د .بسمة عيىس أحمد السليم  -األردن
 .12د .جهينة الخطيب  -فلسطني
 .13د .حسني منصور العمري  -األردن
 .14د .عيل حسن خواجا  -فلسطني
 .15د .محمد عبد الجابر الحلواين– اململكة العربية السعودية
 .16د .يوسف حطيني  -اإلمارات
 .17فتوح يونس السيد محمد  -قرغستان
 .18محمود رجب عيل سيد  -مرص

ومن الهنود
 .1أ.د .محمد أسلم اإلصالحي ،جامعة جواهرالل نهرو بنيو دلهي
 .2د .أ.ب .ميدين كويت ،مدير الشؤون األقلية بوالية كرياال (رئيس قسم اللغة العربية سابقا
بجامعة كاليكوت)
 .3د .محمد شافعي ،جامعة كرياال
 .4محمد عيل ،جامعة كرياال
 .5يوسف عيل ،جامعة كرياال
.6
13

الباحثون من الجامعات العالية الهندية مثل جواهرالل نهرو وجامعة ملية إسالمية

وجامعة عليكراه وجامعة كاليكوت وغريها من الجامعات األخرى.
أكد هؤالء األعضاء وغريهم من املشاركني عىل النجاح الكامل يف كل املستويات مبناقشتهم
الحيوية ،مع تسجيل رضا كل األطراف ،راجني من الله تعاىل أن يسدد خطى الجميع يف املستقبل إن
شاء الله ،وقد بلغ املؤمتر قمة الفاعلية والتنظيم املحكم .إن جامعة كرياال ترغب أن تكون مثل هذه
املبادرات فاتحة للتواصل والرشاكات العلمية وعونا لتبادل الثقافات بني الدول .ويف املستقبل أيضا
نرجو  -من البالد العربية واإلسالمية عامة والجامعات العربية واإلسالمية والعلامء األفاضل خاصة
 املساعدات العلمية بتبادل األساتذة والطلبة وبتوفري الكتب العربية والدروس للطلبة مبارشة أوعرب واسطة الشبكات االتصالية العاملية مثل سكايب وغريها .هذه كلها ستساعد جامعة كرياال يف
مبادراتها القيمة لنرش هذه اللغة املباركة يف العامل.
ال أعلم كيف أعرب عن شكري وامتناين لهؤالء األساتذة األجالء حيث تكبدوا العناء للوصول
إىل أرض الهند .أدعو الله سبحانه وتعاىل أن يتقبل منا ومنهم هذا السعي املبارك .وأريد أن أشكر
كل من ساعد لنجاح هذا املؤمتر املبارك إما بالحضور أو بإرسال املقاالت القيمة .تقبل الله منا هذا
العمل كعمل صالح وجعله الله لنا كنزا عظيام يف ميزان حسناتنا .والله هو املستعان.
د .تاج الدين املناين

األمين العام للمؤتمر الدولي العاشر
و رئيس قسم اللغة العربية ،جامعة كيراال ،الهند

الجوال00919446827141 :
البريد االلكترونيcampusarabic@gmail.com :
الموقع www.arabicku.in :

كتاب امل�ؤمتر
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توصيات املؤتمر الدولي العاشر

مناهج تدري�س اللغة العربية

( 7 - 5فبراير  /شباط  -عام 2018م)
جامعة كرياال  -كرياال  -الهند
			
أ.د .أحمد مصطفى عفيفي عوض
أ.د .عبد التواب عبد لله حسني حسن		
د .تاج الدين املناين				

						
			
أ.د .محمد سعيد صالح الغامدي

				
أ.د .عز الدين غازي
			
أ.د .جودي فارس فندي البطاينه
				
د .عيل حسن خواجا
				
د .أنور محمد بن خليفة
			
د .بسمة عيىس أحمد السليم

(رئيس لجنة التوصيات)
(نائب رئيس لجنة التوصيات)
(األمني العام للمؤمتر الدويل العارش و رئيس 		
قسم اللغة العربية ،جامعة كرياال ،الهند)
(العضو)
(العضو)
(العضو)
(العضو)
(العضو)
(العضو)

يف رحاب قسم اللغة العربية بجامعة كرياال بجمهورية الهند الدموقراطية تم عقد
املؤمتر الدويل العارش للقسم .وكان عنوان املؤمتر "مناهج تدريس اللغة العربية" .وذلك يف
فرتة من  7 – 5فرباير من عام 2018م .شارك يف املؤمتر واحد وعرشون عاملا وباحثا من الدول
التالية.
السعودية ،اإلمارات ،األردن ،فلسطني ،مرص ،املغرب ،تونس ،قرغستان ،باإلضافة إىل باحثني
من الدولة املستضيفة دولة الهند.
ألقى يف املؤمتر واحد وعرشون بحثا يف محاور املؤمتر الهادف إىل تعميق الحوار حول مناهج
15

تدريس اللغة العربية .وقد أجمع أعضاء املؤمتر عىل التوصيات التالية:
 .1تقديم الشكر لجامعة كرياال وبشكل خاص الشكر لقسم اللغة العربية عىل الجهد املبذول يف
الحرص عىل عقد املؤمتر وإنجاحه ونثمن هذا املجهود من رئيس القسم د .تاج الدين املناين
ولجنة أعضاء القسم عىل حسن استقبالهم وحفاوتهم لضيوف املؤمتر والعمل عىل راحتهم.
 .2اقرتاح بإقامة مركز لتعليم اللغة العربية مدعوما من الدولة.
 .3مواكبة العرص الحديث يف توظيف التقنيات الحديثة لتعليم اللغة العربية ،وإعادة النظر يف
األساليب القدمية.
 .4اقرتاح بالبدء يف وضع كتاب يتضمن مشكالت تعليم اللغة العربية بالهند يقوم به مجموعة
من الباحثني املختصني
 .5إقامة دورات تدريبية ملدريس اللغة العربية للناطقني بغريها لتطوير مهاراتهم يف توظيف
األساليب الحديثة لتعليم اللغة العربية.
 .6رضورة التواصل مع الجامعات العربية لتوفري املنح الدراسية لطالب جامعة كرياال لتعلم
العربية وإكامل دراساتهم وإعطاء الفرصة لهم.
 .7استقطاب لزيارات أساتذة من الوطن العريب لتدريس اللغة العربية يف الجامعات الهندية
بشكل عام ويف جامعة كرياال بشكل خاص.
 .8رضورة حرص جميع أعضاء املؤمتر عىل تقديم وتحقيق ما يدعم الهدف منه.
 .9يقرتح األعضاء أن تبقى قنوات الواتساب التي أنشأها د .تاج الدين املناين مفتوحة للجميع
للتواصل ونرش املوضوعات الرصينة املتصلة باللغة العربية وتبدأ بنرش توصيات املؤمتر مع
إمكانية دمج موقع محبي اللغة العربية وأعضاء هذا املؤمتر.

كتاب امل�ؤمتر
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�أ ّيــــام يف الهــنــــد
د .يو�سف ّ
حطيني

تلقينا دعوة كرمية من قسم اللغة العربية يف هذه الطائرة ليست ذاهية إىل القاهرة.
جامعة كريال الهندية للمشاركة يف مؤمتر حول أربع ساعات ،جعلها الدكتور أحمد دقائق
مناهج تدريس اللغة العربية ،بعد أن ق ّدمنا قصرية بحالوة حديثه ،وخفة دمه ،واستطراداته
ملخصات وبحوثاً ،وأوراقاً رسمية تقتضيها املثرية ،نزلنا بعدها إىل مطار تريفندرام يف كريال،
املشاركة يف هذا النوع من املؤمترات ..وها نحن وعلمنا فيام بعد أن اسمه (ثريوفانانثابورام)،
نحزم أمتعنتنا ونصل أخريا ً إىل طائرة الخطوط فعرفنا أ ّن الهنود كانوا يسهلون علينا؛ ألنهم
الج ّوية الهندية يف مطار الشارقة ..أقول :يدركون أنّنا غري قادرين عى ترقيص لساننا
"أخريا ً" أل ّن دون الوصول تد ّخالت متع ّددة بالراء التي طاملا تغنت بها أفواههم ،وقسنا
من متربعني ،و"فاعيل خري" ،تؤكّد لنا أ ّن هذه عىل ذلك كثريا من أسامء األمكنة يف مناطق
ليست طائرتنا الصحيحة ،ذلك أننا مل نأخذ أخرى.
طريان االتحاد أو اإلماراتية ،بل كان لدينا إرصار
عىل أن نعيش اللحظة (كام يقول صديقي د .وإذا كان الحظ قد ابتسم لنا حني حفظنا كلمة
أحمد عفيفي) .وبينام كنا عىل وشك دخول سهلة (مثل نانيّ التي تعني شكرا ً) فقد كان علينا
الطائرة ،قبل البوابة األخرية التي تسبقها ،أال نغ ّرت بثقافتنا اللغوية؛ ألننا حاملا ابتعدنا عن
ح ّدثني رفيق رحلتي الجميل ،حول ما يجري ،موقعنا قليالً ،وقلنا ملن ق ّدم لك كأس الشاي
فسمعته امرأة مرصية تجلس عىل األرض مع (نانيّ ) ،فغر فاه مندهشاً ومل يفهم علينا ،ألننا
بناتها (وكانت عىل ما يبدو مبكّرة عىل موعد انتقلت من بيئة لغوية إىل أخرى ،وصار علينا
طائرتها) ،فحملت حقائبها برسعة والتزمت أن نحفظ كلمة جديدة هي "شكريا".
الصف معنا ،قبل أن يخربها "أبو سهيل" أ ّن
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ها هي ذي الهند العظيمة :مجتمع ساحر
أليف متآلف ،تتع ّدد فيه اللغات ،حتى ليصدق
كل لِ ْسنٍ وأ ّم ٍة ..
عليه قول املتنبي" :تج ّم ُع في ِه ّ
فام تفه ُم الح ّداثَ إال الرتاج ُم" ..ومثلام تتعدد
اللغات ،تتعدد األعراف واألزياء والطوائف
واألديان الوضعية والساموية :الهندوسية
والبوذية والجاينية والسيخية ،واإلسالم،
واملسيحية وغريها ....فسيفساء متنوعة تراها
وتلمسها ملس اليد يف دولة متت ّد عىل مساحة
قا ّرية ،ويربو عدد سكانها عىل مليار وربع
املليار.
مثانية وعرشون والية ،متتد عىل تلك املساحة
الشاسعة ،كان نصينا أن تصافح عيوننا منها
لدى الوصول والية كريال التي تشكّل البيئة
الثقافية املعرفية العليا يف الهند؛ إذ يبلغ التعليم
واإلقبال عىل القراءة نسبة تتعدى  ،%90وذلك
قبل أن ننتقل إىل دلهي.
استبقنا بدء املؤمتر برحالت قصرية كانت إىل
بعض األوابد واملعابد ،وتعلمنا من الهنود كيف
يكون اإلخاء ،وكيف يكون االجتامع تحت راية
واحدة؛ وإذ تصادف وجودنا مع مناسبة يحتفل
فيها الحزب الشيوعي الحاكم يف كريال امتألت
الشوارع بالرايات الحمراء والقمصان الحمراء،
وعلّق أحد زمالئنا من املسلمني الهنود :إننا
نختلف معهم كثريا ً ،ولكنهم أغلبية جاءت
باالنتخابات.

الشوارع تخربنا عن الفقر ،واألحياء تخربنا
عن ضعف البنية التحتية ،والناس يعملون
ويسرتزقون ويتع ّبدون ويضحكون يف وجه
الغريب ،والطبيعة تقول :انتبه أنت يف كرياال؛
حيث القنوات املائية والغابات االستوائية
والجبال امللتفة باألشجار ،وحيث كوماريكوم
التي أخذتني مع صديقي د .أحمد يف رحلة
بحرية من العمر ،عىل منت (سفينة فندقية ـ
يخت ـ س ّمها ما شئت) ،وجدنا فيها كل وسائل
الراحة :صالة وغرفتا نوم ومطبخ وطعام ورشاب
ومناظر تأرس األلباب :تأكل الربياين والسمك
وترشب الشاي ورشاب جوز الهند ،وتراقب
طيور املاء والعصافري التي تقف عىل األغصان
الطافية ،وتنزل يف محطة قريبة ليقابلك
بائعو السمك والجمربي ،وعارضو خدمات
املساج ،كل ذلك يف رحلة تؤكد جامل الطبيعة
وسحر البحر وطيبة الهنود الذين يستزرقون
ويحصلون لقمة العيش بكل وسيلة ممكنة.
يف املؤمتر قابلنا الدكتور تاج الدين املناين رئيس
قسم اللغة العربية يف جامعة كريال ،ونائبه
منسقاً بارعاً
األستاذ نوشاد فاالد الذي كان ّ
لألنشطة والندوات ،ورأينا يف الرجلني ما يرى
األخ يف أخيه والصديق يف صديقه والظآمن يف
قطرة املاء ..قابلنا أيضاً باحثني هنودا ً من طراز
رفيع وعىل رأسهم األستاذ الدكتور محمد أسلم
إصالحي ،وشهد املؤمتر حضور وزراء وأساتذ ٍة
جامعيني من أقسام اللغة العربية يف جامعات
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مختلفة (من جامعة كالكوت وجامعة جواهر العشق؟
وطالب يدرسون اللغة العربية،
الل نهرو)،
ٍ
عندما رأينا تاج محل تذكّرنا قصص العشق يف
وشعرنا مبدى االحرتام والتقدير الذي يحملونه
تاريخنا ..عشنا لحظات خالدة مع قيس وليىل
لهذه اللغة ،فهي لغة أهل الجنة ،ولغة الحرش
وعروة وعفراء وجميل وبثينة ،ورأينا كيف
والنرش ،كام قالت (حليمة زوجة صديقنا
تبنى قصائد العشق من الكلامت ..أما أن تبنى
نوفل) يف وقت الحق.
هذه القصائد من الحجر فهذا ما ال يحدث إال
ويف املؤمتر تعرفنا إىل باحثني وباحثات من يف الهند.
مختلف أرجاء وطننا العريب الكبري ،وتعرفنا
أيام ال تنىس يف كرياال ودلهي ،متأل النفس
إىل رؤى ثقافية وفكرية جديرة باالحرتام،
باملهابة واإلجالل.
رأينا األديب األريب ،واملفكر األملعي والناقدة
املتحمسة للعروبة ،والباحث املتحمس مثة جراح متأل القلب بني لحظة وأخرى بسبب
لتطبيقات املنصات اإللكرتونية الحديثة عىل خيبة هنا وأخرى هناك :كأن تصدمك يف املؤمتر
اللغة العربية ،وق ّدمنا ما لدينا (تجربة جامعة ألسنة عربية تتحدث اللهجات العامية التي ال
اإلمارات يف تعليم العربية للناطقني بغريها) .يفهمها الهنود ،أو كأن تصدمك مظاهر الفقر
املدقع والتسول ،يف دولة نووية ذات قوة
بعد انتهاء أعامل املؤمتر ودعنا (تريفندرام)
اقتصادية ال يستهان بها ،أو كأن تتذكر (حني
إىل (دلهي) وتعرفت مع صديقي د .أحمد إىل
تلمس وحدة األمة الهندية) أنّك تعيش يف أمة
ُ
دلهي القدمية ودلهي الجديدة ،قبل أن ننطلق
متفرقة يجمعها لسان واحد وتاريخ واحد ،أو
إىل آغرا حيث "تاج محل" والقلعة الحمراء؛
كأن يجرحك حسن ظ ّنك يف شخص ما.
لنعود مرة أخرى إىل دلهي؛ حيث الجامع
الكبري وقرب غاندي وحديقة البهائيني وبوابة من حسن طالعي أن الدكتور أحمد عفيفي
الهند وقطب مينار ،ممتلئني مبشاعر الرهبة كان إىل جانبي دامئاً؛ ليزيل عني كدر الخيبات
الطارئة بجامل اللحظة الحارضة .ويف حسابات
والعظمة واإلجالل والحرية:
الربح والخارسة ربحت الكثري جدا ً يف هذه
هل هؤالء الفقراء الهنود هم الذين بنوا هذه
قل
الزيارة :ربحت اتحادا ً وانسجاماً مع املكان ّ
األوابد الشامخة؟
أن تعيشه النفس البرشية ،وربحت أصدقاء ال
هل كان لديهم وما زال كل تلك املقدرة عىل ميكن أن ميروا يف ساحة الذاكرة مرور الكرام.
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الطرق احلديثة يف تدري�س اللغة العربية واللغات عمو ًما
تدري�س (وتطوير) املنهجيات امل�ستخدمة يف تدري�س اللغة العربية
�أ .د /.عبد التواب عبد اهلل ح�سني

صاحب الجامعة الدولية للطاقة الحيوية بوالية ديالوير األمريكية
صاحب المركز الدولي للطاقة الحيوية بالقاهرة – جمهورية مصر العربية

املقدمـــــــــــــة
** تعقد املؤمترات -وبخاصة الدولية منها-
للوصول إىل مستوى رفيع من اإلنجازات
الحرصية التي تضاف إىل املؤمتر واملؤمترون
فيه ،وإن مؤمترا ملناقشة األساليب الحديثة
للرتقي يف تعليم اللغة العربية (لغة القرآن
الكريم) ونقل املعرفة واملهارات إىل املتعلمني،
والسمو بأدوات وطرق املعلمني يف توصيل
املناهج اللغوية بطرق أيرس يتامىش مع العراقة
وأصولها ،والحداثة وأساليبها.

أوالً :السمع :تبدأ حاسة السمع يف العمل منذ
بداية الشهر الخامس ،فيسمع الجنني نبض
قلب أمه ،ثم صوت تنفسها ثم حركة املعدة
واألمعاء ومييز بينها جمي ًعا ،ومن ثم يبدأ يف
سامع خارج محيط البطن وما يجري يف الوسط
األرسي ...ويمُ كن استغالل تلك الحاسة لدى
الجنني ونبدأ يف تعليمه ما نريد ،والدراسات
واألبحاث شاهد عىل ذلك( ،)2فيولد الطفل
ولديه قواعد أساسية من العلوم واملعارف
املكتسبة خالل فرتة الحمل.

وأما أبواب تلقي العلوم جميعها ومنها اللغات ،ثان ًيا :البرص :يكتمل برص الجنني منذ الشهر
فهي ثالثة معلومة من القرآن الكريم يف قوله  26من الحمل ،ويظل يف ترقي مستمر حتى
تعاىل( :ولاَ تَق ُْف ما لَيس ل ََك ِب ِه ِعلْم إِ َّن السمع والدته ،ومن ثم يبدأ يف متييز الوجوه واألشياء
َّ ْ َ
ٌ
َ
َ ْ َ
والْب والْ ُفؤاد ك ُُّل أُولَ ِئ َك كَا َن عنه مسئولاً )( .)1املحيطة به.
َ َصرَ َ َ َ َ
َُْ َ ْ ُ
مبعنى :وال تدعي ما ليس لك به علم؛ إن ثالثًا :الفؤاد :وهو اإلدراك ( )Perceptionالذي
اإلنسان مسؤول عن أدوات التعلم التي وهبها يستقر به العلم يف وجدان اإلنسان.
الله تعاىل له وهي :السمع والبرص والفؤاد.

وميكن من خالل تلك األبواب التي يتلقى

كتاب امل�ؤمتر
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والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

اإلنسان منها العلم الجزم بأن تعلم اللغة يبدأ
بتقليد الوالدين ،واكتساب نغمة نطق الحروف الطرق الحديثة يف تطوير منهجيات تدريس
منهام ،فإن العملية تبدأ بالتقليد يف إخراج اللغة العربية واللغات عمو ًما
الصوت وإعطاء كل حرف حركته وسكونه،
يشمل بحثنا تناول قسمني أساسني هام:
ومن ثم تعلم مسميات األشياء املحيطة به.
إن بداية تعلم أي لغة هي معرفة كيفية نطق القسم األول :مناهج تدريس اللغة العربية.
الحروف وحركاتها وسكونها ،ولذلك تم تزويد القسم الثاين :طرق وأساليب تدريس تلك
منصات الرتجمة بناطق صويت يساعد املتلقي املناهج.
عىل املُحاكاة للوصول إىل النطق الصحيح...
أوالً :املناهــــــــج :البد أن يبدأ برنامج تعليم
أيضا تكون البداية مع تعلم أية اللغة.
ومن هنا ً
اللغة العربية أو أية لغة أخرى بالحروف
والحروف بنطقها الصحيح توصلنا إىل كلامت الهجائية ،وهي األساس لتعلم أية لغة بأسلوب
ذات معنى ،ومن ثم ُجمل ُمعربة عن موضوع علمي سليم ،وميكن أن نلتقي بطفل مل يتجاوز
ما ،وثبات تلك املوضوعات أو تبخرها يف ذهن عمره عرش سنوات يجيد الحديث بعدة لغات،
املتعلم يتوقف عىل عدة عوامل منها :االستعدا وذلك ألنه التقط اللغة عن طريق السامع
النفيس لل ُمتعلم ،والجو املُحيط به أثناء تعلمه ،مبارشة من أصحابها مع االحتكاك بهم يف
وأدوات التعلم ،وقدرة املُعلم عىل توصيل األماكن السياحية واألثرية ،ومع ذلك فهو ال
املعلومة وتثبيتها يف وجدان الطالب باستخدام يعرف حرفًا واح ًدا من تلك اللغات ..وإذا أردنا
األساليب الحديثة يف التعليم.
تعلم اللغة العربية مثال ،فالبد من ترسيخ لفظ
ولقد اخرتنا أن يتناول بحثنا األساليب الحديثة حروفها باملخارج الصحيحة ،وعندما احتاجت
يف تدريس اللغة العربية ،وطرق تطوير املناهج الواليات املتحدة األمريكية إىل تعليم فرق من
املستخدمة يف تدريس اللغة العربية؛ ليكون أفرادها اللغة العربية ،ضموا إىل مراكز التدريب
ذلك محور بحثنا الذي نقدمه يف املؤمتر الدويل معلمني من الجنسيات العربية ذوي كفاءة،
العارش حول مناهج تدريس اللغة العربية ،ومن هنا يتعود الطالب عىل سامع النطق
واخرتنا تقدميه بنظام الباور بوينت ليكون الصحيح ،وهو الخطوة األوىل عىل الطريق.
أكرث وضوحا ورش ًحا ملا نريد عرضه أمام كوكبة وتعليم الحروف الهجائية العربية للطالب
علامء املؤمتر األجالء واألفاضل.
ألف ،با ٌء ،تا ٌء ،ثا ٌء .....يف املرحلة
يجب أن يبدأ بـٌ :
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األوىل حيث يلتصق كل حرف بصورة كائن يدل
عليه ،ومن ثم تبدأ املرحلة التالية مبارشة بـ:
أَ ،إِ ،أُ ،وَ :بِ ،بُ ،ب ،و :تَ ِ ،ت ،تُ  ،و :ثَ ِ ،ث،
ثُ  ....وهكذا .إلخ .ويجب أن نقرن كل حرف
بأشكال رسمه (كتابته) ،وصورة معربة تربطه
بكائن أو فعل يدل عليه ،فمثالً :حرف العني:
نعرفه بصورة علم ،ويف الصفحة املقابلة نجد:
َع ِع ُع ،وأما حرف العني املفرد فأمامه صورة
العلم وطرق كتابته يف أول ووسط وآخر الكالم.
ويف الصفحة املقابلة نجدَ :ع ،وأمامها صورة
عني.
ونجد :عِ :وأمامها صورة عنقود ِعنب.
ونجدُ :ع :فأمامها صورة ُعصفور.
ويف كال الصفحتني صور للحرف يف أول ووسط
وآخر الكالم ،وتطبيقات عملية لكتابته ،وبذلك
يكتسب الطالب الخط الحسن مع تعلم النطق
الصويت السليم لكل حرف.

ومهام حاولنا نجد أن لسانه قد صعب عليه
النطق الصحيح للحروف ،ويرتتب عىل ذلك
العوار سوء حفظه لكتاب الله تعاىل ،وقد
يكون الهدف من تعلم اللغة العربية أصال هو
حفظ القرآن الكريم وتدارس معانيه.
ومع الحروف تأيت الكلامت ،وال بأس يف البداية
استخدام الكلامت الثالثية ،مثل :زر َع ،حص َد،
طرح ،وهي الكلامت التي تشكلت
جم َع،
َ
بالفاتحة عىل كل حروفها.
ثم تأيت الكلامت الثنائية املُركبة ،مثل :أخ َذ
الدرس ،ل ِع َب الكرة ،أكل الطعام ..وهكذا يتسع
أفق الطالب شيئًا فشيئًا حتى يستوعب عن
أستاذه كل دروسه بصفاء تام ،وهكذا يقع عىل
عاتق املُعلم عبء توصيل املعلومة إىل إدراك
الطالب ،فإذا نجح يف توصيلها إىل مسامعه أو
برصه فقط ،فهو مل يحقق الهدف من العملية
التعليمية ،ولذلك فإن الطرق الحديثة يف تطوير
املنهجيات املُستخدمة يف تدريس اللغة العربية
يجب أن يستوعبها املُعلمون قبل طالبهم،
وهو ما نهدف إليه يف الصفحات التالية بعون
املعبود.

وباستخدام تلك الطريقة يرسخ يف وجدان
الطالب النطق الصحيح للحروف ،فيزول العوار
الذي يتصف به الذين ينطقون العربية من غري
العرب.
أســـاليب وطـــرق التـــدريس
ومن مل يتعلم بتلك الطريقة يف أساسيات هناك طرق وأساليب عديدة ومختلفة
األبجدية نجده يقرأ الفاتحة مثالً بصورة للتدريس ،وقبل التط ّرق لها يجب أن تعرف
مشوهة ،فيقول( :ال َهم ُد لل ِه ِّ
رب اآلملني) بدال معنى "التدريس" فهو عملية تفاعلية بني
(.)3
من( :الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّب الْ َعالَ ِم َني)
املعلم واملُتعلم وينتج عنها تعلّم املتعلّم ملهارة
كتاب امل�ؤمتر
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جديدة مل تكن عنده سابقاً ،وستجد هناك بنشاط أو التعلم من املالحظة واالستنتاج أو
ومفصلة جدا ً عن التدريس بااللقاء أو غريه.
تعريفات عديدة
ّ
وعن التعليم وال ميكن اختصارها بع ّدة سطور ** ،تنظيم الصف :هو أحد املكونات املهمة التي
ولكن يكفي القول أ ّن "التدريس" أع ّم وأشمل تؤثر عىل عملية التدريس التفاعلية ،فيجب
من "التعليم" ،فالتدريس عملية تفاعلية تأخذ أن تقرر كيف ستعلم الطالب ،كمجموعة
وقتاً وجهدا ً من املعلم واملتعلم ،يف حني أ ّن واحدة (للصف كامل) ،أو تقسيم الصف لعدة
التعلّم نفسه آين وال يأخذ وقتاً ،فالتعليم عبارة مجموعات والتعلم سيحدث لكل مجموعة
عن علم أو معرفة ميكن تدريسها وتدريس عىل حدى ،أو أن كل طالب سيتعلم لوحدة
مهاراتها األساسية ،وليس عملية تفاعلية .ويكتسب املهارة لوحده كأن يالحظ من خالل
مكونات التدريس قبل اختيار طريقة التدريس القيام بتجربة بنفسه أو بحل ورقة عمل بنفسه
املناسبة لك ولطالبك عليك أن تنتبه إىل عدة وليس مع بالنقاش مع أفراد مجموعته.
أمور عن مكونات عملية التدريس:
الــزمن :بنا ًء عىل ما سبق من تحديد للغرض
عملية التدريس لها غرض هدف محدد :أو الهدف ،وتحديد اللوازم وطريقة التنظيم،
تحديد الغرض أو الناتج املرغوب من عملية ق ّدر الوقت الالزم لعملية التدريس ،والوقت
التدريس ،مثل تعلم كتابة حرف الباء يف أول الالزم لكل خطوة ومرحلة بالتفصيل وأعطي
الكلمة وآخر الكلمة ويف منتصف الكلمة ،أو لكل هدف حقه ،ونظّم وقم بإدارة الوقت
أن يكون الهدف حل معادلة رياضية باستخراج بشكل جيد.
قاسم مشرتك ،أو غريه من األهداف الخاصة
التعـــــــليم :يرتكز عىل سلوك املعلم واملتعلم
واملحددة.
وطريقة التفاعل بينهام ،وفيها يراعي املعلم
اللوازم التي تحتاجها :األدوات التي من خاللها مستويات الطلبة والفروقات الفردية بينهم.
سيتعلم الطالب املهارة الجديدة ومدى توفر
تلك األدوات ،مثل أمثلة من الكتاب املدريس أو **********
أوراق عمل أو أنشطة خارجية أو غريها.
مهارات التدريس الفعال :وهي تشمل اآليت:
االسرتاتيجية التعليمية املتبعة :تحديد شكل • تهيئة الجو الدرايس.
العملية التعليمية املرغوبة كأن تكون عىل
• استخدام األسئلة الشفوية.
شكل سؤال وجواب أو التعلم من خالل القيام
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• استخدام أسلوب التعزيز.

أحيانا جز ًءا من مهارة التخطيط للتدريس.

• تنوع املثريات للطلبة.

• تحفيز الطلبة عىل التعلم :أي القدرة
عىل إثارة دافعية الطلبة للتعلم :استخدام
االسرتاتيجيات التي تجذب انتباه الطلبة وإثارة
رغبتهم يف التعلم ،مثل :استخدام األسئلة
التشعيبية ،وربط مادة الدرس بحياة الطلبة،
وغري ذلك من الطرق التي سوف تدرسها يف
هذه املادة.

• التغيري يف أساليب التدريس.
• القدرة عىل قيادة الصف.
• القوة يف اإللقاء.
• جذب إنتباه الطالب.
• املرونة يف التعامل.
• االلتزام بوقت الدرس.
• تنمية روح الفريق بني املتعلمني.
• تشجيع التفكري الناقد والتفكري الجامعي.
• التخطيط للتدريس :التحديد املسبق
لألهداف التعليمية ،والتقرير املسبق ألساليب
التعليم والتقويم وأنشطتها املالمئة بعد التفكري
الكايف فيها ،وتوفري ما يلزم تلك األساليب
واألنشطة مسبقا ،وتوزيع الوقت املخصص
عىل تلك األساليب واألنشطة ،واإلعداد املُسبق
ملواجهة املفاجآت واألمور غري املنتظرة ،وغري
ذلك مام يتطلبه التخطيط واإلعداد املسبق
للتدريس.

• العرض والتواصل :استخدام الوسائل
التعليمية املعينة ،والتلميحات اللفظية وغري
اللفظية واألمثلة التوضيحية وتعزيز تفاعل
الطلبة ،وغري ذالك من الطرق واألساليب.
• إثارة تفكري الطلبة وتنمية املستويات العليا
لتفكريهم :وذلك باستخدام اسرتاتيجيات
التعليم املالمئة لذلك ،مثل :االستقصاء
واستخدام األسئلة الصفية املثرية للتفكري
وتشجيع الطلبة عىل طرح مثل هذه األسئلة.

• تعظيم دور الطلبة يف عملية التعليم والتعلم
باستخدام اسرتاتيجيات تعليم مناسبة مثل:
العمل يف مجموعات صغرية ،والتعلم التعاوين،
حيث يقلل املعلم من كالمه وأفعاله وتعليامته
ويحرتم آراء الطلبة ومشاعرهم مام يدفعهم إىل
• تحديد استعداد الطلبة لتعلم الجديد :تحديد التفاعل واملشاركة يف عملية التعليم والتعلم.
املتطلبات للتعلم الجديد من معرفة ومهارات
ومشاعر ،ومدى توفر ذلك لدى الطلبة ،والعمل • إدارة الصف وحفظ النظام مبا ييرس سري
عىل توفري ما هو غري متوفر ،وتعد تلك املهارة عملية التعليم والتعلم ،ويجنب الصف تعطيل
كتاب امل�ؤمتر
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عملية الدرس وذلك من خالل استخدام ذلك) ،والتعامل مع تلك الفوارق يف تخطيط
الطرق التي تخدم ذلك الغرض مثل :اليقظة املعلم وتعليمه.
واملالحظة الدقيقة ملا يحدث يف غرفة الصف • ،ربط التعليم بالحياة ..وذلك من خالل األسئلة
واملتابعة والتقويم ملا يحدث ..واستخدام التي يطرحها املعلم واألمثلة التي يقدمها وربط
اسرتاتيجيات مالمئة يف مواجهة املشكالت مادة الدرس باألحداث والتطورات يف مجتمع
السلوكية يف الصف ،وأن يكون املعلم منوذ ًجا الطالب حيثام كان ذلك ممكنا.
جي ًدا (أي قدوة) للطلبة يف عمله التعليمي
ويف تعامله معهم ،ويتجنب السخرية من **********
استجابات الطلبة غري الصحيحة.
** أساليب وطرق التدريس :ت ُع ّرف أساليب
• تزويد الطلبة بتغذية راجعة تشجيعية وطريقة التدريس عىل أنّها مجموعة خطوات
وتصحيحية أي تصحيح أخطائهم إضافة يتّبعها املعلم لتحقيق غايات مع ّينة ،ووجود
إىل مدحهم ومكافأتهم تشجيعا لهم عندما طرق متع ّددة شائعة للتدريس ال يع ّد ناشئاً
إلاّ عن أفكار املعلّمني املتك ّونة عن الطبيعة
يقدمون استجابات صحيحة.
البرشية وطبيعة املعرفة عىل م ّر العصور ،ومن
• تنويع أساليب التدريس مبا يتالءم مع طبيعة الجدير بالذكر عدم إمكانية املفاضلة بني طرق
األهداف التعليمية وأمناط التعلم املختلفة التدريس املختلفة؛ فاختيار إحداها يرجع إىل
لدى الطلبة كام أن تنويع أساليب التدريس موضوع الدرس ،ونشاط التالميذ ،واإلمكانيات
يثري رغبة املتعلمني يف التعلم.
واملوارد املتوفّرة وغريها من الظروف التعليمية،
• تقويم تعلم الطلبة استنادا إىل مبادئ اعتام ًدا عىل أن التدريس هو عملية تفاعلية،
التقويم ،ومنها :الشمولية ،الصدق واملوضوعية ،وبالتايل "طريقة التدريس" تكون هي األداة
تنويع وسائل التقويم بتنوع األهداف ...إلخ ،أو األسلوب أوالكيفية التي ستتم بها العملية،
واستخدام التقويم التشخييص والتكويني ،وهناك أدوات مختلفة كثرية جدا ً ،نذكر أمثلة
والختامي ،ووعي الهدف النهايئ من التقويم لها:
وهو التحسن يف املستوى واألداء.
** طريقة املحارضة :وهي من أقدم الطرق
• وعي الفروق الفردية بني الطلبة (الفروق وفيها يلقي املعلم املعلومات عىل الطلبة،
يف قدراتهم ورسعة تعليمهم وخلفياتهم بحيث يكون هو املرسل والطالب املستقبل أو
االجتامعية واالقتصادية واهتامماتهم وغري املتلقي ،وال تعترب هذه الطريقة فعالة كغريها
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من الطرق األخرى ،ألنها ال تحفز الطالب عىل
التفكري واالستنتاج واملشاركة ،باإلضافة إىل
أن هذه الطريقة قد تكون مملة يف كثري من
األحيان للمعلم واملتعلم عىل حد سواء.
** طريقة املناقشة :وفيها ال يتم صب معرفة
املعلم يف ذهن املتعلم بشكل سلبي ،وإمنا يتم
طرح فكرة عىل طالب الصف ومناقشتها بشكل
جامعي (كل الصف كوحدة واحدة) أو بشكل
مجموعات صفية متعددة ،وبالطبع يكون دور
املعلم بإدارة النقاش لالتجاه الصحيح ،وتهدف
هذه الطريقة أن يجد املتعلم املعرفة أو يحقق
الهدف أو الغرض بنفسه وبالتايل تساعد هذه
الطريقة عىل تحفيز املتعلم عىل التفكري
واالستنتاج وال ينىس ما تعلم بسهولة كام يف
الطريقة السابقة .ولكنها تتطلب مهارة من
املعلم يف إدراة النقاش وطرح الفكرة املناسبة
والسهلة للبدأ بالنقاش ثم التدرج لالستنتاجات
األصعب.

