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جامعة كرياال  -كرياال  -الهند

إن منهجيــة التدريــس تلعــب دورا هامــا يف نقــل املعرفــة واملهــارات إىل املتعلمــن .ومــن الجــي ،أن
فعاليــة املعــارف واملهــارات تعتمــد اعتــادا كبــرا عــى املنهجيــات املســتخدمة يف التدريــس .وتنتمــي

العربيــة إىل مجموعــة اللغــات الســامية .والجديــر بالذكــر هنــا ،أن هنــاك يف الســنوات األخــرة قفــزة كبــرة
يف عــدد األشــخاص الذيــن يتقدمــون لتعلــم اللغــة العربيــة إمــا عــن طريــق غرفــة التدريــس أو عــى شــبكة

اإلنرتنــت .إن النقــاش يف املؤمتــر املقــرح يتمحــور يف املنهجيــات املختلفــة التــي يتـ ّم تطبيقهــا مــن قبــل
املؤسســات الدوليــة لتدريــس اللغــة العربيــة .ومــا ال شــك فيــه ،أن هــذا املؤمتــر مي ّهــد دربــا أمــام الطلبــة
ّ

املؤسسات
والباحثني واألساتذة للتفاعل مع العلامء واألساتذة الذين يزاولون عملهم التدرييس يف هذه
ّ

املعــرف بهــا دوليــا.

األهداف:
•إتاحــة الفــرص للخــراء الدوليــن يف تدريــس اللغــة العربيــة لتقديــم املنهجيــات املعتمــدة يف
معاهد هــم.

•تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات الهنديــة عــى تصميــم املناهــج الدراســية لتدريــس
اللغــة الثانيــة (العربيــة) مثــل املــادة األساســية.

•تزويــد أصحــاب املصلحــة بأحــدث النظريــات يف تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،وتبــادل
األفــكار والخــرات املعنيــة بهــذا الصــدد.

•تعزيز جميع املبادرات الجادة يف هذا املجال وحتى تبنيها.
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•فتــح البــاب للتعاقــدات التعاونيــة مــع مراكــز االمتيــاز حــول العــامل يف ميــدان تبــادل الطــاب  /أعضــاء
هيئــة التدريــس  /البحــوث.

•معالجة النقص الواضح يف تقديم األنشطة الفكرية التي تتعامل بتدريس اللغة العربية تحديدا.

المحاور الرئيسية:
•االبتكارات يف تدريس اللغة العربية

•تأطري املناهج الدراسية والصعوبات العملية

•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
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مناهج تدري�س اللغة العربية بني الكفاءة
والرداءة من منظور علم االجتماع اللغوي
صليحة لطرش
آكل محند أولحاج البويرة ،الجزائر
أستاذة بقسم اللغة واألدب
بي
العر� ،بجامعة العقيد ي

امللخ�ص
إن مــن أولويــات الحفــاظ عــى الــذات الحضاريــة علــم املــرء بلغتــه وقدرتــه عــى التعبــر واإلبــداع العلمــي بهــا
وفيهــا كل نواحــي العلــوم املختلفــة ،كذلــك فمــن املعلــوم أن اللغــة إذا كانــت تحيــا برتكيبهــا فإنهــا أيضــا تحيــا
بأهلهــا وتُحــى بالذيــوع واالنتشــار عندمــا يكونــوا قــد حققــوا انجــازات يعتــد بهــا يف التطــور الحضــاري و تكــون
ســيدة اللغــات حــن يبلــغ أهلهــا قمــة الســلم الحضــاري يف العــامل.
وتعــد مشــكلة تعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا مــن القضايــا الصعبــة التــي ال زال الســؤال بخصوصهــا
تتجل يف كون الطالب الذي
ّ
مطروحا،فللمناهج والربامج السائدة حاليا انعكاسات واضحة عىل الواقع اللغوي
يقــي مــدة طويلــة يف دراســة اللغــة العربيــة يجــد نفســه رغــم ذلــك ،غــر قــادر عــى معرفــة بنيتهــا األصليــة ،ولذلــك
تعرتضــه-عنــداســتخدامهاصعوبــاتجمــة،مــايجعلــهغــرقــادرعــىاســتعاملهابشــكلجيــدأثنــاءالتواصــلوالتحــاور.
ولإلحاطة بدواعي األزمة ،البد من اإلجابة عن عدد من األسئلة الشائكة التي تعترب محاور لهذه املداخلة:
ما هي املشاكل التي تعاين منها اآلن عمليات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها وتعلمها؟
وهل استطاعت مناهج تعليم اللغة العربية يف الجزائر تحقيق أهدافها؟
حل مشاكل تعليم اللغة العربية وتعلّمها؟
إىل أي مدى ميكن للمدارس أن تساهم يف ّ
ويف السياق نفسه تأيت هذه املداخلة إسهاما منا يف إبراز دور ومكانة اللغة العربية لغري الناطقني بها كلغة
راقيــة ،يشــهد التاريــخ الطويــل عــى آفــاق التــي فتحتهــا لتطــور العلــم ويف كافــة املجــاالت يف عــر كانــت ســمة
التَحــول الرسيــع والتأثــر الــذي متارســه وســائل االتصــال الحديثــة عــى اللغــة العربيــة فاســحة املجــال لســيطرة
اللغــات األجنبيــة عــى مناحــي الحيــاة ولهــذا صيــغ عنــوان املداخلــة عــى النحــو التــايل :مناهــج تدريــس اللغــة
العربيــة بــن الكفــاءة والــرداءة مــن منظــور علــم االجتــاع اللغــوي*
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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توطئة
يعتقــد البعــض بــأن تعليــم اللغــة العربيــة أمــرا يســرا،
لكــن يف الحقيقــة أن متعلــم أي لغــة يصــادف بعــض
املشــكالت و التــي تشــكل عائقــا يف عمليــة التعلــم،
فيحتــاج إىل وقــت كبــر حتــى يتعلــم اللغــة إن اللغــة
العربيــة متتــاز ببعــض املميــزات و التــي تشــكل عائقــا
حتــى أمــام أبنــاء اللغــة ،فكيــف املتعليمــن مــن غــر
أبنائهــا ؟ إن األمــر يحتــاج إىل املزيــد مــن التفكــر حتــى
نســتطيع إزالــة تلــك العوائــق ونتمكــن حينهــا مــن تعليــم
للغــة للناطقــن بغريهــا فيمكــن لنــا أن نصنــف هــذه
املشــكالت إىل قســمني هــا.
فللمنا هــج والربا مــج الســائدة حاليــا انعكا ســات
ـى يف كــون الطالــب
واضحــة عــى الواقــع اللغــوي تتجـ ّ
الذي يقيض مدة طويلة يف دراسة اللغة العربية يجد
نفسه رغم ذلك ،غري قادر عىل معرفة بنيتها األصلية،
ولذلــك تعرتضــه -عنــد اســتخدامها صعوبــات جمــة،
مــا يجعلــه غــر قــادر عــى اســتعاملها بشــكل جيــد
أثنــاء التواصــل والتحــاور ولإلحاطــة بدواعــي األزمــة ،البد
مــن اإلجابــة عــن عــدد مــن األســئلة الشــائكة التــي تعتــر
محــاور لهــذا املوضــوع:
مــا هــي املشــاكل التــي تعــاين منهــا اآلن عمليــات
تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا؟
وهــل ا ســتطاعت منا هــج تعليــم اللغــة العربيــة
تحقيــق أهدافهــا؟
إىل أي مــدى ميكــن للمــدارس أن تســاهم يف حـ ّـل
مشــاكل تعليــم اللغــة العربيــة وتعلّمهــا؟
�ض ورة تحديــث النظــر ف ي� تعليــم اللغــة العربيــة:

لعـ ّـل املعنــى الــذي يفهــم مــن كلمــة «التعليــم» هــو
إعطــاء بعــض املعلومــات ،وإكســاب بعــض املعــارف،
ولكن للتدريس غاية أهم من التعليم وهي الرتبية ،وله
أهداف أعىل من املعلومات التي تُلقى ،وأسمى من
املعــارف التــي تُكســب ،وهــي القابليــات التــي تنمــي،
8

والخصــال التــي تولّــد خــال عمليــات التدريــس ومــع
ذلــك يبــدو مــن الصعــب الوصــل إىل نظريــات عامــة
للتدريس تناســب الفلســفة التقليدية للتعليم ،مادام
التدريس يف األصل هو التعليم.
فقد أشار بعض املختصني يف الرتبية أن التدريس
ليــس مجــرد نقــل املعرفــة وإنّ ــا يتطلّــب معرفــة أصــول
التدر يــس وقوا عــده ممــن يعــدون أنفســهم لعمليــة
التدريــس وقيمــة مــا لديهــم مــن اســتعداد لهــذه املهنــة،
وذلــك بأخــذ هــذه القواعــد واملبــادئ يف اهتاممهــم
عنــد مامرســة التدريــس ،وخــال تفاعلهــم مــع طالبهــم،
هــذا وقــد شــهدت الجزائــر عــى غــرار بلــدان الوطــن
العــريب مراحــل تطوريــة يف التدريــس؛ إذ كانــت بدايتــه
األوىل باملضا مــن ،لتتحــول إىل طريقــة التدر يــس
باألهــداف ،وصــوال إىل التدريــس بالكفــاءات.
وإن التدريــس الجيــد يشــمل قــدرة املــدرس عــى
تنظيــم مجموعــة مــن الطلبــة وإدارتهــم وضبطهــم بأقـ ّـل
قــدر ممكــن مــن التخبــط ،ومــع ذلــك فــإن هنــاك مــن
يعتقد أن التدريس وسيلة واحدة من الوسائل املؤدية
1
إىل التعلــم.
ف
مأساة العربية ي� الجامعة الجزائرية :تعيش اللغة
العربيــة اليــوم ظروفــا صعبــة يف مؤسســاتنا التعليميــة
التعليــم األســايس والثانــوي والعــايل -ويف مختلــفاملنابر الثقافية واإلعالمية 2.فاملتتبع املهتم يستطيع
حــن يســتعرض حــال العربيــة الفصحــى – يف الجزائــر
عــى غــرار البلــدان العربيــة -أن يجــزم بــأن هــذه اللغــة
تشــهد أزمــة حــادة تتمثــل يف عزلتهــا مفــردات وتعبــرات
1

ينظــر ،:طــه حســن الدليمــي وكامــل محمــود نجــم الدليمــي
أســاليب حديثــة يف تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة ،دار
الــروق للنــر والتوزيــع ،عــان ،األردن ،ط2004،1:م،
ص35
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ينظــر ،عبــد العزيــز العــاري :،اللســانيات وتعليــم اللغــة
العربيــة وتعلمهــا منشــورات عــكاظ ،الربــاط  ،2002دط
ص 50

للا عامتجالا ملع روظنم نم ةءادرلاو ةءافكلا نيب ةيبرعلا ةغللا سيردت جهانم

كل مــكان ،فالكثــر
عــا يجــري عــى ألســنة النــاس يف ّ
مام يستخدمه الجزائريون ويرشبونه ويأكلونه ويلبسونه
مستورد ،فهو إذا موضوع بلفظه األجنبي،ومن ثم يعرفه
النــاس بتلــك األلفــاظ الدخيلــة عــى اللغــة العربيــة،
«وهــذه محنــة أخــرى مــن املحــن التــي ابتليــت بهــا
العربية يف عرصنا الحارض ،إضافة إىل الضعف العام
الــذي أصابهــا عــى ألســنة الكثرييــن مــن املدرســن
3
والطــاب وغريهــم ،مــن قطاعــات املجتمــع عامــة»،
ممــن أتيحــت لهــم فرصــة اســتكامل دراســتهم إىل أي
بلــد يف الغــرب ،وال يــكادون ميضــون ســنة أو أقــل حتّــى
تجدهــم يتقنــون لغــة ذلــك البلــد؛ قــراءة وكتابــة وحديثــا،
ويستطيعون بعدئذ أن يكتبوا أطروحاتهم «ماجستري أو
دكتــوراه» دون الوقــوع يف خطــأ لغــوي يذكــر.
بينــا يــأيت طــاب آخــرون إىل بلدنــا ليتعلمــوا اللغــة
العربيــة الفصحــى ،فيقضــون األعــوام ،ثــم يبقــون بعدئــذ
غري قادرين عىل القراءة الصحيحة ،أو الكتابة السليمة،
أو الحديــث الخــايل مــن التلــوث اللغــوي الحديــث
الخــايل مــن التلــوث اللغــوي وقــع لهــا مــن أهلهــا ،ومــا
يدبــر لهــا مــن كيــد ومكــر ،داعيــا األجيــال الحــارضة إىل
التمســك بهــا والدفــاع عنهــا ،فقــال:

من الحكم األجنبي ولك ّنه بقي مقيدا بأغالل االستعامر
الفكري،لهــذا نلفــي جوســتاف لوبــون يقــول يف هــذا
الصدد« :إذا استعبدت أمة ففي يدها مفتاح حبسها
مــا احتفظــت بلغتهــا» 5 ،واللغــة ليســت إالّ املظهــر
الخارجــي للفكــر.
إن اللغة األم التي يستخدمها املرء وهو طفل رضيع
يف حجــر أمــه هــي التــي تكــون شــخصيته واســتعداده
ـكل فــرد مــن أفــراد املجتمــع ،ثــم تــأيت املدرســة
األويل لـ ّ
فالجامعــة -الكليــة -لتطبعهــا بطابــع علمي،فــإذا هــو
واصــل تعلمــه والحيــاة باللغــة التــي تــرىب عليهــا ،يكــون
متّحــد الشــخصية وإن تطــورت أفــكاره فتعلّــم اللغــة
العربيــة هــذه اللغــة الجميلــة وتقمــص مــا تلهمنــا بــه مــن
حيــاة ســامية لــن نجــده يف الصــورة التــي تطبعنــا بهــا أيــة
لغــة أجنبيــة أخــرى ،وإذا مل نفعــل فمعنــى ذلــك أنّنــا
كل يشء إالّ أن نكــون نحن،وبالتــايل نــدرك
ســنصبح ّ
كيــف يتــرب االســتعامر الفكــري عــن طريــق االســتعامر
اللغوي ،وللمتأمل أن يتصور آثار اللغة يف نقل الرتاث
بــن األجيــال الســابق وإلهــام التمســك بــه والدفــاع عنــه.
ن
ـد� مســتوى التعليــم :لقــد وســم منــط
أســباب تـ ي
التعليــم القديــم بعامــة وتعليــم للغــة العربيــة بخاصــة
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يف املــدارس الجزائريــة بالثبــات واالســتقرار والســكون
فاملتصفــح ملناهــج اللغــة العــريب القديــم املوجــه
لألســتاذ يــرى فيــه جملــة مــن النقائــض غطتهــا بعــض
الحسنات التي تسعى لتنمية املهارات والقرات ،التي
مــن شــأنها أن تحقــق مــن خــال جملــة مــن األهــداف،
ووهــي نتائــج متوقعــة مــن املتعلــم وكأن باملعلّــم يقــوم
باستحضار الرتاث العريب ونقله وحفظه؛ أي نقله إىل
املتعلمــن وفــق التسلســل املنطقــي مــن البســيط إىل

3

ينظــر ،:كارم الســيد غنيــم ،اللغــة العربيــة والصحــوة العلميــة
الحديثــة مكتبــة ابــن ســينا للنــرو التوزيــع والتصديــر ،مــر،
ط1990 :م ،ص3.:
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ينظــر ،:عــال الفــايس ،مــن أجــل تفاعــل لغــوي مطبعــة
الر بــاط ،املغــرب ،ط2005،1 :م ،ص25.:
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مــن د يــوان ،عــال الفــايس ،مطبعــة الفــايس ،الربــاط،
املغــرب1971 ،م ،ص47 .
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ينظر ،فداء يارس الجندي :العرب والعربية يف عرص الثورة
الحاســوبية دار الفكــر ،دمشــق ســورية ،ط2003،1 :م،
ص13.:،
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إن اللغــة العربيــة مفتــاح الحريــة ،والســيطرة اللغويــة
عليهــا عالمــة االســتعباد وقــد تحــرر الشــعب الجزائــري