** طريقة حل املشكالت :وتشبه طريقة
املناقشة ،وفيها يقوم املعلم بطرح مشكلة عىل
الطالب ومن خاللها يبحث الطالب ويفكرون
بالحلول االفرتاضية للمشكلة للتوصل إىل حل
الصحيح ،بدالً من طرح الجواب الصحيح
مبارشة مثل طريقة املحارضة.
** التعلم الذايت :وفيها يُطلب من املتعلم أن
يبحث ويقرأ ويحاول أن يتعلم ،وبعدها يقوم
املعلم بقوميه إن أخطأ أو توجيهه لالتجاه
الصحيح ،وتساعد هذه الطريقة بتنمية حافز
حسه بالفضول
التفكري عند املتعلم وتن ّمي ّ
ورغبته بالتعلم.
** طريقة طرح األسئلة :وفيها يطرح املعلم
مجموعة من األسئلة عىل الطالب ،وعندما
يجيب عليها الطالب يتم التوصل للنتيجة
النهائية مححدة ،ويف العادة ما تستخدم هذه
الطريقة يف بداية الحصة الصفية لتشد انتباه
الطالب وتحفزهم عىل التفكري مبوضوع الدرس.

** التعلم بالعمل :هناك أمور ال يستطيع **********
املتعلم تعلمها بشكل شفهي أو نظري فقط،
وإمنا يجب تعلمها بعملها ،وتشبه تنفيذ دور املُعلم يف التدريس الف ّعال
مرشوع معني او تجربة معينة مثل مادة **********
العلوم ،وحتى الرياضيات فال ميكن أن يحل
** ميكن القول أ ّن التدريس الف ّعال هو عبارة
املعلم املعادالت والطالب يشاهدون ،بل يجب
عن الطّريقة الّتي قوم بها املعلّم بتعليم
أن يحلّوا املعادالت بأنفسهم حتى يتقنوا هذه
وتدريس موضوع ما ،بطريقة تشارك ّية بني
املهارة ويتحقق الهدف.
الطّالب واملعلّم ،وإرشاك الطّالب يف العمل ّية
كتاب امل�ؤمتر
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التعليم ّية ،مبعنى أ ّن التدريس الف ّعال يكون
باالبتعاد عن طرق التدريس التقليديّة والّتي
عادة ما يكون بها الطّالب مبثابة مستمع
ومتلقي للمعلومة دون التشارك بها ،بل إ ّن
التدريس الف ّعال يكون عىل العكس متاماً
للطّريقة التقليديّة ،حيث إنّه يسهم يف مشاركة
الطّالب يف العمليّة التعليميّة داخل الصف أو
القاعة بإرشاف وتعاون من معلّم املا ّدة.
** طرق التدريس الف ّعال :ميكن أن يقوم املعلّم
بالعديد من األنشطة والطّرق أثناء الفصل يف
عمل ّية التدريس ،ليكون تدريسا ف ّعاالً وذا
جودة يف التّعليم ،ومن هذه الطّرق واألساليب:
** طريقة وأسلوب ال ّنقاش داخل الغرفة
الصفيّة :حيث يقوم املعلّم من خالل هذه
الطّريقة بإدخال الطّالب يف ال ّنقاش الّذي يدور
حول موضوع ال ّدراسة يطريقة منظّمة ومرتّبة،
فيمكن أن يقوم املعلّم باختيار موضوع ما
وطرح مجموعة من األسئلة عىل الطلاّ ب ،ليقوم
الطلاّ ب بإخراج ما لديهم من حلول وأفكار
تتعلّق باملوضوع ذاته الّذي قام املعلّم بطرحه،
باإلضافة إىل قيام املعلّم مبناقشة الطالب حول
ما تح ّدثوا به ،واستخدام أسلوب ال ّنقد الب ّناء،
مماّ يع ّزز ثقة الطّالب بنفسه ،وجعل املعلومة
ترسخ يف ذهن الطّالب بشكل أفضل.
** طريقة استخدام أسلوب السرّ د القصيص:
بإمكان املعلّم أن يقوم بهذا األسلوب إليصال
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املعلومة الّتي يريدها املعلّم لطلاّ به عىل شكل
قصة أو حكاية ،مماّ يشد من ذهن الطلاّ ب
ّ
للموضوع ،وتجعل إمكان ّية ربط املعلومات
ببعضها بشكل أكرب.
** استخدام أسلوب التطبيق العميل من خالل
املشاريع :حيث بإمكان املعلّم من خالل هذه
الطّريقة أن يعطي فرصة للطلاّ ب بتطبيق ما
تعلّموه بشكل نظري عىل أرض الواقع ،حيث
يقوم املعلّم بتقسيم الطلاّ ب إىل مجموعات
وطلب منهم القيام بتفيذ مرشوع معينّ يخص
املا ّدة الّتي قام برشحها املعلّم ،كعمل تجربة
مجسامت وأشكال كرتونيّة،
معيّنة ،أو عمل ّ
أو القيام بزيارة مركز ما أو متحف ما مختص
باألمور الّتي قام املعلّم برشحها خالل ما ّدته،
فهذا األسلوب يعترب من أحد طرق التّدريس
تأصل جانب التّعاون فيام بني
الف ّعال الّتي ّ
الطلاّ ب وتزيد من حبهم وقابليّتهم للام ّدة
التعليم ّية املعطاة.
** أهمية طرق التدريس الحديثة :لطرق
التدريس الحديثة أثر ف ّعال يف تعزيز جودة
التعليم والتعلّم ،خصوصاً عند القول بإ ّن الطرق
التقليدية أصبحت عاجزة عن تلبية حاجيات
التعليم يف عرصنا الحا ّيل ،بعكس طرق التدريس
الحديثة التي مكّنت الطالب من الوصول إىل
املعلومة وفهمها وتطبيقها بشكل أكرث رسعة
ودقّة واختصارا ً ،وذلك من خالل متاشيها مع

كل معمل منها،
مراعاة وجود معلّم مساعد يف ّ
كام أ ّن الطالب ال يمُ كن له االنتقال إىل وحدة
جديدة حتّى ينتهي من الوحدات السابقة.
ومن سلبيات تلك الطريقة :عدم مراعاتها
للفروق الفردية بني الطلبة.

واالقتصادي داخل الفصول
االجتامعي
الواقع
ّ
ّ
الدراسية ،واعتبارها لحقيقة املجتمع الذي
يعيشه الطالب ،وتدريبه عىل طريقة التعامل
الصحيحة مع املواقف الحال ّية واالستعداد
للمواقف املستقبلة القريبة ،ث ّم تطوير الواقع
نحو األفضل.
** التعليم املربمج :يعترب ضمن التعليم الذا ّيت،
ويهدف إىل وضع ضوابط لعملية التعلّم،
** من أحدث طرق التدريس:
** الحقائب التعليمية :هي مجموعة من والتحكّم يف مجاالت الخربة التعليمية عن
األنشطة املكتوبة التي تتضمن بعض التطبيقات طريق تحديدها وترتيب تتابعها بدقّة ،وفيها
ّ
الخاصة بها ،وتعتمد هذه الطريقة عىل تنظيم يعلم الطالب نفسه بنفسه ويكتشف أخطائه
ّ
برامج الدراسة عىل صورة أنشطة مكتوبة ويصححها لحني وصول الطالب إىل مستوى
تتضمن املوضوعات التابعة لتلك األنشطة ،األداء املطلوب ،مع اإلشارة إىل أنّه وقبل السري
ّ
والتي تكون عىل عالقة بالحقائق واملفاهيم بإجراءات التعليم املربمج يخضع الطالب
الختبار ميكّنه من معرفة مدى تحقيقه ألهدافه
التي يؤ ّديها املعلم والطلاّ ب.
الحقاً.
** طريقة كيلري :هي طريقة ت ُعطي الدروس
عىل شكل وحدات ،والوحدات عىل نوعني ** ،الحاسب اآليل :يصطحب املعلّم طلاّ به إىل
األول هو وحدة الخربة والذي يعتمد عىل ميول معمل الحاسبات اآللية ليشاهدوا عن قرب
الطلاّ ب واحتياجاتهم واملشكالت التي تواجههم كيفية تحقيق االستفادة العلمية من خالله،
يف الحياة دون ترك للامدة الدراسية ،والثاين ويكون ذلك عن طريق تشغيل الحاسب
هو وحدة املادة الذي يعتمد عىل أساس املادة واختيار بعض الدروس لتعلّمها عن طريقه.
ّ
ّ
الدراسية املتض ّمنة مجاالت املعرفة املختلفة ** ،وهناك طرق أخرى مثل :الرحالت امليدانية
أو رسد القصص واألناشيد واالستنباط واالستقراء
الصف أو الفصل.
ويتم ذلك داخل ّ
** طريقة بارك هاريست :هي دراسة ذاتية والعديد العديد غريها ،ويجب عدم تطبيق
تتم عن طريق مجموعة من الوحدات ،ويعتمد طريقة واحدة واستخدامها لكل الطالب ولكل
خاللها الطالب عىل نفسه بشكلٍ كامل ،بحيث األهداف واألغراض ،بل ميكن التنقل ما بني
يذهب إىل معامل محددة ليقوم بالتطبيق ،مع طريقة وأخرى أثناء الدرس الواحد بحسب
ّ
كتاب امل�ؤمتر
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رؤية املُعلم ،ويجب التنويع واختيار الطريقة ** األساليب الحديثة لتعليم الطفل:
املناسبة لكل هدف للحصول عىل أفضل ** أهم طرق ووسائل التعليم الحديثة ما ييل:
النتائج ،حتى ال يصاب الطالب بامللل ويفقدوا
 -1التعليم عن طريق اللعب :يبدأ يف السنوات
الدافعية للتعلم.
األوىل من تعليم الطفل ،فالطفل يحب اللعب
**********
وتتوسع مداركه،
ومن خالله ين ّمي مهاراته
ّ
ويستطيع تخزين املعلومات بفرح دون التذمر
أســاليب تعليــم األطفــال
أو الشكوى من ملل الدراسة والتلقني العقيم
**********
الذي ال يضفي عىل املعلومات خالل الدرس أي
** يدخل الطفل املدرسة يف سن مبكرة ليبدأ رغبة يف استقبال املعلومة.
تلقي تعليمه منذ نعومة أظفاره ،فالطفل بيئة
خصبة للتعلم ويتلقّى الكثري من املعلومات  -2التعليم عن طريق النموذج :وهذا نوع من
التي ستؤث ّر يف شخصيته وسلوكه يف املستقبل ،التعليم يركّز عىل وضع مناذج تعليمية للطلبة
إذ ينتقل الطفل يف املراحل التعليمية انتقاالً أثناء رشح الدرس فيسهل عليهم استيعياب
بنائياً ففي كل مرحلة تربوية تعليمية يجب املعلومات وفهمها وحفظها ،هذا النوع من
أن يكتسب الطفل مهاراة معينة يستطيع التعليم يصلح لحصص العلوم عىل وجه
ّ
من خاللها التمييز ،والتدقيق ،والفحص ،وبناء الخصوص ألنّه يحتوي عىل املئات من املواضيع
السلوك الناتج الذي يؤث ّر فيه إما سلباً أو إيجاباً .التي تحتاج التعليم عن طريق النامذج.
ّ
** هدف الرتبية والتعليم هو بناء مناذج  -3التعليم عن طريق العصف الذهني
إنسانية كاملة املعايري األخالقية والرتبوية والتغذية الراجعة :هو أسلوب تعليمي يقوم
والنهوض بجيل مثقف ووا ٍع لكل ما يدور عىل طرح األسئلة وتلقي اإلجابات من الطلبة،
حوله ،من هنا كان ال بد للرتبويني من العمل وتسجيل املشاركات عىل اللوح وترتيب
ّ
عىل تجديد املناهج والطرق واألساليب املعلومات الواردة من إجابات الطلبة كتغذية
التدريسية التعليمية والتي يتلقّاها الطالب راجعة ،هذا النوع من التعليم يعمل عىل
يف املدرسة ،ثم يف الجامعة لتناسب التطورات تثبيت املعلومة يف ذهن الطالب كام يقيس
ّ
التي يشهدها العامل مع مرور الزمن ومواكبة املعلم من خاللها مدى استعياب الطلبة للامدة
الحداثة التعليمية يف مراحل التدريس الرتبوية .التعليمية.
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 -4التعليم عن طريق الصور :هذا النوع من أوالً بشكلٍ جيد ،ومعرفة مواقعها من الكلمة،
الطرق التعليمية الناجحة جدا ً وخصوصاً يف وطريقة لفظها يف كل موقعٍ؛ فالقراءة الشفهيّة
ٍ
بصوت عا ٍل تجعل الدماغ يخ ِّزن الكلامت.
مراحل التعليم املبكرة والتي تحتاج لع ّدة
أساليب تعليمية لتحفيز الطفل عىل التعلم ** ،استخدام اللوحات والرسم يف املراحل
فهو يقرأ املعلومة ويراها يف صورة ،ثم يكتبها االبتدائية :البد من عىل اللوح أو السبورة يف
وهذا يزيد من تركيزه واستيعابه.
سبيل تعريف األطفال بالحروف ،كام ميكن
اتباع أسلوب البحث عن الحرف الناقص يف
بعض الكلامت ،ومن ث ّم الرتكيز عىل عملية
تكوين الكلامت من الحروف وتكوين الجمل
املناسبة من تلك الكلامت.

 -5التعليم عن طريق الفيديو :بحيث يستطيع
املعلم تصوير املنهج التعليمي ورفده بإدوات
تعليمية مساندة عن طريق الفيديو وعرضه
عىل الطالب ،مماّ يع ّزز فهم املعلومة لدى
الطالب ويقلّل من الوقت الذي يحتاجه املعلم ** تدريس أقسام اللغة العربية وأصنافها :من
لرشح املادة التعليمية.
خالل أسلوب املحارضة أو التلقني مع وجود
توضح املفهوم ،واختيار األسلوب
 -6التعليم عرب اإلنرتنت :مواقع اإلنرتنت زاخرة األمثلة التي ِّ
باملواضيع التعليمية والتي تجعل الطالب البسيط يف التعليم واالبتعاد عن التعقيد.
يبحث عنها بحب وشغف بسبب سهولة ** استخدام أسلوب طرح األسئلة عىل التالميذ:
الوصول إىل املعلومة وطرحها بشكل سلس ومن ث ّم تدوين اإلجابات سواء عىل الورق
كل إجابة وسبب امليل إليها أو من
وواضح ،يستطيع املعلم أن يكلف الطلبة ملناقشة ّ
بتحضري الدروس مسبقاً بزيارة موقع يف خالل التدوين عىل اللوح.
اإلنرتنت والبحث عن موضوع الدرس.
** استخدام األدوات الحديثة مثل :الحواسيب،
**********
واآليباد ،وشاشات العرض لتشجيع التالميذ عىل
تقبل املعلومات ،ومحاولة استخدام الرسومات
الطرق الحديثة يف تدريس اللغة العربية
البيان ّية والتوضيحية؛ فهي تزيد من قدرة
**********
الدماغ عىل الحفظ .االستامع إىل النصوص
ٍ
بصوت عا ٍل ومناقشتها ومحاولة
** تعتمد الطرق حديثة لتدريس اللغة العربية األدبية
كل ما جاء بها؛ فهذا يُحفِّز
عىل استخدام أسلوب القراءة الشفهية ،وهذا توضيحها ،وتحليل ّ
يتطلّب من التلميذ معرفة الحروف العربية التلميذ عىل التفكري والبحث.
كتاب امل�ؤمتر
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** أهم طرق التدريس الحديثة للمراحل
التالية :إ ّن طرق التدريس الحديثة متنوعة
ومختلفة قد تط ّورت من خالل تجارب وخرب ِ
ات
اآلخرين ،وجميع هذه الطرق رائعة يف توصيلِ
املعلومة ومن أهم هذه الطرق:
** التعليم التعاوين :هذا النوع م َن التعليم
يقو ُم عىل أساس تَج ّمع الطالب عىل شكلِ
ٍ
مجموعات َصغرية يتفاعلو َن تفاعلٍ إيجايب؛
بحيث يش ُعر الطالب َمبسؤولية تعلّم ِه وأيضاً
ِ
األهداف
ت َعليم اآلخرين ِمن أجل تحقيق
املُشرتكة ،وهذا النوع م َن التعليم يزي ُد م َن
التحصيل العلمي للطالب ،وأيضاً التَحسني
ِمن قدر ِ
ات الطالب التفكرييّة ،وأيضاً القُدر ِة
ٍ
عالقات إيجاب ّية وفعاّلة َمع اآلخرين
عىل بنا ِء
هي تُعطي الثقة للطالب وتن ّمي روح
وبالتايل َ
التعاون فيام بينهم .التعليم اإللكرتوين :إ ّن
التَعليم اإللكرتوين الذي يقو ُم مبشارك ِة املَعلومة
أتاح الفُرصة
ِمن خالل اإلنرتنت والشبكات َ
للطالب عىل القدر ِة يف اإلبدا ِع والتم ّيز وأيضاً
زيادة الكفاءة ملن ال يجدو َن الوقت املُناسب
للتعلّم ،أل ّن التعليم اإللكرتوين الذي يقوم
ِ
بتنزيلِ
محتويات الدروس عىل شكل أرشطة
َسمع ّية وفيديوهات والربا ِمج التعليم ّية أتا َحت
أي
للطالب القُدر ِة عىل الوصو ِل إىل املعلومة يف ّ
وأي مكان.
وقت ّ

التعليم قد ظهر حديثاً؛ بحيث يضع الباحث أو
محل النقد واملناقشة
املعلّم مسأل ًة أو فكرة يف ّ
من قبل الطالب ِ
لعرض أفكارهم ومقرتحاتهم
بحل املشكلة ،وبعد ذلك يقوم
املتعلّقة ّ
الباحث أو املعلّم بجمعِ جميع هذه املقرتحات
األنسب منها
ويناقشها مع الطالب إليجا ِد
ِ
واألفضل ،وهذا األمر له جانب مميّز جدا ً وهو
حريّ ِة التفكري والرتكيز عىل توليد أكرب قدر
ممكن من األفكار ،وهذا األمر ين ّمي عقول
النقاش فيام بينهم حول فكرة
ُ
الطالب ليصبح
وهذا األمر هو ق ّم ِة مناء العقل.
** وهو أسلوب تعليمي حديث يهدف إىل توليد
أكرب عدد من األفكار ملعالجة املوضوع املطروح
يف جلسة التدريس ،ويقوم هذا األسلوب عىل
حرية التفكري يف جو إيجايب من التفاعل بني
املتعلمني ،ويعتمد عىل مبدأ تأجيل الحكم
عىل قيمة األفكار املنبثقة يف املرحلة األوىل من
عملية العصف الذهني ،بحيث أن مجموعة
األفكار العادية املتولدة خالل املراحل املتق ّدمة
قد توصل يف النهاية اىل أفكار أكرث قيم ًة وثباتاً.

رش
** التدريب امليداين وال َعميل :هذا النوع انت َ
كثريا ً فيِ الجامعات فيِ الكثري م َن التخصصات؛
بحيث يت ّم تدريب الطالب تدريباً عملياً ،وهذا
األمر يساع ُد الطالب عىل إدر ِ
اك ُمتطلبات
الوا ِقع والقُدر ِة عىل االستفاد ِة م َن التعليم
** أسلوب العصف الذهني :هذا النوع من وتطبيق ُه عىل ِ
أرض الواقع.
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**********
تطويـر طــرق التــدريس الحديثــة
** سنذكر فيام يأيت بعض أهم األساليب املتّبعة
يف التعليم الحديث ،منها:
 -1التعليم املبارش الف ّعال :وهو يعتمد بصور ٍة
رئيسي ٍة عىل املعلّم ،ولكن بالتعليم الف ّعال
يقوم املعلم مبحاولة جذب انتباه الطالب،
كأن يبدأ الحصة بنكت ٍة ،أو بدعابة تجعل
كالم املعلم أكرث استامعاً لدى الطلبة ،ومن
املمكن االستفادة من توجيه بعض األسئلة
للطالب.

التعليم املبارش( املحارضة) ،ومع اختالف
الظروق تختلف األساليب ،ومن تلك
األساليب ما ييل:
أ -أسلوب القصة :هي طريقة التدريس القامئة
عىل تقديم املعلومات للطالب بشكل رسد
قصيص ،وهي وسيلة تربويّة وتعليم ّية يف
ذات الوقت ،حيث تخاطب وجدان الطالب
وتساهم يف تعديل سلوكه وأخالقه ،فهو
يستمع إليها برتكيز ودون ملل ،وتخاطب
عقله من خالل تسلسل األحداث والوقائع،
فيبدأ يف الربط والتحليل والتفسري
واالستنتاج ،ويشرتط عند استخدامها يف
التدريس مراعاة عمر التالميذ ومستوى
النضج لديهم ،وأن تتمحور حول أفكار
وحقائق تخدم أهداف الحصة التدريسية،
وأن يتم عرضها بطريقة ش ّيقة وجذابة
للطالب مماّ يدفعهم لالنصات ويجذب
اهتاممهم.

 -2التعليم التفاعيل :وهو التعلّم عن طريق
إرشاك الطالب بالعمل ّية التعليم ّية ،وذلك
من خالل خلق التفاعل بني املحارض
والطالب واملادة التعليم ّية ،ومن أكرث
األساليب املتّبعة يف هذا النطاق هي
طريقة العصف الذهني ،وهي طريقة
تساعد عىل جعل الطالب أكرث إبداعاً؛ ب -أسلوب املرشوعات :يكلّف املعلم الطالب
حيث تعرض املشكلة عىل الطالب ،ويت ّم
بتنفيذ مشاريع يختارونها بأنفسهم
النقاش حولها حتّى يت ّم الوصول إىل الحل.
ويستشعرون أهميتها والرغبة يف
تنفيذها ،فيقومون مبختلف النشاطات
 -3وهناك الكثري من األساليب املتّبعة يف
الالزمة لتنفيذها كتحديد املرشوع وجمع
التعليم ،ويعتمد اختيار الطريقة املراد
املعلومات والوسائل الالزمة ،وتعترب
التعليم بها عىل بعض األمور ومنها :عدد
من الوسائل الحديثة يف التدريس حيث
الطالب ،وضيق الوقت؛ فعند وجود عدد
تتحقّق أهداف الحصة التدريسية عملياً
يفضل استخدام طريقة
كبري من الطالب ّ
كتاب امل�ؤمتر
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من خالل النشاطات التي قام بها الطالب • تحديد الوقت الالزم لتحقيق الهدف
لتنفيذ املرشوع.
• تحديد اإلمكانات املتاحة .

ج -أسلوب الزيارات امليدانية :تعترب من • وضع اسرتاتيجيات الختبار الهدف.
أه ّم الطرق يف تدريس املواد االجتامعية
وأكرثها فاعلية ،حيث تربط بني املؤسسة • االنتظام يف التخطيط.
التعليمية ومؤسسات املجتمع األخرى • عدم اإلكثار من التخطيط دون التطبيق.
كاملصانع وورش األعامل املختلفة واألماكن
** أنواع خطط التدريس:
الدينية والثقافية ،وتنقل الطالب من بيئة
الفصل الدرايس كبيئة ضيقة للتعلم إىل ** بعيد املدى( :الخطة الفصلية أو السنوية)
هو التخطيط الذي يقترص عىل فصل درايس
بيئة أوسع وأكرث شموالً.
واحد.
**********
** قصري املدى( :الخطة اليومية أو األسبوعية)
مهارات التخطيط للتدريس
هو التخطيط الذي يتم لدرس واحد أو
** أهم مهارات التخطيط للتدريس:
مجموعة صغرية من الدروس.
• تحديد األهداف.
** ويفضل القيام بتخطيط عام لكل أسبوع يف
األسبوع السابق له مبارشة والتخطيط للتدريس
• أن تكون األهداف واقعية.
بكال النوعني مهم ورضوري وال غنى عنه ،والبد
• التخطيط املنطقي .
أن يشتمل عىل مجموعة من العنارص الرئيسية.
• دراسة العوامل املحيطة مثل العوامل ** فوائد التخطيط للتدريس:
االقتصادية ،والسياسية ،واالجتامعية وظروف
( )1حسن التنفيذ والبعد عن العشوائية و
البيئة .
التشتُت يف العمل .
• تحديد املنفعة التي ستتحقق من وضع
( )2رسم أفضل اإلجراءات املناسبة لتنفيذ
األهداف.
الدرس وتقوميه .
• وضع السياسيات والقواعد أثناء العمل
( )3يجنب املعلم الكثري من املواقف الطارئة
• جمع البدائل واختيار األفضل لتحقيق الهدف
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( )4تقويم التعليم :أسئلة أو غريها تحقق
واملحرجة .
أهداف الخطة.
( )4يساعد املعلم عىل اكتشاف عيوب املنهج
( )5الواجبات املنزلية.
املدريس.
** مكونات خطة التدريس:

( )6زمن التدريس.

أوالً -:املكونات الروتينية :وتشتمل عىل ما ييل ** :عملية تخطيط التدريس :تتطلب عملية
( )1عنوان املوضوع أو الدرس الذي سيتم تخطيط التدريس إتقان املعلم املهارات
التالية:
تدريسه يف املحارضة القادمة.
أوالً -:تحديد خربات الطالب السابقة ومستوى
( )2يوم وتاريخ بدء ونهاية التنفيذ.
منوهم العقيل ودرجة استيعابهم.
( )3املواعيد التي يتم فيها التنفيذ من وقت
ثانياً -:تحديد املواد التعليمية والوسائل
اليوم الدرايس.
املتاحة للتدريس وذلك مبعرفة املواد واألجهزة
( )4الصف الذي يتم فيه التنفيذ.
التعليمية املتوافرة يف املدرسة وتعيني الوسيلة
( )5تحديد الزمن الكيل لتنفيذ الخطة وذلك املستخدمة يف املوضوع.
بعدد من الحصص ويتم توزيع هذا الزمن ثالثاً -:تحليل مادة التدريس لتحديد محتوى
عىل املكونات املختلفة للخطة.
التعلم ،واملقصود باملحتوى :هو املادة املعرفية
أو املهارية أو الوجدانية املتضمنة بالدرس،
ثانياً -:املكونات الفنية :وتشتمل عىل:
وأما املراد بتحليل املحتوى :فهو حرص املهارات
( )1أهداف التعلم :وهي عبارات يحتوى كل
األساسية وكتابته منفصلة دون سواها.
منها عىل فعل سلويك إجرايئ يصف أداء
** ما تتضمنه املادة من مهارات :وهي مهارات
الطالب املتوقع.
أساسية ينبغي للطالب تعلمها ،ومهارات غري
( )2إجراءات التدريس :وهي كل ما من شأنه
أساسية ،وهي تنقسم إىل قسمني:
العمل عىل تحقيق أهداف تعلم ،وكذلك
 - 1مهارات سبق للطالب معرفتها كتبت
إسرتاتيجية التدريس املناسبة للطالب.
بهدف التمهيد أو الربط ملا هو موجود حالياً.
( )3املواد واألجهزة التعليمية املحققة ألهداف
 - 2ومهارات مل يسبق للطالب معرفتها كتبت
الخطة.
كتاب امل�ؤمتر
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بهدف الرشح والتوضيح للتمهيد للمراحل فإن العملية التعليمية هي :مادة و ُمعلم ،فإذا
نجح املُعلم يف توصيل املادة لطالبه فقد أجاد
القادمة.
رابعاً -:صياغة أهداف التعلم حيث تختلف وويف ،وإال فال.
أهداف التعلم باختالف نوعية الطالب ** ومع الحداثة التي نعيشها والتطور الهائل
ومستواهم العقيل و املواد والوسائل املتاحة الذي نشهده ،فإن تطوير املنهجيات التعليمية
يحتاج منا جمي ًعا بذل الجهود املُخلصة من
للتدريس.
خامساً -:تصميم اسرتاتيجية لتحقيق أهداف أجل تطوير العملية التعليمية بكافة جوانبها:
التعلّم وهي كتابة ما ستفعله واألسئلة التي مادة يتلقاها الطالب ،و ُمعلم يرسخ تلك املادة
ستوجهها للطالب واملادة أو الوسيلة التي يف وجدان طالبه عن طريق استخدام أسامعهم
ستستخدمها ودورها وما سيقوم به الطالب وأبصارهم.
** وإنه ليرسين حضور هذا املؤمتر الكريم
خالل تفاعلهم مع إجراءات الدرس املعطى.
سادساً -:اختيار وتصميم أساليب تقويم نتائج واملشاركة فيه بهذه الورقة املتواضعة والتي
التعلم وتكمن هذه املهارة بدقتها ووضوح تعرب عن خربات رجل يناهز الواحد والسبعني
ارتباطها باألهداف وتعددها بتعدد األهداف .من عمره ،ويريد أن يرتك أث ًرا طيبًا يُذكر به.
** ويرسين تقديم املوضوع بالكامل يف املؤمتر
الخامتـــــــــــــة
باستخدام لوحات الباور بوينت لتوضيح كافة
** لقد اخترصنا الورقة بقدر اإلمكان لتقديم النقاط األساسية للموضوع يف أقل وقت ممكن
رءوس أقالم للموضوعني اللذين اخرتنا إلقاء مبشيئة الله تعاىل وتوفيقه.
الضوء عليهام ،نظرا ألهميتهام من وجهة نظرنا،
الهوامــــــ�ش
( )1سورة اإلرساء ،اآلية رقم.36 :
( )2كتاب :كيف تبني طفلك ليحقق طموحاته؟ ،دكتور /عبد
التواب عبد الله حسني ،منشورات املركز الدويل للطاقة
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الحيوية بالقاهرة ،طبعة أوىل.2006 :
( )3سورة الفاتحة ،اآلية رقم.2 :

البالغة يف درو�س العربية بني احللية اجلمالية ومنط التفكري
د .حمفوظ غزال

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية ،مدنين  /تونس

مقدمة:
مثَّلت البالغة يف كثري من مراحل التعليم عقبة
أمام املعلِّم واملتعلِّم عىل حد سواء بتفريعاتها
واستثناءاتها التي ال تنضبط لتقعيد .ولعل
الفصل اإلجرايئ بني نشاطات مادة العربية
(نحو ،رصف ،بالغة )...من األسباب التي تزيد
األمر تعقيدا فمن تالميذنا من ينضبط إىل
التقعيد البالغي والنحوي وينال أعىل األعداد
يف درس اللغة أو البالغة ولكن ال نجد يف إنتاجه
الكتايب شيئا من متيزه الذي كان يف درس اللغة
معزوال.
من هنا كنا مأخوذين طول فرتة مامرستنا
العملية التعليمية بسؤال مداره:
ملاذا يعجز التلميذ عن توظيف مكتسباته
اللغوية يف اإلنشاء؟
وهو يف الحقيقة سؤال ينتمي إىل تساؤل
أوسع :ملاذا يفهم التلميذ الظاهرة البالغية

يف درس مناجذه مجتزأة من نصوص ويعجز
يف كثري من األحيان عن تبينها يف النص األديب
الكامل بل ويعجز عن إنتاج االستعارة واملجاز
فيبقى أس َري ما حفظه من قديم االستعامالت.
واملسألة يف نظرنا ميكن أن تُفهم يف ضوء ما
بلغته الدراسات يف مجال العلوم العرفانية
وتحديدا يف اللسانيات العرفانية وأكرث تحديدا
يف النحو العرفاين فقد أثبت الدرس العرفاين
أننا يف كل خطاب إمنا نُظهر فكرة يف ضوء ما
يحيط بها من أفكار وهذ اإلظهار اصطُلح عىل
تسميته تجنيبا ،فالعنرص املج َّنب PROFILE
يكون أوضح يف أرضية BASEمحدودة وذاك
حال األمثلة املجتزأة من نصوصها ومعناه
وسعت األرضية كان متثُّل الجانب
أنه متى َّ
أو العنرص املج َّنب متطلِّبا جهدا عرفانيا أكرث
فتضعف اإلفادة  .RELEVANCEولك َّن
هذا الذي ذكرناه ال يُلِ ُّم باإلشكال كامال،
فثمة مستوى ثان من التناول نراه ُمه اًِّم وهو
املتعلق بالتغيري الذي طرأ يف الدرس العرفاين
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عىل دراسة االستعارة وخاصة بعد ظهور كتاب فنحن "ال نعرف عقول اآلخرين مبارشة ولكننا
"االستعارات التي نحيا بها" (" Methaphorsنعرف تلك العقول بواسطة العبارات." 1
 ))1980( :"we live byلجونسون ( /1 )Johnsonاللغة مظهرا عرفانيا:
والكوف ( )Lakoffثم ما كان من تطوير لهذا
لعل أقدم تعريفات اللغة هو أنه أداة تواصل
َّ
التصور مع مارك تورنر Marck Turnerوجيل
فوكونيي  Gilles Fauconnierيف نظرية وتعبري وقد جرت عىل هذا التعريف دراسات
املزيج  .BLEND THEORYفمن املعلوم عديدة منذ اليونان إىل عهد غري بعيد حني
أ َّن االستعارة مل تعد وفق هذا التصور مامرسة انتهت البحوث يف اللسانيات العرفانية إىل
البليغ من املتكلمني يأتيها احتفاال باللغة أ َّن اللغة مل تعد يف املقام األول أداة تواصل
ومتيزا يف استعاملها .والجديد يف هذا السياق وإمنا هي "مظهر من النظام العرفاين يف كلِّيته
أ َّن االستعارة أصبحت مامرسة يومية بل هي وليست َملَكة مستقلة  "2وال وجود لــــ"عضو
مظهر عرفاين ومنط تفكري ورؤية للعامل وفق ذهني مخصوص باللغة ،فاللغة مثل سائر
األنشطة الرمزية إمنا هي وليدة نشاط َعرفني
إدراك املتكلم.
مركوز يف املولِّدة العرفنية العامة التي متثل
يف هذا اإلطار أردنا أن تكون املداخلة إسهاما نشاط الدماغ عضوا ماديا ." 3وهذا التطور يف
ومحاولة يف تحويل الدرس البالغي املتعامل مع
ترسخ إىل حدود
الدراسات العرفانية تجاوز ما َّ
نص أديب كامل من الحلية الجاملية واالستعامل الثامنينيات من أن اللغة "منوذج مستقل وعضو
املتميز للغة إىل كونه منط تفكري يعكس بنى ذهني منفصل عن التطور العرفاين لإلنسان
ثقافية وخطاطات للمجموعة اللغوية التي داخل املجتمع ."4
ت ِ
ُنشئ تلك االستعارة.
إ َّن الذي به منيز النحو العرفاين عن بقية األنحاء
ولك َّن هذا التحول يف الدرس اللساين عىل مستوى التي سبقته هو كونه يعترب اللغة ملكة ذهنية
التعامل مع االستعارة منط تفكري ال ميكن أن إدراكية تنقل تصوراتنا يف عالقتها بتجاربنا يف
يُفهم بعيدا عن بعض املفاهيم العرفانية منها حني أ َّن أغلب األنحاء السابقة جعل اللغة شكال
أ َّن اللغة مظهر من مظاهر العرفان وأنها ال أو مجموعة من القواعد والبنى الشكلية .ولعل
تُعبرِّ عن األشياء يف الواقع بقدر ما تعبرِّ عن من أهم ما ينتج عن اعتبار اللغة ملكة ذهنية
إدراك املتكلم لألشياء يف ذهنه ولذلك يختلف إدراكية تأكيد كون املعنى حركيا غري ثابت ألنه
ِّ
موقف متكلمينْ أو أكرث من املوضوع نفسه يرتبط بتصورنا للعامل املتغري واملحيط املتبدل
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تبعا لتغري واقعنا وتجاربنا وهذا ما يقودنا إىل
استخالصينْ :
* اللغة ليست قدرة مستقلة عن الفهم وإنشاء
املعنى.
* اللغة رمزية باألساس.
واللغة باعتبارها مظهرا من مظاهر العرفان
عند اإلنسان تقوم وفق تصور النقاكر
( )R.Langackerعىل بنيتني فونولوجية
وداللية تربط بينهام بنية رمزية وهي بنية
رابطة بني الفونولوجي والداليل بالبنية الرمزية،
وهذا التالزم بني البنى هو ما يوضحه النقاكر
يف الشكل التايل :5

ومعلوم أيضا أ َّن هذا اإلدراك ليس إدراك
األشياء منفصل ًة حسب سياقات معلومة بحيث
يكون لكل سياق معنى مفرد غ ُري مركب ،إمنا
األمر عكس ذلك متاما فالسياقات مختلفة
متباعدة واملعاين التي يعنيها العاين معقَّدة
الرتكيب لذلك ال يستطيع مهْماَ كثَّف أن يقول
كل ما يعنيه ،وعندها يحتاج
يف جملة واحدة َّ
إىل تقطيع الكالم وفق بنى سامها الدارسون
وحدة فونولوجية أو مقطعا أو كلمة أو مركبا
أو جملة حسب التدرج ،ولك َّن الجملة يف ح ِّد
ذاتها متثِّل تقطيعا ملا هو فوق الجملة .وعىل
هذا األساس فإ َّن اعتبار اللغة َملَ َك ًة عرفانية ال
يعني فقط نفي أن تكون اللغة عضوا ذهنيا
مستقال بل تعني أيضا رضورة الرتكيب يف
أغلب الحاالت أل َّن إمكانيات تركيب املعاين
وانضاممها ال متناهية ومن الثابت يف الدرس
البالغي قدميا ويف النحو الحديث أ َّن املعا َين ال
محدودة وأ َّن الكلامت محدودة.

 /2اللغة رموز ملا يف األذهان ال ملا هو يف العامل
د :بنية داللية /ف :بنية فونولوجية :∑ /بنية الخارجي» Meanings are in mind « :
رمزية
إ َّن دراسة اللغة عىل أساس كونها
[الوحدة الرمزية ثنائية األبعاد تربط بني بنى شكلية أوقف النحو يف كثري من مراحل
الوحدة الداللية (بعدها الداليل) والوحدة الدراسات اللسانيات دون املعنى إذ اعتربه
الفونولوجية (بعدها الفونولوجي)] 6
عصيا عىل االنضباط للدراسة باملعيار الشكيل،
ومعلوم أ َّن هذه البنية إمنا ُجعلت لتمثُّل والسبب يعود إىل مت ُّنع املعنى عن املطاوعة
اإلدراك الذي ال ميكن أن يلجه مخاطَ ُب َك ،الشكلية التي ميكن أن يظفر بها الباحث يف
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ما يتعلق بالرتكيب والرصف والترصيف وغري
ذلك من أبواب الدراسات اللسانية .وقد كانت
األنحاء كلُّها إىل عهد غري بعيد تبحث يف كيفية
إرجاع الكرثة إىل الوحدة أي إرجاع االختالف
الشكيل يف االستعامل اللغوي إىل "ألغوريتامت"7
أشبه ما تكون بالعمليات الحاسوبية املضبوطة
وهو التصور الذي يراه النقاكر من مبادئ
النحو األورتودوكيس (الكالسييك) إذ يقول:
"تتبنى النظرية األورتودوكسية فكرة كون اللغة
(أو النحو عىل األقل) توصف عىل أساس أنها
نظام ألغوريتامت " ،واستتبع ذلك يف النظرية
القدمية (األورتودوكسية) اعتبار النحو (أو عىل
8
األقل الرتكيب) منفصال عن املعجم والداللة
ونتج عن هذا االستتباع أ ْن َض ُعف االشتغال
عىل الداللة واملعنى عموما ،وهو أيضا ما
شهده النحو العريب قدميا ،فالنحاة العرب
مل يولوا املعنى كبري اهتامم ألنهم حرصوا يف
البداية عىل ما سموه "خوف ذيوع اللحن"،
يقول "متام حسان" معلِّقا عىل قيام الدراسات
اللغوية عىل تبديد خوف شيوع اللحن بتقويم
املبنى وضبط قواعده" :من هنا اتسمت
الدراسات اللغوية العربية بسمة االتجاه إىل
املبنى أساسا ومل يكن قصدها إىل املعنى إال
تبعا وعىل استحياء ." 9وهي النقائص التي
اعرتف بها الدارسون وأ ْولَ ْوا أهمي ًة إلرجاعها إىل
مجال البحث يف العالقة الرمزية التكاملية التي
بني الداللة والفونولوجيا ،من ذلك أ َّن تايلور
39

قد أوىل هذه املسألة عناية خاصة معرتفا أ َّن
من بني ما انشغل به يف كتابه "النحو العرفاين"
"إنصاف البنى الفونولوجية واملورفولوجية
وهي قضايا أُهملت لفرتة طويلة يف مجال
املقاربات الداللية يف اللسانيات العرفانية ."10
وقد انتهى هذا التصور بكثري من العرفانيني إىل
اعتبار اللغة باألساس رمزية وهو اعتبار قادهم
إليه االنطالق من وظيفة اللغة ببعديها العالمي
والتواصيل فالتواصل عرب الشكل العالمي
ليس سوى متثيل لإلدراك وفق البنية الرمزية
ببعديها الفونولوجي والداليل ،والبعد العالمي
يجمع تحته أشكاال لنصوص مختلفة (ملفوظة
أو مكتوبة) ،والبعد التواصيل يجذر النص يف
السياق والواقع فيك ِّون املن َج َز ال الجهاز.
أوصلنا البحث العرفاين إىل أ َّن غاية اللغة متثيل
ما يُد َر ُك يف أذهاننا ال متثيل العامل الخارجي
مبارشة ودليله من العامل الفيزيايئ سيولة الزمن
إذ تختلف بإدراكنا ولكن دورة األرض املحددة
للزمان ال تني عن وتريتها فقولنا األديب "طال ليل
العاشقني" ال مربر له فيزيائيا ولكننا نستملحه
ألنه يوافق منا هوى يف متشابه اإلدراك.
وعىل هذا األساس ميثِّل كالم مجموعة متكلمني
يف موضوع واحد أو كالم فرد واحد عن موضوع
ِ
وجهات نظ ٍر إدراكية
واحد بطرق مختلفة
مختلفة عن مواقف أو أشياء يف الواقع ،ووفق
هذا التصور نتجاوز الطرح البالغي القديم -

غري ُملْ ِغي َنه -فقد قام عىل اعتبار غاية اللغة
التبليغ واإلقناع ،والبحث العرفاين أوصلنا إىل أ َّن
غاية اللغة متثيل ما يُد َر ُك يف أذهاننا.
فاملتكلم إمنا يج ِّنب «  » profilingيف كل
عملية تلفظ ما يريد التعبري عنه من مجموع
وكل عملية
ممكنات املعاين يف موضوع واحدُّ ،
تجنيب تعكس وجهة نظر أي "الطريقة التي
نعتمدها يف النظر إىل اليشء أو إىل املشهد
 manière de voirولها ثالثة أدوار رئيسية:
 [هي] نافذة إشارية une fenêtre de "monstrationشبيهة كل الشبه بعملية
التأطري التي يقوم بها ملتقط الصور أو املصور
يف السينام فاملشهد وكذلك مكونات املشهد ال
يقع تعيينها أو اإلشارة إليها كاملة بكل جوانبها
وأبعادها وإمنا يقع اختيار جزء من املشهد أو
جانب من اليشء الذي نصفه أو نتحدث عنه.
 تسمح وجهة النظر أيضا بتنظيم عنارصاملشهد.
 تعرب وجهة النظر عن العالقة التي يقيمهااملتكلم بينه وبني املشهد الذي يصفه أو املدلول
الذي يعرب عنه فقد يتبنى املتكلم املضمون
الذي تعرب عنه عبارته كام يف قولك ال يحرتم
الطلبة هذا األستاذ وقد يعرب عن تحفظه بإزاء
ما يتحدث عنه فيقول مثال يعتقد هذا األستاذ
أن الطلبة ال يحرتمونه." 11

وتسمى الظاهرة التي مبقتضاها يبني املتكلم
وجهة نظره حول املشهد أو املوقف أو الوضعية
بنائية  construalوهي من جوهر العرفان
البرشي وهي التي تسمح بأن ت ُبنى الكيانات
سواء أكانت أشخاصا أم أشياء أم أحداثا بطرق
تختلف باختالف املتكلم ،يقول النقاكر" :ميكن
للمتأمل يف انتشار النجوم يف السامء أن يعبرِّ
عنها بطرق مختلفة :مجموعة من النجوم أو
كتلة من النجوم أو بقع من الضوء إلخ .وهذه
العبارات مختلفة دالليا فهي تربز البدائل
البنائية ملشهد ما عند املتكلم حيث تطابق
كل واحدة خصائصها املوضوعية املعطاة .كل
عبارة تفرض صورة ما مليدانها ،"12أي أ ّن امليدان
يعبرَّ عنه وفق التجنيب بطرق مختلفة حسب
اختيار املتكلم ولذلك ال يصح أن تُفهم العبارة
األخرية عىل أساس أن "كل عبارة تفرض صورة
مليدان ما" إذ عندها يكون كل ميدان مخصوصا
بصورة والذي عناه النقاكر هو وجوه التجنيب
مليدان واحد .وهذه البدائل البنائية مرتبطة يف
اختالفها"مبجال االختيار املعجمي والنحوي ."13
 /3املجاز واالستعارة بني الحلية البالغية ومنط
التفكري:
إن دراسة املجاز واالستعارة ال تخرج عن
التصور العام للغة من وجهة نظر عرفانية
والتي مبقتضاها تكون اللغة مظهرا من مظاهر
العرفان كام أسلفنا ومن كونها تعبريا عام يف
كتاب امل�ؤمتر
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األذهان ومن كونها "بنائية" ملوقف ما أو
معنى .وبعودتنا إىل الدرس البالغي قدميا ميكن
أن نتبني الفرق فقد بقيت البالغة يف الرتاث
العريب يف كثري من األحيان محكومة بفكرة
تحويل استعامل من حقيقة إىل غري ما ُوضع له
فهي تلوين وتزيني واختصار ولكنها يف الطرح
العرفاين صفة لإلدراك الذهني إذ نفهم شيئا
وندركه عىل أساس مجال آخر أو يشء آخر
فهي عملية عرفانية متصلة بالقياس الذي
عمل الواعيا يف ذهن كل منا .ويف سياق نظرة
القدامى للمجاز واالستعارة يُعترب الجرجاين
مط ِّورا للنظرية من حيث التصور ال من حيث
عالقة اللفظ باملعنى أي أنه تجاوز الرأي القديم
الذي يعترب االستعارة نقل اسم عن يشء ليثبت
أنها "ادعاء معنى االسم ليشء  "14والفرق بينهام
أن النقل من أمر اللفظ واالدعاء من أمر املعنى
يقول الجرجاين" :وإذا ثبت أنها ادعاء معنى
االسم لليشء علمت أن الذي قالوه من أنها
تعليق للعبارة عىل غري ما ُوضعت له يف اللغة
ونقل لها عام ُوضعت له كالم قد تسامحوا فيه
ألنه إذا كانت االستعارة ادعاء معنى االسم مل
يكن االسم مزاال عام ُوضع له بل مق ًّرا عليه." 15
وقد يكون ما بلغه القرطاجني بحكم تأخره
الزمني من ربط االستعارة والتشبيه باملحاكاة
درجة من درجات إدراك كون هذا الرضب من
القول إمنا يقوم عىل متثل شبه بني مجالني لكن
املجالني اللذين عناهام ليسا مبعنى امليادين
41

العرفانية «  » cognitive doamainsبل
مبعنى تقسيم املوجودات إىل وجود حيس
وآخر مجرد بدليل أنه استحسن تشبيه املجرد
باملحسوس .واعتُربت "محاكاة املحسوس بغري
املحسوس قبيحة ألنها تعسرِّ الفهم فال بد يف
املحاكاة أن يكون املحايك أشد متكنا يف املعرفة
والطبع والعقل من املحاىك وأشهر يف الصفة
من املوصوف ." 16ونتج عن هذا التصور
املحكوم بشأن اللفظ اشرتاط تبني اإلعجاز
القرآين برشوط االطالع عىل التقعيد فبقي األمر
موكوال إىل الضليع.
ولكن اعتبار االستعارة كام يف الطرح العرفاين
تفاعل اإلنسان مع املعيش من تجاربه ومظهرا
عرفانيا -ميكن أن نفهم من خالله عالقة
اإلنسان مبا يحيط به -يجعل االستعارة يومية
تقودنا إىل فهم أمناط تفكري مجتمع ما ،وهو
ما ميكن أن نتبني أثره جليا يف وجود أشكال
من االستعارت الجديدة التي ميكن أن تعرب
عن واقعها دون غربة .ولعل فهم االستعارة
هذا الفه َم يجعلها يف تحصيل التصور متاما
كالحواس التي يستقي منها الذهن معلومات
يح ِّولها إدراكات .وإذا كانت إدراكاتنا النابعة
من حواسنا قد تختلف من إنسان إىل آخر
وذلك باد يف املوقف من صورة أو وجه هل هو
جميل أو متوسط الجامل مثال ،فإن االستعارات
أيضا تختلف باعتبارها توازي الحواس يف إدراكنا
لألشياء واملواقف والعامل ،وبذلك ميكن أن نفهم

اختالف االستعارات بني الثقافات واختالفها بني
العصور يف الثقافة الواحدة.
كانت نظرية "الفضاءات الذهنية MENTAL
 SPACESلفوكونيي محطة مهمة يف تاريخ
اللسانيات وقد تطورت نظرية الفضاءات
الذهنية مع فوكونيي وتورنر إىل نظرية املزج
 Blendالتي تتم عرب فضاءات ذهنية .ويُقصد
بالفضاءات الذهنية املمكِّنة من عملية املزج ما
يحدث يف ذهن املتكلم من تجميع ملعلومات
تكون يف الفضاء الجامع الذي يتم من خالله
إسقاط لفضاءين دخلني ليصل مستعمل اللغة
إىل بناء فضاء مزجي بني الفضاءين الدخلني
وتكون عنارصه هي منخول ما تشابه يف
الفضاءين الد ْخلني وفق عملية إدماج تصوري
قائم عىل االنتقاء ،وبذلك فسرَّ فوكونيي وتورنر
كيف ينشأ املعنى من معطيات أولية بسيطة
تُركَّب داخل فضاء مزجي وبهذه النظرية
استطاعا أن يفرسا عملية إنشاء املعنى القائم
عىل املجاز واالستعارة عىل ح ٍّد سواء تفسريا
مختلفا عن التصور التقليدي ومختلفا أيضا
عن تصور الكوف وجونسون كام سرنى يف
الباب األخري عند تحليلنا االستعارات الواردة يف
النصوص املحكية .ويف الرسم التايل بيان لعملية
املزج:

متثل الدوائر فضاءات:
•	

الفضاء الجامعGeneric Space :

الفضاء الدخلinput (espace :
•	
)d’entée
•	

الفضاء املزيجBlend :

من خالل الفضاءين الد ْخلني ينتج الفضاء
املزيج عرب عملية انتقاء دقيقة ترتك جانبا ما
ال ميكن أن يكون له دور يف الفضاء املزيج،
ويتأسس املزيج من معلومات موجودة يف
الفضاءيْن ال َّد ْخلينْ يف ضوء الفضاء الجامع و"يف
املزيج يتم إسقاط بنى الفضاءات الذهنية
الدخل عىل فضاء ذهني مزيج ،يكون اإلسقاط
انتقائيا… االستدالالت والحجج واألفكار
املط َّورة يف املزيج ميكن أن يكون لها تأثري عىل
عرفاننا ،تقودنا إىل تغيري الفضاءات الدخل
األصول وإىل تغيري نظرتنا للمواقف املثارة." 17
ومن هذا املنطلق ميكن أن يكون تطعيم
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الدرس البالغي عند التالميذ بهذا التصور
الجديد لالستعارة سبيال لتغيري فهم املدونة
القدمية والنصوص املعامل ومنها النص القرآين
ونحن أحوج ما نكون إىل تجديد التعامل معه
أمام زحف الفكر املتطرف .ويف هذا السياق
نرى أن ما تعلق بالنص القرآين من اشرتاط
إتقان علوم العربية لفهمه مل يكن حجر عرثة
أمام عامة الناس لفهم القرآن بسبب صعوبة
متكن كل الناس من الناحية التقعيدية للغة بل
كان ألن هذه القواعد كانت يف غالب متثلها
متعلقة بالجانب الشكيل للغة .ورغم الحرص
عىل تبيان رشوط اإلعجاز بقي األمر منشدا إىل
االنطباع يف كثري من األحيان "وظهور اإلعجاز يف
الوجوه التي نبينها يكون باجتامع أمور يظهر
بها للنفس أن الكالم من البالغة يف أعىل طبقة
 "18فهذه األمور نكرة يف الشاهد وإمنا كانت
سبب اإلعجاز ألن اإلعجاز تمُ ثل عىل أساس
بلوغ املنتهى يف اليشء.
ولكننا نرى أن مام يفك قيد اشرتاط إتقان
علوم العربية لتبني اإلعجاز كو َن قواعد النحو
والبالغة واستعامالت العرب إمنا كانت بعد
أن كانت االستعامالت ،فالحقيتها وإن كانت
تنضبط لالحق ال تنضبط للسابق الذي فهم من
النص دون قواعد ما فهمه الالحق بقواعده،
وقد اتصل هذا القيد بقيد آخر هو اعتبار
اللغة العربية أفضل اللغات (رأي ابن حزم)
ومن مثة انغلق النص عىل أمة كانت يف نظر
43

منظري هذا الرأي خري أمة أُخرجت للناس
بفضل رشف عربية قرآنها ال بإنسانية خطابه
وصالحيته للحضارة اإلنسانية كاملة .وهذا
القيد وإن حاول بعض املتقدمني الفكاك منه
بقي حجر عرثة ألن الخطاب القرآين مل يُدرس
يف ضوء قدرات ذهنية عرفانية ليست اللغة
إال أحد مظاهرها ومتى ُولج القرآن من هذه
الناحية كانت صالحيته لالنفتاح عىل اإلنساين
أوفر حظا.
يف املدونة العربية اإلسالمية من الرثاء يف تناول
املجاز القرآين ما يشهد عىل كونه مثل مبحثا
مهام من خالله ولج الباحثون مجاالت مختلفة
لعل أهمها الحرص عىل تأكيد اإلعجاز البياين
للقرآن لكنها تتعامل مع الظاهرة من املنظور
املألوف بيانيا كام هو معلوم .وتلتقي أغلب
هذه الدراسات يف كون القرآن قد اتخذ من
املجاز سبيال للربهنة عىل إعجازه ،وميكن أن
يطمنئ الباحث إىل أن "قدرا كبريا من املعاين
املجازية يف القرآن ينتمي إىل مفهوم مركزي هو
مفهوم الدين ،" 19ذلك أن "الدين هو املفهوم
املجرد املركزي األكرث تهيؤا يف القرآن ألن يقع
بناؤه من خالل تصورات أو بنى تصورية أقرب
20
إىل واقع العريب وتجربته الجسدية والثقافية
" .وقد ورد التعبري عن "املجاالت املصدر يف
القرآن تارة بواسطة ألفاظ منتمية إىل املستوى
القاعدي للمقولة كأن يعرب عنها بالتجارة أي
البيع والرشاء والربح والخسارة وتارة أخرى

بواسطة ألفاظ متصلة بتجاربنا الجسدية الذهنية ال محدودة فـــــ"التلفظ هو بناء
الفضائية مثل التعبري عن اإلسالم باالستقامة فضاء وزمان وهو توجيه وتحديد لشبكة من
والكفر باالعوجاج أو التعبري عن اإلميان بالعلو القيم املرجعية." 23
بالسفَل وهو ما
والكفر َّ
يطلق عليه يف االصطالح وهذه الخطاطات التي تنبني بها األفكار
21
".
العرفاين بخطاطات الصور
واملعاين وبها يفهم املتقبل كالم الباث تحرض يف

ولتيسري فهم هذه االستعارة ميكن أن نتوسل الجملة والنص عىل حد سواء ولذلك فإن فهم
مفهوم الخطاطة عند تايلور Taylorففيه استعارة إمنا يعني يف ما يعنيه فهم منط تفكري
والذي هو نتاج سياق ومقام وهو ما يؤكد أن
يكشف أ َّن االستعارة يف:
اكتساب لغة ما متالزم مع اكتساب الثقافة
 أنا يف الغرفة.وذلك ما انتهى إليه بعض الدراسات الحديثة
 أنا يف اضطراب.يف مجال األنرتوبولوجيا اللسانية:
قامئ ٌة عىل الخطاطة الحاوية فالغرفة يف املثال "درست البحوث يف مجال االنرتوبولوجيا
األول حاوية ملن هو كائن فيها واالضطراب يف اللسانية اللغة املستعملة عند األطفال
املثال الثاين وقع متثُّله عىل أساس كونه حاوية واملستعملة معهم يف التواصل االجتامعي
أيضا وهذه الخطاطة عملية عرفانية مبقتضاها باعتبارها مصدرا للفهم واالندماج االجتامعي
ينشئ الباث املعنى فيتقبله السامع أو القارئ وانتهت إىل أن األطفال يكتسبون اللغة
وفق الخطاطة نفسها ولوال اتحاد القدرات والثقافة معا يف معالجة مندمجة ." 24ولذلك
العرفانية المتنع الفهم ،فلو أردنا أن نخاطب يرى الزناد أن السياق مهم يف تبني الخصائص
إنسانا بقولنا "أنا يف ذرة" لكانت الجملة الحنة اللغوية لخطاب ما فـــــــ"هو حارض يف إطار
من وجهة نظره لعدم القدرة العرفانية عىل التجربة االجتامعية املكونة للمعرفة الجامعية
متثل الذرة وهي األصغر حاوية لألنا الذي هو عىل درجاتها املعلومة يف اتصالها باملحيط." 25
األكرب ولو قلت "أنا يف هذا العامل ذرة" َّ
صح ويرى "فان ديك" أنه "أن تفهم خطابا ال يفرتض
االستعامل ألن احتواء األكرب لألصغر جرى معرفة اللغة فقط بل معرفة العامل أيضا ."26
عىل مألوف الخطاطة التي يف ذهن اإلنسان .ولعل يف هذا االستنتاج ما يسمح بإقرار كون
كل يشء فكثري مام
وقد أكد جونسون أن كثريا من عالَمنا املد َر ِك النص مهام قال ال يقول َّ
يف أذهاننا مبني وفق عدد صغري محدود يقوله موكول إىل غري ما هو لساين ،ولذلك يرى
من الخطاطات الصورة . 22ولكن الفضاءات
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"سرببر وويلسون" أن الباث "ينتج خطابا يشَ فِّر ضامن اإلفادة .وميكن أن نتوسل لتحقيق ذلك
ما ييل:
جزءا من املعنى ال املعنى كله." 27
 تجاوز االجتزاء بتوفري مدونة نصوصخاتـــــمة:
تتناسب مع الظواهر اللغوية كلها.
عىل هذا األساس ميكن أن نطمنئ إىل فكرة كون
اجتزاء أمثلة لالستعارة أو للمجاز أو للتشبيه  -محاولة تجاوز شكلنة الدرس اللغوي
والنظر يف إمكانية دمج النشاطات.
من سياقاتها يف الدرس البالغي إمنا ميثل يف
جانب تعطيال لفهم منط تفكري تلك املجموعة  -الكف عن طرح السؤال اللغوي مجردا عن
اللغوية ،وإضافة إىل ذلك نرى أن تدريس
الفهم يف كل املستويات اإلدماج.
البالغة وفق التصورات العرفانية الجديدة
كنظرية الفضاءات الذهنية لفوكونيي ونظرية  -التكثيف من التامرين اإلنشائية يف الدرس
اللغوي.
املزيج التي طورها فوكونيي وتورنر قد يكون
أيرس للمعلم واملتعلم عىل حد سواء ألن مدار  -تطعيم درس االستعارة ببعض املفاهيم
اشرتاكهام القدرات العرفانية املوزعة بني التأثري
العرفانية املتعلقة بكون االستعارة منط
العرفاين الذي يجب أن يكون كثيفا والجهد
تفكري وكذلك املجاز والكناية وغريها من
العرفاين الذي يكون تبعا لذلك قليال ويف ذلك
أمناط التفكري.
الهوامـــــ�ش
 - 1ح ّمود جامل« :املنعطف اللغوي يف الفلسفة املعارصة برتراند
رسل منوذجا» :ص.229 :
:P 2008( :Frank Boers and Seth Lindstromberg -2
Language and linguistic behaviour is an « :)11
integral part of cognition as a whole, and not a
»separate and unique faculty
 -3الزنَّاد لزهر :النص والخطاب» :ص.22 :
He (Fodor « )261 :P :1999( :Andrew N. Meltzoff -4
(and the other modularity-nativists have ))1983
argued that language is a separate module, an
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independent “mental organ,” that does not
grow from social-cognitive development. It
has its own independent origins On the other
have )1962( and Vygotsky )1962( hand, Piaget
argued that language emerges from nonverbal
.».cognitiveand social development in infancy
 5الشكل منقول عن النقاكر عربنا ما بداخله وأبقينا عىل
الرمز (∑) الدال عىل البنية الرمزية والعالقة بني البعدين
الفونولوجي والداليل:
6

.)15:P 2013( .Langacker Ronald W

.86 : ص:» «املعنى املحال يف الشعر:املبخوت شكري- 17
:)Fauconnier (GILLES) and Turner (MARK - 18
In blending, structure from« :)133:P 1998(
input mental spaces is projected to a separate,
«blended» mental space. The proiection is
selective(…) Inferences, arguments, and ideas
developed in the blend can have effect in
cognition, leading us to modify the initial inputs
and to change our view of the corresponding
.»situations
 «النكت يف إعجاز القرآن» ضمن «ثالث رسائل يف:الرماين- 19
 تحقيق أحمد صقر دار املعارف القاهرة:»إعجاز القرآن
.1968
.7:ص:» «التصورات املجازية يف القرآن: موقو عفاف- 20
8:ن ص.م- 21
.9 :ص:»ن.م- 22
Johnson« :)107:P 1987( .Langacker Ronald W - 23
has argued that quiet a lot of our )1987(
conceptual world is structured according to a
›small number of what he calls ‹image schemas
.«
Enoncer, c›est « )4:P 1999( Antoine Culioli -24
construire un espace et un temps, orienter,
déterminer, établir un réseau de valeurs
.» référentielles
Studies in linguistic « : )163 : P 2014( : Dan Mina 25
Ochs ; 1984 anthropology (Ochs and Schieffelin
treated the language )1990 Schieffelin ;1988
used both by children and to children in social
interaction as a resource in understanding and
socialization and have shown that the children
acquire language and culture together through
”an integrated process
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Symbolic« :)12-11:PP 1988( .Langacker Ronald W -7
units are « bipolar », consisting in the symbolic
relationship between a semantic unit (its
«semantic pole ») and a phonological unit («its
.»)»phonological pole
Orthodox theory holds“ :)4: P 1988( :Langacker 8
that language (or at least grammar) is describable
.”as an algorithmic system
:)4: P 1988( :Langacker 9
.12 : ص:» «اللغة العربية مبناها ومعناها: حسان متام10
P: xi): «A particular 2002( )TAYLOR (JOHN. R 11
concern was to do justice to phonological and
morphological structure, topics which are largely
ignored in more semantics-focused approaches
.»within Cognitive Linguistics
 ص:» «مدخل إىل النحو العرفاين: بن غربية عبد الجبار12
.53/52:ص
A speaker“ :)61:P 2002( .Langacker Ronald W 13
who accurately observes the spatial distribution
of certain stars can describe them in many
distinct fashions: as a constellation, as a cluster
of stars, as specks of light in the sky, etc. Such
expressions are semantically distinct; they
reflect the speaker›s alternate construals of the
scene, each compatible with its objectively given
properties. An expression is said to impose a
.particular image on its domain
Our ability“ :)107:P 1987( .Langacker Ronald W -14
to impose alternate structurings on a conceived
phenomenon is fundamental to lexical and
.»grammatical variability
.278: ص:» «دالئل اإلعجاز:الجرجاين عبد القاهر- 15
.280: ص:» «دالئل اإلعجاز:الجرجاين عبد القاهر- 16

P : ix ): « An 2012( : Sperber and Wilson - 27
apparently more realistic view is that the speaker
typically produces an utterance which encodes
.» some, but not all, of her meaning

.41 : ص:» النص والخطاب: الزنَّاد لزهرUnderstanding «)61:P 1985( .Van Dijk Teun A -26
discourse not only presupposes knowledge of
.» the language, but also knowledge of the world

امل�صادر واملراجــــــــــــــع
.1999 ,l›enonciation». Editions OPHRYS
Semantic Deviations of« 2014 : Dan Mina
Number Names» in «Deviation(s) Proceeding
of English Department and LAD International
Edited by Mounir ,2011 April 8-7-6 Conference
University of Sfax 2014 Guirat and Mounir Triki
,/ Faculty of Arts and Humanities

	•

:Fauconnier Gilles and Turner Mark

	•

Conceptual Integration Networks” in“ .pp ,1998 )2( COGNITIVE SCIENCE Vol22
.87 1-133
2008 :Frank Boers and Seth Lindstromberg
How cognitive linguistics can foster effective«
vocabulary teaching» / Cognitive Linguistic
Approaches. to Teaching Vocabulary and
by Walter de 2008 Phraseology/ _ Copyright
.Berlin 10785-Gruyter GmbH & Co. KG, D

	•

:Langacker Ronald W

	•

An overview of Cognitive Grammar” in“
“Topics in Cognitive Linguistics” / A view of
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.1968
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	•

تعليم اللغة العربية يف املدار�س الدينية الإبتدائية يف كرياال
 :منهجه و�أ�ساليبه (درا�سة على منهج جلنة تعليم الدين
الإ�سالمي لعموم كرياال)
يو�سف علي ان

(طالب الماجستير ،قسم اللغة العربية ،جامعة كيراال ،تروننتبرم)

أنحاء العامل برسعة مدهشة بنتيجة الرحالت
متــــهيـــد
تنال أية لغة مكانتها وشهرتها بكرثة املتواصلة للعباقرة الباهرين اصحابا للنبي صل
إستخدامها ووسعة تبادلها بني الشعب يف العامل .الله عليه وسلم والتابعني وتابعيهم اىل هذه
ال يزال كثري من العلامء اللغويني يلجؤون اىل األماكنة املتنوعة.
الوالية الهندية "كرياال" أحد من
اللغة الرائعة بوسعتها بالنطق والكتابة يف كثري
من املجاالت اىل اللغة العربية .ومن املعروف الواليات التي حظيت بحضور اللغة العربية يف
جدا أ ّن هذه اللغة قد نالت شهرته بإعارة زمنها األولية من أيادي التجار العرب وعالقاتهم
اإلهتامم بها من إنزال القرآن الرشيف فيها املتتابعة بهذه األرض .وبذا صارت هذه الوالية
وتفسري األحاديث النبوية .كام يوجد من أقوال سطحا واضحا إلنتشار اللغة العربية وتدريسها
النبي صل الله عليه وسلم " :أنا أفصح العرب" 1ومترينها عرب كثريا من الكليات واملعاهد
 .نرى هذا يف رواية أخرى مثل هذا " أنا أفصح األخرى .تعليم اللغة العربية يف كرياال عرب عرشة
آالف من املدارس وألوف من الكليات العربية
من نطق بالضاد".
إ ّن اللغة العربية وإنتشارها الرسيعة والجامعات تحت اللجنات املختلفة واإلدارة
مهدت دربا إليصال كثري من األشخاص اىل الحكومية وغري الحكوميةّ ،
تدل القدح املعلىّ
ّ
محبتها بعدما فهموا املادة التي ضمنها اللغة باللغة العربية من أهل هذه الوالية العظيمة.
ّ
ّ
ّ
هذه ال ّدراسة التي موضوعها عىل
العربية .وتبعا لهذا صارت اللغة العربية
وأدبها جزءا مهماّ للمنهج يف املدارس والكلّيات "تعليم اللغة العربية يف املدارس الدينية
والجامعات واملعاهد العليا األخرى يف شتي اإلبتدائية يف كرياال  :مناهجه والتح ّديات"
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ترتكز عىل التع ّرف عىل املناهج واألساليب التي وتجار العرب الذين قدموا كرياال هم الذين
يستخدمها يف تعليم اللغة العربية يف املدارس جاؤا بهذه اللغة إىل هذه البقعة أوال وتكلموا
اإلبتدائية تحت جمعية العلامء لعموم كرياال بها يف أسواقها قبل اإلسالم .حقيقة ،بحسب
املعروفة بإسم سمستا كرياال جمعية العلامء .أقوال املؤرخني كثري من اآلراء قد نالت يف
الصحف التاريخية يف أسلوب شتى.
أهداف الدّ راسة
•	 التعرف عىل املناهج التي تستخدم يف
تلعيم اللغة العربية يف املدارس اإلبتدائية
•	 البحث عن املناهج التي تستخدم يف
تعليمها وتسلّم املناهيج املختلفة األخرى
من العلامء اللغويني الذين يف الدول
األخرى

بعد قدوم اإلسالم صارت هذه اللغة العربية
نقطة مه ّمة وجزءا قيّام يف قلوب الكريليني.
ال اخطأ بقويل هذا أن إنتشار اإلسالم يف
آفاق العامل تسبب يف إنتشار اللغة العربية
يف النواحي املختلفة للعامل .هذه البقعة التي
نحن بصددها من أوائلها.