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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املركّــب ومــن الخــاص إىل العــام ،ومــن املحســوس
إىل املجــرد.
ولهــذا فقــد متيــز هــذا النظــام التعليمــي بطريقــة
التلقني والحثّ عىل الحفظ واالستظهار ،و «كأن لهذا
النظــام التعليمــي منهــج يــزرع ثقافــة الطاعــة والســكون
وهزميــة ا لــذات ،وإحبــاط فطــرة اإلنســان يف حــب
االســتطالع والتســاؤل».
عنــد القــراءة يف البنيــة التعليميــة للغــة العربيــة
كــا ركبــت يف املــدارج األوىل للتعليــم النظامــي،
يبــدأ الطفــل يــردد عــى املدرســة يف حــدود الســنة
الساد ســة ،فــإىل أي حــد تســتجيب هــذه البنيــة
لحاجــات الطفــل اللغويــة يف هــذه الســن املبكــرة؟ ومــا
هــي العالقــة بــن مخــزون الطفــل اللغــوي الذي اكتســبه
يف البيــت ،والرصيــد الجديــد الــذي يفــرض فيــه أن
يغنــي هــذا املخــزون باســتثامره وتطويــره؟ وبالتــايل
كيــف تــم الربــط بــن لغــة األم الحيــة التــي يتواصــل بهــا
الطفــل يف البيــت واملجتمــع ولغــة املدرســة املقننــة؟
أي لغــة هــي هــذه اللغــة املدرســية؟ هــل هنــاك معــامل
محــددة لحرصهــا ســيام وهــي ليســت لغــة واحــدة وإنّ ــا
هــي لغــات 7؟
مبا أن اللغة العربية يف الجزائر هي لغة الرسميات
واإلعــام واالتصــال يف وجهيهــا املنطــوق واملكتــوب،
ومبــا أنّهــا تربو يــا لغــة التدر يــس يف جميــع العلــوم
االجتامعيــة واإلنســانية فضــا عــن كونهــا لغــة التحصيــل
العا مــة يف مرا حــل التعليــم املختلفــة التــي تســبق
التعليــم العــايل ،وتســعى إىل أن تكــون لغــة املجتمــع
الجزا ئــري يف مختلــف نشــاطاته ،فــإن وضعهــا يف
املدرســة الجزائر يــة يطــرح قضا يــا متعــددة تتطلــب
اهتاممــا متزايــدا متواصــا يكمــن يف إنجــاز دراســات
وأبحاث علمية تعالج أسباب ومسببات تدين مستوى
7
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ينظر :مذكور مليكة ،تعليمية الفلسفة مجلة القلم ،جامعة
الســانيا ،وهــران ،العــدد2012،25:م ص52

التعليــم عــى وجــه الخصــوص وباللغــة العربيــة عــى
وجــه العمــوم.
فبعد استقالل – الجزائر -عىل غرار معظم األقطار
العربيــة حــوايل منتصــف القــرن املــايض ،مل ترحــب
بتعليــم اللغــة الثانيــة يف ســن مبكــرة خوفــا مــن عرقلــة
تعلّــم للغــة القوميــة وإتقانهــا ،كــا مل تحــاول هــذه
البلــدان مبــا فيهــا الجزائــر إدخــال اللغــات الوطنيــة غــر
العربية يف مناهج التعليم لئالّ يؤدي ذلك إىل إرهاق
8
الطفــل مــن جــراء تعــدد لغــة التواصــل.
ولكــن العوملــة التــي حولــت العــامل إىل قريــة كونيــة
صغــرة ،والقفــزة الهائلــة التــي حققتهــا تكنولوجيــا
املعلومات واالتصال ،وما رافق الشابكة)اإلنرتنت(من
تجارة إلكرتونية وتعلّم إلكرتوين وبريد إلكرتوين وغريها،
جعل الحاجة ماسة إىل تعلّم اللغات األجنبية ،خاصة
اللغة اإلنجليزية ،لغة الواليات املتحدة األمريكية التي
أصبحت القطب العاملي الوحيد سياسيا واقتصاديا
وعسكريا وقد يرجع بعض املسؤولني هذا الوضع يف
الجزائر ،ويفرسون انحدار مستوى بعد االستقالل إىل
مثــل هــذه األســباب التــي ســمعناها كثــرا ،وبهرتنــا يف
ذلك لوقت ،إن أبناءنا ال يتعلمون بالعربية ما يتعلمونه
باللغــة األجنبيــة ،والفكــرة واضحــة نوردهــا كــا ييل« :إذا
كانــت اللغــة العربيــة تنخــر مــن حصــة اللغــة الفرنســية
لفائدتهــا أليــس مــن الطبيعــي أن يبقــى املســتوى يف
نفــس الدرجــة التــي كان عليــه باللغــة الفرنســية ،وإذا
انخفــض املســتوى فهنــاك ســبب ،وهــذا الســبب هــو
أنّنــا ال نتعلّــم بلغتنــا مــا نتعلمــه بلغــة غرينــا».9
ولعـ ّـل مشــكل التدا خــل اللغــوي ،فــد يفــرض
هيمنتــه يف هــذا املقــام ،ذلــك أن التالميــذ يصادفــون
أثنــاء التعلّــم صعوبــات يف التحكــم اللغــوي؛ نتيجــة
8
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ينظر :عالل الفايس ،من أجل تفاعل لغوي مطبعة الرباط،
املغــرب ،ط2005،1 :م ،ص25.:

للا عامتجالا ملع روظنم نم ةءادرلاو ةءافكلا نيب ةيبرعلا ةغللا سيردت جهانم

العــريب مثــا تعلــم اللغــة الفارســية أو األرديــة ،ويشــق
عليــه تعلــم اللغــات األوربيــة أو اللغــة الصينيــة.
– يختــار اللغــة األجنبيــة ليســتعرض بهــا عضالتــه
اللغويــة والفكريــة أمامــه اآلخريــن ،وهــذه هــي الطامــة
الكــرى
– ذيــوع العاميــة بلهجاتهــا املحليــة املختلفــة ،التي
باتت تغزوها كلامت فصيحة ،وجمل عربية ،وعبارات
كل القــرب مــن الفصحــى ،وهــذه املعضلــة
قريبــة ّ
االجتامعية والثقافية عالجها محو األمية ونرش التعليم
يف بالدنــا ضعــف اللغــة يف صفــوف املثقفــن مــن
األدبــاء والشــعراء ،الذيــن أصبحــوا اليــوم ينزلقــون إىل
مهــاوي العجمــة واللهجــات املحليــة ،فيســتمدون
منهــا عــن عمــد أو غفلــة الكثــر مــن مــادة نتاجهــم األديب
والعلمــي.11

االحتــكاك أو النقــل للغويــن الــذي يــأيت مــن اللغــة
األصــل (األمازيغيــة) ويلحــق اللغــة املكتســبة العربيــة
مــا ميكــن أن يعرقلهــم عــى املشــاركة يف العمليــة
10
التعليميــة.
غياب الكفاءة يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية،
فالكفــاءة هــي مجموعــة لقــدرات واملعــارف املنظمــة
واملج ّندة بشــكل يســمح بالتعرف عىل إشــكالية وحلّها
مــن خــال نشــاط تظهــر فيــه آداءات املتعلّــم ومهاراتــه
يف بنــاء املعرفــة.
ومــن عوا مــل انحــدار مســتوى التعليــم باللغــة
العربيــة ،مــا يؤخــذ عــى التعليــم املغلــق يف حــد ذاتــه؛
إذ ال يزال مقيدا مبكان واحد هي املدرسة ،وهو أيضا
مقيــد وقــت معــن للتعلّــم ،ومبرحلــة معينــة مــن العمــر،
وبأشــخاص معينــن ،واقتصــار تعلّــم للغــة العربيــة عــى
االســتظهار أو الحفــظ
ناهيك عن الدوافع ومسببات االجتامعية األخرى،
أين تعيش اللغة العربية فصحى حبيسة بعض الدوائر
الصغــرى مــن الحيــاة العلميــة للمجتمــع ،فــا يســتطيع
كل قلم ولسان،
كل ميدان ،وعىل ّ
بذلك أن تتنفس يف ّ
وذلــك لعــدة أســباب ،وهــي أن املثقــف والــدارس
واملتعلّــم ليعجــز أن يتمثــل هــذه اللغــة الجميلــة يف
نشــاطه وإنتاجــه
– يصــب هــذا األخــر -وغــره -عليهــا ســخطه
وغضبــه ،ويــرى النجــاة مــن عرثاتــه يف الَتفلــت مــن
أحكامهــا وقواعد هــا.
وتختلــف صعوبــة تعلــم اللغــة األجنبيــة تبعــا لســن
الــدارس والبيئــة التــي يعيــش فيهــا أثنــاء تعلمــه للغــة،
وتختلــف أيضــا صعوبــة تعلــم اللغــة األجنبيــة حســب
طبيعتها من حيث مشــابهتها أو اختالفها يف الصوت
أو الكتابــة للغــة الــدارس األصليــة ،ومــن ثــم يســهل عــى

والــدارس يف ميــدان تعليــم اللغــة العربيــة هــو القضيــة
واملشكلة الذي يصاحبنا يف كل املحارضات فنحاول
دامئـاً أن نتعــرف عــى املشــكالت التــي تواجــه الــدارس
األجنبــي عنــد دراســته اللغــة العربيــة أو أي لغــة أخــرى،
ثــم نحــاول أن نفــر هــذه املشــكالت وبعدهــا نضــع
العــاج املناســب.
والدارس عندما يبدأ بتعلم لغة أجنبية فإنه بالطبع
ال يتقنها يف املرحلة األوىل ،وبالتايل فإننا إذا الحظنا
لغــة الــدارس يف هــذه املرحلــة نلحــظ عجبـاً ألنــه يتكلــم
لغــة غربيــة ال هــي اللغــة الهــدف التــي تعلمهــا وال هــي
اللغة األصلية له ،ويطلق عليها اللغة االنتقالية .ولهذه
اللغة صفات أهمها :أنها تجمع خصائص لغة الدارس
األم وبعــض خصائــص اللغــة املنشــودة ،ولكــن ملــاذا
تجمــع بعــض خصائــص اللغــة األصليــة ؟
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ألنــه يحــاول أن ينقــل إىل لغتــه مــن اللغــة الهــدف،
هذا يف املرحلة األوىل ،وعملية التأثر باللغة األم تتأثر
يف جميــع الجوانــب اللغويــة مــن أصــوات ينطقهــا بلغتــه
األم وتراكيب يحاول استخدامها برتاكيبه املعروفة يف
لغته ،كأن يجمع بعض الكلامت عىل أوزان لغته أو غري
ذلــك فهــو يحــاول أن يعمــم قاعــدة لنفســه.
أوال :من المشكالت العامة:
ازدحام الفصول بالطالب.
انتــاء طــاب الفصــل إىل خلفيــات لغويــة وثقافيــة
متعــددة.
اختــاف مســتوى الطــاب اللغــوي يف الصــف
الوا حــد.
كرثة الفروق الفردية بني الطالب.
ضعف تجاوب الطالب مع املدرس.
عدم اهتامم الطالب مبظهرهم.
ثانيا :من المشكالت الخاصة
املشــكالت التــي يواجههــا الطــاب ,عنــد تعلــم
النظــام الصــويت للغــة العربيــة.
املشــكالت التــي يواجههــا الطــاب ,عنــد تعلــم
النظــام النحــوي للغــة العربيــة.
املشــكالت التــي يواجههــا الطــاب ,عنــد تعلــم
النظــام الــداليل للغــة العربيــة.
وفضال عن هذه املشاكل الحديث عن التعليمية
وأســباب ترديهــا وفشــلها يقونــا إىل الحد يــث عــن
األقطــاب األساســية لهــا ،وهــي :املتعلّــم ،واملعلّــم،
ّ
المتعلم :ما تزال السياسة التعليمية تجاهر بالتنكر
للعلــوم اإلنســانية ،والتشــجيع للعلــوم الطبيعيــة ،وهــذا
ما أث ّر سلبا عىل اللغة العربية؛ فتضعضعت مكانتها،
وبذلك صار عامة املتعلمني والطالب ملمتازين عىل
وجه الخصوص ينرصفون بجهودهم إىل دراسة الطب
مثــا ،أو الهندســة والعلــوم التطبيقيــة ،ويعرضــون عــن
خدمة اللغة العربية وتعلّمها والتخصص فيها ،فتفتقد
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بذلــك عقــوال فتيــة وقلوبــا متعطشــة للعلــم ،وقــدرات
هائلــة ونفوســا مندفعــة نحــو اإلبــداع واإلنتــاج.
لذا نرى كيف يعاين طلبة اللغة واألدب العريب يف
التعليــم العــايل –عــى ســبيل املثــال -مــن صعوبــات
جمــة ،لعـ ّـل أبرزهــا ضعــف الجا نــب اللغــوي عنــد
هــؤالء املتعلمــن ،وهــذا مــا يــراءى بالفعــل مــن خــال
االمتحانات ،وما يصادف املصحح األستاذ من أخطاء
لغوية متكررة ،حتّى يف كتابة أبسط الجمل والعبارات،
فضــا عــن ضعــف
ناهيــك عــن الصد فــة والتوجيــه العشــوايئ يف
تحديــد التخصــص األنســب للطالــب معارفهــم الناجــح
يف شــهادة البكالور يــا ،ا لــذي قــد يقــي أعوا مــه
الدراســية يف الكســل والالمبــاالة واإلهــال؛ ألنّــه وجــد
نفســه مضطــرا عــى مضــض منــه متابعــة تخصــص ال
مييــل إيل وهــذا مــا ينجــر عنــه غيابــه املتكــرر خاصــة يف
املحــارضات ،وبالتــايل يعوقــه هــذا الفعــل عــن متابعــة
الربنامــج بجديــة واهتــام
ومــن العوامــل املؤديــة لتــدين مســتوى التعليــم،
وتعليميــة اللغــة العربيــة يف املدرســة والكليــة هــو تعــود
التالميــذ أو الطلبــة عــى االستســام إىل مــا يرشحــه،
ويقد مــه ،ويعرضــه مــن نظر يــات وأفــكار وتصــورات،
واالقتصــار يف املجهــود عــى التقبــل والحفــظ ال فقلّــا
إذا نصــادف طالبــا يخالــف أو يناقــش معلّمــه يف رأي،
أو يحــاوره ويعــر عنــه.
ّ
ب  -المعلم :األســتاذ :هو اآلخر ســبب من أســباب
فشــل سياســة التعليــم يف مختلــف املــواد والوحــدات
التعليميــة ،مبــا فيهــا مــادة اللغــة العربيــة ،هنــا البــد مــن
اإلشــارة إىل أســاليب التعلّــم عندنــا التــي تغفــل اللغــة
العربيــة الفصحــى ،فالتعليــم يف ســائر األطــوار يتــم
بالعاميــة ،التــي تســمح بدورهــا للمعلّــم نقــل العلــوم
والفنــون باللهجــة املحليــة الدارجــة ،إضافــة إىل حصــة
القــراءة الصامتــة والجهريــة يف شــكلها اليــوم املشــجعة
عــى إهــال الفصحــى ،والتنكــر لهــا.
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عــاوة عــى إتقــان األســاليب العاميــة يف التعبــر
واللفــظ واألداء ،وهــذا مــا يحــدث يف نفــس الناشــئة
انفصــاال كبــرا بــن العلــم والثقافــة والخــرة مــن جهــة،
واللغــة العربيــة الفصحــى مــن جهــة ثانيــة 12،والســؤال
املطــروح هــا هنــا ،هــل هيئــت اإلصالحــات الجديــدة
التــي عرفتهــا املنظومــة الرتبويــة يف البــاد هــذا املعلّــم
أو األســتاذ الــذي يف وســعه أن يصنــع التغيــر ويفعــل
نتاجه؟ أم تكوينه الجامعي كفيل بتحقيق هذا الهدف؟
ـكل يشء خصائصــه التــي متيــزه عــن
ج  -المنهــاج :لـ ّ
غــره ،ومنهــاج التقليــدي (أي املنهــاج القديــم) ،قــد
انفرد بجملة من الخصائص جعلته كيانا تربويا مستقالّ
بذاتــه ،فــاذا عــن املنهــاج الحديــث (الجديــد) عــى
ضــوء االتجاهــات الرتبويــة اإلصالحيــة املعــارصة؟
يختلــف املنهــاج الحد يــث اختالفــا كبــرا عــن
املنهــاج القد يــم يف أسســه ،وفلســفته وأهدا فــه،
«ذلــك أن هــذا األخــر ال يعنــى إالّ بالجانــب العقــي
فقــط ،حيــث يشــحنه باملعــارف والخــرات التــي قــد
ال تســتجيب لهــا قدرا تــه وميولــه ،ألنّــه منهــاج يركــز
عــى طلــب املعرفــة لذاتهــا ،وكا نــت مــواده تقــدم
منفصلــة عــن بعضهــا ،فــا تراعــي العالقــة املحوريــة يف
التدريس ،لذلك كانت الخربات تكاد تكون مفكّكة يف
أذهــان املعلّمــن أمــا املنهــاج الحديــث ،فيســعى إىل
املعالجــة الكليــة ملكونــات الطفــل العقليــة ،والنفســية
والوجدانيــة ،والبدنيــة والســلوكية ،آخــذا بعــن االعتبــار
13
البيئــة الطبيعيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة».
ظل التدريس باملقاربة بالكفاءات،
أما اليوم ،ويف ّ
أضحت التعليمية الخاصة مبادة اللغة واألدب العريب
تعتمد أنواعا من التعلّم إما بواسطة:
•التعلم بواسطة املرشوع
 12ينظــر :خــر الديــن ه ّنــي :،تقنيــات التدريــس ط1999،1:م،
ص2-26.:
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حل املشكل
•التعلم بواسطة ّ
•التعلم التعاوين
14
•التعلم االسرتاتيجي.

-4سبل االرتقاء بتعليم اللغة العربية :إذا كان من
العســر اإلملــام يف هــذه األســطر ،بتلــك الســبل كلّهــا،
فحســبنا اإلشــارة إىل أهمهــا ،وهــي عــى نحــو التــايل:
 -1سيادة الفصحى
 -2العزة القومية
-5كتــب التعليــم؛ وهنــا البــد مــن القــول أن كتــب
تعليــم اللغــة العربيــة ا ملــدريس منهــا والجامعيــة،
تقتــي أن يــرف عليهــا أصحــاب الخــرة العاليــة،
واآلفــاق املتفتحــة ممــن يقومــون بالتقو يــم الرشــيد
والتصحيــح ملختلــف الكلــات والرتاكيــب ،وضبــط
لكل مستوى ،لتقدم اللغة
حروفها بالشكل املناسب ّ
لطالبهــا خالصــة ال تشــوبها أقــذاء اللهجــات املحليــة،
وال تعرقلها ألوان اللحن والركة والعجمة»،15.ومن ذلك
كتــب اللغــة واألدب والنحــو التــي هــي حاجــة ماســة
إىل التجديــد يف مضامينهــا وأســلوبها ،وذلــك لتنميــة
القــدرات اللغويــة واألدبيــة والفكريــة دون إغــراق يف
املصطلحات املتكاثرة والظواهر الجانبية السطحية.16
فالحا جــة إىل صناعــة املعا جــم اللغويــة واألدبيــة
املتخصصــة ،با تــت ملحــة متثــل كالّ منهــا مرحلــة
دراســية ،تعــن املتعلمــن عــى تكويــن ذخــرة لغويــة،
وثقافيــة ،وفنيــة خاصــة بهــم كذلــك الحــال فيــا يخــص
رضورة تبســيط كتــب النحــو ،خا صــة يف الســنوات
االبتدائيــة األوىل ،واالقتصــار عــى القــراءة ،والكتابــة،
والحــوار ،ويف هــذا املعنــى؛ ذكــر رمــزي بعلبــي بعــض
املقرتحــات والتوصيــات للنهــوض باللغــة العربيــة،
 14خــر الد يــن ه ّنــي ،مقار بــة التدر يــس بالكفــاءات،
ط 2 0 0 5 ، 1 :م  ،ص .5 1
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 16فخــر الديــن قبــاوة ،ينظــر :املهــارات اللغويــة وعروبــة اللســان
ص50.:
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مــن أهمهــا تخليــص النحــو مــن التعليــات التــي تفتقــر
إىل الصحــة ،أو تع ّقــد مــادة النحــو فتســبب يف
تنفــر الط ـاّب مــن لغتهــم ،كذلــك يتعــن النحــو عــى
املســتوى املــدريس وجلّهــم مــن خريجــي الجامعــات،
أو دور املعلّمني -من خالل اإلدارات املسؤولة عنهم،
وعن الربامج التي يتبعونها أن يتجاوزوا مسألة التعليل
النحــوي ،وأن يدربــو طالّبهــم عــى الناحيــة الوظيفيــة
للنحو ،ليحسنوا استخدام لغتهم ،ويتقنوا أساليبها.17
السياســة اللغويــة والتخطيــط اللغــوي ،واســتثامر
كل مــا توصــل لــه أهــل االختصــاص مــن دارســن
ّ
ومدرســن حــول قضايــا التخطيــط اللغــوي يف الجزائــر
واســتثامر تلــك املعطيــات التــي تُطــرح يف النــدوات،
وامللتقيــات ،واأليــام الدراســية بالجامعــات.
العناية بلغة التعليم :العمل عىل إكساب املتعلم
كفــاءة نحويــة ،وتنميــة الكفــاءة الدالليــة واملعجميــة عــر
املسارات املتتابعة للنهج التعليمي.،18
االمتحانــات ونصيبهــا مــن العربيــة :يف االمتحــان
جري باملعلّم أن يفسح املجال للمتعلّمني يك يعربوا،
ويحلّلوا ويقارنوا ليتوصلوا بأنفسهم من خالل تفكريهم
إىل اكتشــاف هــذه الحقائــق ،والتأقلــم معهــا ،وحلّهــا
باعتبارهــا مشــكالت خاصــة بهــم ،وليــس مفروضــة مــن
17ينظر :رمزي بعلبيك ،تدريس العربية يف الجامعات وتحديات
املســتقبل مقــال ضمــن كتــاب اللغــة العربيــة وتحديــات
القرن الحادي والعرشين ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلــوم ،إدارة الثقافــة ،تونــس1996 ،م ،ص21.:
 18حافظ إسامعييل علوي ووليد أحمد العنايت ،أسئلة اللغة
أســئلة اللســانيات ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون ،بــروت،
لبنــان ،ومنشــورات االختــاف ،الجزائــر ،ط1430،1:هــ-
2009م ،ص56.:

قبــل الربنامــج أو املعلّــم ،فالتقييــم التقليــدي أساســه
املقاربة باملضامني ،و»هذا الوجه املتخلّف الكئيب
مــا زال حيــا يف جيلنــا الحــارض»19؛ الــذي مــا زال عاجــزا
لليــوم عــن تصفيــة هــذه الربامــج مــن الوراثــة الســلبية
التــي أســقطته منــذ عقــود مــن الزمــن ،فــإن ســعيه إىل
وضــع مناهــج علميــة وحديثــة ،وطرائــق تقومييــة جديــدة
كفيلة بإحداث التوازن الجديد لحياته ،وتركيب جديد
لحضارته ،سيكون أمرا باطال عديم الجدوى اقرتح أهل
االختصــاص مــن معلمــن ومربــن جملــة مــن املفاهيــم
املســتقبلية حــول ســبل االرتقــاء بتعليــم اللغــة العربيــة،
إلصــاح التعليــم ،مثــل:
•التعليم اإلبداعي والناقد بديال لتعليم االستذكار
•التعليم الحواري بديال للتعليم التلقيني
•التعليم املستمر بديال للتعليم الوقتي
•التعليم املنفتح بديال للتعليم املغلق.

خاتمة
ويف ختــام هــذه املداخلــة ،ميكــن القــول أن النهــوض
بكل أطوارها ومستوياتها ،يتطلّب وقفة
باللغة العربيةّ ،
مصرييــة كــرى؛ تتضافــر فيهــا الجهــود مــن طــرف جميــع
الفاعلــن يف الحقــل الرتبــوي ،مختصــن وأســاتذة
ومعلمني ملناقشة وبحث السبل الكفيلة برتقية اللغة
العربيــة ،وجعلهــا لغــة العلــم واألدب ،كــا يتوجــب
عليهــم إيجــاد ســبل ناجعــة تحقــق النهــوض بهــذه اللغــة
مســتقبال ،مــن أجــل تزويــد الناشــئة بــأداة التواصــل
ومفتــاح الحضــارة ،قبــل أن تصبــح اللغــة العربيــة غريبــة
يف بالدهــا ،منبــوذة بــن أهلهــا.
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المصادر ومراجع
 )١طه حسني الدليمي وكامل محمود نجم الدليمي أساليب
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للا عامتجالا ملع روظنم نم ةءادرلاو ةءافكلا نيب ةيبرعلا ةغللا سيردت جهانم

حديثة يف تدريس قواعد اللغة العربية ،دار الرشوق للنرش

والتوزيع ،عامن ،األردن ،ط2004،1:م)،

 )٢عبــد العزيــز العــاري :،اللســانيات وتعليــم اللغــة العربيــة
وتعلمهــا منشــورات عــكاظ ،الربــاط  ،2002دط ص50

 )٣كارم السيد غنيم ،اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة
مكتبــة ابــن ســينا للنــرو التوزيــع والتصديــر ،مــر ،ط:
1990م ،ص:
مــن د يــوان ،عــال الفــايس ،مطبعــة الفــايس ،الربــاط،
املغــرب1971 ،م ،ص47 .

 )٤عــال الفــايس ،مــن أجــل تفاعــل لغــوي مطبعــة الربــاط،
املغــرب ،ط2005،1 :م
 )٥قاســم عبــد عــوض ،الفلســفة واإلنســان العــريب يف القــرن

الحــادي والعرشيــن بغــداد ،ط1:

 )٦خــر الديــن ه ّنــي ،مقاربــة التدريــس بالكفــاءات مطبعــة ع/
بــن ،ط2005،1:م
 )٧رمــزي بعلبــي ،تدريــس العربيــة يف الجامعــات وتحديــات
املســتقبل مقــال ضمــن كتــاب اللغــة العربيــة وتحديــات
القرن الحادي والعرشين ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلــوم ،إدارة الثقافــة ،تونــس1996 ،م،

 )٨حافظ إسامعييل علوي ووليد أحمد العنايت ،أسئلة اللغة
أســئلة اللســانيات ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون ،بــروت،
لبنــان ،ومنشــورات االختــاف ،الجزائــر ،ط1430،1:هــ-
2009م
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توظيف ال ّل�سان ّيات احلا�سوب ّية يف �إعادة
العربي
تو�صيف قواعد ال ّنحو
ّ
ّ
محمد المرصي
إبراهيم إسماعيل
ّ
نّ
الفلسطي�
العال
وزارة التعليم
ي
ي

ّ
امللخ�ص
تلعــب اللّسان ّياتالحاســوب ّية دورا ً مهـ ّـاً يف اللّغــات الطّبيعيــة ،حيــث ح ّققــت نجاحـاً باهــرا ً يف هــذا امليــدان،
وأه ـ ّم مــا تق ّدمــه اللّســانيّات الحاســوبيّة توصيــف اللّغــات توصيف ـاً رقميّ ـاً يســاعد عــى فهمهــا .وقــد ت ـ ّم مؤ ّخــرا ً
اســتثامر اللّســانيّات الحاســوبيّة وتطويعهــا لخدمــة قواعــد نحــو اللّغــة العربيّــة وحوســبتها مبــا يتناســب مــع روح
العــر .ومبــا أ ّن الحاســوب مــن اآلالت الذّك ّيــة الّتــي اخرتعهــا البــر ،فإنّــه يحــايك القــدرات الذّهن ّيــة لإلنســان،
ويتمتّــع بقــدرة هائلــة عــى حفــظ واســرجاع البيانــات .وملــا كان ال ّنحــو يشــكل عــاد البحــث اللّغويّعنــد العــرب،
فقــد حظــي باهتــام الباحثــن واللّســانيّني املحدثــن ،مـ ّـا دفعهــم اهتاممهــم بــه إىل العمــل عــى حوســبته.
ومــن هنــا تــأيت أه ّميّــة هــذا البحــث يف أنّــه يسـلّط الضَّ ـ ْوء عــى مــا تقــوم بــه اللّســانيّات الحاســوبيّةمن معالجــة
واملختصــن .ومـ ّـا ال
قواعــد اللّغــة العرب ّيــة مــن خــال خوارزم ّيــات مضبوطــة يتـ ّم تغذيهــا آل ّيـاً عــن طريــق الخــراء
ّ
شـ ّ
مبســط يسـ ّهل فهمهــا؛ ويســهم يف معرفــة
ـك فيــه أ ّن الحاســوب يعمــل عــى توصيــف هــذه القواعــد بشــكل ّ
خصائــص معطياتهــا اللّغويّــة ،وقوانينهــا املضبوطــة .وقــد انعكــس هــذا إيجاب ـاً عــى داريس العربيّــة مــن غــر
ال ّناطقني بها .وتكمن مثرته يف إبراز ال ّنواحي التّطبيقيّة للّسانيّات الحاسوبيّة يف توصيف قواعد ال ّنحو،عالوة
عــى أنّــه يعــرض ألهـ ّم املشــكالت التــي تعيــق حوســبة قواعــد ال ّنحــو .واتبــع الباحــث يف هــذا البحــث املنهــج
الوصفـ ّـي يف وصــف طــرق توصيــف القواعــد ال ّنحويّــة ،كــا اعتمدبشــكل رئيــس يف هــذا البحــث أيض ـاً عــى
املنهــج التّطبيقـ ّـي يف عرضــه وتفصيلــه ألهـ ّم ال ّنواحـ ّـي التّطبيقيّــة يف مجــال حوســبة ال ّنحــو.
كلمات مفتاحية :اللّسانيّات ،حاسوبيّة ،نحو ،آليّة ،توصيف ،معالجة.
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فيظو
برعلا وحّنلا دعاوق فيصوت ةداعإ يف ةّيبوساحلا تاّيناسّللا ت

ّ
مقدمة
مــا زالتالعرب ّيــة تشـ ّـق طريقهــا نحــو التّقـ ّدم الّــذي أوجدتــه
الثّــورة ال ّرقم ّيــة ،رغــم التّح ّديــات الجســام التــي تعــرض
ـري أ ّن
طريقهــا ،ويؤكّــد ال ّدكتــور عبــد العز يــز التّويجـ ّ
اللّغةالعرب ّيــة« :تقــف اليــوم يف مفــرق الطّــرق ،فإ ّمــا
أن تتج ـ ّد د وتتط ـ ّور لتوا كــب املتغـ ّـرات اللّســانيّة
واملســتجدات يف الوظائــف اللّغويّــة؛ لتحيــا ،ولتقــاوم،
ولتثبــت وجودهــا .وإ ّمــا أن تنكمــش وتتقوقــع فترتاجــع
وتضعــف ،وهــذا مــا ال يريــده لهــا أحــد مــن أبنائهــا وبناتهــا
ومــن مح ّبيهــا وعشّ ــاقها وهــم كــر(»)1
إ ّن ال ّنا ظــر إىل اللّغةالعربيّــة بعمــق يــدرك أ ّن
مســتقبلها ســيكون أفضــل إذا عمــل أهلهــا عــى
مواكبتهــا التّطـ ّور التّكنولوجـ ّـي الـذّي أســهم يف االنفتــاح
العاملـ ّـي عــى اللّغاتالطّبيع ّيــة ،وليســت العرب ّيــة يف
معــزل عــن ذلــك ،فهــي لغــة القــرآن الكريــم ،فكثــر مــن
األقطــار اإلســاميّة ليســت عربيّــة ،ولغتهــا ال ّرســميّة غــر
العرب ّيــة ،ومــع ذلــك فقــد أولــت جـ ّـل اهتامماتهــا يف
تعزيــز ال ّدافعيّــة لــدى أبنائهــا لتعلّــم اللّغةالعربيّــة.
ويســاهم علــاء اللّسان ّياتالحاســوب ّية ـ حالي ـاً ـ يف
ّغوي إىل آفاق جديدة; وذلك
الدفع بعجلة التّنظري الل ّ
انطالق ــا م ــن مـنـظ ــور هندســة املعرفــة وإقامــة ال ّنــاذج
ـكل ملنظـوم ــة اللّغــة .يـق ــوم ال ّنهــج
لتمثيــل األداء الـ ّ ّ
ـايض لكتابــة قواعــد ال ّنحــو
يب عــى نظــام ريـ
الحاســو ّ
ّ
ـوي املتّبــع وتنظيــم منهجـ ّـي لكيف ّيــة
وفقـاً لل ّنمــوذج اللّغـ ّ
()2
تســجيل هــذه القواعــد
وملــا صــارت التّكنولوجيــا واقعـاً ال مفـ ّر منــه ،لتطغــى
عــى كثــر مــن ســبل الحيــاة التّقليديــة ،كان مــن عظيــم
أثرهــا مــا أســدته مــن خدمــات كــرى للّغــات البرشيّــة،
ن
ومــن بــن هــذه اللّغــات كانــت اللّغةالعرب ّيــة ،فلــم ي ـ ِ
املهت ّمــون بهــا يشء عــن حوســبتها؛ لتزاحــم اللّغــات
1
2