جمعية العلامء لعموم كرياال وفعالياتها
•	 اإلخبار عن إعارة إهتامم والية كرياال التعليمية
بتعليم اللغة العربية وتوسيعها
جمعية العلامء لعموم كرياال جمعية
•	 التعرف عىل فعاليات جمعية العلامء أوىل أسست بأياد العلامء التقليديني سنة
لعموم كرياال يف إستخدام نرش اللغة 1926م بأن يستهدف تعزيز املسلمني الكريليني
العربية من مدارسها اإلبتدائية بني الطلبة دينيا وتعليميا .كان السيد عبد الرحامن با
الكريليني
علوي أول رئيس لهذه الجمعية ،وقد عينّ
بانكل أحمد كتي املصليار أبوالحق محمد عبد
اللغة العربية ووالية كرياال
الباري املصليار يك يم عبد القادر املصليار يك
قد حظيت والية كرياال بإرتباط اللغة العربية
يب محمد مريان مصليار نوابا للرئيس ويب وي
قلبيا منذ القرون بقدوم العرب اىل هذه
محمد املصليار يب يك محمد املصليار أمناء
األرايض املقدسة عىل دين اإلسالم .قدوم
لهذه الجمعية يف أول الحني.
اإلسالم يف بداية القرن السابع نفسه اىل والية
لجنة تعليم الدين اإلسالمي لعموم
كرياال وعالقة العرب التجارية قد ش ّدت ارتباط
هذه الوالية بثقافة العرب ولغتهم وتقاليدهم .كرياال لجنة أوىل اسست سنة 1951م تحت
جمعية العلامء ليتعامل يف األمور التعليمية
كتاب امل�ؤمتر
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و"لسان القرآن" و"التجويد" و"التاريخ" مفي
شتى الصفوف بحسب عقول الطلبة الذين
صف .وكذلك املنهج الذي
يتعلمون يف كل ّ
ض ّمنها لجنة تعليم ال ّدين اإلسالمي لعموم
كرياال يف الصفوف األوىل الثالثة تج ّر قلوب
الطلبة اىل الخلفية األساسية اىل تعليم اللغة
العربية وبعد ذلك القرآن الكريم واألحاديث
النبوية.

وليرشف عىل الفعاليات التي تساعد مجال
التعليم .تنصح املادة  2يف دستور الجمعية
مثل هذا " :هذه اللجنة تنرش التعليم الديني
وتدعمه ،ومع ذلك تفعل يف إنتشار التعليم
املا ّدي الذي ال يخالف القواعد ال ّدينية
وقوانينه" .اآلن تأسست أكرث من 9500مدرسة
دينية و1013810من الطلبة و100000من
األساتذة طوال والية كرياال ومتلناد وكرنادكا
والدول الخليجية .هذه املدارس والكلّيات   إستخدام "عريب مليامل" منهجا أوليا يف تعليم
ترشف عىل تعليم العلوم الدينية وتعليم اللغة العربية
اللغة العربية بأن إستخدم األساليب الرائعة
يعرف "عريب مليامل" منهجا للغة تكتب
واملناهيج اإلبداعية.
2
فيه اللغة الكريلية يف اللغة العربية  .ال
منهج لجنة تعليم الدين اإلسالمي لعموم يتمكن ان يكتب  28حرفا يف اللغة العربية
كرياال ونظامها يف املدارس اإلبتدائية
عىل اللغة امللياملية التي لها  58أو  59حرف.
يق ّدم التعليم الديني تحت لجنة تعليم الدين حينام نأخذ بعض األمثلة يف الحروف امللياملية
قسمت الصفوف اىل الطبقات مثل F G sF H Hm Hu J K L M N O R U
اإلسالمي بأن ّ
املختلفة ،حيث يفتح اآلفاق للمعلومات من  V W ] c f gفنفهم أ ّن ليس للغة العربية
الصف األول اىل الصف الثاين عرش ،بحسب حروفا الئقة بكتابة هذه الحروف .بحسب لغة
عمر الطلبة املتنوعة .يبدأ التعليم يف املدارس "عريب مليامل" هذه الحروف التي يف لغة املليامل
الصف تكتب بأن أضاف اليها الرموز أو النكتات تحته
يف خمس عمر الطلبة بأن نسبه يف
ّ
األول .ليص هذا املنهج محصوارا يف تعليم اللغة أو فوقه .مثاال :إذا أراد الشخص أن يكتب حرفا
العربية فقط ،بل متتد ضخامة هذا املنهج اىل يف اللغة امللياملية " " Nمل يتمكن له ان يختار
املجاالت املختلفة التي ال مندوح ألي طالب الحرف االئق به وبذا يضيف اىل حرف "ج"
ان ينال هذه الفنون كلها لينضج حياته يف النكتتني أيضا جوف "ج" بحسب قوانني لغة
أكمل شكله .من الكتب التي وضعتها اللجنة "عريب مليامل".
يف منهجها "األخالق" و"العقيدة" و"الفقه"
مل يتحدد الوقت لطلوع لغة "عريب
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ويستطيعون ان يفهموا القواعد والقوانني للغة
العربية مثل الرصف والنحو والبالغة وغريها .لو
أراد املعلّم هنا ان ميارس بتعليم اللغة العربية
لألطفال بإستخدام الكتب التي قد صدرت يف
اللغة العربية لصعبت هذه املامرسة لألطفال
خصوصا يف الصفوف اإلبتدائية.

مليامل" يف كرياال ،لكن بحسب التقارير واآلراء
من املؤرخني أن هذا املنهج طلع يف أرض والية
كرياال بعدما تأسس املسلمون كلهم أمة واحدة
وحان الظرف إليصال الدراسة الدينية والعلوم
اىل الناس العوام .بحسب فكر للكاتب امللياملي
املشهور "اضور اس برميرش بضا" أن لهذا املنهج
"عريب مليامل" تاريخ لستة مئة .3يقول املؤرخ
املشهور اآلخر "او ابو" نكشف أ ّن منهج "عريب
مليامل" قد ظهر منذ القرن التاسع حينام نحلل املقدورات التي تستخدم يف تعليم اللغة
العربية :نظرة فردية
بعض الحقائق التي تتعلّق به. 4
مت ّر املناهج لتعليم اللغة العربية يف
فهنا لجنة التعليم الدين اإلسالمي تحت
5
جمعية العموم كرياال تستخدم منهج " عريب املدارس اإلبتدائية ببعض املقدورات الخاصة ،
مليامل".أول خطوة من الخطوات لتعليم اللغة وهي:
العربية من الصفوف .املعلّمون يستخدمون  )1اإلستامع
بالكتب التي يف "عريب مليامل" لتعليم األصول يف
مي ّهد املعلّم هنا دربا إلستامع كرثة من اللغة
اللغة العربية واملواضيع األخرى مثل "األخالق"
العربية للطلبة ،يعطي هذا اإلستامع التدريب
و"العقيدة" و"الفقه" و"التجويد" و"التاريخ" الاّ
الواضح لألذن والدماغ.
الكتاب "لسان القرآن" الذي يستخدم لتعليم
اللغة العربية متاما .يف هذا املنهج يتواصل هذا  )2التحدّ ث
األسلوب من الصف األول اىل الصف السابع" .يعترب هنا بتلفّظ األلفاظ والحروف ،عندما
الصف العليا يصري تلفّظ الجمل
وبعد هذا تستخدم الكتب التي قد أع ّدت يكون هذا اىل ّ
يف اللغة العربية لتعليم اللغة العربية نفسها ومامرسة الحوارات .بل يرشف األستاذ عىل
واملواضيع األخرى اىل الصف الثانية عرشة.
التد ّرب الشفوي يف الصفوف اإلبتدائية كثريا.
ا ّن اإلستخدام ل"عريب مليامل" يف تعليم  )3القراءة
األطفال يف املدارس اإلبتدائية تعطي الخطوة
الواضحة ألن يفهموا كل خلفيات اللغة العربية تشتمل هذه املرحلة القراءة التفكّرية والقراءة
عىل الصورة والقراءة الجهرية
كتاب امل�ؤمتر
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هوالء الطلبة .بحسب منهج لجنة تعليم ال ّدين
 )4الكتابة
هنا يحرض األستاض عىل الطالب يف الصف اإلسالمي لعموم كرياال انها اع ّدت ثالثة كتب
ّ
الصف األول) ان يقوم بالصورة لتعليم اللغة العربية وخلفياتها .وهي: 6
اإلبتدايئ (
ّ
تفهيم التالوة (الجزء األول)
املختلفة والكتابة يف دفرت "النسخ" قبل ان •	
تفهيم التالوة (الجزء الثاين)
يعلم كتابة الحروف العربية .حينام يعتني •	
الطالب بالكتابة يف دفرت "النسخ" يف اإلهامل
دروس عريب مليامل
وعدم الرسعة يصري يده مالقا بكتابة الحروف •	
الواضحة.
كتاب "تفهيم التالوة" (الجزء األول)
ميتلك الطالب العنارص الها ّمة عرب هذه املهارة،
هذا الكتاب قد كان أع ّد ليس معتمدا
يعني هذه العنارص تجعل كتابته كتابة جذّابة ،عىل ترتيب الحروف أ  ،ب  ،ت...إىل اآلخر،
منها:
بل ترتّب بحسب األفكار املختلفة .القسم
األ ّول لهذا الكتاب كان ترتب بحسب ثالثة
• الجامل
أفكار ،وهي :البيت ،والبستان ،وجسمنا .حينام
•الرسعة
يتعرف الطالب عىل هذه األفكار يتمكن من
تعرف وتعلم األلفاظ وحروفها التي تتعلق
•اإلتساق
بها أ ّوال .يحس األستاذ بهذا املنهج الخاص بأ ّن
•الوضوح
هذه الحروف واأللفاظ تصري مستقرا وجامدا
•وحدة الشكل (هذا منوذج للكتابة التي ال وتأثرا يف أذهان الطلبة األصغار كثريا من إيصال
تجتمع األساليب املختلفة يف زمن واحد) أذهانهم اىل حروف اللغة العربية مبارشة.
املناهج التي يستخدمها األستاذ لتعليم اللغة يف كتاب "تفهيم التالوة" قد أضيف سطري
العربية يف الصفوف املختلف
بعض الحروف تحت كل وحدة بال لون .حينام
يل ّون الطلبة فيها باألقالم أو أقالم الرصاص
 )1الصف األول
تتأكّد هذه الحروف يف أذهانهم .وبذا أوجب
ميارس األستاذ بالتعليم يف للطلبة الذين لهم
منهج لجنة تعليم الدين اإلسالمي لعموم كرياال
خمسة أوستة ( )6-5أعامر .فيستخدم األستاذ
للطلبة الذين يف الصفوف السفىل ان يجيؤا
الحكامت واملناهج واألساليب التي تليق بعمر
بأقالم الرصاص اىل املدرسة .7
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مثال التعليم عرب الوحدات يف الكتاب
الوحدة األوىل " :هذا بيتي"

•	 ينشد األستاذ هذا البيت أيضا مح ّركا
جسمه من هنا اىل هناك.

يبدأ كتاب "تفهيم التالوة" ببيت اسمه •	 بعد هذا ينشد الطلبة سطرا بعد السطر
يف البيت متمتعني وفرحني.
"هذا بيتي" ليصب أفكار األلفاظ والتعابري
واألشكال للغة العربية اىل أذهان الطلبة بال •	 ينتبه الطلبه اىل األلفاظ ووضوحها
ومعانيها حينام يلفظها األستاذ.
إعتبار تعليم الحروف العربية يف أول الوقت.
هذا بيتي

8

بيتي بيتي تحت الوادي
أدب فيه وأيب أ ّمي
ألعب فيه أفرح فيه
هذا بيتي أمدح بيتي
ينبه املعلّم الطلبة عن خصوصيات البيت
لكل طالب،
األعضاء فيه واألشياء فيه بأن سأل ّ
يس ّبب هذه الفعالية إليصال أذهان الطلبة اىل
الوحدة مبارشة مع الحامس والرغبة .ميارس
الصف حينام يد ّرس
األستاذ باألمور الخاصة يف ّ
هذه الوحدة.وهي:
•	 يقول األستاذ بعد هذه األسئلة للطلبة:
ننشد بيتا عن البيت ،الستم مستع ّدين؟ يف
هذا الحني يجيب الطلبة الذين يف حامس
األسئلة السابقة من األستاذ :نعم ( ينشد
األستاذ بنفسه البيت الصغري يف الكتاب
أوال)

•	 بعد التدريس ينظرون اىل صورة البيت
ويقولون عن بيوتهم واألشياء فيه .ميارس
األستاذ بعده بقول كل الطلبة عن البيت
كثل هذا:
"بيتي كبري" و"بيتي صغري" و"بيتي
بالسعف" و"بيتي باألسمنت" و"لون بيتي
أحمر" وغريها....
بعد تدريس هذه الوحدة ينتقل األستاذ اىل
الوحدات التالية التي أع ّدت يف الرتتيب تتعلّق
مبفهوم "البيت" مثل أدب ،إبر ،أ ّم ،مهد ،دلو،
بيت ،لنب ،هجم ،كأس ،سبب ،باب  ،كوب.
ينتقل الطلبة اىل تعلم الحروف العربية بأن
يفهم هذه املفاهيم.
تعليم وحدة "أدب"
عرب هذه الوحدة يهدف التعرف عىل الحرف
األول "األلف" للطلبة ،بالرغم من أن لكلمة
"أدب" كثري من املفاهيم واإلصطالحات
واألفكار اإل أن األستاذ ال ينتقل اىل هذه
كتاب امل�ؤمتر
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اىل البطاقة الكبرية

املفاهيم واإلصطالحات واليوجبها األستاذ
عىل الطلبة بألاّ يهدفها بهذه الوحدة .لكن
•يلفظ الطلبة منتبهني اىل هذه البطاقة
عىل األستاذ أن يح ّرض الطلبة عىل ان يعرف
باأللوان.
املفاهيم األساسية لكلمة "أدب" سطحيا ،ليس
(هذه الفعالية تتواصل بني األستاذ والطلبة يف
عميقيا .مثل( :يقول األستاذ للطلبة)
ع ّدة م ّرات)
•علينا أن نصبح أطفاال مع األدب يف حياتنا
املحادثة
•يقوم الطالب مع األدب حينام يقرتب
ينتقل األستاذ اىل املرحلة التالية مع التغيري
األستاذ به
الصغري ،يقرأ األستاذ هذه الكلمة "أدب" أيضا
•ان كنتم طالبا مع األدب تطيعون آلبائكم وينتبهون الطلبة.
وأ ّمهاتكم
•ثم يقرأ األستاذ ايضا بأن ركّز عىل الحرف
(حينام يسمع الطلبة كثريا عرب خلفيات
"أ"  .مثل  :أ ،أ(... ،كام أشري من قبل أ ّن
األستاذ وإرشاداته يفهمون معنى كلمة"أدب"
األستاذ يركّز عىل تعليم الحرف "أ" فقط
9
)
ومفاهيمه
عرب هذه الوحدة)
املناهج التي يستخدمها األستاذ لتعليم الوحدة
•يلفظ كل طالب حرف "أ" من مخرجه
"أدب"
الحقيقي واحدا بعد واحد ،بحسب
إرشادات األستاذ.

يستخدم األستاذ بعض املناهج من
10
املناهج املوثوقية يف عامل تعليم اللغة لتعليم القراءة
الوحدة "أدب" ،وهي:
ينتقل األستاذ هنا اىل مرحلة تعليم
اإلستامع
حرف "أ" تالية ،هي القراءة .يط ّبق األستاذ يف
أوال يستخدم األستاذ بطاقة كبرية قد لصقت هذه املرحلة ثالث فعاليات ،هي:
فيه الورقة التي رسمت باأللوان الكلمة "أدب" •	 أوال ،اقرأ األستاذ كل طالب الكلمة.
فيه .حينام تستخدم هذه املهارة ينتقل األستاذ
•	 يقرأ األستاذ ايضا مشريا اىل البطاقة التي
الصف ،منها:
اىل الفعاليات الجذّابة يف ّ
رسمت فيها الكلمة "أدب".
•يقرأ األستاذ كلمة "أدب" جهريا بأن نظر
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•	 يق ّدم األستاذ هذه البطاقة اىل كل طالب،
ويقرأ الطلبة هذه الكلمة جهرا بعدما
أخذوا هذه البطاقة .حينام يظهر أي خطإ
من الطفل يص ّحح األستاذ يف هذا الحني
نفسه .تتواصل هذه الفعاليات ع ّدة م ّرات
ليستق ّر هذا الحرف يف ذهن األطفال.

يعلّم األستاذ األلف مع الكرس عرب الوحدة
الثانية (إبر) واأللف مع الضم (أ ّم) مثل تعليم
الوحدة األوىل لألطفال .وبعد يعلّم "امليم" عرب
الوحدة "مهد" والدال عرب الوحدة "دلو" والباء
عرب الوحدة "بيت" االيت هي تتعلّق باملفهوم
األول "البيت" أمام الطلبة.

سلسلة فعالية تعليم كل الوحدة يف كتاب
الكتابة
يدرب األستاذ املهارة ليكتب هذا "تفهيم التالوة"
ّ
الحرف أيضا عرب هذه املرحلة ،يحدث بعض نل ّخص الفعالية لتعليم كل الوحدة لألطفال يف
الفعاليات الخاصة بني األستاذ والطلبة يف املدارس اإلبتدائية ونرسم هذه مثل هذا:
الصف ،منها :
•	 يل ّون الطبلة كلهم باألشكال التي قد
رسمت عىل حرف "أ" يف هذه الوحدة
لكتابهم.
•	 يرقب األستاذ هذا التلوين يف أول حني
فقط
•	 يض ّم الطلبة النكتات التي شكلت عىل
حرف "أ" بأقالمهم
•	 يكتب الطلبة بنفسهم حرف "أ" يف العمود.

الإ�ستماع
قرائة ال�صورة
تلوين
احلروف

قراءة
اللفظ

قراءة
احلروف

يكتب الطالب مربطا
النكتات على �شكل احلرف

كتابة
احلروف

يكتب الكلمة ب�إ�ستخدام
احلروف التي د ّر�ست
ويقرءها

•	 يسجل األستاذ عالمة "الصحيح" ( )Tick
يف دفرت الطالب أو يف الئحته ويش ّجعه عىل
الكتابة املتتابعة( .تتواصل هذه الفعاليات
حتى يص ّحح كل الطلبة كتابة حرف "أ" األنشطة التي تتعلق بالوحدات املاضية
(الف) ويؤكّد تلفظه).
يد ّرب األستاذ األنشطة املختلفة للطلبة بعد أن
كتاب امل�ؤمتر
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علّمهم بعض الوحدات املحدودة .تحلّل حكمة
الطالب عن الحروف التي د ّرست والكلامت
املتعلقة بها عرب هذه األنشطة التي قد أرشدت
يف الكتب .من هذه األنشطة:
.1

•الطالب هذا يف املكان املحدد ويقرأه.
•تك ّرر هذه الفعالية حتى يختتم خمس
كلامت (.وتبعا لهذا وليك ّمل الطلبة بهذه
الفعاليات يف دفاتريهم نفسهم)

السلّة"
"نركّب الكلامت من ّ

قد ص ّورت صورة السلّة التي ملئت
بكثري من الحروف املختلفة التي تتعلّق بتعلّم
الطالب السابق.

.2

الصور"
"نشاهد قالدة ّ

11

يشتغل األستاذ هنا بالنشاط اآلخر الذي يجلب
هنا يق ّدم األستاذ هذا التدريب عرب لعبة لبناء أذهان الطلبة اىل حكمة تعلّم اللغة العربية
الكلامت بإستخدام الحروف يف السلة .مرحلة التي قد د ّرست من قبل .نحلّل هذه الفعالية
بصورة قالدة،
هذه اللعبة يكون مثل هذا:
• يلقي األستاذ قطعات الورقة الصغرية التي
كتبت فيها الحروف يف السلّة .
• يكتب األستاذ خمس كلامت يف السبورة
حيث ضاع حرف يف كل منها مثل هذا:
لكل طالب ان يأخذ واحدة
•يأمر األستاذ ّ
من القطعات من السلّة ،ان يكن الحروف
عىل األستاذ ان يد ّرب الطلبة بإستخدام
الئقة بالكلمة التي يف السبورة يضع
هتني الصورتني (صورة القالدة وصورة
•
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الكوب) .الطلبة الذين امام األستاذ هنا هم

•ث ّم يقرؤون الكلامت التي يف "الكوب"

قد فهموا أو تع ّرفو عىل الكلامت وحروفها

•يأخذون الكلامت التي ال توجد يف "القالدة"
من الكوب ويس ّجلونها يف دفاتريهم .مثل :

التي يف صورة القالدة والكوب .هنا ينظر يتواصل الطلبة هذه الفعالية جمعاء وفردا
الطالب هتني الصورتني بحسب إرشادات األبة بحسب إرشادات األستاذ.
ستاذ يف فرتة صغرية .يأمر األستاذ الطلبة ان الخامتة
يخرجوا أسامء األشياء التي ال توجد يف صورة
إ ّن أرض والية كرياال قد م ّهدس دربا
"القالدة" من "الكوب" وأن يكتبوا يف دفاتريهم.
لتطوير اللغة العربية ووسعتها .وتبعا لهذا
بل هذه الفعالية يف الصف ينتج كثريا من
حظيت هذه الوالية بالتعرف الجيد عىل تعلّم
النتائج يف تعليم اللغة العربية وقواعدها
هذه اللغة عرب كثري من املدارس واملعاهد
األساسية ،منها:
والجامعات وغريها .جمعية العلامء لعموم
• هذه الفعالية وسيلة اإلمتحان الذي يعقد كرياال ولجنتها للتعليم قد نفّذ املنهج الخاص
بني الطلبة بعد تعلّم الوحدات املع ّينة.
الصف األول اىل
اإلبداعي يف املدارس تحتته من ّ
• تتضمن هذه الفعالية الوحيدة ثالث الصف الثانية العرشة  ،لتعليم اللغة العربية.
ّ
مرحالت مهمة لتعلّم اللغة ،هي :قراءة ان الكتب املحدودة يف منهجها تتناول كل
ّ
مت ّنيات الطلبة الذين يريدون تعلم اللغة
الصورة وقراءة الكلمة والكتابة
العربية يف أتم املناهج وأكمل األساليب .قد
• أوال ،يتعرف الطلبة عىل الصور التي يف فهم الباحث أ ّن لألساليب التي التزال تط ّبق
"القالدة" التي يف األعىل
كتاب امل�ؤمتر
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يف املدارس تحت هذه اللجنة دورمه ّم إليصال الكتب واإلرشادات معلمي اللغة العربية يف
أفكار الطلبة الناطقني بغري اللغة العربية املدارس تحت الجنة تفيد اللطلبة ان ميلك
وحكامتهم اىل خلفية تعلّم اللغة العربية .الحكمة الواضحة عن لغة القرآن الكريم
الهوامــــــــــــ�ش
 1ه القسطالين ،احمد بن محمد ،املواهب الدينية باملنح
املحمدية  ،الجزء  2ص  .238ط  .املكتب اإلسالمي

 .6كتاب املد ّرس ،لجنة تعليم ال ّدين اإلسالمي لعموم كرياال ،ص:
22

Arabi Malayalam: History and present,. 2
1425 Dr.Muhammed Shafeeque vazhippara

 7كتاب املد ّرس ،لجنة تعليم ال ّدين اإلسالمي لعموم كرياال،
ص22 :

History of Kearala literature, Ulloor .S. Parameshara .3
1953 ,228 :P ,1 :pillai,Vol
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تدري�س اللغة العربية فى نيجرييا بني االنت�صار واالنحطاط
عبد اهلل غربا �إبراهيم – مرحلة الدكتوراه

جامعة المدينة العالمية – ماليزيا
إمام وخطيب ،ومدير دار زيد لتحفيظ القرآن ،أبوجا ،نيجيريا

املـــلـخص
وبعد الحمد والثناء عىل العليم الحكيم  ،فإن هذا بحثا كتبه الباحث املتواضع إىل
جامعة كرياال وسامه تدريس اللغة العربية ىف نيجرييا  -بني االنتصار واالنحطاط وقد
قسم الباحث البحث إىل متهيد سامه باللغة العربية يف نيجرييا  ،ثم جاء تحت هذا
املحاور الستة  ،وهم املحور األول الذي عنونه باألهداف الرئيسة من تعلم اللغة
العربية يف نيجرييا  ،واملحور الثاين املعنون بأهمية اللغة العربية وأسبقيتها إىل نيجرييا
من لغات أخرى  ،واملحور الثالث الذي سمي بـــــ دواعي االنتصار للغة العربية ىف
نيجرييا  ،واملحور الرابع  ،عوامل نهضة اللغة العربية يف نيجرييا  ،واملحور الخامس
املوسوم بــــبعض خصائص اللغة العربية يف نيجرييا  ،واملحور السادس واألخري الذي
تحدث فيه الباحث عنمشكالت اللغة العربية يف نيجرييا  ،ثم ختم البحث باالقرتاحات
التي هي خامتة البحث.

من فاسده .ولقد لعبت ،والتزال ،تلعب أدوارا ً
التمهيد-:اللغة العربية يف نيجرييا:
ال ريب أن اللغة العربية إحدى اللغات السامية هامة ,يف ميدان العلم ,والتاريخ ،والفلسفة
() 1
القدمية ،وكانت قبل اإلسالم لغة أدب رفيع, ،واآلداب ,والسياسة ،واالجتامع.
من شعر ونرث ,ذات أخبار ,وأسامر ,وأمثال ,ويرجع تاريخ التعليم العريب يف نيجرييا إىل
وحكم ,ونوادر ,وألغاز ,وأحاج ,وأقاصيص .وقت توغل اإلسالم إىل هذه البالد – نيجرييا –
ثم تحسنت حالتها بعد اإلسالم بفضل القرآن وقبل ظهور الشيخ عثامن بن فوديو ،مؤسس
الكريم ،والسنة النبوية الرشيفة ,حيث نشأت الدولة اإلسالمية بصكتو شامل نيجرييا بعدة
العلوم التي تقوم اللسان ،ومتيز صحيح الكالم قرون .وقد ساهم يف هذا امليدان كثري من
كتاب امل�ؤمتر

 7 - 5فبراير  /شباط  -عام 2018م

60

املغاربة الذين ميرون بها يف طريقهم إىل الحج,
ذاهبني أو عائدين ,وعىل رأسهم ,محمد ابن
عبد الكريم املغييل ,وأحمد بابا التمبكتي,
وغريهام.

كل االلتزام ،فللعربية تاريخ متصل باإلسالم،
ولإلسالم جذور عميقة يف العربية ،وهي التعبد
بتالوة القرآن ,داخل الصالة وخارجها ,والحج
وأذكاره ،تقال باللغة العربية .فقد فرض اإلسالم
عىل كل مسلم ومسلمة أن يؤدي صلواته،
خمس مرات كل يوم ,إماماً كان أو مأموماً،
وأن يؤذن ،ويقيم ,ويكرب ,ويهلل ,ويتشهد
باللغة العربية ،ورتب ثواباً جزيالً لكل من يقرأ
القرآن ،سواء فهم معناه أو مل يفهم .فامتزجت
العربية باإلسالم امتزاج الروح بالجسد.

 -1الغرض الديني:

 -3الثقافة األفريقية:

ومنهم النيجرييون الذين درسوا يف األزهر
الرشيف كمحمد األمني وغريه ،وعندما قام
الشيخ عثامن وأنصاره بالجهاد لنرش اإلسالم
يف أوائل القرن التاسع عرش كان أكربهمهم
بعد تحطيم الوثنية نرش املبادىء الصحيحة،
والثقافة العربية .وما إن تم لهم النرص ،حتى
أخذ كل واحد منهم من حملة األلوية ينظم  -2االتصال الخارجي:
إمارته حسب النظم اإلسالمية2 ،ويستشري الشيخ إن واقع األمور يف العامل الحارض ,يجعل
عثامن يف كل مشكلة تعرض لها
من الرضوري -عىل كل دولة مستقلة أناملحور األول  -:األهداف الرئيسة من تعلم تؤسس العالقات الثنائية بينها ،وبني البلدان
األخرى ألسباب سياسية ،واقتصادية ،وثقافية،
اللغة العربية يف نيجرييا:
لكل مادة تدرس لها أهدافها الخاصة بها ،وتكنولوجية ,ومتارس نيجرييا ،ضمن هذا النطاق
فاألهداف التي تدفع النيجرييني إىل تعلم اللغة العالقات السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية،
مع كل أنحاء العامل مبا يف ذلك البلدان العربية.
3
العربية تتمثل يف النقاط اآلتية:
تدفع املسلم النيجريي إىل تعلم اللغة العربية
أغراض أساسية منها :الدين اإلسالمي؛ فهي
لغة القرآن الكريم ،والحديث النبوي الرشيف.
فاإلملام بها رضوري ىك يساعده عىل فهم دينه
فهامً التشويه فيه؛ لذلك ،يتعلمها املسلم ،وهو
يف سن مبكرة .أما اإلسالم فقد التزم العربية
61

إن دراسة اللغة العربية تساعد بالفعل عىل
معرفة الوثائق التاريخية ،واملصادر األساسية
لتاريخ ثقافة أفريقيا الغربية املكتوبة باللغة
العربية مبا فيها نيجرييا ،وقد أثبت املؤرخون
غري املسلمني أن كتابة تاريخ أفريقيا بصورة
كاملة وصحيحة ,التتم إال بالرجوع إىل ما
سجله علامء اللغة العربية عن أفريقيا.