عبد العزيز التّويجري ،اللّغةالعربيّة والعوملة ،ص10

نبيل عيل ،الثقافة العرب ّية وعرص املعلومات ،ص 270

الح ّية األخرى وتأخذ مكانها املناسب فيام بات يعرف
باللّســانيّات الحاســوبيّة.
وقــد ألقــت التّكنولوجيــا الحديثــة بظاللهــا عــى
واقــع الحيــاة املعــارصة ،وشــهد عــر ال ّنهضــة العلميّــة
الحديــث تطـ ّورا ً هائـاً يف املجــال التّكنولوجـ ّـي ،فــكان
مــن أه ـ ّم مــا حققتــه البرشيّــة مــن إنجــازات هــو اخــراع
يل  Computerيف آخــر ال ّنصــف األ ّول
الحاســب اآل ّ
مــن القــرن العرشيــن ،واقتــى اخــراع الحاســوب إىل
ابتــكار شــبكة اإلنرتنــت  Internetيف خمســينيّات
القــرن املــايض ،وبلــغ هــذه التّط ـ ّور ذروتــه قبــل انتهــاء
القرن العرشين بعقدين من ال ّزمان ،عندما ت ّم تدشــن
الشّ ــبكة العنكبوت ّيــة العامل ّيــة World Wide Web
التّــي جعلــت اإلنرتنــت متاحـاً للجميــع ،وبهــذا ح ّققــت
البرشيّة قفزة واثبة يف عامل التّكنولوجيا ،جعلت معها
العــامل يبــدو كقريــة صغــرة.
ّ
ً
ّ
الل ّ
اتالحاسوبية
ساني
ّأوال :مفهوم
وتقــوم اللّسان ّياتالحا ســوب ّية Computational

 Linguisticsعــى املعالجــات اآلليّــة التّــي تســتند
إىل ا ل ـذّكاءات االصطناع ّيــة .فالظّواهرال ّنحو يّةيت ـ ّم
إدراجهــا مــن خــال برامــج يت ـ ّم تغذيتهــا؛ ليصبــح لديهــا
قابليــة الســتيعاب تلــك ال ّنظــم وألنســاق .ومــن الجديــر
ذكــره أن هــذا العمــل يتطلّــب وعي ـاً تكنولوجي ـاًّ ,يؤ ّهــل
الصعــاب
القامئــن عــى هــذا العمــل بتخطّــي جميــع ّ
التّــي تعــرض طريقهــم أثنــاء رقمنــة تلــك ال ّنظــم.
ـوي ديفيــد كريســتال David
ووضــح العــامل اللّغـ ّ
 Crystalمفهــوم للّســانياّت الحا ســوب ّية بقولــه:
«هــي فــرع مــن ال ّدراســات اللّغويّــة التّــي توظّــف فيهــا
التّقن ّيــات واملفاهيــم الحســاب ّية ،وتوضيــح املشــكالت
والصوتيّة .وتطوير املجاالت البحثيّة ،مبا فيها
اللّغويّة
ّ
إنتــاج أصــوات كالم ّيــة بوســائل اصطناع ّيــة عــن طريــق
الصوت ّيــة وتر ّدداتهــا ،ومتييــز الــكالم،
توليــد املوجــات ّ
والتجمــة اآلليّــة ،ورقمنــة األبجديّــات ،وإجــراء اختبــارات
ّ
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨

17

قواعديّة ،إضافة إىل مجاالت أخرى تستدعي اإلحصاء
والتّحليــل»(.)3
ـص هــذا العلــم مبعالجــة اللّغــة البرشيّــة
إذن يختـ ّ
معالجــة آليّــة ،ويع ـ ّد أحــدث فــروع علــم اللّســانيّات؛
ألنّــه يرتكــز عــى الجانــب التّقنـ ّـي .ويعتمــد هــذا العلــم
نظري يتمثّل يف متظهرات اللّغة
عىل جانبني ،جانب
ّ
يل
(اللّســان ّيات) .وجانــب تقنـ ّـي يرتبــط بالحاســوب اآل ّ
كونــه يــؤ ّدي مــا يؤ ّديــه اإلنســان يف توصيــف الظّواهــر
اللّغويّــة إىل ح ـ ّد مــا.
إ ّن ال ّدراســات والبحــوث العلم ّيــة يف اللّســان ّيات
يب يف هــذه
(الحاســوبيّة) ازدهــرت يف الوطــن العــر ّ
اآلونــة وتكاثــر الباحثــون يف هــذا امليــدان الّـذّي تتالقــى
فيــه علــوم الحاســوب وعلــوم اللّســان ،وهــو ميــدان
علمـ ّـي وتطبيقـ ّـي واســع جــدا ً كــا هــو معــروف إذ يشــمل
كالتجمــة اآلل ّيــة ...وتعليــم اللّغــات
التّطبيقــات الكثــرة ّ
()4
بالحاســوب
كــا أ ســهمت اللّسان ّياتالحا ســوب ّية يف إ عــادة
يب توصيف ـاً جديــدا ً ,وكان لنظريّــة
توصيــف ال ّنحوالعــر ّ
ي  -ا لّتــي ا بتد عهــا ( تشومســي -
ا ل ّنحوا لتّوليــد ّ
(  Chomskyأ ثــر ف ّعــال يف تطو يــر هــذه اآلل ّيــة
وذلــك مــن خــال متثيلهــا يف أمنــاط رياضيّــة ,حيــث
تالقــت هــذه ال ّنظريّــة مــع علــوم عـ ّدة كاملنطــق والعلــوم
التبويّــة واملعرفيّــة .وكان لكتــاب
التّطبيقيّــة وال ّنظريّــات ّ
تشومســي «البنــى ال ّنحويّة»أيضـاً دور مهـ ّم يف إعــادة
ال ّنظــر فيال ّنظــم اللّغويّــةيف إطــار العرفانيّــات املشــركة.
يقول تشومسيك« :فإ ّن ما نقصده بالقواعد التّوليديّة
هــو ببســاطة نظــام مــن القوانــن التــي تعطــي بشــكل
واضــح ومحــدد أوصاف ـاً بنيويّــة للجمــل .ومــن الواضــح
ـكل متكلّــم لغــة قــد ملــك زمــام قواعــد توليديّــة تجســد
أنّـ ّ
David Crystal, A Dictionary of Linguistics and
Phonetics, p 97
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عبــد ال ّرحمــن الحــاج صا لــح ،بحــوث ودرا ســات يف
ا للّســا ن ّيا تا لعرب ّية 2 3 0 /1 ،
فيظو
برعلا وحّنلا دعاوق فيصوتةداعإ يف ةّيبوساحلا تاّيناسّللا ت

معرفتــه بلغتــه وذواتهــا .وال يعنــي ذلــك أ ّن هــذا املتكلّــم
يعــي قوانــن تلــك القواعــد أو أ ّن باســتطاعته أ ْن يعيهــا
أو أ ّن كالمــه عــن معرفتــه الفطريّــة باللّغــة كالم دقيــق
ـرورة .إذ تبحــث أيّــة قواعــد توليديّــة ذات أه ّميّــة
بالـ ّ
يف معظم الوقت يف العمل ّيات العقل ّية التي قد تقع
بعيــدا ً عــن مســتوى الوعــي الواقعـ ّـي أو املمكــن ،وزيــادة
عــى ذلــك فمــن الواضــح أ ّن آراء املتكلّــم أو كالمــه عــن
ســلوكه وقابليته قد تكون خاطئة .وهكذا فإ ّن القواعد
التّوليديّــة تحــاول تعيــن مــا يعرفــه املتكلّــم وليــس مــا
يقولــه مــن معرفتــه تلــك»(.)5
لذلــك فإنّاللّغــة كــا يراهــا تشومســي تقــوم عــى
افـ ِ
ـراض مجموعــة مــن الجمــل وفــق صياغــة رياض ّيــة،
وهــذه الجمــل يكــون لهــا مك ـ ّون أســاس وهــو مــا يعــرف
الصوت ّيــة (الفونيــات) ،يقــول تشومســي:
بال ّرمــوز ّ
«ســأعترب منــذ اآلن اللّغــة مجموعــة (محــدودة أو غــر
كل جملــة فيهــا محــدودة يف
محــدودة) مــن الجمــلّ ،
طولهــا ،وقــد أنشــئت مــن مجمو عــة محــدودة مــن
العنــارص .فجميــع اللّغــات الطّبيعيّــة يف صيغتهــا
()6
املنطوقــة أو املكتوبــة هــي لغــات بهــذا املفهــوم»
وكام عمل تشومسيك عىل تطبيق نظريته التّوليديّة
عىل اللّغة ،وإخراجها يف صورة رياضيّة ،وفق تحليالت
تشــبه إىل حـ ّد مــا األســس املنطق ّيــة .ولعـ ّـل ذلــك م ّهــد
الطّريق أمام الباحثني لصياغة الظّواهر اللّغويّة صياغة
تتناسب مع خوارزم ّيات الحاسوب الّذي يع ّد أمنوذجاً
البرشي مبا يت ّم تزويده من معلومات.
يحايك العقل
ّ
و مــن هنــا ال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إىل أ ّن علــم
ـتقل قا ئــم بذا تــه
اللّسان ّياتالحا ســوب ّية هــو علــم مسـ ّ
يل  .وقــد
يعتمــد عــى خوارزميّــات الحا ســوب اآل ّ
دأب بعــض الباحثــن عــى الخلــط بــن هــذا العلــم
ومــا باتيعــرف ب ـ (حوســبة اللّغــة) computation of
5
6
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 languageالتّــي تقــوم عــى حوســبة املدخــات
ـري ،وهــي
املعجم ّيــة والبنــى ال ّنحويّــةيف ال ّدمــاغ البـ ّ
ـري الكتســاب اللّغــة لــدى
ّ
وثيقةالصلــة بالجهــاز الفطـ ّ
ـوي)
اإلنســان ،وكذلــك لهــا ارتباطــات ب ـ (الربنامــج األدنـ ّ
 Minimalist programال ـذّي طرحــه تشومســي.
ـبي ذاتــه
يقــول تشومســيّ :
«ربــا يكــون ال ّنظــام الحوسـ ّ
ترســخه املوهبــة الطّبيعيــة
ثابت ـاً (بشــكل افـ
ـرايض) ّ
ّ
()7
ولعل هذا ما حدا به للقول بأنّ:
ّ
البيولوجيّة الفطريّة»
حوسبي
«اللّغة  -باختصار -يبدو أنّها يف جوهرها نظام
ّ
()8
غنـ ّـي مع ّقــد البنيــة بدقّــة كاملــة ،وصــارم يف عمليّاتــه»
ومث ّة دليل عىل أنّاللّغات متتلك باألساس األنظمة
التّرصيفيّــة نفســها التّــي تختلــف فقــط يف الطّريقــة
التّييتـ ّم بهــا الوصــول إىل العنــارص الشّ ــكل ّية ،عــن طريــق
الجــزء مــن اإلجــراء الحوســب ّيالذّي يق ـ ّدم التّعليــات
إىل األعضــاء ال ّنطقيّــة واإلدراكيّــة الحس ـيّة .فالحوســبة
ح أخــرى )9(.وإ ّن هنــاك
العقل ّيــة تبــدو مامثلــة مــن نــوا ٍ
أطروح ـ ًة قويّــة للغايــة ،تســمى «أطروحــة الح ـ ّد األدىن
القويّــة «وهــي تلــك العمل ّيــة التّوليديّــة املثــى :إذ يت ـ ّم
فيهــا تحديــد مبــادئ اللّغــة مــن خــال حوســبة الكفــاءة.
وإنّاللّغــة تبقــى عــى تكــرار أبســط عمليــة ,وال ّدمــج يف
ات ّفاق مع املبادئ املستقلّة لحوسبة الكفاءة .فاللّغة
الخاص,
هي ما يشبه رقائق الثّلج عىل افرتاض شكله
ّ
ومبقتــى قوانــن الطّبيعــة يف هــذه الحالــة فإنّــه يوجــد
()10
مبــادئ للكفــاءة الحوســبيّة».
يقــول ال ّدكتــور طاهــر صالــح عــاوي« :شــهد القــرن
7
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العرشيــن تط ـ ّورا ً ملحوظــا يف البحــث اللّســاين يف
أمريكيــا وأوروبــا .وكان لهــذا التّطــور صــداه الواســع يف
خاصــة ,فمنــذ ال ّنصــف
يب
ّ
العــامل عا ّمــة .والعــامل العــر ّ
يب يتل ّقــى تلــك
الثــاين مــن القــرن العرشيــن والعــامل العــر ّ
يب .ال
ال ّنظريّات اللّسان ّية التّي أثرت البحث اللّغويّالعر ّ
سـيّام ال ّنظريّــة التّوليديّــة يف ال ّنحــو واللّســانيّات .والتّــي
سعت إىل غاية واحدة :هي وضع قواعد كلّ ّية لوصف
أكــر عــدد ممكــن مــن معطيــات اللّغــات الطّبيع ّيــة,
الفعليّــة منهــا واملمكنــة التّحقــق ,لــذا فــإ ّن مصطلــح
(ال ّنحــو) هنــا يحيــل إىل نســق القوا عــد االفرتاض ّيــة
املوجودة يف ال ّدماغ والتّي تســهم يف تفســر الظّواهر
املالحظة ومن هنا أصبح هدف التّوليديّة الكشف عن
ين) .فاللّغات وإ ْن تن ّوعت إىل ح ّد
(ال ّنحو
الكل الكو ّ
ّّ
كبــر فإنّهــا تنتظــم يف العمل ّيــة الشّ ــكل ّية نفســها التّــي
()11
تك ـ ّون الجمــل ال ّنحويّــة»
ًّ
ً
ّ
ّ
ثانياّ :
حاسوبيا
حوالعربي
آلية توصيف قواعد الن
يب يتم ّيز مبرونة عالية ،فقد انعكس
وملا كان ال ّنحوالعر ّ
الســبب
ذلــك إيجابـاً عــى االشــتغال بحوســبته ،ولعــل ّ
ال ّرئيــس يف مرونــة ال ّنحــو ترجــع إىل أ ّن قواعــد التّوجيــه
ـايض املنطقـ ّـي ،إذا
ال ّنحويّــة يغلــب عليهــا الطّابــع ال ّريـ ّ
ما اســتثني منها موضوع الشّ ــاذ أو ما يعرف بالشّ ــواهد
ال ّنحويّــة التّــي تــأيت عــى هامــش القواعــد املطّــردة .ومــا
عــدا ذلــك هــي قواعــد منضبطــة إىل حـ ّد كبــر .ويبــدو
أ ّن مــروع حوســبة قواعــد ال ّنحويت ـ ّم بتفريــع أقســامها
تفريعـاً
مفصـاً بحيــث تعتمــد فيــه آليّــة توصيــف قواعــد
ّ
يب عــى جوانــب عـ ّدة ،أه ّمهــا:
ال ّنحوالعــر ّ
ّ ّ
وخ�اء
 - ١االستعانة
بالخ�اء (علماء اللسانيات ب
ب
الحاسوب)
ّ
الل ّ
سانيات
علماء

ّساين الحديث لرتاكيب
 11طاهر صالح عالوي ،التّوصيف الل ّ
ال ّنحــو ،ص298
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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يع ّد علامء اللّســان ّيات املحور الفاعل يف حوســبة
القواعــد ال ّنحويّــة؛ لذلــك فــإ ّن انتقــاء اللّســانيّني يت ـ ّم
عــادة عــى أســاس الكفــاءة العلم ّيــة والضّ لــوع يف
ين ،عالوة عىل الخربة الكافية يف معرفة
املجال اللّسا ّ
ـوي ،وعــدم الولــوج فيــا
متظهــرات عمليــة التيســر ال ّنحـ ّ
يتعــارض مــع ال ّنظــم الحاســوبيّة.