الحني ،تؤدي العربية أدوارا ً حيوية يف املجتمع
 -4فرص العمل:
إن تعليم اللغة العربية يعطي فرصة العمل النيجريي ،ليس يف مجال الدين فحسب ،بل يف
يف املؤسسات الحكومية بأنواعها الثالثة :ميادين أخرى كالسياسة ،واالقتصاد ،ويف السلك
(الفيدرالية ,والوالئية ,واملحلية) .ويساعد – الدبلومايس.
عىل وجه خاص – حكومة نيجرييا يف شؤون وتتمثل أهمية اللغة العربية يف أنها تسهم يف
الحج ،وخدمات أخرى تعود بالنفع الجليل محو األمية ،ويف تعليم كبار وصغار مسلمي
نيجرييا قبل مجىء املستعمرين وبعد
عىل البلد وشعبه.
وهناك أهداف إضافية أخرى كالدعوة مغادرتهم ثم إن اللغة العربية – بال أدىن شك –
اإلسالمية ،ونقل آداب األمم األخرى إىل اللغة مقبولة لدى جمع غفري من الشعب النيجريي.
والدليل عىل ذلك ،أن جل سكان هذا الوطن
العربية والعكس.
الكبري مسلمون ،واللغة العربية جزء اليتجزء
املحور الثاين  -:أهمية اللغة العربية وأسبقيتها من اإلسالم .أضف إىل ذلك ،أن عددا كبريا من
إىل نيجرييا من لغات أخرى:
مفردات اللغة اليوربوية ،واللغة الهوساوية،
()5
إن اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية والفالنية ،من أصل عريب.
يف منظمة االتحاد األفريقي واألمم املتحدة ،فقد مرت اللغة العربية بعد دخولها يف نيجرييا
يضاف إىل ذلك ،أنها لغة القرآن الكريم ،بفرتات ،منها فرتة تأسيس املاملك ،وفرتة الوفود
الدستوراإللهي ،الذي يجب عىل كل مسلم أن والحركات الثقافية ،وفرتة جهاد الفوديّني وقيام
يعرف قدرا ً يسريا ً منه ألداء شعائره الدينية عىل دولتهم ،وفرتة االستعامر الربيطاين ،وفرتة ما
()4
()6
منط خاص.
بعد االستقالل إىل العرص الراهن.
وقد اتفقت آراء الباحثني النيجرييني قدمياً لقد دخلت اللغة العربية نيجرييا عرب اإلسالم،
وحديثاً ،عىل أن اللغة العربية قدمية ،وعريقة فهام يتحركان ويدخالن البلدان رتقا ملتصقني
فيها ،إذ يرجع تاريخ دخولها إىل هذه البالد إىل يصعب فتقهام.وقد تعلم أجدادنا اللغة
تاريخ دخول اإلسالم فيها .وال أدل عىل ذلك ،والدين بكد وجهد ،لكن حبهم العميق لهام
من وجود علامء نيجرييني ،تبحروا يف علوم ذلل الصعاب وفتح األبواب ولقح األلباب،
اللغة العربية من :النحو ،والرصف ,والبالغة ،فتمرنوا عىل الكتابة العربية يعربون بها عام
والعروض ،والشعر ،والخطابة ومنذ ذلك يختلج يف صدورهم من أمور الدين ومسائل
كتاب امل�ؤمتر
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اللغة ،فاشتد ساعدهم يف الكتابة بفضل القرآن
الذى اهتموا به قراءة وحفظا. 7
"كانت اللغة العربية من قبل غرسة نقلت إىل
تربة هذه الديار النيجريية ،فتعهدها العلامء
بتعليمها يف كتاتيبهم وزوايا دهاليزهم ونرشها
يف مجالس وعظهم ورفع مستواها يف كل
مكان يسعفهم يف هذا العمل الكتاب الذى
ال ريب فيه وهو القرآن الكريم الذى يصوب
الخطأ ويصقل اللسان وينمى الفكر ويفتح
أمام متعلمه وقارئه أبواب العلم والطهارة
والروحانية والصالح ،فصارت الغرسة شجرة
طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤىت أكلها
كل حني بإذن ربها ،وذوق هذا األكل ال يختلف
عن ذوق مثيله يف الرشق والغرب لفظا ومعنى"
لقد صح أن كثريا من علامئنا قلت كتاباتهم يف
بداية األمر لخوفهم من الوقوع يف الخطأ ،فلهم
مع ذلك يف اللغة والفقه والتصوف مؤلفات
قيمة مام يدل عىل نضوجهم ونبوغهم.
وقد بلغت الكتابة العربية أوج مجدها يف
العرص الفالىن الذى أدى فيه الشيخ عثامن بن
فودى وأخوه عبد الله وابنه محمد بلّو أدوارا
ملموسة يف النهضة العلمية واألدبية ،وذلك
بني القرن الثاىن عرش إىل منتصف الرابع عرش
الهجرى ،فكانت العربية لغة رسمية تستخدم
يف الدوائر الحكومية واألمور القضائية ،وقد
شهد هذا العرص إنتاجات شعرية ونرثية قيمة
63

تعرب عن مستوى هؤالء العلامء العلمى واألديب
والثقايف.فمن آثار الشيخ عثامن :إحياء السنة
وإخامد البدعة ،وحصن األفهام من جيوش
األوهام وغريها ،أما أخوه عبد الله فمن آثاره،
ضياء التأويل يف معاىن التنزيل ،وكفاية ضعاء
السودان والبحر املحيط ،والحصن الرصني،
وتزيني الورقات وغريها وملحمد بلّو :إنفاق
امليسور يف تاريخ بالد التكرور ،الذى يعد أهم
()8
املراجع التاريخية.
ويف مطلع القرن العرشين امليالدى الذى ارتفع
األدب فيه يف بالد العرب حتى فاق اإلنتاج
العلمى واألديب فيه العرص األموى والعباىس
اللذين يعتربان أزهي العصور األدبية يف البلدان
اإلسالمية ،حاول االستعامر اإلنجليزى أن يعوق
املسلمني يف نيجرييا عن دراسة اللغة العربية،
وعمل جاهدا أن يثنيهم عنها ،وذلك بجعل
لغته اإلنجليزية اللغة الرسمية "وأصبح من
يعرفها سيدا مطاعا ،فطلع سعدهم وغرب سعد
غريهم وكسدت تجارته حني ربحت تجارتهم
فانساق الناس وراء لغتهم وآدابهم"()9
يف ظل هذا املوقف العداىئ السافر ضد العربية،
ظهرت نخبة طيبة من علامء هذه البالد لحامية
اللغة وإنعاشها من جديد ,فأسسوا املراكز
واملعاهد لتعليم األجيال اللغة والدين ،وألفوا
الكتب وخطبوا يف املساجد بالعربية الفصيحة
جاعلني قضايا الساعة موضوعات خطبهم،

والذى أحرز قصب السبق يف هذا املضامر
الشيخ آدم عبد الله اإللورى.
ومن األسامء الالمعة يف تقديم عجلة اللغة
العربية إىل األمام الشيخ أبوبكر جومي
والشيخ محمد نارص كربا يف كنو ،والوزير
جنيد بن غطاط يف صكتو ،والشيخ إبراهيم
صالح يف ميدغورى صاحب التآليف العديدة،
ومن األكادمييني الدكتور عىل أبوبكر صاحب
كتاب (الثقافة العربية يف نيجرييا) يف بوتىش،
والدكتور شيخو سعيد غالدنثي صاحب (حركة
اللغة العربية وآدابها يف نيجرييا) والشيخ
مصطفى السنوىس صاحب اللسان القوال
والقلم الس ّيال يف الغوس ،وينضم إىل هؤالء
العلامء أساتذة الجامعات والكليات التى فيها
أقسام اللغة العربية ملا ينرشونه من مقاالت
ودراسات يف مجاالت تخصصهم وما يقومون
به من جهود لإلرشاف عىل البحوث العلمية
الجامعية مبراحلها ومستوياتها.

العربية والتأليف ،أمثال عبد الرحمن املغييل
وعمر الفويت والشيخ الطاهر بن إبراهيم
الفالين وغريهم .ثم امللوك والسالطني الذين
اعتنقوا اإلسالم واتخذوه دينا رسم ًّيا ململكاتهم
وساعدوا يف نرش ثقافته بكل ما بوسعهم.
ويف الجملة ،ميكن اعتبار اإلسالم كأهم ما ساعد
يف انتشار اللغة العربية يف نيجرييا منذ دخوله
ومرو ًرا بفرتات تاريخية مختلفة ذات حوافز
()10
ومؤثرات متباينة وإىل اآلن.
املحور الثالث  -:دواعي االنتصار للغة العربية
ىف نيجرييا
ومن دواعي انتصار للغة العربية ما

أ-
)11
يأيت( :

أوالً :اعتقادنا بأن العربية جزء ال يتج ّزأ من
اإلسالم ،واليتجزأ ,ألنها لغة القرآن ،ولغة
العبادات يف الصلوات اليومية ،ونسك الحج
السنوية.

ويرجع الفضل يف انتشار اللغة العربية والثقافة
اإلسالمية إىل التجار ونشاطاتهم التجارية
والدعوية بني بالد نيجرييا إىل الدول العربية يف
شامل أفريقيا والخليج ،والحجيج الذين يقضون
شهو ًرا للحج ذهابًا وإيابًا ،واملهاجرين الذين
ثالثاً :رسوخ الثقافة العربية عىل تربة نيجرييا
يرتحلون إىل ت ُـ ْمبُ ْكتُو واملغرب األقىص لطلب
بقرون عديدة.
العلم ،وجمع من العلامء والدعاة الذين زاروا
البالد وأكرسوا أنفسهم لتدريس الدين واللغة رابعاً :مكانة اللغة العربية بني لغات العامل،
ثانياً :اعتقادنا بأن تجريد العربية عن اإلسالم،
واعتبارها لغة حية من لغات العامل ،مؤامرة
يدبرها اعداءها للقضاء عىل اإلسالم وعىل
العربية معاً.

كتاب امل�ؤمتر
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وبأن الحقائق التاريخية وغري التاريخية يف علمنة الدولة ،وعلمنة القانون ،وعلمنة الثقافة؛
غرب أفريقيا بشكل عام ،ويف نيجرييا بشكل أى فصل كل ىشء عن الدين ليبقى علام مدنياً
()12
بحتاً.
خاص ،مسجلة باللغة العربية.
ِ
آخرا ً :اعتقادنا أن الفهم الصحيح لإلسالم ،ب-
اليتمعن طريق الكتب املرتجمة من لغات نيجرييا:
أخرى ،بل ,يتم باألخذ املبارش من أصول الكتب يف منتصف القرن التاسع عرش امليالدي ،أغار
املكتوبة باللغة العربية.
املبرشون بخيلهم ورجلهم عىل بالد نيجرييا،
ومن دواعي االنتصار للغة العربية يف

شامال وجنوبا ،فوقف املسلمون لهم باملرصاد،
خصوصا يف الشامل ،ولكنهم بالجنوب وجدوا
مجاالً واسعاً الحجر فيه ،فمدوا فيه رواقهم
وارفة الظالل ،رغم أنهم وجدوا يف أكرث املدن
الجنوبية مدارس قرآنية يف دهاليز املساجد,
وبيوت العلامء ،لكنها كانت حيلولة لهمفي
()13
الشامل.

ومن املعلوم ،أن اللغة العربية التزال تقوى
مع قوة اإلسالم ،وتضعف بضعفه ،يف كل ناحية
يوجد فيها املد والجزر ،واالنتشار واالنحسار.
وكانت نيجرييا من البقاع التي أرشب يف قلوب
أهلها حب العربية ،حتى ظهر فيهم أعالم سجل
التارخ أقالمهم يف الشعر والنرث منذ خمسامئة
عام مضت إىل أن دخل االستعامر هذه البقعة،
فتشعب تعليم العربية إىل ثالث شعب.
حيث مل يجدوا إقباال عظيامً من أبناء املسلمني
األوىل :شعبة من يتعلم منها مايكفيه للقيام يف إغرائهم عىل تعلم االنجليزية ،فوقعوا يف
باألمور الدينية الرضورية يف مدارس القرآن ،األوساط الوثنية ،ويف القرى الريفية ،فاقتنصوا
والكتاتيب أو ما مياثلها من املدارس االعدادية عددا من أبناء الفقراء ،والفالحني بتاثري
دعاياتهم املغرضة املعززة بالرثوات ,فنجحوا
أو الثانوية أو اإلنجليزية.
الثانية :فرقة من يتخصص فيها للتعمق يف عىل قاعدة األثر القائل" :إذا ذهب الفقر
الدين كالفقهاء ،واألمئة األعالم ،يتعلمون يف إىل بلد ،قال الكفر خذين معك"فضاعت من
املعاهد املنزلية القدمية أو املعاهد الحديثة .هؤالء الفقراء عقيدتهم اإلسالمية ،واستبدلوها
بالنرصانية إال قليالً منهم يف الشامل والجنوب.
()14
الثالثة :طائفة ِم ّمن يتعلمها كلغة حية
كاملسترشقني يف الجامعات ،واملعاهد الغربية.
لذلك ،قام حامة اإلسالم ينصحون املسلمني؛
وهذا أثر من آثار العلامنية التي يطلق عليها ليأخذوا حذرهم من الوقوع يف حبائل التبشري،
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فتقهقر األكرثون من إدخال أبنائهم يف مدارس
التبشري عىل حني أن املدارس الحكومية غري
التبشريية ،التزال قليلة أو عدمية الوجود.
املحور الرابع  -:عوامل نهضة اللغة العربية يف
نيجرييا:
لنهضة اللغة العربية يف نيجرييا عوامل متعددة،
ولعل أبرزها وأهمها ,املعاهد العلمية،
واملدارس العربية النظامية الحديثة ،واملطابع
()15
العربية ،والجمعية األدبية.
 -1املعاهد العلمية :يرجع تأسيس املعاهد
العلمية النيجريية إىل القرن الخامس عرش
امليالدي أو قبله ،فهذه املعاهد ليست عبارة
عن مبان ضخمة ,مقسمة إىل فصول ومكاتب,
لكل فصل مقرره ومنهجه كام نشاهده اليوم.
وإمنا هو حجرة جلوس الشيخ يف منزله ،قد
تكون كبرية أو صغرية حسب إمكانية صاحبها،
وقد تكون مفروشة بحرص أو فراء .وقد ال
يكون هنالك فراش إال يف مجلس الشيخ وحده
خصوصا إذا كان قايض قضاة املدينة ،أو وزيرا،
فيدرس الشيخ طالب العلم عرشين سنة ،تقل
أو تكرث عىل حسب مهارته أو اكتسابه للعلم،
فريجع الطالب بعده منزله ثم يأسس معهده
عىل طراز أستاذه وكان العلامء التقليديون وال
زالوا يفتحون أبوابهم لكل من يريد أن يدرس
معهم ،وطريقتهم يف التدريس مل تتغري ،ومل
تتبدل ،فهي عبارة عن قرءاة الكتب العربية

وترجمتها إىل لغاتهم املحلية .واليزال االعتناء
بعلوم اللغة العربية واإلسالمية قويا جدا .وكان
بعض أصحاب هذه الطريقة التقليدية يرون
أن إدخال املواد الحديثة كاللغة اإلنكليزية،
واآلداب األجنبية ،والفلسفية يف املعاهد
الحكوميةأو غري الحكومية التابعة للنظام
الجديد قد أضعف من مستوى اللغة العربية
والدين يف تلك املدارس ،فأصبح األمر خالفاًبني
أصحاب القديم ،وأصحاب الحديث ،وهو
خالف موجود يف كل ىشء ،ويف كل بلد ،ولعله
يستمر إىل األبد؛ إذ كل جديد ،سيصبح قدمياً،
وهكذا.
 -2املدارس العربية النظامية:
لقد عرفت نيجرييا املدارس العربية النظامية
يف أوائل القرن العرشين؛ بفضل العلامء األجالء
الذين شغفهم الحب العذري باللغة العربية
إىل تأسيسها ،فبدؤوا ينشؤون املدارس العربية
اإلسالمية يف القرى واملدن بغرض انتشار اللغة
العربية عىل نطاق أوسع .وأول من أجاز
استعامل الكتب املصورة من علامء نيجرييا هو
الشيخ محمد اللبيب اإللوري ،املتوىف 1922م.
ويف عام 1930م ,أنشئت مدارس عربية حديثة
لتخريج القضاة والكتبة يف املحاكم الرشعية
يف كل من سكتو ،وكنو ،عىل نظام املدارس
الحديثة .وكان الطلبة فيها يتعلمون اللغة
العربية ،والرشيعة اإلسالمية عىل املذهب
كتاب امل�ؤمتر
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املاليك ثم فتحت مدرسة أخرى ,سنة  1934من أقطار غرب أفريقيا؛ بفضل الذين قصدوا
بكنو وسميت مبدرسة العلومالعربية ،وهذه بالد العرب ،وأكملوا تعليمهم هناك ،أو من
املدرسة أوىل من نوعها يف تاريخ غرب أفريقيا الذين مل يرتحلوا إىل خارج نيجرييا ،وإمنا
وقد تعاون أمراء شامل نيجرييا عىل تأسيسها تالقوا العلوم علىأيدي العلامء التقليديني
بقصد تخريج القضاة الرشعيني ،ولقد لعبت النيجرييني.
املدرسة دورا هاما يف نرش الثقافة العربية
الدينية يف نيجرييا ،وأصبحت كعبة يغشاها  -3املطابع العربية:
الطلبة من كل محافظات نيجرييا ،ومن البالد ولعل املطابع العربية التي عرفتها نيجرييا
األفريقية املجاورة.
يف مطلع القرن العرشين امليالدي ،من أكرب
لقد رفعت املدارس الحديثة مستوى اللغة العوامل التي بها انترشت اللغة العربية إىل
العربية والدين يف البالد خصوصاً بعد ما ربوع نيجرييا .فقد أراحت النساخني من الكتابة
أدخلت تجديدات عديدة ،وقد كانت لها أوالً ،وخرجت مؤلفات ،كان يحتجزها املؤلفون
املناهج ،والكتب املقررة ،وما إىل ذلك ،من يف بيوتهم إىل حيز الوجود ثانياً ،وسلمت ثالثا
النظم املدرسية الحديثة .وكان املتخرجون فيها الطعن الذي كان واليزال يطعنها به أعداؤها
من املدرسني بعد التجديدات الالزمة ينالون الذين ينظرون إليها بلغة التتالءم ومقتضيات
شهادات التدريس ،ويتقاضون رواتب كرواتب العرص ِ
أخرا ً.
غريهممن مدريس املواد األخرى .كانت لهذه وإن للمطابع العربية ،واالآلت األخرى املعارصة،
التغيريات أهمية كبرية يف تاريخ التعليم العريب كالحاسب اآليل ،وغريها من املستحدثات التي
الحديث يف نيجرييا .فقد رفعت ألول مرة الروح من شأنها ،إحياء اللغات الحية مبا يف ذلك،
املعنوية للمدرسني.
الرتاث العريب ،من عوامل ساعدت اللغة
وبتعدد املدارس العربية ،تعدد الناطقون العربية عىل إنهاضها يف العرص الراهن.
بها ،وكتبوا بها وقرأوا وألّفوا .األمر الذي ألجأ املحور الخامس -:بعض خصائص اللغة العربية
الحكومة الفيدرالية ،والوالئية ،والخصوصية يف نيجرييا.
املحلية ،إىل إدخال اللغة العربية من بني املواد
إن للغة العربية يف نيجرييا خصائص متيزها
التي تدرس يف املراحل التعليمية بأرسها .وقد
عن غريها منها :أنها تتسم بسامت إسالمية يف
انترشت اآلن معاهد عربية إسالمية يف كل قطر
الشكل واملضمون من جهة ،ويستعني الكتاب
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يف ذلك ،أن بعض الحروف غري موجودة أصالً
يف بعض لغات نيجرييا .وقد ذهب غالدنثي ،يف
كتابه"حركة اللغة العربية وآدابها يف نيجرييا"
()17إىل أن مثانية حروف ،معدومة يف لغة هوسا،
وهيث ،ح ،خ ،ذ ،ض ,ظ ,ع ،ص.

بالسجع يف مستهل املقاالت والرسائل ،وبنكت
بالغيةكاالقتباس والتضمني من جهة أخرى،
وتقييد الحروف العربية عند حلول الحوادث
بالحروف األبجدية فريمزون بها إىل األعداد
املعينة ،أو يف بعض حروفاآليات القرآنية من
جهة ثالثة.
 -1فالثاء ينطقونها سيناً ،فيقولون مثالً :سار،
مسال ،لبس ،بدل ،ثار ،ومثال ،ولبث.
ثم يقوم النابغون منهم بتخميس أو تربيع
بعض األشعار التي تنال إعجابهم يف املديح  -2الحاء ينطقونها هاء .يقولون :الهمد،
النبوي ،أو يف الشعر التعليمي ،وإن كانت
الرهمن ،ال ّرهيم بدل ،الحمد ،والرحمن،
البحور املطروقة يف غالب اآلحايني التتجاوز
والرحيم.
بحر الطويل ,والبسيط ,والوافر ,والرمل،
والخفيف ،والكامل .وقد وجدنا ميزة أخرى يف  -3الخاء ينطقونها كافاً أو هاء ،يقولون مثال:
كالدون ،أو هالدون ،كرج ،أو هرج ،بدل
أشعارهم ،وهي القصائد املهملة من النقط،
()16
خالدون ،وخرج.
نلمح هذا ،كثريا عند الشعراء الصوفيني.
ومن خصوصياتهم أن بعض علامء نيجرييا -4 ،الذال ينطقونها زاياً ،مثال ذلك :زلك ،زهب،
بدل ،ذلك ،وذهب.
يجردون أسامءهم من مؤلفاتهم عمدا،
فيكتفي باملعرفة بها تالميذهم ،ورفقائهم ،ومع  -5الضاد ينطقونها الماً ،أو داالً ،أو راء فيقولون
ذلك وجد عدد كبري ِم ْن اجرتأ عىل قول شعر
مثالً :املغلوب أليهم وال اآللني ،أو املغروب
فأجاد ،وعىل تأليف كتاب فأفاد .وأغلب الظن
أليهم وال الرالني ،بدل املغضوب عليهم
أ َّن حذف األسامء ،يقع عن رضا بعض املؤلفني
وال الضالني .ويقولون ،مرد ،األرد يف مكان
الذين يخشون طعن الطاعنني .وقد حمل
مرض ،واألرض ،وهكذا.
هذا التجهيل بعض أصحاب املطابع يف البالد
 -6الظاء ينطقونها زاياً :ال يستطيع الهوساويون
العربية ،حيث نسبوا بعض كتبعلامء نيجرييا
أن يفرقوا بينه وبني الزاي لعدم وجود
إىل علامء العرب نسبة ال أساس لها من الصحة.
هذا الصوت يف لغتهم ،يقولون مثالً :زهر،
أما يف النطق بالحروف العربية ،فيقع الخطأ
الزهر ،الزالم ،بدل ظهر ،والظهر ،والظالم.
كثريا يف بعض الحروف العربية ،ولعل السبب
كتاب امل�ؤمتر
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 -7العني ينطقونها همزة ،وهذا اللحن شائع يف الحكومة إىل االعرتاف بثالث منها هي:
نيجرييا ال تكاد قبيلة تخلص منها ،فنقول ،الهوسوية ،واليوربوية ،واإليبوية ومن بني هذه
مثالً :األليم ،وأليه ،وأم ،يف محل العليم ،املشكالت-:
وعليه ،وعم.
 -1مشكلة الغزو الثقايف.
وظاهرة أخرى تتعلق بالنطق ،هي محاولة
تحريك أواخر الكلامت العربية يف الوصل
والوقف معا .وهو الذي جعلهم يحركون
أواخر الكلامت مبا فيها األسامء ،وميدونها قليال،
فيقولون :محمدو ،وأحمدو ،وشيخو ،بدل
محمد،وأحمد ,و شيخ.

لقد غزت الثقافة الغربية بالد العرب أوال،
قبل أن تغزو بالد اإلسالم ،فهانت عىل العرب
ثقافتهم ،ولغتهم وديانتهم إال قليالً من
املؤمنني منهم .وليس أدل عىل ذلك ،من إقبال
كثري من املثقفني العرب عىل من يتكلم معهم
باللغة اإلنجليزية ،أو الفرنسية ،دون من يتكلم
معهم بالعربية من غري أبنائها ،ويحتجون عىل
ذلك مبا ال مربر له من الحجج الواهية عند من
)18(.
يحبون العربية

ومن خصائص النطق أيضا تحريك وسط
االسم الثاليث الساكن ،فيقولون البحر ،والنعل،
والبطن ،بفتح العني بدل البحر ،والنعل،
والبطن بالسكون ،ويحركون أيضاً الحرف الثاين وأصبحت القضية كام رآها الدكتور عيىس ألبي
( )19
من بعض األسامء ،مثل :يحيى ،أو يطيلون أبو بكريف سباعياته ،إذ قال:
حركة الحرف الذي قبله ،ويحذفون الحرف
ألد أعدائك األبناء يا ضاد أمر تعل له بالحزن
الساكن،مثاله :آمد بدل أحمد.
أكباد
املحور السادس -:مشكالت اللغة العربية يف
راموا العال ،وسموم اللحن سارية
نيجرييا.
ىف قولهم وهم بالعجز أسياد
إن املشكلة التي تجابه العامل اإلسالمي يف
التعليم تختلف بوجه خاص عن املشكالت قالوا بأنك لإلعراب ميتة
وقد أطاحوا الذي أسالفهم سادوا
التي تواجه العامل العريب .فالعامل اإلسالمي
بغرب أفريقيا ،يعاين مشكلة تعدد اللغات ما يسريون مساعي سيبويه وىف
قولهم لحامة الدين أحقاد
بني اللغة األم ،ولغة الحكومة ،ولغة الديانةكام 		
يف نيجرييا مثال ،ففيها عدة لغات .وقد سعت
فصحى ستحيني حتام رغم أنفهم
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لتستعاد إىل األعراب أمجاد

من يبلغ اليوم باألحزان حافظنا
يا شاعر النيل قد خانتك أحفاد

 ،ولرمبا بعض الطلبة يقرءون عىل األرض ىف
هذه املدارس كام ترى ىف هذه الصورة

 -3تدريس اللغة العربية بلغات أجنبية  ،مام
والحقيقة أن معاملة اللغة العربية بهذه يؤدي إىل عدم متكن الطالب إىل التحدث بهذه
الطريقة ،ليس سببا لغويا كام يبدو يف الظاهر ،اللغة  ،وقد أدى ذلك أن ترى بعض املدرسني ال
وإمنا هو سبب ثقايف .والتخلو اللغة العربية يستطيعون التحدث بها.
من مشكالت وصعوبات يكابدها كل من  -4عدم املدرسني األكفاء  ،فإن من املشاكل
التي تعانيها هذه اللغة ىف نيجرييا هو عدم
املعلم واملتعلم.
أعتقد أن تذليل تلك الصعوبات غري ممكن املدرسني األكفاء  ،وقد أدى ذلك إىل تخريج
إال بعد دراسة وافية لحركة هذه اللغة وآدابها طالب ضعفاء  ،ذلك أن الحكومة ال تلقي لها
يف نيجرييا ،والوقوف عىل الدور الخطري الذي باال.
قامت به هذه اللغة يف املايض ،ومدى أثرها يف  -5عدم وجود مقرر معني ىف املدارس النيجريية.
الحياة العلمية ،والدينية ،واالجتامعية.

ويُالحظ  -بال ّرغم من اعرتاف الحكومة بقيمة االقرتاحات:
اللغة العربية -أن تدريسها مل يلق التشجيع
يف املدارس العامة ،وخاصة يف جنوب نيجرييا ،بعد اكتشافنا األمراض التي تعاين منها اللغة
إذ ليست هناك عناية الئقة بتدريب مدريس العربية بأنواعها املختلفة ،فمن األهمية مبكان،
اللغة العربية تدريباً مناسباً .ومن الحقيقة أن نشري إىل بعض االقرتاحات التي قد تزيل
التي التقبل أدىن شك ،أن فاعلية تعليم اللغة عقباتها ،عاجالً أو آجالً.
العربية تعتمد عىل رشوط ،وعوامل منها  -1يجب عىل كل من يقوم بتدريس اللغة
)16(.
التدريب الخاص ملعلميها
العربية ،والدراسات اإلسالمية يف كل مكان،
أن يعد مهنته من أسمى املهن ،وأرشف
 -2عدم اهتامم الحكومة بها  -:بالرغم أن
األعامل .وعليه أن يحاول مهام كانت
للحكومة مدارس عربية إال أنها تفضل املدارس
الظروف ،ومهام كانت املحاربة النفسية،
اإلنجليزية عىل املدارس العربية  ،فرتاها ال
أن يرغب الناس يف كلتا املادتني.
تهتم بها من حيث البناء وال من حيث اإلطعام
كتاب امل�ؤمتر
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 -2يجب عىل الحكومة أن توفر كل الوسائل
التعليمية الحديثة يف املدارس العربية،
لتساعد عىل فهم اللغة العربية ،نطقاً،
وكتابة ،وتأليفاً.

 -8يجب أن تشكل لجنة تتوىل اختيار الكتب
املدرسية التي تناسب طالب أقسام اللغة
العربية بكليات الرتبية ،برشط أن تضم
اللجنة مجموعة من خرباء جامعات
نيجرييا ،وأساتذتها الكبار.

 -3تشجيع الطالب عىل استخدام اللغة
العربية يف قاعات الدرس ،واستعداد أسئلة  -9إرسال طالب العربية إىل قرية اللغة العربية
بإنغاال يف والية برنو ملزيد من التمرين عىل
االمتحانات ،ويف كتابة أطروحات ،ورسائل
الثقافة العربية.
أكادميية أخرى.
 -4تطوير مناهج اللغة العربية عىل أن تشتمل  -10يجب عىل حكومة نيجرييا ،إنشاء مطبعة
تقوم بطبع كل من :مجلدات الكتب،
املقامات الحريرية ،واملفصورة الدريدية،
واملجالت ،واملذكرات.
ومخترص الخليل ،وغريها من بني الكتب
التي كلف بها نابغوها يف هذه الديار.
 -5وضع كتب خاصة لتدريس اللغة العربية،
تالئم مستوى الطالب اللغوي ،بوصفها
لغة أجنبية.

 -11يجب عىل الدول العربية أن تقدم أدوات
دراسية للمدارس العربية يف نيجرييا،
وإلكرتونات صوتية ،وغريهام من الوسائل
الحديثة ،التي من شأنها أن تنهض بالثقافة
العربية كام تفعل فرنسا باللغة الفرنسية
يف البالد.

 -6تأسيس املدارس الثانوية من قبل الحكومة
واألفراد يف أرجاء البالد كلها ،لتكتظ
الفصول بالدارسني يف جامعات نيجرييا،
فعدد الطالب الذين يلتحقون بأقسام  -12تزويد املكتبات بالكتب العربية من قبل
اللغة العربية يف الجامعات ،واملعاهد
البلدان العربية.
العليا ،ضئيل جدا ً ،خصوصا يف جنوب
 -13أن تقوم العرب والبالد اإلسالمية بوضع
نيجرييا.
كتب خاصة للدارسني غري العرب وغري
 -7قيام املتخصصني يف مجال العربية بحملة
املتخصصني يف اللغة العربية بألفاظ
توعية يف عواصم البالد وقراها عن أهمية
مختارة من بيئتهم ،فإذا قام املسلمون أو
اللغة العربية.
العرب بهذه األدوار ،فإن اللغة العربية –
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يف جميع البالد اإلسالمية بغرب أفريقيا
بشكل عام.

بال شك -ستزدهر ازدهارا ً كبريا ً ،وتنترش
انتشارا ً واسعاً ،ال يف نيجرييا فحسب ،ولكن
الهوامــــــــــــــ�ش
 -)1املرجع السابق ص  5غري مطبوع( .
 -)2أبيكن ،د -عبد السالم  ،موىس /اللغة العربية ىف نيجرييا بني
األمس واليوم ص 5 ،غري مطبوع( .
 -)3أبيكن ،د -عبد السالم  ،موىس /اللغة العربية ىف نيجرييا بني
األمس واليوم ص 5 ،غري مطبوع( .
 )4أبيكن ،د -عبد السالم  ،موىس  ،اللغة العربية ىف نيجرييا بني
األمس واليوم ص .6غري مطبوع( .
 -)5املرجع السابق ص ( 6
 -)6األدب العريب ىف نيجرييا ص  ،118غري مطبوع (
 -)7ألبي ،د -عيىس  /اللغة العربية ىف نيجرييا ص  ،1غري مطبوع.
(
 -)8املرجع السابق ص  ( 12غري مطبوع ) (
 -)9تاريخ األدب العريب ىف نيجرييا ص  ، 117غري مطبوع( .
 -)10د  ،أبيكن  ،عبد السالم موىس  -اللغة العربية ىف نيجرييا بني
األمس واليوم ص  8غري مطبوع( .
 -)11د -أبيكن  ،عبد السالم  ،موىس – اللغة العربية بني األمس

و اليوم ص  10غري مطبوع (
 -)12املرجع السابق ص  12غري مطبوع( .
 )13د – أبيكن عبد السالم ،موىس  /اللغة العربية بني اليوم
واألمس ص 10غري مطبوع( .
 -)14املرجع السابق ص ( 11
 15د -أبيكن  ،موىس  ،عبد السالم  -اللغة العربية ىف نيجرييا بني
األمس واليوم ص  ، 14و تاريخ األدب العريب )النيجريي
 ،120غري مطبوع( .
 - )16د أبيكن موىس  ،عبد السالم  -اللغة العربية بني اليوم
واألمس ص  ،16غري مطبوع( .
 -)17د-أبيكن  ،عبد السالم  ،موىس  /اللغة العربية بني األمس
واليوم ص  ،6بحث غري مطبوع (
 -)18د ألبي عيىس – سباعيات نقال عن اللغة العربية بني األمس
واليوم ص  8بحث غري مطبوع (
 19د ،أبيكن  ،موىس  ،اللغة العربية بني األمس واليوم – ص
.19بحث غري مطبوع( )-.

كتاب امل�ؤمتر
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�أهم املدار�س الّلغو ّيةالّل�سان ّية يف تعليم الّلغة
العربية لغري الناطقني بها
د .منال "حممد ه�شام" �سعيد جنار

أستاذ مشارك ،جامعة تبوك ،السعودية

بعد تط ّور الّلسانيات من لسان ّيات الكلمة إىل
لسانيّات الجملة إىل لسانيّات ال ّنص .فقد أصبح
من الضرّ وري مبكان تناول ال ّنظريّات الّلسانية
الحديثة ك َـ (الرباغامت ّية املقام ّية),وإسهامها يف
طرائق تعليم العرب ّية لغري ال ّناطقني بها؛ لنتبينّ
كيف ميكنها إحداث تغيري جذري يف تعليمها,
وتحويلها من كونها مجموعة من القواعد
الشّ كل ّية إىل مجموعة من األداءات الّلغويّة
متقنة وجميلة :استام ًعا وكال ًما وقراءة وكتابة.

بعد االنتشار الواسع لتعليم العرب ّية يف
السنوات القليلة
العامل اإلسالمي والغريب يف ّ
املاضية ,وبعد تغيرّ ات ّجاه تعليم العرب ّية من
تعليمهالغةدين ّية -كام كان يف القديم -إىل
تعليمها لغة أجنب ّية ,يحتاج الطّالب األجنبي
فلسفة لغويّة جديدة يف تعلّم اللغةالعرب ّية؛
يُجيد فيها ف ّن القول واستخدام ال ّنحو استخدا ًما
صحي ًحا ،فيستطيع أ ْن يتح ّدث بكالم صحيح
كل مقام يجد نفسه فيه ,ويستطيع
ومؤث ّر يف ّ
أ ْن يُعبرّ عن ُمراده ومقصوده يف ّ
أي غرض شاء .أ ّولاً  :مدرسة القواعد ال ّتقليديّة
فدراسة العربية عىل ّ
الصورة الّتي تت ّم عليها يف ق ّدمت هذه املدرسة الّلغة ال بوصفها بنية
الوقت ال ّراهن بنحوها ورصفها وبالغتها وأدبها كلّية متامسكة بل ق ّدمتها بوصفها وحدات
وشعرها ,ال ميكن أن تؤ ّدي الغاية املرج ّوة منها معجم ّية ونحويّة ورصف ّية منفصلة ومعزولة.
بكفاية.
وحرمت هذه املدرسة الّلغة من طبيعتها

فإذا أردنا أن يكون تعليم العرب ّية لل ّناطقني
بغريها ناج ًحا فال ب ّد من مدخل تدريس أو
منظور علمي لتعليمهيتّصف باألصالة واملعارصة
ّلغة.خاصة
وال ّدميومة واالتّساق مع طبيعة ال
ّ
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االجتامعية إذ مل تكن الّلغة فيها تُق َّدم بوصفها
لغة حيّة ,1بل كانت تق ّدم بوصفها قوالب
الص ّحة
لغويّة جامدة محكومة فقط مبعيار ّ
ال ّنحويّة ,2فالقاعدة تقابلها ترجمتها ,واملفردة

تقابلها الترّ جمة املعجم ّية الجامدة البعيدة
عن الحيويّة .وفارقت هذه املدرسة بني
فصلاً
الشّ كل واملضمون؛ لهذا أورثت املتعلّمني ْ
متعسفًا بني الهيكل الخارجي لبنية الجملة
ّ
وبني داللتها,وق ّدمت املفردات الّلغويّة معزولة
دون إيرادها يف بناء جميل متّسق .وتركّزهذه
متوسلة
املدرسة عىل مهاريت القراءة والكتابة ّ
أساسا للتّعليم.
ال ّنصوص األدب ّية ال ّراقية ً
ومن هنا ت َُس ِّبب هذه املدرسة مشكالت كثرية
تح ّد من الجانب اإلبداعي الخلاّ ق ألطراف
العمل ّية التّعليم ّية :املعلّم واملتعلّم والكتاب.
فاعتامد هذه الطّريقة جعل ه ّم املعلّم مرتكّ ًزا
يف إنهاء جميع التّدريبات الّتي يحتويها املق ّرر
ال ّدرايس يف الفرتة ال ّزمن ّية املح ّددة ,ومن ناحية
أخرى فإنّها تح ّد من قدرة املتعلّم عىل التّخ ّيل
والتّوسع ألنّه مق ّيد مبضمون الكتاب فَ َح ْسب.
وهو معتاد عىل تتبّع الكتاب صفحة صفحة.3
وتُهمل هذه املدرسةاملهارات التّواصل ّية متا ًما.
وظلّت قدرة كثري من املتخ ّرجني محصورة -يف
أغلب األحيان -يف قراءة الكتب وال ّنصوص
املكتوبة4؛ ألنّها مل تُل ِْق بالاً إىل التّعبري الشّ فوي.