خ�اء الحاسوب
ب
يحتــاج توصيــف القوا عــد ال ّنحو يّةحا ســوب ّياً إىل
خرباء ومهندسني يف مجال املعلوماتيّة ،وعمل هؤالء
الخــراء هــو غايــة يف األه ّم ّيــة ،ألنّهــم يقومــون بوضــع
الصلبة الّتي تنبني عليها حوسبة ال ّنحو .فهم
القاعدة ّ
يص ّممــون قواعــد البيانــات ،ويرشفــون عــى آليّــة عملها،
ويس ّهلون أنظمة التّعامل مع تلك البيانات حتّى تصبح
جاهزةللتزود بالذّخرية اللّغويّة .وال ينتهي عمل الخرباء
الف ّن ّيــن مج ـ ّرد حوســبة القواعــد ال ّنحويّــة ,إنّ ــا يبقــى
عملهم مستم ّرا ً من أجل متابعة برمجياتها الّتي تجعلها
مرنةتقبل التّحديثات املستم ّرة .ويسهم هؤالء الخرباء
أيضـاً بوضــع لغــة الربمجــة املناســبة لقواعــد ال ّنحــو .وال
ميكن أن يت ّم عمل الخرباء الف ّنيّني مبنأى عن اللّغويّني,
فــا بـ ّد مــن التّعــاون بــن الفريقــن.
ّ ّ
ّ
ةالعامة (نظام
 - ٢تزويد الحاسوب بالقواعد النحوي
ّ
ّ ّ
حوي ّ
اآلل)
التقعيد الن
ي
يت ـ ّم خــال هــذه املرحلــة تزويــد الحاســوب بالقواعــد
العا ّمــة الّتــي متثّــل الخطــوط العريضــة للــا ّدة ال ّنحويّــة،
حيــث يبــدأ بتحليلهــا إىل مقــوالت وســات بتنــاول
العنــارص األساس ـ ّية املك ّونــة للظّاهــرة ال ّنحويّــة ،وهــي
أقســام الكلــم( :االســم ،الفعــل ،الحــرف) .حيــث يأخــذ
كل قســم مــن هــذه نصيبـاً وافــرا ً مــن الحوســبة ،فالفعــل
ّ
ٍ
وماض ،ومضارع ،ث ّم تقسيم الفعل إىل
يتف ّرع إىل أمر،
ٍ
ومتعد وصوالً إىل مك ّونات الجملة الفعليّة وهكذا
الزم
يتـ ّم التّعامــل مــع بق ّيــة العنــارص األخــرى.
20

فيظو
برعلا وحّنلا دعاوق فيصوتةداعإ يف ةّيبوساحلا تاّيناسّللا ت

ّ
ّ ّ
 - ّ ٣ربط عنارص المستويات اللغوية (التكامل
الل ّ
غوي)
ويتطلــب توصيــف القواعــد ال ّنحويّــة آل ّيـاً رضورة دراســة
الظواهــر اللّغويّــة دراســة متكاملــة،إذ ال ميكــن إغفالهــا
ألنّها مك ّملة لبعضها بعضاً ,وهي عبارة عن مستويات
الصوتية
ّغوي بر ّمته،إذ تبدأ بالعنارص ّ
متثّل ال ّنســيج الل ّ
ـوي .
ّ
والصفيــة واملعجميــة وتنتهــي باإلطــار ال ّنحـ ّ
الصوتيــة اللّغويّــة هــي أ ْوىل املســتويات
فالعنــارص ّ
الشيان ال ّرئيس واملنطلق األساس نحو
بال ّدراسة ألنّها ّ
والســبب يف
ـوي عامــة وال ّنحــوي
ّ
ال ـ ّدرس اللّغـ ّ
خاصــةّ ,
التكيبيّة تتك ّون من كلامت ،والكلامت
ذلك أ ّن الجمل ّ
تتكـ ّون مــن أصــوات ،وهــذا يجعلهــا يف طليعــة العنــارص
الســياق
اللّغويّــة الجديــرة بالحوســبة والتّوصيــف ,ويف ّ
ـريف ال ـذّي يهتــم
نفســه ال ميكــن إغفــال املســتوى الـ ّ
الصف وال ّنحو عالقة
ببناء الكلامت ,إذ إ ّن العالقة بني ّ
لزوميّــة ال انفــكاك بينهــا .أمــا املســتوى املعجمـ ّـي فهــو
مــن أهــم املســتويات أيضـاً التّــي يتـ ّم توصيفــه حاســوب ّياً
كمدخــات متتــزج دالل ّيـاً لتشــكل ال ّذخــرة اللّغويّــة.
ّ ّ
 - ٤إدراج القواعد النحوية حسب (الفئة والعالقة)
ينبنــي توصيــف القوا عــد ال ّنحو يّةحا ســوبيّاً عــى
ر ّد تلــك القوا عــد إىل عنرصينمه ّمــن يف الظا هــرة
ال ّنحويّــة ،وهــا :الفئــة والعالقــة .وعــى إثرهام يت ّمتمييز
الســات ال ّرياضيــة للقواعــد ال ّنحويّــة» والفئــة ال ّنحويّــة
ّ
هــي مجموعــة مــن العنــارص ال ّنحويّــة تتقاســم ســات
مشــركة» (  )12فكثري مــن املوا قــع والشّ ــبكاتالعربيّة
املعرف ّية املحوسبة الّتي تستخدم هذا البند كأساس
لتوصيــف ال ّنحوحاســوبيّاً ،مــن بينهــا موقــع (أنطولوجيــا
يب) وقــد قســم القامئونعــى هــذه الشّ ــبكة
ال ّنحوالعــر ّ
الحاســوب ّية الفئــات ال ّنحويّــة إىل تســع مجموعــات،
باإلشــارة إىل أ ّن هــذا ال ّنظــام نفســه هــو املتّبــع يف
حوســبة القواعدال ّنحويّــة ،وقــد يأخــذ أشــكاالً مختلفــة
12 http://arabicontology.org

كالتّشــجري أو تقســيم الوحــدات إىل تفريعــات ،وهــذه
الفئــات هــي(:)13
1 )1الكلمة:تحتوي عىل ثالث مجموعات رئيسة وهي
االسم والفعل والحرف.
2 )2الجملــة :تشــتمل عــى ثــاث مجموعــات؛ الجمــل
االســميّة والفعليّــة وشــبه جملــة.
3 )3العالمات :تتض ّمن مجموعتني فرعيتني؛ عالمات
اإلعراب والبناء.
4 )4فئــة الجنــس :تتض ّمــن قيمتــن جنســيتني وهــا
قيمــة التّذكــر والتّأنيــث تســند خاصــة لألســاء ال
لألفعــال والحــروف.
5 )5فئــة العــدد :تشــتمل عــى القيــم اآلتيــة :املفــرد،
خاصــة.
املث ّنــى والجمــع ،وتســند لألســاء
ّ
6 )6فئــة األوزان :وهــي مجموعــة األوزان التّــي تضبــط
الصفيــة لألســاء املتم ّكنــة واألفعــال
الهيئــة ّ
رصفــة.
املت ّ
7 )7فئــة ال ّزمــن تضــم ثالثــة عنــارص :املــايض واملضارع
واملستقبل.
8 )8فئة الشّ خص وهي مجموعة تحيل عنارصها عىل
وضعيــات التّل ّفــظ؛ وضع ّيــة املتكلّــم ،املخاطــب
والغائب.
9 )9فئــة تع ـ ّد ي األفعــال وتتض ّمــن ثالثــة عنــارص؛
املتع ـ ّد ي ،ا لـ ّـا زم ،ووا ســطة.
أمــا العالقــة ال ّنحويّــة فهــي ارتبــاط بــن عنــارص مــن
الفئــة نفســها أو مــن فئتــن مختلفتــن ،فال ّزمنيّــة هــي
عالقــة تربــط بــن فئــة األفعــال وفئــة ال ّزمــن بوســاطة
عالقة تابع ّية نسميها زمنه .وتنقسم العالقات ال ّنحويّة
ي يبــن العالقــات
إىل صنفــن :صنــف إعــرا ّ
يب أو عامـ ّ
اإلعراب ّيــة بــن املركّبــات ال ّنحو يّــة ،مثــل الفاعل ّيــة
واملفعوليّــة والخربيّــة واالبتدائيّــة والحاليّــة .وصنــف
والصف ّيــة والجنس ـ ّية
وظيفـ ّـي يبــن الخصائــص ال ّزمن ّيــة ّ
للكلــات ،مثــل العالقــة ال ّزمنيّــة التّــي تربــط بــن بعــض
13 http://arabicontology.org

الكلامت وال ّزمن ،وعالقة الجنس التّي تسند للكلامت
()14
قيــم التّذكــر والتّأنيــث
ً
ّ ّ
ثالثاّ :
آليات تحليل القواعد النحوية
كانت قواعد ال ّنحو فيام سب ــق تح ّدد عن طريق إعطاء
أمثلــة مــن حــاالت االطّــراد والشّ ــذوذ ،ورشوط الجــواز
والتّفصيـل ومـا شابه .من البدهي أ ّن هذه األمثلة مهام
تع ـ ّددت ال ميكــن أن تغطــي النهائ ّيــة التّعابــر اللّغويّــة.
ـاصـي ّــة ف ــي منظومــة اللّغــة
تعـ ّد هــذه ّ
اللنـهـائـي ّــة أه ـ ّم خ ّ
وتوسعها.
الس وراء ابتكاريّتها ومداومة تج ّددها
ّ
وهي ّ
عــاوة عــى ذلــك فــإ ّن أســلوب توصيــف قواعــد ال ّنحــو
عن طريق إعطاء األمثـلـة ال يل ّبي مطالب معالجة اللّغة
آل ّياً بواسطة الكمبيوتر .إ ّن هذه املعالجة اآلليـّة تتطلّب
ّغوي من
ـ أ ّول ما تتطلّب ـ الحكم عىل ص ّحة التّعبري الل ّ
يتأت لنا مثل هذا الحكم من خالل أمثلة
عدمه فكيف ّ
مهــا كــرت تظــل محــدودة العــدد بحكــم طبيعتهــا? مــع
أخذنــا يف االعـتـب ــار أ ّن نـظ ــم املـعـالج ــة اآللـي ّــة ال ب ـ ّد أ ْن
أي عــى أســاس مــن
تتعامــل مــع اللّغــة عــى اتّســاعها ّ
النهائيّتها(.)15فحوســبة ال ّنحــوإذن تعتمــد عــى آليّــات
التّحليل التّي تتمثّل يف مستويات ع ّدة ،بحيث يق ّدم
كل مســتوى نوعـاً معينـاً مــن التّحليــل .وميكــن تصنيفهــا
ّ
وفــق اآليت:
ّ
الص ف ّ� لبيان العالقة ت
التحليل ّ
ال� ّ
كيبية للكلمات
-1
ي
الصف ّياآلل ّيمــن أه ـ ّم أ نــواع التّحليــل
يع ـ ّد التّحليــل ّ
ـرف
ّ
الخاصــة بالقواعــد ال ّنحويّــة ،فلـ ّـا كان اهتــام الـ ّ
ببناء الكلمة ،ففي مقابل ذلك فإ ّن اهتامم ال ّنحو ببناء
كل يشء إىل شــكلنة
الجملــة وتركيبهــا يســتند وقبــل ّ
الكلــات ،مبعنــى آخــر إذا كان الجانــب الــريف يخلــو
مــن األخطــاء كالشّ ــكل مثـاً ،فــإ ّن ذلــك ينعكــس إيجابـاً
عــى ال ّنحــو؛ أل ّن ال ّنحــو يأخــذ الكلــات الّتــي تنتظــم يف
14 http://arabicontology.org
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يف ال ميكــن
تركيبــة الجملــة .فمــن غــر التّحليــل الـ ّ
ـر ّ
نجــاح املعالجــة ال ّنحويّــة.
ّ
التحليل ّ
الس ّ
طح
-2
ي
يهــدف هــذا التّحليــل كــا يــراه الباحــث فــارس شوشــة
«إىل معرفــة املك ّوناتال ّنحو يّــة للجملــة دون معرفــة
العالقــات التّــي ترتبــط بهــا ومبختلــف عالقــات التّكــرار
والتابط،الهــدف مــن هــذا التّحليــل هــو الحصــول عــى
ّ
نتائــج قليلــة الغنــى عــن مكونــات الجملــة ولكــن برسعــة
()16
كبــرة ومؤكّــدة»
ّ ّ
 -3تحليل العنارص النحوية

ويؤكّــد األســتاذ عبــد الرحمــن العــارف بقولــه« :وهكــذا
ـوي هــو امليــدان األ ّول لتطبيــق
كان حقــل اإلحصــاء اللّغـ ّ
()18
اللّسان ّياتالحاســوب ّية عــى اللّغةالعرب ّيــة»
والطّــرق اإلحصائيّــة عرفــت منــذ عــام 1950م
واســتعملت يف البحــث عــن املعلومــات واملعالجــة
اآلليّــة للّغــة والتّحليــل ال ّنحو يّث ـ ّم ارتبطــت بإنجــاز
قواعــد بيانــات نص ّيــة ضخمــة وترتكــز هــذه الطّــرق عــى
ـص مــا .وهــذه الطّــرق
حسابنســبة تــر ّدد الكلــات يف نـ ّ
لهــا أه ّميّــة كبــرة عندمــا تكــون ال ّنصــوص ضخمــة حيــث
صث ّميت ـ ّم
متكّننــا مــن معرفــة تــر ّدد الكلــات داخــل ال ّن ّ
ترتيــب ال ّنتائــج املقرتحــة حســب نســبة هــذا الـ ّـر ّدد(.)19
ً ّ
ّ
ّ ف
التطبيقية ّلل ّ
الحاسوبية ي�
سانيات
واح
رابعا :الن
ي
ّ
توصيف قواعد النحو

وتحليل العنارص ال ّنحوية يتناول الوحدات الّتي تنضوي
تحــت العنــارص الذّريّــة (اســم ،فعــل ،حــرف) ،ويف هــذا
التّحليــل تتضــح املك ّونــات ال ّنحويّــة وحاالتهــا اإلعراب ّيــة.
ي بــدوره ذو
يــرى الدكتــور نبيــل عــي أنّ« :الشّ ـ ّـق التّحليـ ّ
يل :ونقترص فيه
مستويني -1 :مستوى التّمييز ال ّنحويّاآل ّ
الص ّحــة ال ّنحويّــة أو
عــى مه ّمــة ال ّنظــام اآلل ّيبالحكــم عــى ّ
يل:
عدمها لجمل قامئة بالفعل -2 .مستوى اإلعراب اآل ّ
يل لتشــمل تحديــد بنيــة
وفيــه متت ـ ّد مه ّمــة ال ّنظــام اآل ّ
الجملــة مــن حيــث هيكليّــة (ســليمة) مكوناتهــا ووظائــف
عنارصهــا ،وكــذا تحديــد مواضــع التّقديــم والتّأخــر
الســطحية للجملــة
والحــذف ...أو بقــول آخــر رد البنيــة ّ
()17
القامئــة إىل بنيتهــا العميقــة (ال ّدفينــة)»
ّ
ئّ
اإلحصا�:
 -4التحليل
ي
ال شـ ّ
يب يقــوم عــى
ـك أ نّالتّوصيــف ال ّنحو يّالحا ســو ّ
ّغوي من جهة ,ويقوم كذلك عىل التّحليل
اإلحصاء الل ّ
ّغوي من جهة أخرى ,فإحصاء القواعد ال ّنحويّة يقوم
الل ّ
بتمييز الظّواهر ال ّنحويّة داخل املنظومة ال ّنحويّة ككل.
كتصنيــف املعــرب واملبنــي بضبــط الكلــات املعربــة
يل.
بتزويد الحركات املميزة لها عن طريق الحاسب اآل ّ

 18عبــد الرحمــن العــارف ،توظيــف اللّســانيّات الحاســوبيّة ،ص
52

 16فارس شاشة ،املعالجة اآللية للغة العربيّة ،ص 34

 19فارس شاشة ،املعالجة اآللية للغة العربيّة ،ص 43

 17نبيل عيل ،اللّغة العرب ّية والحاسوب ،ص 390 -389
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فيظو
برعلا وحّنلا دعاوق فيصوتةداعإ يف ةّيبوساحلا تاّيناسّللا ت

يف الواقعيتـ ّم توصيــف ال ّنحــو مــن خــال مدخــات آل ّيــة
ـايس عــى ال ّناحيةالتّوليديّــة .ليت ـ ّم
تعتمــد بشــكل أسـ ّ
معالجتهــا وفــق خوارزميّــات الربمجــة .ويع ّدال ّنحــو مــن
أعقــد الظّواهــر اللّغويّةالتّييت ـ ّم حوســبتها يف العرب ّيــة؛
التكيــب وال
ـاص عــى ّ
وذلــك ألنّــه يعتمــد بشــكل خـ ّ
يســر باطّــراد يف الغالــب ,فموضــوع التّقديــم والتّأخــر
والحذف وغريها من القضاياقد تسبب إرباكاً للمنظومة
اللّغويّــة املحوســبة باعتبــار الحاســوب آلــة وليــس عقـاً.
وإذا كان الوصف تخطيطاً إجامل ّياً داالً داللة كافية أو
قريبة من الكفاية يف ال ّداللة عىل مالمح صورة اللّغة ملن
ي
يتعلّمهــا مــن ال ّنــاس ،فــإن التّوصيــف تخطيــط تفصي ـ ّ
مضــاف قــد يهــدي إىل خطــى التّــدرج يف اكتســاب
اللّغــة لــدى الطّفــل وتعلمهــا لــدى ال ّناشــئة وقــد يفــي
الخفي ،ولك ّنه ميثل
إىل كشف بعض مسارب الحدس
ّ
()20
ـوي املقتــى إبداعــه يف الحاســوب
ال ّنمــوذج اللّغـ ّ

 20نهــاد ا ملــوىس ،العرب ّيــة نحــو توصيــف جد يــد يف ضــوء

يب آل ّي ـاً با ســتخدام
وتع ـ ّد معالجــة ال ّنحوالعــر ّ
الحا ســوب مــن أبــرز املق ّومــات األسا س ـيّة إلعــداد
اللّغةالعرب ّيــة ,لتتم ّكــن مــن اللّحــاق بعــر املعلومــات.
()21والدراســة ال ّنحويّــة للّغــة تعنــي دراســة طــرق تركيــب
الكلــات يف جملــة :حيــث إن الكلــات تأخــذ أشــكاالً
وتضاف إليها عالمات عند بناء جملة ،يهتم علم ال ّنحو
بهــذه الظاهــرة ويعمــل عــى اســتخراج هــذه العنــارص
()22
اللّســان ّية املكونــة للجمــل.
ومــن املعــروف أ ّن الجانــب التّطبيقـ ّـي وهــو الجانب
األه ـ ّم يف اللّغاتالحاســوب ّية يتمثّــل يف تســخري العقــل
ين لحـ ّـل القضايــا اللّغويّــة ,وهنــا يــرز الــدور
االلكــرو ّ
ال ّرئيس واألثر الفاعل للّغويني والحاسوبيني ,والتّعاون
فيــا بينهــم ,ومــا يثمــر عنــه مــن نتائــج تســهم إىل ح ـ ّد
وحل املشــكالت التّي تواجه
كبري يف تذليل العقبات ّ
يب للّغــة العرب ّيــة ,هــذه العقبــات
التّحليــل الحا ســو ّ
واملشــكالت بعضهــا يتّصــل بطبيعــة اللّغةالعربيّــة,
أصوات ـاً ,وبنيــة ,وتركيب ـاً ,وداللــة ,ومعج ـاً ,وبعضهــا
يتعلّق بنظام الكتابة العربيّة ,وبعضها يتّصل باملصطلح
كنولوجي للّسان ّيات العرب ّية ,كام أ ّن هناك
العلمي التّ
ّ
ّ
مشــكالت أخــرى تتعلّــق بالربمج ّيــات ,إعــدادا واختيــارا
يب) ,وتعريفـاً
للــا ّدة اللّغويّةالعربيّــة (أمنــوذج لســانيّعر ّ
للربمجــة .وثالــث هــذه املشــاكل يكمــن يف الجهــاز
يب (الكمبيوتــر) ,وأنظمــة متثيــل املعرفــة عــى
الحاســو ّ
()23
الحاســوب باللّغــة العرب ّيــة.
ومن الجدير ذكره أن املعالجات ال ّنحويّةالحاسوبيّة
متع ّددة الجوانب ومتش ّعبة املوضوعات ،إذ يصعب
حرصها ورصدها برمتها يف هذا البحث ،فهي تحتاج
اللّسان ّياتالحاسوب ّية ،ص.70_69
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إىل كثــر عنــاء لإلحا طــة بهــا .ويف الحقيقــة تجــري
يب بإعــادة توصيفــه بصــورة منطقيّــة
حوســبة ال ّنحوالعــر ّ
(صوريّة) ،يقول الدكتور نبيل عيل« :إنّال ّنحو هو مبثابة
تجريد للظّاهرة اللّغويّة من خالل أبجدية نحويّة ،يطلق
عليهــا لغــة وصــف اللّغــة أو (ميتــا -لغــة) والتّــي تشــمل
كل ل ّرمــوز واالصطالحــات التّــي تســتخدم لتوصيــف
ّ
القوا عــد والعالقــات ال ّنحو يّــة والتّــي يتع ـ ّذ ر بدونهــا
وضــع ال ّنحــو يف صياغــة رســم ّية دقيقــة .إ ّن هــذه ال ّرمــوز
واالصطالحــات ال ّنحويّــة متاثــل ال ّرمــوز واالصطالحــات
الجربيّــة املســتخدمة يف متثيــل العالقــات والقواعــد
ال ّرياضيّة»( )24ومن ال ّنواحي التطبيقية لتوصيف قواعد
ال ّنحوحاسوب ّياً ،ظهرت برامج كثرية تخدم هذه القضية،
وسنحاول يف هذا البحث تسليط الضوء عىل أه ّمها،
ونذكــر أشــهرها:
ّ ّ ّ
حوي ّ
اآلل
 )١المدقق الن
ي
يب
يب قواعد ال ّنحوالعر ّ
وقد نقل هذا املرشوع الحاسو ّ
ـدي املنحــر بــن دفتــي كتــاب
مــن الجمــود التّقليـ ّ
–عــى عظــم قــدره -إىل عــامل التّكنولوجيــا ال ـذّي غــزا
العامل بأرسه ،فأصبح تناول املعارف معه أكرث سهولة،
ووفر عىل ال ّناس جهد البحث ،فلم تعد اللّغةالعربيّة
حبيســة املكتبــات ودور الطّباعــة وال ّنــر .وليــس هــذا
فحســب ،بــل حمــل االهتــا ُم بهــا الباحثــن عــى اخــراع
يل) ال ـذّي يقــوم عــى
مــا يس ـ ّمى مجــازا ً (املعلــم اآل ّ
تدقيــق الجوانــب ال ّنحويّــة وإبــراز األخطــاء إىل حــد مــا.
وميكــن لنــا يف هــذا القســم مــن البحــث أن نس ـلّط
الضوء عىل بعض ال ّنواحي التّطبيق ّية لتوصيف قواعد
يب باالعتــاد عــى الحاســوب.
ال ّنحوالعــر ّ
ويؤكد الدكتور وليد أحمد العنايت بقوله« :نجحت
ـركات العربيّــة وغريهــا يف وضــع برامــج جديــدة
الـ ّ
يف ،بحيث يستطيع
حوي ّ
يئ وال ّن ّ
للتّدقيق اإلمال ّ
والص ّ
ـن مــا عــر فيــه أثنــاء الكتابــة (إمالئ ّي ـاً
املســتخدم تَبـ ُّ
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ونحويـاًّ ورصف ّيـاً) ويعتمــد املحلّــل اإلمــايئ عــى ضبــط
رســم العربيّــة كــا اســتقر لــدى اللّغويّــن العــرب ،وعنــد
الكتابــة يقــارن ال ّرســم مبــا خ ّزنأص ـاً يف الحاســوب،
ويشــار إىل موضــع الخطــأ غالب ـاً بلــون أحمــر أو أخــر،
ثـ ّم يطــرح هــذا املدقــق بدائــل تصويب ّيــة ملوضــع الخطــأ؛
ليستعني بها الكاتب .إنّ ا يكون هذا املدقق معتمدا ً
عــى ذخــرة معجم ّيــة وقا عــدة رصفيــة نحويّــة .وأمــا
التّدقيــق ال ّنحــوي فهــو مبنـ ّـي عــى دراســات يف نحــو
الجملــة العربيّــة ،ويتنــاول أشــكال الجملــة وموا ضــع
التّقديــم والتّأخــر ،وهــو يســتند عــى قاعــدة قويــة مــن
يل،
التّحليل ّ
يل ،والتّشكيل اآل ّ
يف واملعجم ال ّدال ّ
الص ّ
()25
يل»
واإلعــراب اآل ّ
مل تكــن آليــة املدقــق ال ّنحــوي خاليــة مــن القصــور،
التاكيب يتخلّلها أخطاء نحويّة ،ال يشري
فثمة كثري من ّ
الســبب يف ذلــك ينبنــي
يل ،ولعــل ّ
إليهــا املدقــق اآل ّ
عىل أنّه مل يت ّم تغذيته بجميع املعطيات ال ّنحويّةالتّي
عــى أساســها يت ـ ّم تبيــان األخطــاء .ومــا تــم رصــده أ ّن
يل للحاســوب -غالباً -ما يركز عىل األخطاء
املدقق اآل ّ
اإلمالئ ّيــة بوضــع خــط أحمــر أو أخــر تحتهــا .غــر أ ّن
األخطاء ال ّنحويّة ال يقوم املدقّق برصدها يف الغالب،
الســعي
وهــذا يفــرض عــى املهتمــن بهــذا املضــار ّ
الحثيــث إىل تطويــره؛ ملــا لــه أهميــة أصبحــت رضورة
ملحــة يف عرصنــا .فتتبــع األخطــاء ال ّنحويّــة وإبرازهــا
يسهل التّعامل مع اللّغة ،عالوة عىل أنه مبثابة املنبه
للكاتــب ليتفــادى أخطــاءه ،ويعــد هــذا مــن القضايــا
يب  ،ففيــه عظيــم فا ئــدة
املســتجدة عــى ال ّنحوالعــر ّ
للصحفيــن والكتّــاب واملحرريــن وللناطقــن للعربيــة
مــن غــر أهلهــا وغريهــم.
وشــهدت اآلونــة األخــرة تط ـ ّورا ً ملموس ـاً يف هــذا
الجانب ،حيث تم إطالق العديد من الربامج التّجريبيّة
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فيظو
برعلا وحّنلا دعاوق فيصوتةداعإ يف ةّيبوساحلا تاّيناسّللا ت

يف سبيل تدقيق ال ّنصوص العرب ّية نحوياً ،وهي برامج
حاسوبية مدشّ نة عىل الشّ بكة العنكبوتية (اإلنرتنت)،
ـوي).
تظهــر مبجــرد وضــع مصطلــح (املدقــق ال ّنحـ ّ
 )٢برنامج تحويل األعداد من األرقام إىل الحروف
يل الربنامــج الوحيــد ال ـذّي
ومل يكــن املدقّــق النحويّــاآل ّ
تــم إطالقــه ،فثمــة برامــج محوســبة كثــرة تــم إطالقهــا،
ـوي ،ومــن بــن
وهــي تقــدم خدمــات جليلــة للحقــل ال ّنحـ ّ
هــذه الربامــج «برنامــج كاتــب األعــداد بالحروفالعربيّــة»
وهــو مــن إعــداد األســتاذ ســعد بــن عبــد اللّــه الواصــل
بالســعودية ،ويع ـ ّد هــذا الربنامــج
– جامعــة القصيــم
ّ
يف طليعــة الربامــج الحاســوب ّية املتعــددة امل ّيــزات فهــو
ســهل االســتخدام ،إذ يح ـ ّول األعــداد مــن األرقــام إىل
الحــروف ،ويحتــوي عــى أيقونــات متع ّددة،ويحتــوي
كذلــك عــى قواعــد العــدد ،وحاالتهاإلعراب ّيــة ،ويتم ّيــز
هــذا الربنامــج أيضـاً باســتقراء مواطــن العــدد يف القــرآن
الكريــم ،حيــث يقــوم بذكــر مواطــن العــدد املحــدد
بعرضــه يف اآليــات القرآنيــة ،ثـ ّم إعرابــه إعرابـاً تامـاً ،ويف
مــا يــي أمنــوذج للعــدد ( )9كــا يعرضــه الربنامــج:

ّ ّ
 )٣برامج تعليم القواعد النحوية
ومتتــاز هــذه الربامــج بأنّهــا تحتــوي عــى أيقونــات يت ـ ّم
الوصــول مــن خاللهــا إىل املعلومــات املطلوبــة بشــكل
ســلس ،وتهتــم هــذه الربامــج بالقواعــد ال ّنحويّــة بدرجــة
أوىل ،حيــث تكــون مفهرســة إذ تتضمــن قامئــة رئيســة
مب ّوبــة مبوضوعــات ال ّنحــو ،فمث ـاً مــا يســمى بربنامــج

(تعليــم قواعــد اللّغةالعرب ّية)()26يحتــوي عــى قامئــة
مقســمة إىل تفريعات نحويّة ،وما يندرج تحتها،
رئيســة
ّ
ث ّم عالمات اإلعراب األصل ّية والفرع ّية ،واملرفوعات إىل
غري ذلك .فبمجرد الضغط عىل أيقونة أية تفريعة ينتقل
مبــارشة إليــه ويق ـ ّدم حولــه املعلومــات املتاحــة .ولعـ ّـل
هــذا ال ّنــوع مــن الربامــج يح ّقــق درجــة عاليــة مــن الكفــاءة
اللّغويّــة لــدى الناشــئة ،والناطقــن للعربيــة مــن غــر
أهلهــا .فهــي متتــاز بســهولتها وســهولة عــرض املحتــوى
ـايض مجــرد
النحـ ّ
ـوي ،فالقواعــد تــم توصيفهــا بشــكل ريـ ّ
من تع ّدد الحاالت التي تؤ ّدي إىل اللّبس .ويف ما ييل
صورة لربنامج تعليم قواعد اللّغةالعربيّة الحديث أثناء
عــرض حــاالت إعــراب الفعــل املــايض.

 )٤برامج اإلعراب ّ
اآلل
ي
ومــن النــاذج املص ّممــة يف ســبيل الحوســبة ال ّنحويّــة،
يل ،وهــو برنامــج يقــوم عــى إعطــاء
مــا يعــرف باملُعـرِب اآل ّ
نتائج إعرابيّة بتحليل ال ّنصوص العربيّة وتقسيم الجملة
كل كلمة عىل حدة،
العرب ّية إىل كلامت مفردة وإعراب ّ
وهــذا النــوع مــن الربامــج يعمــل عــى مبــادئ الــذكاء
االصطناعـ ّـي ،حيــث يت ـ ّم تغذيتــه بنــاذج إعراب ّيــة يقــوم
هو مبحاكاتها .وكذلك ال ب ّدلهذا النوع أيضاً أن يشتمل
ص،
عىل محلّل رصيف لتحديد بنية الكلامت داخل ال ّن ّ
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ومحلل نحوي أيضاً لتحديد مواقع الكلامت يف تركيب
الجملــة وصــوالً إىل العالمــات اإلعرابيّــة ومتييزهــا.
يف الواقــع تحتــاج هــذه الربامــج إىل كفــاءة عاليــة
جــدا ً؛ ألنّهــا تعمــل وفــق الرشائــح اللّغويّــة التــي تُــزود بهــا،
ويبقــى عمــل هــذه الربامــج قــارصا ً إىل ح ـ ّد مــا؛ ألنهــا
تفتقــد إىل كثــر مــن املبــادئ األساسـيّة التــي يحتاجهــا
االشــتغال بال ّنحو ،فاالعتامد عىل القرائن (العالمات)
اإلعراب ّيــة ال يعــد كافيـاً يف هــذا املضــار ،حتــى وإن تــم
إدخــال الكلــات مشــكولة إىل أيقونــة البحــث ،ليظـ ّـل
موضوع التقديم والتأخري عقبة كربى ال ميكن تجاوزها
بســهولة ،إذ تعتمــد هــذه الربامــج الرتتيــب واالطــراد
التسلســي ملكونــات الجملــة العرب ّيــة دون األخــذ بعــن
االعتبــار األنســاق اإلعرابيّــة ومتوقعاتهــا .ومــن تطبيقــات
الحاســوب ّية برنامــج (إعــراب الجملــة العرب ّيــة)( )27فهــذا
الربنامــج ال يعطــي نتائــج صحيحــة دامئــا ،فهــو يعتمــد
عــى الرتتيــب التسلســي ملكونــات الجملــة العربيّــة
(فعــل +فاعــل +مفعــول بــه) أو (مبتــدأ  +خــر) أو (إن
 +اســمها +خربهــا) وهلــم جــرا ،ومقابــل ذلــك فهــو
يق ـ ّدم نتائــج عكس ـ ّية يف موضــوع التقديــم والتأخــر،
فمــن األمثلــة التطبيق ّيــة التــي قــام الباحــث مبعاينــة
ـى اللَّـ َه ِم ـ ْن ِعبَــا ِد ِه
إعرابهــا قولــه –تعــاىل  ﴿:-إِنَّ َــا يَ ْخـ َ
الْ ُعلَـ َـا ُء﴾( )28وقــد الحــظ الباحــث أن النتائــج املعطــاة
غــر صحيحــة ،إذ مل يعمــل الربنامــج وفــق املعطيــات
الصحيحة التي تشتمل عىل أسلوب الحرص وموضوع
تقديــم املفعــول بــه (لفــظ الجاللــة) ،وتأخــر الفاعــل
(العلــاء) ،إمنــا قــدم نتيجــة عكســية ،وفيــا يــي عــرض
لنتائــج إعــراب الربنامــج:
 27هذا الربنامج تم تصميمه يف قسم حاسبات كلية الهندسة
يف جامعة القاهرة -مرص ،وهو عبارة عن مرشوع تم إطالقه
عــام  ،2012ينظــر موقعــهhttp://www.mteqani. :
com
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التشكيل عندها سيقوم الربنامج باملعالجة يف وقت
يســرويقدم النص مشــكوالً .ويف الحقيقة تحتاج هذه
املعالجــات إىل عنايــة خاصــة ،فالنصــوص التــي تقــوم
بتشــكيلها عــادة ينقصهــا الدقــة ،ويعوزهــا الضبــط.
ّ
ّ
الورقية
الرقمية للكتب
 )٦الحوسبة