الكالم املنطوق ال املكتوب ,ومنه يتوقّع من
يحصل مهارة املشافهة قبل أن
املتعلّم أن ّ
يبدأ بقراءة املطبوع .واعتمدت هذه املدرسة
السلويك يف املثري واالستجابة يف
ال ّنموذج ّ
التّعليم ,فبناء عليه ,اعتمدت منهج التّدريبات
البنيويّة القائم عىل تقديم األمناط الّلغويّة
املح ّددة 5ومقابلتها بالظّروف الّتي تقال فيها.
واعتمدت املحاكاة والتّقليد وحفظ األمناط
الّلغويّة املطلوبة عن طريق التّدريب املتواصل
(التّكرار) ,واستدعائها عند الضرّ ورة يف مواقف
مشابهة بطريقة آل ّية.ونتيجة للتّكرار املستمر
تتحصل لدى
لألمناط الّلغويّة والبنى ال ّنحويّة
ّ
الطّالب القدرة عىل متييز القاعدة واالستعامل
الصحيح .بحيث ميكن له القياس باملثل
الّلغوي ّ
إذا ما تع ّرض لبنى مشابهة أو قواعد مامثلة.
واهت ّمت هذه املدرسة بتقديم الحوار اليومي,
اعتام ًدا عىل تدريبات حواريّة تكون من واقع
املامرسات اليوم ّية ألبناء الّلغة ,بعيدة عن
التكلّف واالصطناع .وهذا املبدأ مفارق للمبدأ
التّقليدي املعياري القائم عىل إهامل الجانب
الّلغوي املنطوق ,والقائم عىل األمثلة املصنوعة
املتكلّفة.

ثان ًيا :املدرسة الّلسان ّية البنيويّة (الطّريقة
من أه ّم االنتقادات لها ,أنّها تعاملت مع الّلغة
السمع ّية الشّ فو ّية)
ّ
بطريقة علم ّية ال عالقة لها بالفكر أو املعنى,
استثمرت هذه املدرسة الّلسانيات الوصف ّية فأهملت إهاملاً تا ًّما عالقة الّلغة بالعقل 6,كام
البنيويّ ّ
ةوالسلوك ّية يف وضع طريقة جديدة أو أهملت عالقتها باملجتمع .7وأ ّن حفظ قوائم
منحى جديد يف تعليم الّلغات؛ فالّلغة هي املفردات واألمناط الّلغويّة الّتي اعتمدتها
كتاب امل�ؤمتر
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يف التّعليم لن ميكّن الطّالب من تعلّم الّلغة
بشكل صحيح .كام أ ّن هذه الطّريقة تلغي
القول بإبداع ّية الّلغة وال تناهيها؛ إذ يستطيع
الطّالب متييز األبنية واألمناط الّتي درسها
وحفظها ,ولك ّنه ال يستطيع متييز األمناط
الّتي مت ّر به للم ّرة األوىل .فالطّالب ِوفْق هذه
املدرسة يُد َّرب لِ ُنطْق ما يسمعه ويعيد إنتاجه
كل مثري دون التّفكري يف األوضاع االتّصالية.
مع ّ
وإ ّن استخدام تدريبات الحفظ والتّكرار يدفع
الضجر وامللل.ومن عيوب هذه
الطّالب إىل ّ
املدرسة اهتاممها مبهاريت االستامع والتّحدث
بينام اعتربت القراءة والكتابة ثانويّتني.8
ثالثًا :املدرسة الّلسان ّية ال ّتوليديّة ال ّتحويل ّية

السبعينات خالفًا
جاءت هذه املدرسة يف أواخر ّ
للمدرسة البنيويّة ,وس ًّدا لثغرات التّوليديّة
التّحويل ّية ,من خالل توسيع منهج دراستها
ليشمل العنارص الّتي ت ّم إقصاؤها يف املدرستني
السابقتني كالكالم واملقام .فهذه املدرسة تُعنى
ّ
بكيف ّية استخدام الّلغة وبالقيمة االتّصال ّية
للّغة 11.فالّلغة يف نظرها عبارة عن وسيلة
وصل إىل
اتّصال يستخدمها أفراد املجتمع للتّ ّ
أهداف وغايات.وهي تربط بني ال ّنظام الّلغوي
وكيف ّية توظيف هذا ال ّنظام ألداء املعاين.
باختصار تبحث املدرسة الّلسان ّية الوظيف ّية
يف طرائقتأليف الكالم ,وقواعد ربط املفردات
يف جمل؛ ليؤ ّدي املعنى العام للجملة أغراض
املتكلّمني ومقاصدهم.

السبب يف تقويض الطّريقة
كانت هذه املدرسة ّ
خامسا :املدرسة الّلسان ّية االجتامع ّية
ً
السمع ّية الشّ فويّة يف تعليم الّلغات .فهي ال
ّ
تنظر إىل الطّالب نظرة سلب ّية ,بل تسند إليه جهدت هذه املدرسةيف تدارك التّقصري الّذي
ال ّدور األكرب يف تعلّم الّلغة؛ إذ تعتمد عىل خلّفه التّوليديّون التّحويل ّيون ,ور ًّدا عىل
السمع ّية الشّ فويّة .فكان هدفها
قدراته العقل ّية والفكريّة .ومن هنا يبطل القول املدرسة ّ
بالتّعلّم اآليل بشكل كامل,أي التّعليم القائم تجاوز األخطاء الّتي وقعت فيها هذه املدرسة
عىل املثري واالستجابة .وترى أ ّن التّعلم يت ّم من اآلل ّية من جهة ,وتجاوز القصور الّذي وقعت
خالل تع ّرف القواعد بالقياس واالستنتاج وليس فيه التّحويل ّية عندما مل تنظر يف التّواصيل
عىل الحفظ الغيبي .9وعىل ال ّرغم مام ق ّدمته االجتامعي لالستعامل الّلغوي من جهة أخرى.
املدرسة التّحويلية من أسس تنظرييّة إلاّ أنّها مل فهي ترى أنّ"القواعد الّلغوية -الّتي هي ما ّدة
ت ُق ِّدم منحى مح ّد ًدا ,وطريقة واضحة يف تعليم الكفاءة -ال تمُ كّن اإلنسان من استخدام قواعد
لغته يف مجتمعه وبصورة صحيحة ومالمئة,
الّلغات.10
لذلك ال ب ّد للفرد من اكتساب قدرات أخرى
راب ًعا :املدرسة الّلسان ّية الوظيف ّية
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تتمثّل يف القدرة عىل التّواصل االجتامعي...
الستخدام الّلغة استخدا ًما مناسبًا يف املواقف
12
املختلفة".
تنظر املدرسة الّلسان ّية االجتامع ّية إىل استخدام
الّلغة يف الوسط الطّبيعي االجتامعي الّذي
للصيغ الّلغويّة ما مل
تدور فيه.فال أهم ّية ّ
يتع ّرف الطّالب قواعد استخدامها يف مجتمعها.
إذ إ ّن هناك قواعد اجتامع ّية إىل جانب القواعد
الصرّ ف ّية وال ّنحويّة هي الّتي ت ْحكُم استخدامنا
للّغة يف املواقف االجتامع ّية املختلفة ,فإذا أردنا
تعلّم لغة أجنب ّية وإتقانهافال ب ّد من مراعاة
تلك القواعد االجتامعيّة مضافة إىل القواعد
الّلغويّة.فاملدرسة الّلسان ّية االجتامعية ال تعلّم
الطّالب كيف يستخدم الجمل بوصفها وحدات
لغويّة تنطلق بشكل عشوايئ ,ولك ّنها تعلّمه
كيف يستخدم هذه البنى يف مواقف وسياقات
اجتامعيّة مناسبة .لهذا فإ ّن اختيار املحتوى
الّذي يراد تعليمه للطّالب مرتبط بالترّ كيز عىل
وظائف ومواقف اجتامع ّية ال عىل القواعد
الّلغويّة.ومن هنا تتمحور هذه املدرسة حول
الطّالب وليس حول املعلّم؛ فهي طريقة مرنة
تتيح للطّالب أن يقوم مبختلف األدوار الّتي مل
السابقة تتيحها إال ناد ًرا.
تكن املدارس ّ

للّغة هامش ّية ,لهذا تخلّتا عن جامل العبارة,
ومستوى القول البليغ .يف حني أ ّن أساليب
الترّ كيب ترتكز عىل هذا الجامل؛ فالجرجاين
ميل من ترديد أ ّن الترّ كيب ال ّنحوي يحمل
ال ّ
13
رصف يف القرائن
املعنى الجميل .وأ ّن التّ ّ
يتخطّى يف وظيفته مجال الوضوح إىل مجال
الجامل.
سادسا:أ ّما املدرسة الّلسان ّية الرباغامت ّية املقام ّية-
ً
الّتي تدعو ال ّدراسة إىل تطبيق مبادئها يف تعليم
نحو العرب ّية -فقد ُعنيت بالفروق ال ّدقيقة
الّتي يتف ّجر منها الجامل وف ّنية األداء اإلبداعي.
وتكشف املدرستان الوظيفيّة واالجتامعيّة
أبعاد الّلغة التّواصل ّية بينام تكشف املدرسة
الرباغامت ّية أبعادها التّأثرييّة واإلقناع ّية .فالّلغة
مل تعد مج ّرد أداة للتّعبري والتّواصل والتّخاطب,
وإنمّ ا أصبحت وسيلتنا للتّأثري يف اآلخر وإقناعه.
فال ب ّد للطّالب يف املدرسة الرباغامتيّة املقاميّة
من تح ّري التّعبري وال يكتفي بأن يتطلّع يف
كالمه إىل التّعبري املفهم عن غرضه .فام مي ّيز
متكلّم من آخر ليس القيم الّتي يسلّم بها بقدر
ما يتم ّيز بالطّريقة الّتي يُق ّدم بها تلك القيم,
فيزداد املعنى املقصود يف نفس متلقّيه ألقًا
وارتفا ًعا أو فق ًرا وانحطاطًا.

ومن أه ّم االنتقادات للمدرستني وقد درست الّلسانيّة الرباغامتيّة املقاميّة
الوظيف ّيةواالجتامع ّية أنّهام ال تهتماّ نبجامل استعامل الّلغة يف املقام ,ومقاصد املتكلّم,
فكل تركيب لغوي يجيء
الترّ كيب ,فهامتعتربان الوظيفة الجامل ّية ور ّد فعل املخاطَبّ .
كتاب امل�ؤمتر
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به املتكلّم مرتهن باملقام الّذي يح ّدد نوع ّية
املقال,وهو تعبريعن وجود املتكلّم وحضوره
بأبعاده ال ّنفسيّة واالجتامعيّة يف كل خطاب,
وعن منزلةاملخاطَب واألحوال الّتي تعرتيه.
ومن هنا ت ُعنى الرباغامت ّية املقام ّية بدراسة
املعنى الّذي يقصده املتكلّم ويهدف إليه ,وأثر
املقام فيام يقال اعتام ًدا عىل نوع األشخاص
الّذين يخاطبهم ,ومكان الخطاب وزمانه
ولعل من أه ّم التّص ّورات
وظروف إنتاجهّ .15
التي ق ّدمتها الرباغامت ّية املقام ّية :التّأكيد

عىل رضورة استعامل الّلغة بطريقة مؤث ّرة
والسمعيّة إىل
ومن ثم اختيار األطر القوليّة ّ
الفعل والتّغيري ،وأن ليس العربة مبا قيل ولكن
بالطّريقة التي قيل بها ،وأ ّن الكلامت يف الجملة
ما هي إال بطاقات ألفكار يف حالة شعوريّة
مع ّينة .فالتكلّم يت ّم لتحقيق غاية ما أو هدف
مح ّدد أو إشباع حاجة معيّنة أو الحصول عىل
فائدة ،فلذا تستعمل الّلغة ألغراض ومقاصد يف
سياقات متباينة ومقامات مختلفة.
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الطريقة ال�شاملة و�أهميتها يف تعليم
اللغة العربية كلغة �أجنبية
نو�شاد .وي حممد ال�شافعي .يف .

املـــلـخص
اللغة العربية تنتمي إىل مجموعة اللغات السامية .إنها لغة رسمية يف جميع الدول
العربية .يف العامل العريب ،هناك نوعان أو أكرث من اللغة العربية املستخدمة لدى
الناطقني بها يف ظل ظروف مختلفة .هذا الوضع االجتامعي اللغوي كان يُطلق عليه «
قضية االزدواج» من قبل العامل فيعلم اللغة االجتامعي ،شارليس ي .فرغوسن .ووفقاً
لتعريفه ،فإن مجتمعات الكالم املتصلب لديها تنوع عايل يكون مرموقًا للغاية وتنوع
سافل من دون أي وضع رسمي يكون يف توزيع تكاميل مع بعضها البعض ،عىل سبيل
املثال ،ميكن استخدام التنوع العايل يف الخطاب األديب والنوع السافللمحادثات العاديني
بالنسبة املجتمع .باإلضافة إىل ذلك ،توجد بني العربية الفصحى الحديثة والعربية
العامية مجموعة متنوعة من اللغة العربية الوسيطة تسمى اللغة العربية العامية
املثقفة( ،)ESAوالتي تم وصفها كنتيجة لالندماجالفصحى والعامي ،كذا تحتوي عىل
عنارص من كل من العربية املنطوقة واملكتوبة .يف هذه الحالة ،يجب عىل معلمي اللغة
العربية وطالبها عىل حد سواء مواجهة حقيقة بأن هناك ما هو أكرث من التعلم من
لغة واحدة؛ رمبا ليست لغتني كاملتني ،لكنها بالتأكيد أكرث من دورة لغة واحدة.توجد
طرق مختلفة للتعامل مع التداخل يف تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية والتي تعكس
وجهات نظر مختلفة حول وظائف اللغة داخل املجتمع ،مثل :املنهج العريب الكالسييك،
واملنهجالعربياملعارصالحديث ،واملنهج العامي ،واملنهج الشامل املتزامن .ستكون هذه
الورقة محاولة الستكشاف طريقة التعليم الفعالة للغة العربية كلغة أجنبية .وهكذا
تقرتح الدراسة املنهج الشامل املتزامن،باعتبارها كالطريقة الكافية للتعامل معقضية
ازدواج اللغة العربيةيف الفصول الدراسية.

كتاب امل�ؤمتر
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مزايا الطالب .فهذه الورقة متثل مناهج هامة
متـــهيد
لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية وتبني نجاح
بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل منهج الشامل املتزامن يف مواجهة عوائق تعليم
أرشف رسل الله وعىل آله وأتباعه أجمعني .اللغة األجنبية.
أما بعد ،فإن اللّغة العرب ّية لغة القرآن ولغة
الجنة ولغة الترشيع اإلسالمي ،وهي من تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية
أكرب لغات املجموعة السام ّية من حيث عدد تعترب اللغة العربية كإحدى اللغة التي تدرس
املتح ّدثني وإحدى أكرث اللّغات انتشارا يف أكرث يف العامل استعدادا ملناسبات السياسية
العامل ويستخدمها حوايل ثالثة مائة مليون واالقتصادية واالجتامعية الراهنة .الرثوة لدى
وحتى خمسة مائة مليون نسمة يف  22دولة الدول العربية قد تأثرت يف ترويج اللغة
عربيّة .وتعد كإحدى اللغات الرسمية للهيئة العربية إىل أقىص أنحاء العامل فتحا لفرص
األمم املتحدة والعديد من املنظامت واللجنات مثينة .ومعظم وسائل اإلعالمية املشهورة يف
املعتمدة ،فإن اللغة العربية تدور دورا بارزا العامل تطبع وتنرش وتبث يف اللغة العربية تلبية
عىل تطور العالقات الدلوية يف العامل املعارص لكرثة احتياجات املخاطبني املعارصين حتى
بإسهاماتها القيمة يف شتى مجال التعامل من خارج الدول العربية .وكل هذا يدل عىل
والتعاون االجتامعية والثقافية واالقتصادية .مدى أهمية اللّغة العرب ّية وتعليمها باعتبارها
تد ّرس هذه اللغة كلغة أجنبية يف معظم من أهم لغات الحضارة والثقافة والدبلوماسية
الدول املتطورة رغم الدول العربية من مدارس يف العامل.
االبتدائية إىل مستوى الدراسات العالية اعتبارا
تد ّرس اللغة العربية يف شتى بالد العجمية
بأهميتها يف الحياة اليومية .وتعتمد األساتذة
كام يف الدول العربية من مستويات البداية
عىل مناهج متنوعة من مختلف مستويات
إىل الدراسات العالية وحتى تجري البحوث يف
التعليم خالل املدارس والكليات والجامعات
مراحل الدكتوراه وما بعد الدكتوراه واملرشوعات
لتطبيق التعليم الفعال .وتختلف هذه الطرق
تحت إرشاف الحكومات واللجنات املعتمدة.
يف تعليم اللغة العربية مام يف الدول العربية
يفضل مجتمع العامل الحايل اللغة العربية طلبا
لنفس املرحلة بكون اللغة معالجة مع الناطقني
ملقتضيات الحالية من الوظائق واملهن واملواريد
بغريها يف األصل ،وأيضا تتنوع بني الدول غري
اإلقتصادية والتبادالت الثقافية والسياسية.
العربية مبقتضيات املراحل واملناسبات حسب
ففي خارج الدول العربية يعترب التعليم اللغة
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العربية كلغة أجنبية أو كلغة ثانية .وهذا النظر «برنامج» لإلشارة إىل أنشطة املتعلم التي
يورد ما يختص له من امليزات والخصائص يف تظهر أو تحدث عند تطبيق املنهج.
اختيار مناهج تدريسها وتطبيقها إلكتساب ويعترب أيضا كالخطط املوضوعة لتوجيه التعلم
اللغة عىل نحو أفضل .وهنا تختلف املناهج يف املدرسة ويتم تحقيق هذه الخطط تجريبيا،
حسب اختالفات املطالب واألهداف ،فمثال وهو تسلسل وحدات املحتوى املنظمة
أن بعض املسلمني العجميني يكتفي مبنهاج بطريقة معينة تجعل تحقيق تعلم كل وحدة
تنتج بها مهارات تجيد تحليل مشاكل دينية عمال مفردا ،ويشرتط يف ذلك أن تكون القدرات
من الكتب العربية ولكن البعض وأكرث مطالبي املوصوفة بالوحدات متقنة يف هذه املرحلة
اللغة العربية من العجميني يفضل املناهج أكرث من التعلم .وقد جاء مفهوم املنهاج التقليدي
نجاعة يف إنتاج املهارات الكاملة يف اكتساب نتيجة طبيعية لنظرة املدرسة التقليدية إىل
اللغة .فهناك دور هام للمناهج ويف اختيارها وظيفة املدرسة ،إذ كانت ترى أن هذه الوظيفة
وتطبيقها لكسب اللغة كلغة أجنبية.
تنحرص يف تقديم ألوان من املعرفة إىل الطلبة

ثم التأكد باالختبارات من حسن استيعابهم
املناهج التعليمي ومعايري اختيارها :
املنهاج التعليمي هو مجموعة من العنارص لها.
والبيانات التي تشكل املكونات الداخلية فاملراجع والقواميس ال تتفق عىل تعريف
ملناهج التدريس ،وقد عرف املربون القدامى واحد للمنهاج ،فهو بذو أبعاد من تعريفات
بأنه مجموع املواد الدراسية املقررة عىل صف متنوعة ،فتارة يتم تحديده عىل أنه جملة
من صفوف املدرسة أو مرحلة من مراحل من النوايا للتحضري قبل قصد عمل مستقبل،
الدراسة ومجموع املعلومات والحقائق العلمية وتارة أخرى عرفه عىل أنه ميارس عمليا داخل
التي يشتمل عليها من هذه املواد .وقد اختلف الفصل الدرايس ،وتارة ثالثة يقصد به مختلف
الباحثون يف تعريفهم ملفهوم املنهاج املدريس الطرائق والوسائل والتقنيات املستعملة
لتطور مفهومه ،فهو ،من وجهة نظر البعض ،لتحقيق أهداف متوخاة من العمل التعليمي،
مجموعة نوايا أو خطط ،وأما من وجهة نظر وتارة يعرف املنهاج تعريفا نسقيا ،حيث إ ّن
البعض اآلخر ،فهو أمر ال يقترص عىل األنشطة منهاج التدريس كنسق هو كلية من العنارص
التعليمية يف حد ذاتها ،ولكنه تخطيط لهذه واملكونات املنتظمة بشكل مركب خاضع لنظام
األنشطة .وقد يفضل بعضهم استخدام كلمة من العالقات والتحوالت ،بحيث تكون كال
كتاب امل�ؤمتر
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كل
منسجام ومتسعا يتحدد من خالله موقع ّ
عنرص ووظيفته ،وكذلك عالقاته وتفاعالته مع
العنارص األخرى .فمن تعدد التعريفات للمنهاج
التعليمي توجد كلها تؤكّد عىل املعايري  -:األول
 :أهمية نشاط املتعلم والعمليات التعليمية
والتعلّمية التي تحدث يف الفصل ،وذلك استنادا
إىل نظريات عدة (بنائية ،نفسية ،اجتامعية)
ترى أن املتعلم يبني معارفه انطالقا من
نشاطه التفاعيل مع محيطه االجتامعي .والثاين
 :أهمية املادة املعرفية ،فاإلشكالية «التعليمية
التعلمية» موجهة بخاصة إىل محور املعرفة،
لكل مادة معرفية خصائصها التي متيزها
عن غريها من املواد ،وبالتايل فهي تعليم ُية
مجموعة من املعارف املنظمة واملعروفة ملادة
معينة .والثالث  :أهمية املفاهيم االجرائية
التي تنفرد باستعاملها للتدخل وحل املشاكل
التي تطرح يف مادة معينة .فإنه من املمكن
ضبط هذه املعايري يف خمس نقاط هي :

 .5يعرب عن نية التعليم والتعلم.

مناهج تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية
أصبح تعلم اللغات  -ومنها العربية  -مخططا
علميا واضح املعامل والقسامت ،وباإلمكان
التعرف إىل دعائم هذا املخطط من خالل
دراسة النواحي اآلتية  -:األوىل  :أسس التعلم
العام ،الثانية  :أسس التعلم اللغوي ،الثالثة:
خصائص اللغة العربية واستخداماتها .وبصورة
مخترصة تكفل الناحية األوىل نجاعة التعلم مبا
فيه من دافعية ونشاط ذايت مثمر بني العنارص
املتشابكة يف موقف التعلّم ،ومتيض به الناحية
الثانية يف طريق واضح من ناحية الربط بني
فروع اللغة ،واختيار املادة اللغوية ،وتكوين
املهارات ،وتوفري فرص النشاط اللغوي،
والتزام خط البناء الرتكيبي لهذه اللغة .أما
الناحية الثالثة ،وهي خصائص اللغة العربية
واستخداماتها ،فتساعد عىل تنمية مهارات
االكتساب اللغوي عن وعي.

 .1يستحرض التعريف أطراف العملية
التعليمية-التعلّمية الثالثة :التلميذ ،املعلم ،وعىل صعيد نظرية تعليم اللغات األجنبية،
توجد العديد من العوامل التي تؤثر يف مناهج
املعرفة.
تعليم اللغة العربية نشري إىل بعضها هنا
 .2يهتم بالعالقات التفاعلية بني أطراف بإيجاز  -:األوىل  :تطور الدراسات اللغوية
العملية التعليمية الثالثة.
والدراسات الرتبوية يف ميدان تعليم اللغات
وتعلمها مام أدى إىل استحداث مناهج جديدة
 .3يحدد التوجه نحو الفعل أو العمل.
 .4يهتم ،آليا ،باملعرفة املقننة واملندرجة يف دراسة اللغات وتعليمها وظهور علوم
جديدة مثل علم النفس اللغوي وعلم اللغة
ضمن املادة املعرفية.
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النفيس وعلم االجتامع اللغوي والدرشاسات
التقابلية ،وظهور مداخل جديدة لتعليم
اللغة وتعلمها مثل املدخل اإليحايئ ،واملدخل
اللغوي التكاميل ،ومدخل االستجابة الجسمية
الشاملة وإىل آخره .والثانية  :تطور استخدام
التكنولوجيا الحديثة يف تعلم اللغات وظهور
الحاسبات اآللية واألجهزة الصوتية واملرئية
واستعامل الوسائط املتعددة يف التدريس،
مام أدى إىل استحداث برامج لتعليم اللغات
تعتمد عىل التعلم الذايت الفردي والجامعي.
والثالثة  :زيادة االهتامم بالبحث العلمي
الرتبوي يف ميدان تعليم اللغات وتعليمها
مام أدى إىل ظهور اتجاهات جديدة يف بناء
املناهج والربامج .والرابعة  :االهتامم باملستوى
الفني للمعلم ،واالتجاه نحو إعداد معلم اللغة
العربية لغري الناطقني بها ،وإنشاء العديد من
املعاهد التي تقوم عىل إعداده وتدريبه ،وإقبال
معلمي هذه اللغة يف أنحاء العامل املختلفة عىل
الدورات التدريبية التي تقوم بها املنظامت
العربية واإلسالمية الدولية منها واملحلية
لتدريب املعلمني ،ومن ثم فإن نجاح أي منهج
أو برنامج لتعليم العربية إمنا يتوقف عىل مدى
االهتامم باملستوى الفني للمعلم .والخامسة :
طبيعة وخصائص الطالب املقبلني عىل تعلم
اللغة العربية من الصغار والكبار ،ومن مختلف
الجنسيات واللغات واألغراض ،فكلام توافرت
لدينا دراسات ومعلومات ومعارف وبيانات

حول نوعية الطالب وخصائصهم وأعامرهم
ولغاتهم ودوافعهم وخرباتهم السابقة ،توافرت
لدينا إمكانية بناء مناهج يف تعلم اللغة وبرامج
مناسبة لهم ،باإلضافة إىل إمكانية إعداد املواد
التعليمية املناسبة لهم أيضاً.
املناهج املشهورة لتعليم اللغة العربية كلغة
أجنبية  
تنفذ الدول العجمية مناهج مشهورة لتعليم
اللغة العربية كلغة ثانية أو أجنبية من شتى
مراحل الدراسية حتى من البداية إىل مراحل
الدراسات العالية حسب ميزات املطالب
واملقتضيات واألغراض .فالورقة تبني عن بعض
مناهج هامة منها -:
الطريقة املعتمدة عىل فصحى الرتاث  :تعد
هذه الطريقة من أقدم طرق تعليم اللغة
العربية منذ نهاية القرن 18م ،حيث تم
تطبيقها عىل بعض الجامعات األمريكية وكانت
تركزعىل دراسة فصحى الرتاث التي وردت يف
القرآن الكريم والكتب التاريخية واألدبية
والفلسفية والجغرافية القدمية .وتتميزهذه
الطريقة بالرتكيزعىل تعليم النحو والرتجمة
وتحليل الجمل نحويا ورصفيا مام يؤدي إىل
إهامل مهارة املحادثة نسبيا .وبعبارةأخرى،
تعد الطريقة املعتمدة عىل فصحى الرتاث
طريقة مناسبة لتحسني مهارة القراءة والكتابة
والرتجمة والتحليل النحوي للجملة وللدراسات
كتاب امل�ؤمتر

 7 - 5فبراير  /شباط  -عام 2018م

82

العلمية واألدبية املتخصصة ولكنها ليست
كافية لتحسني مهارة املحادثة.
الطريقة املعتمدة عىل فصحى العرص الحديث
 :متشيا مع ظهور بعض الطرق الجديدة لتعليم
اللغات األجنبية خالل اعوام السبعينات
والثامنينات يف القرن العرشين ميالديا ،ظهرت
طريقة جديدة تركز عىل تعليم فصحى
العرص حيث دعت املدارس املعلمني والطالب
الستخدام فصحى العرص يف رشح الدروس
واملناقشات مام أدى إىل تحسني مهارة املحادثة.
بالنسبة للطريقة املعتمدة عىل فصحى العرص
الحديث فهي تعترب أشهر وأنسب طريقة
لتعليم اللغة العربية حاليا والتي يتم انتهاجها
يف معظم املدارس .وهذه الطريقة تضع يف
االعتبار مميزات ظاهرة ازدواجية اللغة العربية
وأيضا تعترب من أسهل الطرق لتعليم املبتدئني
نسبيا .وبالطبع فان هذه الطريقة ال تحل
مشكلة ازدواجية اللغة العربية بصورة كاملة،
إال أنها تلعب دورا يف خفض املتاعب التي
يعاين منها الطالب يف دراسة فصحى الرتاث
باإلضافة إىل جذب اهتاممهم بالدراسة إىل حد
كبري .كام قال محمود البطل ان هذه الطريقة
تعد من أفضل طرق تعليم اللغة العربية من
حيث فعالية تحسني املهارات اللغوية األربع
وهي القراءة والكتابة واملحادثة والسامع يف آن
واحد ويف الوقت نفسه تسهم يف تسهيل دراسة
اللهجات العربية للطالب.
83

الطريقة املعتمدة عىل اللهجات العامية :
وهناك أيضاالطريقة املعتمدة عىل اللهجات
العامية والتي تركز عىل تدريب مهارة املحادثة
والتي متتاز بسهولة جذب اهتامم الدارسني.
حيث بدأ تطبيق هذه الطريقة متشيا مع
الطريقة املعتمدة عىل فصحى العرص يف
الجامعات األمريكية اعتبارا من أعوام
الخمسينات من القرن املايض بهدف تحسني
مهارة املحادثة باحدى اللهجات العامية
عىل اختالف املناطق مثل اللهجات العراقية
واملرصية والسورية .وبالنسبة لهذه الطريقة
فتصلح ملن يرغب يف التعرف عىل لهجة عامية
ملنطقة معينة بدون االعتامد عىل معرفة اللغة
العربية الفصحى .ولكن ال تعترب هذه الطريقة
أيضا طريقة مناسبة لتحسني املهارة اللغوية
الشاملة للدارسني.
الطريقة املعتمدة عىل اللغة الوسطى  :إن
هذه الطريقة تركز عىل تعليم منط أوسط للغة
العربية والذي يتواجد بني الفصحى واللهجات
العامية .وهو ما يسمى « اللغة املشرتكة « أو»
اللغة الوسطى» أو « اللغة العرصية» كام
ع ّرفه حداد ،أو «عامية املثقفني» يف نظر
البدوي وشيولتز ( ،)1975وبالنسبة للغة
الوسطى فقد حاول بعض العلامء تحليل
مفهومها من خالل بحوث علمية منهم هاييم
بالنك ( ،)1960الذي قام بتحليل كالم أربعة
من الطلبة العرب القادمني إىل أمريكا ،وشعبان

( )1978الذي حلل كالم ستة من الطلبة العرب الفصحى والعامية.
(لبنانيان ،وسعودي ،وعراقي ،وعامين ،وتونيس) ،الطريقة الشاملة وأهميته
والعامل األردين زغول ( )1980الذي حلل كالم
عرشة من الطلبة العرب (سعودي ،ومرصيان ،تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية تتنفذ
وعراقي ،وجزائري  ،وأردنيان ،وسوداين ،وعامين ،باملناهج والطرق املختلفة حسب املقتضيات،
ومغريب) .وجدير بالذكر أن نتائج هذه الد ا فاملنهج الشامل املتزامن أحد أكرث فعاال يف
رسات قد اتفقت عىل ان ترتيب الكالم يبقى تطبيق تعليم اللغة حيث أنه يتميز بعدة
عامياً؛ كذلك يبقى النحو والرصف عامياً .ولكن خصائص تورد فوائد متنوعة .بكونه شامال
هناك ميالً الختيار األلفاظ من الفصحى؛ كام أن ومتزامنا بجميع الطرق الهامة توجد فعالة
هناك ميالً الستعامل أصوات الفحص ،وخاصة وناجحة يف إنتاج املهارات و اكتساب اللغة
الصحيحة منها .لكن هناك انتقاالً لالصطالح بتامم جوانبها املحتاجة مع تركيز جهة حسب
األجنبي يف كثري من األحيان .إن هذا النمط احتياجات الطالب ،فهذا املنهج يناسب أكرث
خليط من العامية وبعض جوانب الفصحى ،يف الدراسات العالية ،كالكليات ،والجامعات
من مراحل الباكلورية واملاجستري وما بعدها.
لكنه يبعد عن الفصحى كثريا.
هنا يتم مزج الفصحى الرتايث واملعارص
وطبقا ملا قاله محمود البطل ( )1995فقد والعامي واللغة الوسطى باستخدام التقنيات
تم تطبيق الطريقة املعتمدة عىل اللغة والتكنولجيات واآلالت الحديثة من جميع
الوسطى يف بعض املعاهد الخاصة يف الواليات الجوانب ،ونظرا لهذه الحقائق تعترب الطريقة
املتحدة ومنها معهد خدمة اللغات األجنبية التعليمية الشاملة أفضل منهج لتعليم اللغة
الفيدارالية ،ومعهد جامعة جونزهو بكينز العربية لغري الناطقني بها من وجهات نظر علم
وغريها .ومن املعروف انه تم تطبيق هذه اللغة اإلجتامعي ،باستخدام مختلف أنواع املواد
الطريقة لتعليم اللغة العربية بصورة أكرث والوسائل بصورة أكرث فعالية ،فمثال من أجل
فعالية للذين قد درسوا اللغة العربية الفصحى انتهاج الطريقة املعتمدة عىل فصحى العرص،
من قبل .وبالطبع فإن هذه الطريقة قد تسهم من األفضل استخدام نصوص نرشات األخبار
يف تحسني مهارة املحادثة والتفاهم للدارسني والنصوص لربامج اإلذاعة باللغة العربية والتي
إىل حد ما ،ولكن ال تكفي لتعليم اللغة العربية تحتوي عىل خصائص فصحى العرص وهي منط
بصورة متكاملة متاما .فمن هذا املنطلق البد مثايل للغة الوسطى يختلف عن فصحى الرتاث
علينا تطبيق طريقة شاملة تعليمية متتزج بني
كتاب امل�ؤمتر
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القديم من حيث النحو واملفردات وتركيب
الجملة.
وحينام يلقى النظرة إىل الخصائص اللغوية
اإلجتامعية للعامل العريب الحديث والقضية
اإلزدواجية يف ضوء الدراسات اللغوية الحديثة،
ويف سياق مناهج تعلم اللغة وتعليمها ،كام
ناقشنا بعض طرق تعليم اللغة العربية مثل
الطريقة املعتمدة عىل فصحى الرتاث والطريقة
املعتمدة عىل فصاحة العرص والطريقة
املعتمدة عىل اللهجات العامية والطريقة
املعتمدة عىل اللغة الوسطى تبني صحة قول
العامل اللغوي اريدينغ «أنه إذا أردت إتقان
اللغة العربية بصورة كاملة فالبد عليك إتقان
ثالثة أمناط لها عىل األقل وهي فصحى العرص
وعامية املثقفني (اللغة الوسطى) واللهجات
العامية ( ،)1991ولذلك من املهم إجراء
تعليم اللغة العربية لألجانب بانتهاج الطريقة
التعليمية الشاملة التي تجمع بني الفصحى
واللهجات العامية وباستخدام املواد التعليمية
املنوعة تلبية لرغبات الدارسني وتحسبا ألغراض
الدراسة وهو ما يكفي تحسني املهارات اللغوية
األربع بصورة أكرث فعالية.