ولعل السبب يف عمل هذه الربامج بهذه الطريقة
ّ
يب
يرجــع إىل أ ّن كثــرا ً مــن القواعــد الضمنيــة للنحــو العــر ّ
تكون مفهومة باالعتامد عىل املبادئ الفطريّة اللّغويّة
لــدى متكلّــم اللّغــة .ومــن هنــا فــإن إغفــال هــذه القواعــد
ـوي،
املعروفــة عنــد ابــن اللّغــة يعتمــد عــى حدســه اللّغـ ّ
وهــذا مــا ال ميكــن تجــاوزه يف اللّسانيّاتالحاســوبيّة؛ ألن
جهاز الحاسوب – بكل بساطة -ليس عقالً برشياً لديه
مبادئ فطريّة أو خربات سابقة إن صح التعبري ،فكثريا ً
مــا يســتعني متكلــم اللّغــة بعالمــات وقرائــن الســياقات
ليهتــدي إىل فهــم غايــة املطلــوب ،فــإذا كان العقــل
البــري ا لــذي ص ّمــم الحا ســوب يحتــاج إىل هــذه
القرائــن ،فكيــف بالحاســوب الــذي يعتمــد عــى أنظمــة
إدخــال وإخــراج يتحكــم بهــا البــر؟
ّ
ّ
 )٥معالجات الضبط والتشكيل
تعتمــد هــذه املعالِجــات يف األصــل عــى املحلّــل
يف واملد خــات املعجم ّيــة ،وتقــوم هــذه
ا لــر ّ
املعالجــات بالتعامــل مــع النصــوص العربيّــة الخــام
( غــر املشــكولة) .ومــا يالحــظ غالبــا أ ّن النصــوص
العرب ّية املحوسبة غري مشكولة ،ومن هنا تبدأ إشكالية
يب مــن حيــث التشــكيل .حيــث تقــوم هــذه
ّ
النصالعــر ّ
ي بالنفــاذ إىل النصــوص
املعالجــات بــدور تكمي ـ ّ
العربيّــة وتشــكيلها اعتــادا ً عــى املدخــات الربمجيــة
التــي زودت بهــا ،وميكــن الدخــول لهــذه الربامــج غــر
نافــذة معالجــة النصــوص ،وذلــك بوضــع النــص املــراد
خاصــة ،ث ـ ّم الضغــط عــى أيقونــة
معالجتــه يف خانــة
ّ
26

فيظو
برعلا وحّنلا دعاوق فيصوتةداعإ يف ةّيبوساحلا تاّيناسّللا ت

ويقرتن مرشوع الحوسبة ال ّنحويّة بجانب مهم هو عبارة
عــن حوســبة الكتــب الورق ّيــة ومــا تحتويــه مــن قواعــد
ورشوحــات وإشــارات نحويّــة ،يلتمــس فيهــا الباحــث
رسعــة األداء ،وتكفيــه عنــاء البحــث يف املكتبــات ودور
ال ّنــر ،ويظهــر أ ّن كثــرا ً مــن هــذه الكتــب أصبحــت
محوســبة مــا زاد اإلقبــال عــى قراءتهــا ،وظهــر كثــر مــن
املوســوعات واملكتبــات اإللكرتون ّيــة التّــي تضــم آالف
الكتــب ،ويق ـ ّدم بعضهــا آليــة بحــث متقدمــة ،تعتمــد
عــى عــرض ال ّنتائــج املطلوبــة حــول معلومــة معينــة مــن
عــدة كتــب يف الوقــت نفســه مبجــرد ضغطــة زر ،وقــد
أخــذت كتــب ال ّنحــو نصيب ـاً وافــرا ً منهــا ،ومعظــم هــذه
الكتــب متوفــر عــى اإلنرتنــت أو عــر أقــراص مدمجــة.
إضافــة إىل ذلــك فــإن كثــرا مــن القواعــد ال ّنحويّــة تظهــر
أثنــاء البحــث عنهــا يف الحاســوب.
ّ
ّ
ت
اإللك� ّ
ّ
ونية
المعرفية
المدونات والشبكات
)٧
يتمثل هذا الجانب يف املواقع والشّ ــبكات اإللكرتونية
املدشّ ــنة عــى اإلنرتنــت ،حيــث يســعى كثــر مــن هــذه
املواقــع إىل حوســبة قواعــد ال ّنحــو ومــا يتعلّــق بهــا،
وعرضها بطرق سلسة ،يسهل فهمها باالعتامد عىل آليّة
التتيــب املتّبــع يف طرحهــا ،وقــد تقتــر هــذه املواقــع
ّ
عــى بعــض القواعــد ال ّنحويّــة كأحــد األفعــال ،أو اإلعراب
والبنــاء إىل غــر ذلــك .حيــث تطــرح هــذه املد ّونــات
والشبكات واملواقع اإللكرتون ّية مواضيع نحويّة للنقاش
تفــي غالبــا إىل وضــع القواعــد ،ومبجــرد البحــث عــن
قاعــدة نحويّــة معينــة تظهــر نتائــج البحــث يف كثــر مــن
املد ّونات واملواقع التي تطرقت إىل تلك القاعدة.
ومــا ميكــن قولــه إن كثــرا مــن املعالجــات والربامــج

الحاســوب ّية  -الخاصــة بالقواعــد ال ّنحويّــة  -تــم إطالقهــا
مؤخــرا ً ،ويف الوقــت نفســه ،فــإن هــذه املعالجــات مل
ـوي،
تكــن مبعــزل عــن حــاالت اللّبــس والتداخــل اللّغـ ّ
ورمبا يرجع ذلك إىل أ ّن كثريا ً منها ت ّم تصميمه مبحاكاة
خاصــة باللّغــات األخــرى ،وهــذا بــدوره يخلق
معالجــات
ّ
فجــوة بــن قواعــد ال ّنحووحوســبتها بطريقــة منضبطــة.
كــا ميكــن القــول إن بعــض هــذه املعالجــات مــا زالــت
تحــت التجر يــب ،مبعنــى أنّــه ت ـ ّم إصدارهــا كربا مــج
تجريبيــة ميكــن تطويرهــا يف قــادم األيــام .ومــن املؤكّــد
أن رصــد األخطــاء التــي تصــدر عــن هــذه املعالجــات
يســاعد عــى تطويرهــا يف حــال تـ ّم تبنــي هــذا املــروع
يب.
بجديّــة عــى مســتوى الوطــن العــر ّ

خاتمة
ال تقـ ّـل صعوبــة البحــث يف اللّســانيات الحاســوبيّة عــن
الفــروع اللّســانية ال ّنظريّــة األخــرى ،ولعلّنــا ركبنــا صعب ـاً
لشح ال ّدراسات الّتي تتناول قضيّة
يف هذه ال ّدراسة؛ ّ
توصيــف قواعــد ال ّنحوحاســوب ّياً ،ورمبــا كانــت الحاجــة
إىل توصيــف قواعــد ال ّنحوالعرب ّيحاســوب ّياً تنبنــي عــى
دوافــع داخليــة ملحــة فرضــت عــى الباحثــن مواكبــة
التّطور؛ أل ّن اللّسان ّيات الحاسوب ّية أصبحت أداة فعالة
يب خدمــة عظيمــة.
أســدت لل ّنحــو العــر ّ
ولقــد ســهلت اللّســان ّيات الحاســوب ّية التّعامــل مــع
يب وفــق نظــم الحوســبة الحديثــة
الــدرس ال ّنحــوي العــر ّ
التّــي طالــت جميــع الحقــول اللّغويّــة .بيــد أ ّن هــذا العلــم
ما زال بحاجة إىل التّعمق أكرث ,فهو يع ّد أمرا ً غري مألوف
عنــد كثــر مــن الدارســن للعربيّــة .وال ب ّدمــن اإلشــارة يف

هذه الخامتة املقتضبة إىل أه ّم املعيقات التي تشكّل
عــرة يف طريــق اللّســانيّات الحاســوبيّةالعربيّة ال ســيام
توصيــف قواعــد ال ّنحــو .وإ ّن أهــم املعيقــات تتمثــل يف
يب الحقيقي لهذا املرشوع ،كام أدى
غياب التبني العر ّ
هذا الغياب إىل انعدام الصياغة الرسم ّية يف توصيف
يب توصيفـاً ال لبــس فيــه ،بحيــث يكــون
قواعــد ال ّنحوالعــر ّ
مرجع ـاً موثوق ـاً عنــد جميــع الباحثــن .كــا أنّــه يجــب
اإلشــارة إىل املشــكالت الداخل ّيــة التــي تعتمــل يف
الظاهــرة ال ّنحويّــة نفســها ،ولعــل هــذه املشــكالت هــي
ســبب رئيــس يف إربــاك نظــم اللســان ّيات الحاســوب ّية،
فقضيــة الحــذف والتقديــم والتأخــر وحــاالت الجــواز
واملنــع وغريهــا ال ميكــن التعامــل معهــا وفــق النظــم
املوجــودة حاليّ ـاً ،فــا بــد مــن تضا فــر الجهــود مــن
اللّسانيني وأهل االختصاص إليجاد طريقة يت ّم التغلب
مــن خاللهــا عــى هــذه املشــكالت.
كلمــة ال بــد عنهــا ،ال يــزال هــذا العلــم يحــث خطــاه
يب ببــطء ،ومــا يلفــت
نحــو توصيــف قواعــد ال ّنحوالعــر ّ
النظــر أكــر أ ّن هنــاك ثغـ ٍ
ـرات كثــر ًة ترتكــز يف ثنايــا هــذا
العلــم ،ومــع ذلــك ميكــن للعلــاء مــن أهــل العرب ّيــة رتــق
هــذا الخلــل ،وال بــد مــن الســعي الحثيــث عــى أعــى
املســتويات للنهــوض مبســتوى العربيّــة .وقــد يكــون
لالســتعانة بالخــراء مــن العــرب وغــر العــرب يف هــذا
يب مــن النواحــي التّطويريّــة ســواء
املجــال األثــر اإليجــا ّ
أكا نــت عــى صعيــد الربمج ّياتالحا ســوب ّية أم عــى
ين مبدخالتهــا
صعيــد الصياغــة اللّغويّــة والوعــي اللســا ّ
وحوســبتها أســوة باللغــات األخــرى.

ّ
العربية
المراجع
القرآن الكريم
تشومســي ،نــوام ،آفــاق جديــدة يف دراســة اللغــة والعقــل،
ترجمــة :عدنــان حســن ،ط ،1دار الحــوار ،الالذقيــة2009 ،م.

تشومســي ،نــوام ،البنــى ال ّنحويّــة ،ترجتــة :يؤيــل يوســف ،ط،2
منشــورات عيــون ،الــدار البيضــاء1987 ،م.
تشومســي ،نــوام ،جوانــب مــن نظريــة ال ّنحــو ،ترجمــة :مرتــى
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جواد باقر ،البرصة1983 ،م.

تشومســي ،نــوام ،املعرفــة اللّغو يّــة :طبيعتهــا وأصولهــا
يب،
واستخدامها ،ترجمة :محمد فتيح ،ط ،1دار الفكر العر ّ
القاهــرة1993 ،م.
التويجــري ،عبــد العزيــز ،اللّغــة العرب ّيــة والعوملــة ،منشــورات
للتبيــة والعلــوم والثّقافــة (إيسيســكو)،
املنظّمــة اإلســام ّية ّ
ال ّربــاط1429 ،ه ـ 2008 -م.

شاشــة ،فــارس ،املعالجــة اآلليّــة للّغــة العربيّــة :إنشــاء منــوذج
يب( ،رسالة ماجستري غري
يب للفعل العر ّ
يف إعرا ّ
لسا ّ
ين رص ّ
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فاعلية الأداء اللغوي اال�سرتاتيجي
لفهم املقررات الدرا�سية اجلامعية فيتنمية مهارات الكتابة الأكادميية
ومهارات التفكري العليا لدى طلبة ال�سنة الأولى بجامعة قطر
ص�ي عبد العظيم
د .عبد العظيم ب

معلم مقرر سيمنار السنة األوىل
أستاذ مساعد  -منسق مقرر اللغة العربية  ،200وأحد
ي
بب�نامج المتطلبات العامة ،C.C.P ،جامعة قطر

المقدمة
تعــد الجامعــة إحــدى املؤسســات الرئيســة التــي تقــع
عليها مســؤولية تنمية قدرات التفكري لدى طالبها من
خــال إعــداد األنشــطة املح ِّفــزة عــى تفعيــل القــدرات
العقليــة لديهــم ،وذلــك إلعــداد جيــل يســتطيع مواجهــة
املتغريات العديدة يف هذا العرص .ومن ث َّم فإن تنمية
مهارات التفكري لدى الطلبة مل تعد رفاهية ،بل صارت
رضورة تفرضهــا التطــورات واملتغــرات التــي يتســم بهــا
هــذا العــر ،وصــار لزام ـاً عــى جميــع املؤسســات
التعليميــة ،والســيام الجامعــة أن تضــع تنميــة التفكــر
أحد أبرز األولويات عند إعداد مخرجات التعلم .ولقد
أكد العديد من علامء الرتبية وعلم النفس عىل أهمية
تنمية مهارات التفكري وأمناطه املتعددة لدى املراحل
التعليميــة املختلفــة
وتعــد اللغــة منهــج للتفكــر ،ونظــام للتوا صــل
والتعبــر ،وملـَّـا كانــت اللغــة العربيــة شــأن كل اللغــات