•ناجعة يف معالجة قضية االزدواج
•ناجعة يف انسياج الطرق التعليمية الهامة
•ناجعة يف اكتساب املهارات األربعة
•فعالة لتطوير إمكانيات الطالب وفق معايري
املعارصة

قضية االزدواج “ »Diglossiaومعالجتها :
وبالنسبة للغة العربية ،تعترب ظاهرة االزدواجية
من أهم العوامل التي يتوجب علينا أن نضعها
يف االعتبار لتعليم اللغة العربية بصورة أكرث
فعالية ،وخاصة من أجل التعليم املستهدف
لتطوير مهارة املحادثة والتفاهم أكرث .كان
هناك بعض املجهودات التي بذلها املتخصصون
من أجل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
خاصة يف الواليات املتحدة وتم تطبيق بعض
الطرق التعليمية نظرا لظاهرة ازدواجية اللغة
بها مبا فيها الطريقة املعتمدة عىل فصحى
الرتاث والطريقة املعتمدة عىل فصحى العرص
إضافة إىل الطريقة املعتمدة عىل اللهجات
العامية .وتعترب اللغة العربية إحدى اللغات
العاملية القليلة التي تتميز بظاهرة االزدواجية.
أما ظاهرة االزدواجية  Bilingualismوهي
تختلف عن ظاهرة ثنائية اللغة أي فهي ظاهرة
امليزات الهامة لدى الطريقة التعليمية الشاملة يتم فيها استخدام منطني لنفس اللغة لألغراض
وميكن مالحظة عدة ميزات وخصائص للمنهج االجتامعية املختلفة .بينام تعني ظاهرة الثنائية
الشامل يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية ظاهرة استخدام اللغتني املختلفتني يف نفس
املجتمع .تعترب ظاهرة االزدواجية يف اللغة
ومنها:
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العربية من أهم املشكالت اللغوية التي تواجه
الوطن العريب وبخاصة من النواحي االجتامعية
والنفسية والرتبوية .ولطبيعة هذا املوضوع
الحساسة من الناحيتني القومية والسياسية
من جهة والدينية والتعليمية من جهة أخرى.
والحقيقة فيمكن القول بإن ظاهرة ازدواجية
اللغة العربية تعد من أهم القضايا املعنية
بالتعليم وخاصة تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها .وخاصة للذين يرغبون يف تحسني
مهارة املحادثة بصورة أكرث فعالية.
وهكذا كان فرغسون قد قسم مستويات اللغة
العربية املتعددة إىل منطني فقط وهام النمط
العايل أو أسلوب الفصحى واآلخر املنخفض
األسلوب العامي .حيث قال إن النمط العايل أي
اللغة الفصحى تستخدم يف األغراض الرسمية
مثل الخطبة باملسجد واإلعالم والصحافة
واملحارضة الجامعية والتعليم وكتابة األدب
والرسالة وغريها بينام يُستخدم النمط العامي
أي اللغة العامية لألغراض غري الرسمية مثل
املحادثة بني األرسة واألصدقاء يف البيت ويف
الشارع .ولكن إذا ما نظرنا يف الحالة اللغوية
الواقعية يف املجتمع العريب فنكتشف منطا آخر
يتواجد بني النمطني وهو ما يسمى « اللغة
الوسطى» والتي تختلف عن اللغة الفصحى
وتختلف أيضا عن اللغة العامية ،أي هي
امتازجت بني الفصحى والعامية .وبعد النجاح
الذي حقّقه العامل فرغسون يف تحديد مفهوم

ازدواجية اللغة العربية ،ظهر بعض العلامء
والباحثني الذين كانوا قد حاولوا إىل إعادة
البحث يف ظاهرة االزدواجية للغة العربية
واكتشاف أمناط أخرى لها وتحديد مفهوم
النمط الجديد املمتزج بني الفصحى والعامية،
منهم األستاذ الدكتور السعيد محمد بدوي
الذي كان يرى أن الحالة اللغوية االجتامعية
يف مرص تتميز باستخدام االمناط املتعددة
للغة فالبد تحديدها كظاهرة التعددية اللغة
وليست االزدواجية ،يف الوقت الذي قام فيه
بتقسيم مستويات العربية املعارصة يف مرص
إىل خمسة مستويات وهي :فصحى الرتاث،
وفصحى العرص ،وعامية املثقفني وعامية
املتنورين وعامية األميني .وهذا التحديد ال
يقترص عىل الحالة اللغوية ملرص فقط بل وايضا
عىل معظم البالد العربية أيضا.
انسياج الطرق التعليمية الهامة  :تد ّرس اللغة
العربية لغري الناطقني بها ألهداف متعددة
بواسطة طرق مناسبة ألغراض الطالب ،فاملنهج
الشامل يتضمن فيه مام يفيد يف الطرق األخرى
يف التعليم اللغة كلغة أجنبية حيث أن املنهج
يستخدم بالعنارص من الطرق الهامة مثل
الفصحى الرتاث والفصحى الحديث واللغة
العامية واللغة الوسطى .والتقنيات التي تطبق
يف حصص الدروس حسب هذا املنهج ال يرتك
كتاب امل�ؤمتر
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فالطريقة العامية متكن الطالب للتحدث
الدارجي فقط وال تهتم بالقراءة والكتابة،
والطريقة التعليمية الوسطى تفيد لإلستامع
والفهم املعاين والتحدث بأحسن القدرة ولكن
ال تهتم كثريا بالقوانني اللغوية كذا ترتك مهارة
الكتابة والقرائة الصحيحة إىل حد ما .فعندئذ
تعترب الطريقة الشاملة التعليمية املتزامنة أكرث
فعالة وناجعة يف توفري مهارات األربع بوضع
العوامل الهامة من جميع الطرق املشهورة يف
تطبيقها أثناء الحصص التدريسية .األسلوب
التي يستخدم يف هذا املنهج ال يرتك أية عنارص
تعني جلب أربع املهارات .فالطالب تتحسن
حسب ميزتهم يف الرتكيز مام يدل عىل أن
املنهج يتيح الفرص لكل أبعاد الرتقي والتنمية
يف إتقان اللغة العربية بشكل تام .التقنيات
والتكنولجيات واآلالت الحديثة التي تستخدم
يف الحصص عىل أسلوب متزامن متكن الطالب
مرتبطني بجميع جوانب اإلهتاممات اللغوية.

الفوائدة الناتجة خالل الطرق األخرى .تنفذ
هذه الطريقة بالنصوص الفصحى األدبية
والنحوية وكذا لكسب القوة اللغوية التحليلية،
واللغة الفصحى الحديث املعارص عرب وسائل
اإلعالم والنرشات مثل املجالت والصحف
والجرائد ،واللغة الوسطى عرب الربامج
التلفيزيونية واإلذاعية من القنوات العربية،
واللغة العامية عرب الربامج املستخدمة بها من
التكنولجيات املرئية والصوتية .فالطالب تتمكن
بتوفري جميع جوانب اللغة بهذه الطريقة
وميكن الرتكيز يف اللغة الوسطى والعامية ملن
يرغب يف مهارة املحادثة الفعالة واملعاملة
مع املثقفني من العرب يف مجال ما ،وميكن
تركيز عوامل الفصحى الرتاث واملعارص ملن
يرغب تعمق يف نحو اللغة ويف الكتابة والقرائة
بتحليل املعاين مع دقة .فاملنهج يضع العوامل
الهامة محددا متزامنا من سائر الطرق التعليم
اللغة املشهورة املستخدمة يف حالها كأجنبية
للطالب.
تطوير إمكانية الطالب يف إستخدام اللغة
كسب املهارات األربع  :اللغة تدرس بتطبيق  :النتيجة التي تورد عرب هذا املنهج ناجعة
ما ينتج املهارات األربع ،اإلستامع والتحدث لتطوير إمكانية الطالب املستخدمني به حيث
والقرائة والكتابة .وتعد الطريقة التعليمية أن التطبيق ال يغفل عن أي طرف من ملتزمات
الفصحى الرتاث فعالة لكسب مهارة التحليل اللغة .فالدراسة تقع عىل وفق احتياج الطالب
الغوي يف النحو وكذا ما يتعلق بالقوانني مركزة بطرف ميزتهم الخاص وغرضهم إليها،
اللغوية وتنتج قوة الكتابة يف الطالب كام توفر فمثال يف جميع الطرق التعليمية لكسب اللغة
الطريقة الفصحى املعارص الحديث املحادثة العربية كلغة أجنبية تجيد يف جهة ما من
املثقفة وفهم كالم اللغة الرسمية الحديثة .جهات اللغة ،ولكن هذه الطريقة بعد أن تنتج
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قدرة املهارات األربع بحد كايف لدى الطالب
متكن الطالب أن يستخدموا اللغة بشكل تام
وإتقان جيد .التجارب الحصصية التي تنفذ
خالل التعليم ستكون ممثلة من عدة أحوال
االستخدام يف املعاملة مع اللغة ومشكّلة
ملواجهة شتى مجال الحياة يك تربز بها الطالب
يف املستقبل .فالطالب ميكن االستامع والفهم
من اللغة الفصحى الرتاث واملعارص واللغة
الوسطى وإىل حد اللغة العامية والتحدث
واملعالجة مع هذه الفروع اللغوية مع قدرة
متينة يف القرائة الصحيحة والكتابة الخالصة
من الخطئ النحوية والرتكيبية .فمن الجدير أن
يذكر بأن هذا هو هدف تعليم اللغة.
تبطئة
تعليم اللغة العربية يف الدول العجمية تطبق
باستخدام طرق متنوعة حسب املقتضيات.
فالورقة قد استخدمت اصطالحات ك»املنهج»
و»الطريقة» و»األسلوب» لنفس املعنى،
وركزت عىل تفاصيل هام حول املناهج املشهورة

للتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية إضافة عىل
أنها قد بينت أهمية الطريقة الشاملة التعليمية
املتزامنة املتكونة واملتضمنة بعوامل هام من
جميع جوانب الطرق املستخدمة ،ونجاحها
خاصة يف مراحل الدارسات العالية .فهذا
األسلوب يختلف مام يعترب وينفذ من الطرق
الناجعة يف الدول العربية بكونها تعليم اللغة
كلغتهم .وقد حاولت أن تبني قضية االزدواج يف
اللغة العربية وفعالية هذا املنهج يف مواجهتها
مع ذكر األسباب والخصائص األخرى التي
توضح إفادتها بشكل تام للطالب العجمية.
فباإلجامل ،الطريقة الشاملة من عوامل الطرق
املشهورة تجيد يف كسب اللغة العربية كلغة
أجنبية خاصة يف املراحل العالية وكذا ممكن
استخدامها يف املدارس الثانوية واإلبتدائية
مع اهتامم بالغ يف توضيع الحصص املحدودة
حسب ميزات ومقتضيات لدى الطالب .وبالله
التوفيق.

الهوامــــــــــــ�ش
 .1أستاذ املساعد ،قسم اللغة العربية  -جامعة كرياال.

 .2باحث يف مرحلة الدكتوراه ،قسم اللغة العربية – جامعة
كرياال.

كتاب امل�ؤمتر

 7 - 5فبراير  /شباط  -عام 2018م

88
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T. F. MITCHELL Department of Linguistics,
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in Educated Spoken Arabic, Ola Moshref,
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و�سائل التطبيقات اللغوية يف تعليم اللغة العربية بكرياال
د /حمد �شافعي الوايف

محاضر ،قسم اللغة العربية ،جامعة كيراال

إن تدريس اللغة عملية مهمة يهتم بها يغلبون يف العمل الحيوي عىل املدرس .وهذه
املدرسون اهتامما بالغا .وهذه العملية ما زالت الورقة اطالع عىل وسائل التطبيقات اللغوية يف
مجاال حيويا يتعرض دامئا للدراسات والبحوث تعليم اللغة العربية بوالية كرياال ،الهند.
من قبل العلامء واملتخصصني .وهذه الدراسات والية كرياال واللغة العربية
قدمت بأنواع مختلفة من الوسائل لتدريس
اللغة .أما اللغة العربية فهي أيضا تعكف عىل إن لوالية كرياال تاريخا عتيقا يف تعليم اللغة
هذه الوسائل املدروسة يف تدريسها .والجدير العربية وقد استقبل أهلها اللغة العربية
بالذكر هنا ،أنه تتن ّوع وسائل التدريس حسب بحفاوة واسعة منذ القرون  .ويبدأ تعليم اللغة
اختالف مراحل الطلبة .ويحتاج التدريس إىل العربية يف املرحلة االبتدائية من حياة الطالب
طرق جديدة ومختلفة إليصال املعلومات التحصيلية يف املدارس الحكومية بوالية كرياال.
واملهارات املتعلقة باللغة املعنية إىل مختلف وتدرس اللغة العربية يف املدارس والكليات
الطالب عىل اختالف درجات تحصيلهم والجامعات ويف معظم جامعات كرياال وكلياتها،
الدرايس وقدراتهم عىل الفهم واإلدراك .وقد توجد أقسام مستقلة للغة العربية ومن هذه
أوضحت الدراسات أن الطرق القدميةيف الجامعات جامعة كرياال الواقعة يف العاصمة
تدريس اللغةمثل التلقني ال تفيد كثريا وأن تروفاندرم وجامعة كاليكوت مبقاطعة مالفرم
أفضل أساليب التدريس الغوي هي األساليب ويجري يف الجامعات عدد كبري من الدرسات
التفاعلية .ويطالَب املدرسون بتخصيص معظم والبحوث العلمية يف اللغة العربيةوهذا
أوقات املواعد التدريسية للطلبة بحيث االهتامم البالغ بتعليم اللغة العربية م ّهد دربا
إلخراج جملة كبرية من العلامء املتضلعني يف
كتاب امل�ؤمتر
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علوم العربية وآدابها.
من هذه املجموعة الضخمة السيد عبد
الرحمن األزهري الذي ق ّدم إسهامات بارزة
يف خدمة اللغة العربية – لغة القرآن الكريم
ولغة الحديث الرشيف وهو صاحب الكتاب
املشهور «العرب والعربية» وقد عمل أستاذا يف
البلدان العربية بعد تخرجه من جامعة األزهر.
ومنها أيضا الشيخ زين الدين املخدوم الذي ذاع
صيته بكتابه املشهور «تحفة املجاهدين» هو
أ ّول كتاب ُص ّنف يف تاريخ كرياال عىل اإلطالق.

اآلن يف تدريسهم الوسائل الحديثة .ونالحظ
هنا أن هذا التطبيق املتط ّور بدأ يويت أكله
كام يشري إليه الدكتور محمد إسامعيل الصني
يف تقدميهللكتاب "العربية للحياة" 1حيث
يقول "الحظنا أن األخذ بالوسائل الحديثة قد
حقق نجاحا ملموسا ،وبخاصة يف مراكز تعليم
العربية خارج حدود العامل العريب"  2ويوجد
اآلن يف املقرر الدرايس لتدريس اللغة العربية
كتب تناسب محتوياتها إلزهار املهارات األربعة
– االستامع– املحادثة – القراءة – الكتابة.

وقد تربعت كرياال مبجموعة من األدباء الحوار
والشعراءومن هذا الفريق األديب القايض محمد إن من أه ّم هذه الوسائل مجموعة الحوارات
بن عبد العزيز الكالكويت صاحب قصيدة التي تتناول مناسبات مختلفة يف حياة اإلنسان.
«الفتح املبني للسامري الذي يحب املسلمني» وتحسن اإلشارة بهذا الصدد ،أنه نادرا ما
والشيخ عبد القادر مسليار والشيخ أنور عبد يوجد يف املقرر الدرايس كتاب مستقل لتطبيق
الله الفضفري والشاعر القايض عمر البلنكويت الحواربل تندرج جملة من الحوارات تحت
وعددهم كثري .وبالرغم من أن كرياال أسهمت كتاب من الكتبومستوى هذه الحوارات
إسهامات بارزة يف تعليم اللغة العربية إال أن يتفاوت حسب مرحلة من مراحل الدراسة.
منهجها لتعليم الغة العربية يحتاج إىل التقدير ندرك أن هذه الوسيلة تفتح يف الصف بابا
والتجديد معا .وهذه الورقة تقديم وجيز إلطار للتفاعل اللغوي فيام بني التالميذ وتق ّدم ج ّوا
من املتعة واملشاركة ويعتمد املشاركون يف
تعليم اللغة العربية يف كرياال.
الوسائل العامة لتطبيق اللغة العربية بكرياال الحوار عىل نص الحوار يف كتب املق ّرر الدرايس.
ّ
وبعض األحيان يقوم املد ّرس بإعداد حوارات
يستخدم املدرسون أنواعا مختلفة من الوسائل مناسبة لبيئات خاصة .هذه الحورات بشكل
لتدريس اللغة العربية وقد راحوا يبتعدون أو آخر تساعد الطلبة عىل اكتساب املهارات
عن الطرق القدمية مثل االعتكاف عىل الكتاب األربعة الرئيسية املذكورة آنفا .ونق ّدم هنا
الواحد املقرر يف املنهج .وعىل العكس ،يطبقون
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منوذجا من الحوار للطالب الذين يدرسون يف منى  :نعم ،شكرا يا سعاد  . .مع السالمة.
مرحلة البكالرييوس ولكن ال يدرسون اللغة التمثيل:
العربية مادة رئيسية بل ثانوية.
وباإلضافة إىل الحوارات املتواجدة يف الكتب
منوذج للحوار
العربية من املق ّرر الدرايس ،توجد فيها قطع
3
متثيلية  . . .فيت ّم التمثيل لها من قبل فرق
العنوان  :محادثة عىل الهاتف
مختلفة من الطلبة مع املساعدة من املد ّرس.
منى  :آلو ،هل هناك رقم 944737797؟
وهذه كلها يف الواقع محاوالت لخلق البيئة
سعاد  :نعم
الصالحة واملناسبة العربية .وتجد عملية
التمثيل مكانا مرموقا يف املهرجانات الخاصة
منى  :ممكن أن أتكلّم مع نادية؟
للطلبة.وعىل الرغم من أن هذه الخطوات
سعاد  :نادية غري متواجدة يف البيت .من
التمثيلية تساعد الطلبة كثريا عىل تعلم اللغة
يتكلّم؟
العربية إال أنها تختص باملناسبات الخاصة
منى  :منى كامل.
ومعظم األحيان بخاصة الطلبة فقط ،وال تصبح
من األنشطة اليومية فال تفيد إال قليال .وعالوة
سعاد  :يا منى ،أنا سعاد أخت نادية		 ،
ذهبت نادية إىل املرصف .هل هناك عىل ذلك ،أن بعض املدرسني ليسوا قادرين
عىل القيام بهذه الوسائل التطبيقية .ويتطلّب
أي رسالة لها؟
العمل وفقا لهذه الوسيلة مدرسني ذوي قدرة
منى  :هل ميكنك أن تقويل لها ،عندما
عالية عىل خلق البيئة املناسبة وترتيب املرسح
جاءت أن تتصل يب؟
وحتى عىل فعاليات التمثيل.
سعاد  :هل عندها رقم تلفونك؟
املناقشة والخطاب
منى  :اكتبي من فضلك ،إين أتكلّم من
بيت ع ّمي.
سعاد  :دقيقة  . .نعم ،قويل.
منى 9495808088 :
سعاد  :كتبت  ،9495808088صحيح؟

إن من الوسائل التطبيقية العامة املناقشة
والخطاب فكل منهام يق ّدم الفرصة للطالب
أن يتناول موضوعا من املوضوعات وأن يقدم
أفكاره .وهام تساعدان الطلبة عىل إجادة
اللغة العربية وإتقانها .أما املناقشة فهي من
ضمنها تثقّف الطالب وتعلّمهم آداب النقاش
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وأخالقياته .وتعتمد املناقشة عىل التفاعل الربنامج والخطب العربية .إن هذه الوسيلة
اللغوي بني املد ّرس والطالب يف الصف ،وذلك تدعو انتباه األطفال والطلبة إىل تدريس اللغة
عرب طرح األسئلة عىل كل من الطرفني ،وهذا العربية بسهل وتجعلهم حريصني عىل تعلمها.
يخلق جوا حيويا عن طريق املشاركة الفعالة
من قبل الطلبة ويجربهم عىل التفكري وتقديم خالصة الكالم
ّ
الرأي واحرتام الرأي اآلخر .وهو أسلوب بعيد إن املق ّرر الدرايس للتطبيقات اللغوية
األثر يف تحقيق األهداف الرتبويّة للعملية العربيةيف والية كرياال يتع ّرض للتجديد فَينة
التعليمية .يجب أن يكون املد ّرس قادرا عىل وأخرى ويوجد فيه عدد كبري من الفعاليات
توجيه األسئلة بصورة مناسبة مع مراعاة املفيدة.ولكن التطبيق اللغوي يواجه العراقل،
الفروق الفردية بني التالميذ .ويجري النقاش ألن املدرسني مل يتم تدريبهم مسبقا يف هذا
فيام بني الطالب حول عديد من املوضوعات األمر.واملحاوالت لخلق البيئة العربية يف
االجتامعية والسياسية والدينية وما إىل ذلك .الصف ال تنجح كثريا ،ألن الطلبة بشكل عام
أما الخطاب فهو من أهم الوسائل التي اهتم يفقدونها مبج ّرد عودتهم إىل منازلهم ،خالفا
ّ
ّ
بها املدرسون منذ زمن طويل ،فيتم تدريب للغة اإلنجليزية فالفرص للتحدث بها متوفرة
ّ
الطالب عىل الخطاب بطرح موضوعات يف املجتمع ،ألنها لغة رسمية لدينا فيجيدها
مختلفة لإللقاء  . .فيلقي الطالب الخطب عن املثقفون واملوظفون بوجه عام.وإىل جانب
املوضوعات املق ّدمة إليهم .ثم يقوم املدرس ذلك ،نالحظ أنه يجب أن يتاح للطلبة مزيد
ّ
بتقدير الخطب وتقديم توجيهات هامة من الفرص الكتساب املهارات اللغوية األربعة
ّ
لجميعها .وهذا يساعد الطلبة عىل جمع بصورة متوازنة ،بحيث يساعد عىل تنمية
املعلومات املهمة عن موضوعات مختلفة عن مقدرتهم عىل استعامل العربية فهام وتعبريا،
ونطقا وكتابة ،يف مواقف عديدة مختلفة.
طريق القراءة واالطالع عىل كتب متن ّوعة.
ويجب أن تتصف املوا ّد للتطبيقات اللغوية
وقد يتم ّ يف الصف ّمشاهدة مقاطع فيديو العربية بالواقعية وتدور حول أمور مألوفة
مبا فيها قصص األطفال واملقاطع الكاركاتورية حقيقية يف الحياة ،ملبية لحاجات الدارسني
واملسلسالت العربية وغريها وسامع مختلف املهتمني.
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�إيجابيات و�سلبيات تعليم اللغةالعربيةعن طريق االنرتنت
د/جنم الدين بي

رئيس قسم اللغة العربية وآدابها
كلية الفنون والعلوم لدار األيتام المسلمين بويناد

وإنجاز مثل هذا العمل يتطلب إعدادا ً علميا
قويا للامدة التي ستطرح يف املوقع ليك يقدم
املرشوع موقعاً قوياً ،يتمكن كل من أراد
االستفادة منه أن يخرج بحصيلة مفيدة يف
اللغة العربية ،مام يحتم علينا القيام بتأليف
مناهج خاصة ملا سيقدم يف هذا املوقع.

أكدت شبكة اإلنرتنت مكانة غري مهملة
ومنعزلة عن الحياة ونالت حضورا ً قوياً عىل
الساحة اإلعالمية والتعليمية ،فغدت من
أرسع الوسائل منوا ً تقوم  -يف أحيان كثرية-
بدور اإلذاعة والتلفاز والسوق بل واملدرسة
والجامعة يف الوقت نفسه ،وهذه الفرص كلها
متهيئة للجميع وفتحت أبوابها ملن أرادوا يضاف إىل ذلك أن موقعاً مثل هذا املوقع املتميز
االستفادة منها.
البد أن يكون قوياً من الناحية الفنية ،وذلك
إن هذا الواقع التقني الجديد فتح لنا املجال لضخامة املادة العلمية املحتواة فيه ،والشتامله
للقيام بوضع برنامج "العربية للجميع" عىل عىل صور وأصوات وكتابة سوياً ،ومن املتوقع
هذه الشبكة بالصورة والصوت معاً ( Multi-أن يكون الربنامج بعد اكتامله مشتمالً عىل
 )Mediaلتعليم اللغة العربية لغري الناطقني دروس مختلفة لتعليم اللغة العربية ابتدا ًء من
بها ،وجعلها متاحة لجميع الناس يف كل مكان ،املستوى التمهيدي إىل املستويات املتقدمة.
فيستطيع من أراد تعلم اللغة العربية أن وسنحرص عىل تقديم الصوت والصورة بوضوح
يستفيد من هذا الربنامج وهو يف منزله أو تام وذلك لحاجة العملية التعليمية إىل ذلك يف
مكتبه أو مدرسته دون أن يلتحق مبعهد أو ظل غياب املدرس.
ضرِ
أن يشرتي كتباً أو أن يُح َ مدرساً ،وذلك عن وما هذا املوقع الذي تشاهدونه إال الخطوة
طريق هذه الشبكة العاملية.
األوىل لهذا املرشوع العمالق.

95

هذا العرص الذي نتذوقكل الجديد واإلبداع
هو عرص التقنية والعلم وعرص التفجر املعريف
وعرص املواصالت الرسيعة واملكتشفات
املتعددة يف كل املجاالت .وهذه التغريات و
املكتشفات انعكست عىل املجتمعات ،نفذت
أي
إىل لغتها ،أل ّن اللغة متثل جزءا أساسيا يف ّ
مجتمع ،وهي أداة لنقل األفكار ،بل هي أداة
التفكري والحس والشعور.

إىل جميع أنواع األنشطة التعليمية التي يتم
تصميمها وتنظيمها وإيصالها من خالل املواقع
السيربية مستعينا مبا يطلق عليه "الشبكات
العنكبوتية" أو "شبكات اإلنرتنت" .تسمى
كل ما يتعلق بهذه األنشطة غالبا بالتعليم
اإللكرتوين .وحتى املعلم الذي يقدم درسه
التعليمي عرب شبكة اإلنرتنت يسمى معلم
إلكرتوين.

تعليم اللغة العربية بوساطة اإلنرتنت:

وهذا عىل ما سبق ذكره ال يتم إال من خالل
التآزر التفاعيل بني املتعلم والتكونوليوجيا
واملواد التعليمية .لذا يستند العاملون يف هذا
املجال إىل املبدأ التعليمي واملبدأ التكنولوجي
عىل حد سواء .أما االتجاه التكنولوجي يتعلق
باالستفادة من شبكات اإلنرتنت واألجهزة
التي يتم من خاللها توفري املواد التعليمية
واالستفادة منها مثل الكمبيوتر والهواتف
النقالة .وأما االتجاه التعليمي فيتعلق باملواد
التعليمية واختيارها وتنظيمها وتقدميها وكيف
يتعلم منها املتعلم وينمي بها مهاراته .بهذا
التآزر التعليمي التكنولوجي يتطور التعليم
املحوسب وزادت جدواه بتطور الوسائط
املتعددة التي تدمج النص بالرسم والصورة
والحركة والصوت والفيديو وباستخدام تقنية
النص التشعبي والوسائط التشعبية وهو ما
يساعد عىل التعلم الفعال يسهل من خالله
الفهم واالستيعات والتذكر واالستنتاج.

التعليم مع مساعدة اإلنرتنت (internet-
 )based teachingمصطلح حديث العهد
ظهر إىل سطح عامل التعليم الحديث مواكبا
لظهور شبكات اإلنرتنت وانتشارها املذهل يف
التطبيقات التعليمية منذ العقد األخري من
القرن املايض .مثة مصطلحات كثرية متناقلة
تحاول وصف هذه الظاهرة التكنولوجية
التعليمية غري املسبوقة .منها :التعليم
اإللكرتوين ( ،)e-teachingالتعليم امل ُ َح ْوسب
( ،) online teachingالتعليم االفرتايض
( ،)virtual teachingالتعليم عرب اإلنرتنت
( ،)Internet- based teachingالتعليم عرب
الشبكة ( ،)Web-based teachingالتعليم
بوساطة االتصال عرب اإلنرتنت (teaching via
،)computer-mediated communication
وما شابه ذلك من املصطلحات .هذه
املصطلحات عىل تباين صياغتها توحي وتشري
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يتسم التعليم بوساطة اإلنرتنت بعدة خصائص
منها قنوات االتصال األكرث توفريا من التعليم
التقليدي مام يتيح فرصا أكرث للتفاعل بني
املتعلم واملعلم ،وبينه وزمالئه املتعلمني،
وبينه واملواد التعليمية .ومنها املرونة من
حيث الزمان واملكان ومواد التعليم وعملية
التعليم مام يجعل التعليم يتمركز كثريا عىل
املتعلم ال عىل املعلم .ومنها املواد التعليمية
التي –بفضل شبكات اإلنرتنت -تتوافر بشكل
أوفر وأكرث تنوعا وميكن توزيعها بشكل أوسع
والعثور عليها واالستفادة منها بشكل أيرس.

التقليدي أيضا من حيث العالقة القامئة بني
املعلم واملتعلم حيث أنه ال يتم من خالل
التواجه الصفي املبارش وإمنا يتم غالبا بشكل
غري مبارش خارج حجرة الدراسة .ويرتتب عىل
ذلك تغري األدوار لكل من املعلم واملتعلم حيث
يصبح املعلم أكرث تركيزا عىل التخطيط والتنفيذ
والتوجيه واإلدارة .يف حني يصبح املتعلم يتمتع
بحرية أكرث يف الوقوف عىل املواد التعليمية
واستيعابها بطريقة شخصية ال يتعرض فيها
مبا يتعرض له حال تواجده مع غريه يف حجرة
الدراسة
كام قلنا من قبل أن هذا العرص الذي نعيش
فيه هو عرص العلم و التقنية  ،وعلينا أن يواكب
روح هذا العرص ليتزود مبهارات التعلم الذايت ،
ويستفيد من تكنولوجيا التعليم فيام يستسقيه
من معارف وقيم واتجاهات  .ومن هنا ميكن
القول أن ما يحفز التوجه املتزايد إىل التعليم
اإللكرتوين هو املنافع العديدة التي يوفِّرها ،يف
التعليم اإللكرتوين فرصة للتعلم والتدريب.كان
من الواجب الوقوف عىل األهمية الكبرية و
أهم مزايا التعليم االلكرتوين التي جعلت منه
ظاهرة متسارعة االنتشار حتى يف العامل العريب.

عىل تلك السامت يختلف التعليم بوساطة
اإلنرتنت عن التعليم التقليدي ويتميز عنه
يف عدة جوانب منها الجانب الزماين واملكاين.
فالتعليم بوساطة اإلنرتنت ال يتقيد مبا يتقيد
به التعليم التقليدي بحيث أنه ميكن أن
يتم يف أي مكان ويف أي وقت دون التقيد
باملوعد املجدول واملكان املحدد مثل ما يتسم
به التعليم التقليدي يف الحجرات الدراسية
باملدارس والجامعات .هذه املرونة املكانية
والزمانية لها إيجابيات نفسية واقتصادية
خاصة من طرف املتعلم بحيث أنه ميكن أن
يعرث عىل املواد التعليمية ويستفيد منها أينام هناك إيجابيات كثرية لتعليم اللغة العربية
كان ويف كل وقت يتاح له ويتم ذلك بشكل بوساطة اإلنرتنت أو التعليم اإللكرتوين  ،ومن
شخيص تقل فيه أنواع القيود.
أبرزها ما ييل:
سهولة التواصل بني املعلّم والطالب يف
ويختلف التعليم بوساطة اإلنرتنت عن نظريه •	
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أي وقت وأي مكان حتى خارج أوقات الدوام
ّ
الرسمية ،وإعطاء الفرصة الكافية للطالب
لطرح استفساراته فيام يتعلّق باملواد الدراسية	• .
•	
انه يوفر الوقت والجهد عىل الطالب •	
حيث انه ال يحتاج اىل اقالم وكراسات وامنا
يعتمد اعتامدا كليا عىل الحاسب االيل
واالنرتنت واملواقع التعليميه وبالتايل فإنه
يكتسب املعلومات بشكل رسيع ويشارك بها •	
طلبه اخرين من ثقافات اخرى حول العامل.
فمن ضمن ايجابيته اذا مشاركة املعلومات
بني الطلبه وتصحيح االخطاء وتقبل وجهات •	
النظر من اآلخر  .ايضا التعليم االلكرتوين يعلم
الطالب كيفية االستفادة من الحاسب االيل
•	
االستفادة القصوى ورصفه اىل التميز بدل
العبث وتضييع الوقت يف االنرتنت
•	
•	 توفري الوقت للمتعلم حيث يتمكن املتعلم
من اختيار الوقت املناسب له للتعلم دون
االرتباط مبواعيد محددة وثابتة.

الطلبة للهواتف الذكية من أجل الرتجمة
الفورية.
تقنيات الفيديو والعرض املصور.
التواصل مع الطلبة عن طريق الربيد
ومواقع التواصل االجتامعي ورسائل
الهاتف.
مشاهدة ملفات الصوت والصورة كام
يف (فيس بوك ويوتيوب) واالستامع إىل
الرسائل الصوتية كام يف (واتس أب)
إجراء مكاملات صوتية مبارشة عرب خدمات
(واتس أب واسكايب وفيرب) وغريها.
مزج املتعة يف التعليم عند استخدام
السبورة الذكية واأللواح الذكية
تنمية مهارة القراءة لدى الطالب عرب
مواقع التواصل االجتامعي من خالل قراءة
املنشورات والرسائل املكتوبة يف (الفيس
بوك وتويرت)

•	 إمكانية التعلم عن بعد مع الجامعات
•	 من أهم مزايا مواقع التواصل االجتامعي:
العاملية واالستفادة من الخرباء األجانب
متكني الطالب من محاكاة حوارات وكتابات
خاص ًة عىل مستوى الدراسات العليا.
ّ
الناطقني بالعربية ،وسهولة التواصل مع
•	 إمكانية االستفادة من عوامل كثرية
املعلمني والطالب ،وسهولة الوصول إىل
هامة ومؤثرة مثل الصوت والنص واللون
املعلومة وإمكانية مشاركتها بني األساتذة
والفيديو
وطالبهم وتصحيحها من قبل املدرس.
•	 التعلم من خالل الهاتف :استخدم بعض •	 السهولة ،والرسعة ،واملرونة ،والتنوع ،يعد
كتاب امل�ؤمتر
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التعليم بوساطةاإلنرتنت أفضل من نظريها
لتقليدي

التعليمية التعلمية تختفي غالبا وراء ما جرى
بني املعلم واملتعلم من نقاش وحوار وجدال
وغريها من أتواع التفاعل التعليمي الصفي.
والتعليم اإللكرتوين رغم أنه يفتح باب التفاعل
بني املعلم واملتعلم إال أن ذلك لن يُذيق املتعلم
ما يذيقه يف التفاعل املبارس يف حجرة الدراسة.

•	 يوفر املناهج طوال اليوم وفيك أليام
األسبوع :هذه امليزة مفيدة لألشخاص
املزاجيني أوالذينريغبون التعليم يف وقت
معني،وذلك ألنبعضهم يفضال لتعلم صباحاً
واآلخر مساءا ً،كذلك للذيني تحملون أعباء ومن الجذير بالذكر ان يلفت النظر بعض
ومسئولياتشخصية،فهذه امليزةتتيحلل تحديات وسلبيات لتعليم اللغة العربية
بوساطة اإلنرتنت أو التعليم اإللكرتوين،
جميعالتعلمفيالزمنالذييناسبهم .
•	 االستمراريةفيالوصوإللىاملناهج  :هذهامليز فتتلخص فيام ييل
•	 ضعف التعامل املبارش بني املعلمني
ةتجعاللطالبفيحالةاستقرار
واملتعلمني والرتكيز بالدرجة األوىل عىل
•	 ذلكأنبإمكانهالحصولعلىاملعلومةفيالوقتالذ
الجانب املعريف
ييناسبه،فاليرتبطبأوقاتفتح
•	 وإغالقاملكتبة،ماميؤد�يإلىراحةالطالبوعدمإ •	 فقدان الحوار ,مام قد يؤثر عىل ذكاء
الطالب املنطقي ،فمن خالل الحوار و
صابتهبالضجر
التعامل املبارش يتعلم الطالب أدب النقاش
ولكن يف عملية التعليم األونالين يجد الدارس
واإلستامع وكيفية طرح األسئلة واحرتام
بعض مشاكل مختلفة التييجب عليه التغلب
الطرف اآلخر وانتقاء األلفاظ واملصطلحات
عىل هذه الصعوبات وتع ّدي هذه العقبات.
 ،وهذا ما ال يتوافر مع التعليم اإللكرتوين
فإن التعليم بوساطة اإلنرتنت رغم ما له
من املزايا يتعرض لغري قليل من املشكالت •	 يواجه بعض املتعلمني من خالل التعليم
اإللكرتوين صعوبة يف التعبري عن آرائهم
والصعوبات  .ومن الجانب التعليمي فأهم
وأفكارهم كتاب ًيا ،حيث إن العديد من
ما يفقد منه غياب التفاعل املبارش بني املعلم
املتعلمني يفضلون التعبري عن أفكارهم
واملتعلم الذي قد يحصل عىل أثره غياب
شفوياً وهي الطريقة التي اعتادوها سنوات
إنسانية العملية التعليمية التي تعد من
طويلة من خالل دراستهم األكادميية ،
أغىل قيم الرتبية والتعليم .إن فعالية العملية
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بينام يحتاج مستخدمو التعليم اإللكرتوين
إىل التمكن من املهارات الكتابية للتعبري
•	 ضعف التعامل املبارش بني املعلمني
عن أفكارهم وآرائهم املختلفة.
واملتعلمني والرتكيز بالدرجة األوىل عىل
امليل إىل العزلة وتراجع التواصل مع
الجانب املعريف ،مام قد يضعف املهارات
اآلخرين :فقد خرجت دراسات علمية
االجتامعية لدى املتعلمني  ،وخاصة يف
بأن األجهزة اإللكرتونية مثل التلفزيون
املرحلة الجامعية األوىل الذين سيفتقدون
والحاسوب وألعاب الفيديو تؤدي إىل امليل
النامذج والقدوات من املعلمني لالكتساب
إىل العزلة وتراجع التواصل مع اآلخرين
واالستفادة املبارشة منهم ،واالحتكاك
ونادت برضورة تفادي هذه اآلثار السلبية.
بهم،واألخذ منهم أكرث من مجرد املعارف
واملعلومات بل السلوكيات  ،واملهارات ،
قد يؤدي استخدام التعليم اإللكرتوين إىل
والقيم  ،كام أن قلة اللقاءات بني املعلمني
ضعف الدافعية نحو التعلم والشعور
واملتعلمني يضعف من متكني املعلمني من
بامللل نتيجة الجلوس أمام أجهزة
التعرف عىل مواهب وقدرات املتعلمني ،
الكمبيوتر وشبكات اإلنرتنت والتعامل
وبالتايل توجيههم التوجيه املناسب.
معها لفرتة طويلة من الزمن ،وخاصة إذا
كانت املادة العلمية املعروضة خالية من
املؤثرات السمعية والبرصية التي تجذب
يتبني مام عرض أن تعليم اللغة العربية بوساطة
املتعلم نحو التعلم.
اإلنرتنت قد حقق تطورا واعدا من خالل
إنه يقدم املعلومات للتالميذ بطرقة مجزأة ظهور املواقع التى تقدم -عىل تباين مناهجها
بحيث ال يستطيع التلميذ أن يكون فهام التعليمية وأدائها التكنولوجي -تعليام إلكرتونيا
متكامال للامدة التعليمية .
للغة العربية .وهذا يعني أول ما يعني أن
ال يصلح التعليم املربمج لتعليم جميع تعليم العربية يف إندونيسيا يتجه إىل ما يتجه
أهداف تدريس العلوم  ,فتنمية مهارات إليه التعليم املعارص املتسم باإللكرتونية وهذا
البحث العلمي  ,وتنمية االتجاهات بدوره يرفع مستوى تعليمها ويعزز مكانها يف
العلمية  ,و تنمية القدرة عىل تذوق جهود ميدان تعليم اللغات األجنبية يف إندونيسيا.
العلامء من الصعب تحقيقها عن طريق كام يعني أن هناك تغري إيجايب يف االتجاهات
التعليم املربمج

•	

•	

•	

•	
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التعليمية إذ أن ظهور هذا التعليم اإللكرتوين
يعكس تطورا متدرجا من املنهج التعليمي
التقليدي إىل اآلخر اإللكرتوين.
إال أن هذا التطور الواعد ال يضع تعليم
العربية يف مرحلة جديدة من مسريتها فقط
وإمنا أيضا يضعه أمام تحديات جديدة .منها
تحديات إدارية وهي تعني أن إدارة تعليم
اللغة العربة بوساطة اإلنرتنت يحتاج إىل إدارة
خاصة تختلف عن إدارة تعليمها التقليدي.
ومنها تحديات تكنولوجية وهي تعني أن
األداء التكنولوجي بتعليم اللغة العربية

بوساطة اإلنرتنت يجب أن يستوعب أكرث ما
ميكن -كام ونوعا -املستحدثات التكنولوجية
املتوافرة يف عامل اإلنرتنت .ومنها تحديات
تعليمية وهي تعني أن تعليم اللغة العربية
بوساطة اإلنرتنت يجب أن يقدم ملتعلميها ما مل
يقدمها تعليمها التقليدي ،سواء كان من حيث
املادة أو الطريقة أو التقويم .ومنها تحديات
برشية وهي تعنى أن تعليم العربية بوساطة
اإلنرتنت يجب أن تدعمه موارد برشية متمكنة
من املعلمني واملتعلمني والتقنيني وغريهم من
العنارص البرشية للتعليم اإللكرتوين.

الهوامـــــ�ش
أ .غازيل نعيمة "أساليب تدريس قواعد اللغة العربية" جامعةمولود معمري،تيزي وزو
 محمد إسامعيل نافع عاشور ،فاعلية برنامح  moodleيفاكتساب مهارات ثاليث األبعاد لدى طلبة تكنولوحيا التعليم
بالجامعة اإلسالمية ،بحث املاجسرت ،كلية الرتبية الجامعة
اإلسالمية غزة ،2009 ،ص .11
-املختار أحمد عمر ،تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت موقع

الجزيرة لتعليم العربية منوذجا ،سجل املؤمتر الدويل الثاين
عن تجربة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،2014 ،
ص331
 الدكتور نرصالدين إدريس جوهر :lisanarabi.net http://www.qou.edu/newsletter/arabic&learning.jsp
10/5/2017/http://blogs.aljazeera.net/blogs-

امل�صادر واملـــــــــــراجع
محمد إسامعيل نافع عاشور ،فاعلية برنامج moodleيف
اكتساب مهارات ثاليث األبعاد لدى طلبة تكنولوحيا التعليم
بالجامعة اإلسالمية ،بحث املاجسرت ،كلية الرتبية الجامعة
اإلسالمية غزة.2009 ،
املختار أحمد عمر ،تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت موقع
الجزيرة لتعليم العربية منوذجا ،سجل املؤمتر الدويل الثاين
عن تجربة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.2014 ،
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عبد الرحمن الرشيف محمد كرار ،املعايري القياسية لبناء نظم
التعليم اإللكرتوين ،املجلة العربية لضامن جودة التعليم
الجامعي ،العدد 2012 ،9م.
ريهام مصطفى محمد أحمد ،توظيف التعلم اإللكرتوين لتحقيق
معايري الجودة يف العملية التعليمية ،املجلة العربية لضامن
الجودة يف العملية التعليمية ،العدد .2012 ،9
http://badaronline.com

.)2016  سبتمرب15 : (تاريخ االطالع/http://badaronline.com

//:lpba.alhikmah.ac.id http

.)2016  سبتمرب16 : (تاريخ االطالعlpba.alhikmah.ac.id

//:arabindo.co.nr http

.)2016  سبتمرب15 : (تاريخ االطالعarabindo.co.nr

http://lisanarabi.net

.)2016  سبتمرب15 : (تاريخ االطالع/http://lisanarabi.net

http://arabicforall.net/ar/self-exam
http://learning.aljazeera.net/dailytraining
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Uses the right lecture
.aid for the lesson
Uses the course book
.in an active way
Makes learning
process interesting
and negotiates with
students about
.meanings and ideas
Helps students to
.communicate
Class
Management
-

Observes students`
discussions and
.interferer to offer help
Divides students into
bilateral groups for
discussion
Divides the roles
between students in
cooperative groups
Uses suitable
communication skills
with the students
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Determines the
required time of the
lesson
Determines the
required period of time
.to do assignments
Defines the teacher›s
activities
Give students clear
instructions before
.each assignment

Teaching
the lesson

Encourages students
to learn and do
their activities by
.themselves
Provides students with
interesting experiences
Connects the lesson
.with learners` real life
Puts learners into
learning challenging
.situations
Provides students with
realistic problems and
situations
Guides students to
follow the steps and
strategies of solving
.problems
Asks clear questions

Asking
Questions

Enhances the
distinguished answers
and shows them to the
learners to take their
.advantage
Gives students time to
think about the answers
Enhances learners`
.answers

Course
Materials
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Uses the b.board
.effectively
Uses lecture aids in an
interesting way for the
.learners
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Appendices

Appendix 1
Arabic Instructors Competencies' Tool Information of Arabic Instructor
Name:
Major:
Course Code:
Subject:

Date:
Time\Start:
Time\Finish:
Number of Students:

Competencies Performance Indicators

Excellent

Very Good

Good

Not very well

Not at all well

Determines the level of
the target learners
Defines the goals of the
lesson
Determines the
learners› preliminary
consideration(previous
)knowledge
Lesson
Planning

Defines the students›
expected learning skills
Expects learning
problems
Determines strategies
to solve the learning
problems
Chooses teaching tools
and technical aids that
are suitable for the
.lesson
Introduces the lesson
in an appropriate way
that motivates students
.to learn more

Lesson
Preparation

Spends an appropriate
time for the
.introduction
Divides students into
.suitable groups
Follows suitable
.teaching methods
Uses appropriate
.worksheets
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encouraged. Innovation and change were
supported and openly discussed. These and
other forms of support and encouragement
may well have contributed to the positive
changes in the instructors' identiﬁed in this
study.
In light of the findings of this study, the re-

searcher recommends to use and support this
program for a larger number of trainees in the
universities and institutions .In addition,it is
recommended that the Jordanian Universities adopt the PF-TASOL program as one
of the successful development programs in
teaching Arabic for speakers of other languages allover the world.
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of the pre-TC and post –TC of the training
group. These significant differences are in
favor of theexperimental group.Table 2 also
shows differences in the performance of the
experimental group at pre and post-TC, and
the differences are in favor of the post -TC.
From the previous results in table 2, it is
very obvious that the level of TC is significant at (α=0.05).Itis less than.01.This means
that the difference between pre teaching
competencies and post teaching competencies of ASOL instructors at eTurn is statistically significant at (α=0.05) after PF-TASOL
training program. Based on this result, PFTASOL training program has changed the
teaching competencies of ASOL instructors
positively.The result is proved by the negative value of (t).
In short, after the completion of thePFTASOL training program with the experimental group members, they have achieved
their objectives of developing the teaching
competencies. It is clear that the training
program has developed the teaching competencies of eTurn's ASOL instructors. The
analyses of the data of the post-observation
for the experimental group members support
the results of the study.

Conclusion
The discussions of the qualitative and the
quantitative results revealed the importance
of in-service training programs, especially
who adopt the workshop method aiming at
enhancing the performance of the teachers
and improving their teaching competencies
in order to help them acquire the skills and
the knowledge .This program keeps the instructors informed about the latest developments in the educational field of Arabic for
Speakers of other Languages. It was also

found that there are significant effects of the
PF-TASOL training program based on teaching competencies on improving the teaching
knowledge of ASOL teachers, performance,
professional, and personal competencies of
the experimental group's instructors. These
effects can be attributed to the content of
thePF-TASOL training program. It included
instructional experiments, activities, and instructional skills, which helped provide the
instructors with the appropriate teaching
competencies to develop their knowledge
and performance. Furthermore, the PFTASOLtraining program based on teaching
competencies plays an important role in upgrading skills, knowledge, and performance
of ASOL instructors to be more effective and
active teachers.
The data presented here provide support that
PF-TASOL training can increase the extent
to which instructors adopt active learning
skills as a strategy that maximizes students
roles and minimizes teachers' role at ASOL
lectures.Active learning strategy is known
to be associated with students taking a deep
approach to a greater extent,and hence to
improved quality of student learning outcomes, and so this is an important ﬁnding. In
addition, PF-TASOL training program can
improve a number of aspects of instructors’
teaching competencies. Without the support
of training, changes may be insigniﬁcant or
negative.Moreover,PF-TASOL training program can change instructors such that their
students’ improve their learning. Without the
support of training no such positive change
in student learning is evident. Whereas the
positive impact of training is easy to understand, they sometimes negative impact of
no training requires some explanation. On
the training programs teaching was seen to
be valued and the improvement of teaching
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From the first sight of the table,it is obvious
that teaching competencies scores were improved.The traininggroups’ scores on the six
competencies, which concerned about teaching skills, were compared before and after
training. The training group’s scores after
training improved signiﬁcantly on all six competencies. The maximum score on each scale
is 30. One scale of the teachers'competencies
increased signiﬁcantly for the training group
after training; teaching the lecture was
the competency that improved the most
(m=28.85) this was not the case before training (m=19.6).This result reflects that PF-TASOL main focus was on the teaching methods inside the lecture hall.However,Asking
questions competency was improved very
slightly;since the PF-TASOL dedicated very
small number of training hours to improve
this competency. The researcher recommendsto modify the number of the training
hours of asking questions to guarantee the

improvement in parallel with teaching methods inside the classroom.

The t-test analysis was run to determine
whether the difference between the means
of the pre-teaching competencies and Post –
teaching competencies of the experimental
groupare statistically different.Table 2summarizes the descriptive statistics for the performances of the participants before and after training.
To examine whether there is a significant
statistical difference at (α=0.05) between the
groups’ mean scores and to test the assumption that the participants across the two observations are equivalent in term of the level
of teachingcompetencies, t-test technique
was conducted. Table 2 presents the results
of the t-test, showing the overall differences
in the teaching competencies performances

Table 2
T.Test, Pre-Post Teaching Competencies of the Participants in PF-TASOL
Program at eTurn

Teaching
Competencies

95%
Confdence
Interval of The
Difference

Paired Diffrences
Mean

.Std
Deviation

Std. Erro
Mean

Lecture Planning

-14.65

2.966

582.

Lecture Orientation
Teaching the lecture
Asking Questions
Course Material
Class Management

-10.00
-13.192
-3.308
-2.962
-5.269

2.383
3.453
2.112
1.777
2.987

467.
677.
414.
349.
586.
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Lower

-15.852
-10.963
-14.587
-4.161
-3.679
-6.476

t

Sig 2
Tailed

Upper

13.456

25.1

.00

-9.037
-11.798
-2.455
-2.244
-4.063

21.3
19.4
7.9
-8.4
-8.9

.00
.00
.00
.00
.00

Unit 2.
According to PF-TASOL assessment
process;first ,Unit1is assessed through a
teaching practice report prepared by each
trainee. It's length is between 800-1200
words. This task requires the trainees to
report on their teaching practice session,
including their plan for the session, summary of, and response to, the feedback they
received, what they have learnt through
watching a video of their session, and a
short statement of their conception of teaching.Second,Unit 2 is assessed through preparing a Peer Observation Report between
1500-2000 from each trainee. Reflection is
an active process involving exploration of
the trainees' own experiences, conversations
with their colleagues, feedback from students, and ‘conversations’ with educational
literature. These dimensions are canvassed
in the assessment for this Unit.

Question Number Two:To what extent is
the effectiveness of the PF-TASOL training
program on the development of the teaching
competencies of the instructors in Jordan ?
To answer this question the researcher used
an observation tool of teachers' teaching
competencies (See appendix 1) based on the
focused competencies of PF-TASOL program .This observation tool was used in the
trainees' classes before and after training.
The first observation was at the beginning of
the academic year 2017/2018 and before the
training program .The second observation
took place at the end of the academic year
2017\2018 and after training. The collected
data was analyzed and a comparison was
undertaken of matched pairs of before and
after data for the trainee competencieswho
completed the PF-TASOL both before and
after training (see Table 1). Table 1 displays
an almost identical pattern of change to that
for the entire training group.

Table 10
Means and Standard Deviations of Teaching Competencies before
and after PF-TASOL program at eTurnCompany
Teaching
Competencies
Lecture Planning
Lecture Orientation
Teaching the Lecture
Asking Question
Course Material
Class Management

22.26
28.27
11.81
21.81

Std.
Deviation
1.85
2.27
1.65
2.02

Std. Error
Mean
.364
.446
.324
.396

26

19.65

2.19

.429

26
26
26
26
26
26
26

28.85
12.12
15.42
11.42
14.38
22.27
27.54

2.14
1.54
1.74
1.065
1.26
1.66
2.21

.421
.295
.343
.209
.249
.326
.434

Test

N

Mean

pre
post
pre
post

26
26
26
26

pre
post
pre
post
pre
post
pre
post
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cooperative and scholarly learning environment. PF-TASOL offers immediate practical
support as well as a framework for ongoing
reflective practice and further development
or study. Topics include teaching for active
learning; assessment; group work; e-Teaching; teaching as part of an academic career;
and teaching in a culturally diverse. The
teaching practice component brings together
theory and practice ASOL education as participants plan and implement a short teaching and learning episode. Reflective practice,
collegiality in professional development, the
application of research and other educational
literature to inform teaching, and the use of
feedback to improve teaching are emphasized as participants jointly explore pertinent issues, engage with relevant research
and literature, undertake peer observation of
teaching, respond to student evaluations, develop their teaching philosophy, and explore
an aspect of their teaching practice through
an independent project.
PF-TASOL consists of two units: Unit1:
Building Blocks. A five-day intensive on
foundational ideas and processes in teaching, learning, assessment and evaluation in
TASOL. Unit2: Peer Observation. A structured set of observations of teaching Arabic
for speakersof other languages.
Through active participation in PF-TASOL,
instructors were able to apply their developing understanding of learners and learning to their teaching; design and implement
effective learning experiences for their students; reflect upon feedback from students
and colleagues in order to evaluate and improve their teaching practice; access and use
University policies and guidelines relevant
to teaching, learning and assessment; access
and utilize literature on teaching, learning
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and assessment in TASOL; value and share
their own and their colleagues’ experiences
and knowledge of teaching; conduct a structured and scholarly exploration of an aspect
of teaching and learning in their own context.
PF-TASOL was designed to help participants becomemore informed about teaching
and learning in TASOL Centers and institutions, familiar with critical issues, and able
to apply developing knowledge and insights
to their teaching; independent learners in the
field of ASOL learning and teaching, able to
access ideas and practices from a variety of
sources, and critically evaluate and apply
these in the context of their own teaching
practice; problem solvers when confronted
with challenging issues in teaching, able to
respond to these issues critically and creatively, seeking to attain high standards
through flexible, innovative approaches to
teaching ASOL; effective communicators
about teaching and learning, willing and able
to share ideas and practices with colleagues
in the language centers and beyond; and responsible university teachers who are aware
of the impact of their teaching on students
and colleagues and who act with a high degree of integrity as a part of the local, national and international community of universities and institutionsinstructors.
PF-TASOL is normally completed over
two weeks. An extension can be requested
by completing the PF-TASOL Application
for Extension form. Participants will be recorded as discontinued in week 1 of the third
semester if this procedure is not followed.
PF-TASOL Unit 1 is offered before the commencement of each teaching session and involves a series of face-to-face sessions over
five days. Participants can then undertake

a scale observationchecklist to the training
instructors. The observation checklist was
administered twice: once as near as practicable to the beginning of thePF-TASOL training program and the trainee teachers’own
course, and once approximately six months
later, after the training was completed.
The observation checklists were machine
read, data were collected and an individual
report produced for each training instructor,
showing their own scores before and after
training in the PF-TASOL program. What
matters here are any differences between the
teaching competencies of the training groups
in terms of the size or direction of change
between before and after participating in PFTASOL.
The observation checklist consists of
sixcompetencies:Lecture Planning, Lecture
Orientation, Teaching the Lecture, Asking
Questions, Course Materials, and Classroom
Management.

Objectives of the study
The current study aims at :
-Presenting the PF-TASOL program todevelop the teaching competencies of the Arabic for speakers of other languages instructors in language centers and institutions.
-Finding out the extent of theeffectiveness
ofPF-TASOLon developing the teaching
competencies among the ASOL’sinstructors.

Questions of the study
This study attempts to answer the following
twoquestions :1What is the Professional Fellowship
in Teaching Arabic for Speakers of Other
Languages (PF-TASOL)training program?

2To what extent is the effectiveness of
the PF-TASOL training program on the development of the teaching competencies of
ASOLinstructorsin Jordan ?

Importance of the study
This study may suggest a full program about
PF-TASOL competencies and teaching skills
during the service to train teachers of universities and institutions which will be ended
by giving them a professional specialized
certificate. In addition, it may help ASOL
instructorsof Language Centers and institutions to develop modern teaching competencies and improve them. Moreover, the
current study may help the people who are
intended to improve language centers and
institutionscurricula and allow the use of the
new active learning methods and encourage
it through improving the teaching competencies of their instructors.Finally,the results
of this study may help researchers to do
more researches about the effectiveness of
training programs which focus on teaching
competencies at language centers and istitutions that specialized in teaching Arabic for
speakers of other languages .

Findings and Discussion
Question Number One :What is PF-TASOLtraining program?
The Professional Fellowship in Teaching Arabic for Speakers of Other Languages (PFTASOL)training programis a professional
development program for ASOL teachers
designed to enhance ASOL teaching effectiveness and provide an educational context
for ongoing career development. It integrates key concepts of teaching and learning,
teaching strategies and skills, reflection and
the experience of actual teaching within a
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competencies for the advancement of their
knowledge and skills, which are program
characteristics that include extensive field
experience, collaboration, and program
evaluation, although the ways in which programs incorporated these components varied. In another empirical study, Gilberts and
Lignugaris- Kraft (1997) search for classroom management competencies address
to teacher ability to manage the educational
environment, and directly manage and assess students’ classroom behavior. In that
studyclassroom management competencies
are divided into four categories address the
educational environment: (i) arrangement
of the physical environment to facilitate
student management, (ii) formulation of a
standard for student behavior in the classroom, and two categories address teachers’
management and behavioral assessment;
(iii) implementation of strategies to increase
appropriate behavior or reduce inappropriate
behavior, and (iv) assessing the effectiveness
of the implemented strategies. In these programs, teacher educators used a variety of
strategies to help students examine their beliefs about instruction; integrate the knowledge; acquire academic, social and cultural
knowledge about their students; and reflect
on the impact of their instruction.
In a detailed training program designed explicitly to change Arabic for speakers of other languages’ teachers’ conceptions of teaching, PF-TASOL has demonstrated this chain
of inﬂuence through training goals and training processes, to teachers’ approaches and
to their students’ approaches. PF-TASOL
has oriented towards changing the teachers’
approach to teaching they can, therefore, if
they are successful, this will improve both
student learning processes and outcomes.

112

م2018  عام-  شباط/  فبراير7 - 5

كتاب امل�ؤمتر

Method
Population and Sample
The population of the study composes (120)
instructors participated in the PF-TASOL
program ateTurnduring the period from June
2017till the end of the year 2017. They are
distributed within (8) groups. The sample of
the study consisted of 26instructors. All the
twenty six instructorswere chosen according to the stratified random sampling. The
teachers in the experimental group enrolled
into the PF-TASOLtraining program module
based on instructional competencies for fiveweeks.

Tools
In order to measure the level of teaching
competencies among the PF-TASOL’s trainees, a classroom observation checklist was
developed by the researcher based on the
PF-TASOL teaching competencies. The
checklist was given to a group of referees
for validation and modification purposes
from different Universities in Jordan. The final version of checklistwas categorized into
six competencies; Lecture Planning, Lecture
Orientation, Teaching the Lecture, Asking
Questions, Course Materials, and Classroom
Management. The inter-raters reliability
is the constancy of the agreement and disagreement among the observers concerning
the observed subjects, for testing the interraters reliability in this study, ten Arabic for
speakers of other languages instructors (pilot
study) were randomly selected and each was
observed by four (4) different observers. The
overall percentage of the inter-raters reliability was (0.78), which is a reasonably satisfactory percentage.
This research reports the administration of

knowledge and the ability to retrieve it (Huizen, 2005).Teaching Arabic for Speakers of
other Languages’training programs depend
on analyzing the learning/teaching process
into a group of competencies that every
teacher must acquire, in order to increase
his/her chances of successful achievement
of objectives (King, 2001). Borich (1977)
categorizes teacher training programs based
on competencies into three types: (i) knowledge competencies (where a knowledge
competency means a cognitive understanding derived from the instruction process or
subject-matter content that the teacher is
expected to demonstrate); (ii) performance
competencies (which are the behaviors the
teachers demonstrate in the classroom, );
and (iii) consequence competencies (which
are the outcome of the teaching and learning process between the teacher and his students). On the other hand, Houston (cited
in Saeed and Mahmood, 2002) categorizesteaching competencies into five stages:
(i) cognitive competencies, which are related to knowledge and intellectual skills
and abilities that are expected of the learners; (ii) performance competencies, in which
the learner demonstrates that he or she can
do something; (iii) consequence competencies, to bring change to others; (iv) affective
competencies, which are expected attitude
and values that tend to resist the specificity
and are more difficult to assess than the first
three stages; (v) exploratory competencies,
which includes activities that provide opportunities for teachers to learn about teaching.
Furthermore, for Lerner (2003), the teachers
in the university lecture room are in need of
two kinds of competencies: (i) competencies
in knowledge and skills, which include the
professional knowledge, and (ii) competencies in human relationship abilities, such as
cooperation, which requiresteachers to be

helpful, deferential, empathic, and open. The
PF-TASOL requires competencies in assessment and diagnosis, curriculum, teaching
practices, managing student behaviors, planning the teaching and learning environment,
as well as monitoring and evaluation.
Ismail (2009) measured the effect of a training module in improving knowledge competencies for language education teachers in
Jordan. The module consisted of 10 training
sessions, covered three domains, namely,
planning, instruction and classroom management, and evaluation competencies. The
sample of the study consisted of 50 teachers. The participants of the sample were
distributed into two equal groups, with 25
teachers in each group. The teachers in the
experimental group were attached with the
training module for five weeks; whereas the
teachers in the control group were exposed
for the same period to the conventional training adopted by the Ministry of Education in
Jordan. The results of (ANCOVA) revealed
that there were statistically significant differences between the means of the two groups'
means on the post-achievement test, favoring to the experimental group.
Bataineh(2010) identified the core competencies belonging to general education teachers in Jordan. The sample of study consisted
of 320 male and female teachers. The results revealed that teachers’ competencies of
classroom management on a subscale ranked
first, and that teachers’ competencies of definitions, characteristics, assessing, and rights
of students came in the last rank. The results
also indicated that there are significant differences due to the interaction between gender and teaching experience.
The results of Brownell(2005) has vividly
shown that language teachers need specific
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Introduction and Background
Teaching Arabic for Speakers of other Languages’ instructorsis now recognized in every university in Jordan and is becoming
increasingly common in many other countries around. From being small in scale, low
in credibility and poorly supported, Teaching Arabic for Speakers of other Languages’ instructors is now well rooted in many
institutions,is often compulsory and is sometimes linked to experimentation or occupation.
The term Teaching Arabic for Speakers of
other Languages training often involves relatively sophisticated processes underpinned
by theoretical models of professional development (Schon, 1987) and change over time
in teachers’ conceptions of teaching (Trigwell, 1994). The main objective of these
training programs is to enhance the Arabic
teachers’ performance and help them acquire
new knowledge and skills.
According to Salleh (1995), Teaching Languages’ training programsare widely used to
keep teachers up-to-date on various educational areas. These programs are commonly
used as means to enforce responsible self-renewal for language teachers and instructors.
Trainers are often articulate about what they
are trying to achieve and sophisticated about
their training methods, even if they are not
yet sophisticated about ﬁnding out whether
they are successful.
Dilts (2002) indicates that Teaching Arabic
for Speakers of other Languages’ programs
help teachers: (i) to be better able to handle
difficultstudents, to develop a great understanding of different learning styles; (ii) to
enhance learners’ self-esteem and therefore
their desire for positive reinforcement; and
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(ii) to become more creative, imaginative
and stimulating in their presentation.
Teaching Arabic for Speakers of other Languages’ teachers take dissimilar styles; Nielson (1979) stated thatTeaching Arabic for
Speakers of other Languages’ training programs take different forms, such as training
workshops, courses offered by the educational institutions or local agencies where
the teachers work, or even courses offered by
theinstitutions of teaching languages (Monjan and Gassner, 1979; Killoran, 2001).Furthermore, PF-TASOL includes workshops,
curriculum development sessions, peer observation, independent study, and self-assessment.
According to Jones and Lowe (1990) the
effective training programs should have at
least two potential outcomes: (i) change of
teachers’ classroom practice, and (ii) change
in teachers’ belief and attitudes.It might
include specific training and educational
courses in counselling. These techniques are
typical short-term strategies used for changing individual instructors' teaching methods
and attitudes.
In fact, the importance of teacher preparation has generally emerged because it prepares teachers and provides them with the
competencies necessary for achieving success in their work. This movement has had
an enormous effect in preparing instructors
for teaching. Teaching Arabic for Speakers
of other Languagesmovement came as a response to traditional educational methodologies used in Arabic for Speakers of Other
Languages institutions and centers. This
movement arose as a resent of criticism directed towards traditional methods of teaching Arabic for Speakers of other Languageswhere outputs depend on the amount of
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Abstract
This study aimed at presenting the Professional Fellowship in Teaching
Arabic for Speakers of Other Languages Program (PF-TASOL) and determining the effectiveness ofthe PF-TASOLon developing the teaching
competencies of Arabic teachers in Jordan. The study subjects were (26)
Arabic teachersfrom different Jordanian Universities and institutes. Atraining group of Arabic instructors was studied at the beginning of their training
and six months later. Evidence is reported of changes over time relating
tothe teaching capabilities performance scale improved by the researcher focusing on six competencies; Lecture Planning, Lecture Orientation,
Teaching the Lecture, Asking Questions, Course Materials, and Classroom
Management. The current study reports evidence of a range of positive
changes in instructors' teaching competencies in the training group.The results revealed that there were statistically significant differences between
the performance of the training group before and after training on the pre
and post-observation scale, favoring to the post –observation in improving
the teaching competencies.The study recommends adopting thePF-TASOL
training program used in this study to develop the teaching competencies of
Teaching Arabic for Speakers of other Languages’ instructors. It also recommends organizing the content of the Arabic for Speakers of Other Languages’ text books to cope with the Active and modern learning strategies.
Key Words: PF-TASOL, Training Program, Teaching Competencies,eTurn
,Jordan, Universities and Institutions,Teaching Arabic for Speakers of other
Languages,Instructors.
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