أداة للتفكــر ،ووســيلة للتواصــل بــن أفــراد املجتمــع
العــريب ،والو عــاء ا لــذي يحويخرباتهــم ،ويعــر عــن
ثقافتهــم ،هــذا الشــأن جعــل التصــور للغــة العربيــة
يخرجهــا مــن كونهــا مــادة درا ســية فحســب؛ لتصــر
محــورا ً أسا ســياً يف بنــاء الفــرد ا لــذي يتعلــم اللغــة
العربيــة ،والعمليــة التعليميــة بــكل أبعادهــا .يجــب أن
نــدرك أن اللغــة العربيــة ليســت مــادة دراســية فحســب
لكنهــا وســيلة لدراســة املــواد األخــرى ،لــذا ال ميكننــا أن
نتصــور انفصــاالً بــن اللغــة العربيــة وغريهــا مــن املــواد
الدراســية( .عــى أحمــد مدكــور .)2008،36،وهذامــا
ألــزم الجامعــة وظيفــة أساســية ،أال وهــى :تنميــة األداء
اللغــوي االســراتيجي لــدى طالبهــا؛ أي أن الطالــب
يســتطيع اســتخدام مجموعــة مــن االســراتيجيات التــي
متكنــه مــن بنــاء املعنــى مــن النــص املقــروء ،وربطــه
بخرباتــه الســابقة ،ومناقشــته وتحليلــه ،وإعــادة بنــاء
العالقــات داخــل النــص للوصــول ملســتويات التفكــر
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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العليــا؛ وبهــذا يتحــول الطا لــب مــن قــارئ آيل إىل
قــارئ اســراتيجي يحــدد خطواتــه قبــل وأثنــاء وبعــد
القــراءة ،ليــس فقــط ملحتــوى اللغــة العربيــة فقــط ،بــل
ألى محتــوى مــن محتويــات املــواد الدراســية األخــرى
التــي تتطلــب قــراءة نــص ،ثــم توظيــف هــذه الخطــوات
يف تنميــة مهــارات اللغــة وبخاصــة مهــارات الكتابــة
األكادمييــة التــي يحتاجهــا جميــع طلبــة الجامعــة.
ويعــد التفكــر مــن أهــم املميــزات التــي خــص اللــه
عزوجــل بهــا بنــى البــر عــن ســائر املخلوقــات ،لــذا
نــرى كثــرا ً مــن اآليــات القرآنيــة تختــم بألفــاظ تحثُّنــا عــى
التفكــر؛ منهــا عــى ســبيل املثــال« :أفــا يعقلــون؟
««أفــا يتفكــرون؟ «أفــا يتدبــرون؟ “ .ويواجــه عاملنــا
اليــوم تغــرات متالحقــة يف شــتى جوا نــب الحيــاة
نتيجــة للتطــورات التكنولوجيــة املتتابعــة يف جميــع
املجــاالت .ومت ِثــل هــذه التغــرات والتطــورات تحدي ـاً
كبــرا ً للنظــام التعليمــي .لــذا صــار لزام ـاً عــى النظــام
التعليمــي يف جميــع مراحلــه االهتــام بتنميــة التفكــر
بأبعــاده املختلفــة مــن تفكــر :علمــي أو بــري أو ناقــد
وإبداعــي وغريها...مــن أمنــاط التفكــر ،حيــث يجــب
أن تكــون هــذه األمنــاط يف صــدارة جميــع أهــداف
التدريــس للمقــررات الدراســية جميعهــا يف املراحــل
التعلميــة املختلفــة ،وبخاصــة يف املرحلــة الجامعيــة،
وما يصاحب ذلك من أنشطة وتقنيات تعليم وتقويم.
هــذا وقــد انقســم الرتبويــون وعلــاء النفــس حــول طــرق
تدريــس التفكــر حيــث رأى بعضهــم أن تدريــس عمليــة
التفكــر يجــب أن تتــم بشــكل مبــارش مــن خــال محتــوي
درايس للتفكــر مثــل :برنامــج كــورت ،وبرنامــج القبعــات
الســت ،بينــا رأى فريــق آخــر أن تدريــس التفكــر ينبغــي
أن يتــم يكــون وبصــورة غــر مبــارشة ،وذلــك مــن خــال
تقديــم مهــارات مرتبطــة بعمليــة التدريــس ،وتــأيت ضمــن
تدريــس مقــررات املــواد الدراســية املختلفــة ،وذلــك
ألن عملية التفكري ال تحدث بشــكل منفصل ومســتقل
عـ َّـا يــدور حولنا(.عســقول ومهــدي .)4-3،2006وقــد
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ذكــر (مارزانــو وآخــرون )17- 2004 ،أن الربامــج التــي
صممــت خصيص ـاً لتعليــم التفكــر عد يــدة ووفــرة،
ُ
ولكــن مــع أن هــذه الربامــج مفيــدة وتبــن تقدمـاً عظيـاً
يف تعزيــز مهــارات التفكــر ،إال أنــه مــن الخطــأ االفــراض
أن تدريس التفكري يتضمن نوعاً ما من الربامج الكثرية،
وأن تقديــم واحــد منهــا أو اثنــن للطــاب يعتــر كافي ـاً؛
فمثــل هــذه الفرضيــة غــر صحيحــة ،وذلــك ألنهــا تهمــل
الحا جــة إيل تكو يــن املفاهيــم املتصلــة باملهــارات
األساســية كالقــراءة والكتابــة باعتبارهــا مهــارات تفكــر؛
وألنها تتجاهل أيضا تعليم التفكري يف جميع املقررات
الدراســية الجامعيــة املختلفــة .وهــذه الرؤيــة األخــرة
هــي التــي تبناهــا الباحــث حيــث افــرض أن مهــارات
التفكــر العليــا ميكــن أن تنمــو مــن خــال تفعيــل األداء
اللغوياالســراتيجي ،حيــث يســتخدم الطا لــب يف
أثنــاء قراءاتــه االســراتيجياتالتي متكنــه مــن ربــط خرباتــه
السابقة باملوضوعات املقروءة يف مقرراته الدراسية،
وتحليلهــا ،ومناقشــتها ،وبنــاء العالقــات داخلهــا ،مــن
أجــل اكتســاب مهــارات مختلفــة مــن أهمهــا الفهــم،
وكذلــك مهــارات الكتابــة األكادمييــة؛ إميان ـاً منــه أن
مهــارات التفكــر ينبغــي أن تن َّمــى مــن خــال جميــع
املقــررات الدراســية بصــورة غــر مبــارشة ،وليــس يف
مم تقدم
محتوى مستقل خاص بتنمية التفكري فقطَّ .
يتضــح أن تنميــة مهــارات التفكــر ليســت عمليــة ســهلة
باعتبارهــا مهــارات مرتبطــة بتهيئــة املتعلــم المتــاك
آفــاق علميــة وا ســعة ومتنوعــة ،تســاعده عــى إثــراء
معلوماته،ومهارا تــه ،وتدريبــه عــى التفكــر الســليم
إلنتاج الجديد والتعامل مع املشكالت التي تعرتضه،
وكذلــك مواجهــة التطــورات واملتغــرات املتالحقــة.
لــذا ينبغــي عــى املعلــم الجامعــي عنــد التدريــس
لتنميــة التفكــر أن:
 يكــون واعيـاً مبــا ال يفهمــه طالبــه مــن معلومــات ،وأنيساعدهم عىل تنمية تفكريهم من خالل Purden &(.
 :Williams, 1998املــادة الدراســية املقــررة)109 .

ميتلــك بعــض املهــارات الخاصــة التــي تســهم يفتنميــة التفكريوتطويــره( .رسور.)17،1996 ،
ومل تعــد القــراءة -يف عرصنــا الحــارض الــذي يلقــب
بعــر التطــور املعــريف :الكمــي والكيفــي الهائــل،-
كــا كا نــت مــن قبــل ،تعتمــد عــى تعــرف الرمــوز
اللغويــة املكتوبــة ،ونطقهــا ،وفهمهــا فهـاً مبــارشا ً ،بــل
صــارت القــراءة وســيلة اســراتيجية متكــن القــارئ مــن
اكتساب مهارات لغوية مختلفة باإلضافة إىل مهارات
التفكــر العليــا .وهــذا يســتلزم مــن الجامعــة أن تعمــل
عــى تزويــد الطلبــة بخــرات ومهــارات ،متكنهــم مــن
التقــاط املعنــى مــن املــادة املقــروءة ،وتنظيــم األفــكار
وتدوينها واسرتجاعها وتطبيقها ،يف جو من االستمتاع
واالســتبصار وذلــك يف جميــع املقــررات الدراســية
املختلفــة التــي يدرســها الطالــب الجامعــي .ويقصــد
بــاألداء اللغــوي االســراتيجي :مجموعــة االســراتيجيات
التــي متكــن القــارئ التــي متكــن القــارئ مــن ربــط خرباتــه
السابقة بخربات النص ،ومن ث َّم بناء املعنى من النص
املقــروء ،وتحليلــه ،ومناقشــته ،وإعــادة بنــاء العالقــات
داخلــه يك يصــل إىل مســتويات التفكــر العليــا ،وهــو
بذلــك ال يســتخدم مهــارات القــراءة بصــورة آليــة دون
وعــي أو قصــد ،ولكنــه يســتخدم مهــارات الفهــم القــرايئ
بطريقــة مقصــودة متعمــدة اســراتيجية وفــق كل مــن:
هدفــه مــن القــراءة ،والنــص الــذي يقــرأه والســياق الــذى
يقــرا فيــه .)Phakiti, 2006(.معنــى هــذا أن القــارئ
أثنــاء القــراءة سيســتخدم هــذه االســراتيجيات بفهــم
وقصــد ،مــا ســيتحول دوره مــن قــارئ آيل للنصــوص
املختلفة إىل قارئ اسرتاتيجي يستفيد من معلومات
النــص يف تنميــة مهــارات التفكــر العليــا أو مهــارات
لغويــة أخــرى كالكتابــة األكادمييــة.
مــا ســبق يتضــح أن أ ســس األداء اللغــوي
ا ال ســرا تيجي  ،هــي :
 - 1القــراءة عمليــة اســراتيجية تحتــاج إىل تدريــب
الكتســاب مهــارات لغويــة مختلفــة.

 - 2التدريب عىل اســتخدام اســراتيجيات القراءة
ين ِّمــى مهــارات التفكــر العليــاGriffiths, 2004,( .
)12
 - 3ا ســتخدام ا ســراتيجيامتا وراء املعرفــة يف
القــراءة تن ِّمــى املســتويات العليــا للتفكــر ســوا ًء داخــل
النص أو خارجه.)Bromeley & et.al, 2006, 9( .
وا ســتناد ا ً ملــا ســبق يقصــد بــاألداء اللغــوي
االســراتيجي يف هــذا البحــث بأنــه :تدر يــب طلبــة
جامعة قطر يف السنة األوىل عىل استخدام وتوظيف
ا ســراتيجيات القــراءة املقرتحــة لفهــم املقــررات
الدراســية الجامعيــة املختلفــة؛ بحيــث يتحــول الطالــب
مــن قــارئ آيل للنــص إىل قــارئ اســراتيجي يتفاعــل مــع
أنشــطة مــا قبــل القــراءة وأثنائهــا وبعدهــا مــن أجــل أن
تنمــو لديــه مهــارات الكتابــة األكادمييــة وكذلــك مهــارات
التفكري العليا .وقد تعددت اسرتاتيجيات القراءة التي
تهــدف إىل جعــل الطالــب قــارئ اســراتيجي ف َّعــال؛
منها عىل سبيل املثال اسرتاتيجيةPQ4R, KWL, :
 ،SQ4R, S.R.SL, C.S.R, V.S.R.Iولكن مل تصمم
هــذه االســراتيجيات لتنميــة مهــارات الكتابــة األكادمييــة
أو مهارات التفكري العليا لدى الطالب الجامعي ،مام
جعــل الباحــث يقــرح اســراتيجية جديــدة يف القــراءة
ميكــن أن تــؤدى هــذا الغــرض ،وتتــم هــذه االســراتيجية
وفــق املراحــل التاليــة:
المرحلة األوىل :التصفح ()Skimming
وفيها يقوم الطالب بتصفح مقرره الدرايس وما يحتويه
مــن كلــات مفتاحيــة ،وجمــل ،وفقــرات ،باإلضا فــة
إىل الصــور والرســوم التوضيحيــة والخرائــط مــن أجــل
أن ينظــم الطالــب أفــكاره لفهــم املقــرر ،وتكــون قراءتــه
للنــص فاعلــة.
المرحلة الثانية :التساؤل ()Questioning
وتتــم خطــوة التســاؤل بتحويــل مــا متــت قراءتــه مبرحلــة
التصفح ،إىل أكرب عدد من األسئلة التي ميكن للطالب
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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اإلجابة عنها ،وتوليد مجموعة من األسئلة حول األفكار
الواردة يف النص القرايئ .ومن املمكن البداية بأسئلة
مــن نــوع مــن؟ ،ومــاذا؟ ،ثــم ملــاذا؟ ،وكيــف؟ ،ثــم االنتهــاء
باألسئلة النقدية التقوميية التي تدور حول الحكم عىل
بعض الفقرات يف النص املقروء.
المرحلة الثالثة:القراءة وإعادة القراءة

()Reading and Re-Reading

ويتــم يف هــذه الخطــوة ا ســتنتاج الفكــرة العا مــة
للنــص ،وقــراءة مــا حولــه ،ومــا بعــده ،ومــا تحملــه الصــور
واملخططات واألشكال وبعض الجمل من معاين ،مع
تدريــب الطلبــة عــى التعامــل معهــا ،والحكــم عليهــا.
كــا تــرز أهميــة هــذه الخطــوة يف تعو يــد الطا لــب
التلقائيــة يف القــراءة التــي ينتــج عنهــا حالــة مــن التفكــر
أثنــاء القــراءة ،وصــوالً إىل مرحلــة القــراءة االنتقائيــة
( .)Selectively Reading
المرحلة الرابعة :التلخيص ()Summarizing

ويتــم تدويــن وتســجيل املالحظــات الجانبيــة ،ودالالت
النــص الضمنيــة أو الظاهــرة ،أو التعليــق عــى الفقــرات
والجمــل املهمــة ،أو إبرازهــا بخــط مائل،مــع اســتخدام
األشــكال يف التلخيــص مــن خــال وضــع دائــرة أو نجمــة
أو عالمــة مميــزة حولهــا ،األمــر الــذي يســاعد عــى تنميــة
مهارات الكتابة األكادميية ،بطريقة فاعلة وعملية ،من
خالل إعادة إنتاج املحتوى املقروء بشكل كتايب مميز
بطريقــة الطلبــة أنفســهم.
المرحلة الخامسة :المراجعة ()Review

تتــم املراجعــة بإعــادة االطــاع عــى املختــرات أو
املخططــات واألشــكال التــي تــم إعدادهــا يف الخطوتــن
الســابقتني ،مــع مراعــاة رضورة إعــادة االطــاع عــى كافــة
أجــزاء املحتــوى املقــروء بطريقــة متسلســلة ،تضمــن بنــاء
الخــرات بطريقــة منتظمــة يســهل تذكــر املعلومــات مــن
خاللها .وتتميز الخطوات السابقة بانها مرنة يف التنفيذ
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والتطبيق ،حيث تتيح للمعلم أن يع ِّدل فيها وفق طبيعة
طالبــه ،وكذلــك الوســائل املتاحــة يف فصلــه الــدرايس.
ويع ِّرف الباحث الكتابة األكادميية يف هذا البحث
بأنهــا :نــوع مــن الكتابــة ،يســتخدمها طلبــة جامعــة قطــر
يف كتابــة املقــاالت ،واألبحــاث الفصليــة ،أو كتابــة
التقارير ،أو يف اإلجابة عىل الورقة االمتحانية الجامعية
وفــق كل تخصــص جامعــي.
ب-الهــدف مــن البحــث :يل ِّخــص الباحــث الحاجــة
املل َّحــة لتعليــم التفكــر للطلبــة يف الجامعــة مــن
خــال املقــررات الدراســية الجامعيــة املختلفــة وذلــك
عــر تفعيــل األداء اللغــوي االســراتيجي يف النقــاط
التالية؛فالتفكــر مي ِّكــن الطلبــة مــن:
 -1االســتفادة مــن توظيــف مــا تعلمــوه يف
تخصصا تهــم وتطبيقــه يف حيا تهــم ا ليوميــة .
 -2حــل املشــكالت التــي يواجهونهــا ســواء داخــل
الجامعــة أو خارجهــا.
 -3إدراك األحداث والظواهر التي تدور من حولهم
وأبعادها ،وأسباب حدوثها وآثارها.
 -4فهــم الظــروف املحيطــة بهــم والتكيــف معهــا،
وجعلهــم قادريــن عــى مواكبــة التغــرات املتواصلــة
التــي تحــدث يف مياديــن الحيــاة.
 -5اكتســاب الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات لديهــم،
واحــرام آراء اآلخريــن ،وحــب املشــاركة يف العمــل
الجام عــي.
ـ� هــو:
ممــا ســبق يتضــح أن هــدف البحــث الرئيـ ي

إعــداد مجموعــة مــن االســراتجيات القرائيــة املبتكــرة
والتــي ميكــن مــن خاللهــا جعــل طلبــة الســنة األوىل
يفهمــون مقرراتهــم املختلفــة ،وبخاصــة التــي تســبب
لهم صعوبة يف فهمها ،واستغالل هذه االسرتاتيجيات
أيض ـاً يف تنميــة مهــارات الكتابــة األكادمييــة ومهــارات
التفكــر العليــا الالزمــة لهــؤالء الطلبــة يف هــذا العــر؛
وبهــذا يتكيــف طلبــة الســنة األوىل بالجامعــة مــع الحيــاة
الدراســية الجديــدة ،ويتفاعلــون معهــا بصــورة إيجابيــة،

مام يجعلهم يرغبون االستمرار يف الجامعة وال يفكرون
أبدا ً يف االنسحاب منها ،وال يشعرون بأن اللغة العربية
تقــف عائق ـاً دون فهمهــم ملقرراتهــم الدراســية.
ج  -منهــج البحــث :تقتضيطبيعــة هــذا البحــث
لتحقيــق الغــرض املســتهدف منــه أن يعالــج مبنهــج
يتكامــل فيــه كل مــن:
 .1الوصــف  :وذ لــك يف إ طــاره النظــري؛ لعــرض
ومناقشة الدراسات واألدبيات املتعلقة به ،واشتقاق
مهــارات الكتابــة األكادمييــة املــراد تنميتهــا بالنســبة
للطلبــة ،وكذلــك بنــاء مقيــاس التفكــر ،باإلضافــة إىل
األدوات الالزمــة للتطبيقالبعــدي ،وكذلــك يف تحليــل
وتفســر النتائــج.
 .2التجريــب :وذلــك مــن خــال قيــاس أثــر األداء
اللغــوي االســراتيجي (املتغــر املســتقل) عــى منــو
مهــارات الكتابــة األكادمييــة ومهــارات التفكريالعليــا
(املتغريالتا بــع) لــدى طلبــة الســنة األوىل بجامعــة
قطر.ويتطلــب ذلــك القيــاس اإلعــداد لتجربــة البحــث
وضبطهــا ،وتنفيذهــا.
د  -موجز عنالبحث:

إ ج ـراءات البحــث  :ســوف تســر إ جــراءات هــذا
البحــث وفــق الخطــوات التاليــة:
ً
أوال :إعــداد اإلطــار النظري:االطــاع عــى البحــوث
والدرا ســات الســابقة ،واألدبيــات املرتبطــة باإلطــار
النظــري للبحــث ،وذات الصلــة بالعنــارص اآلتيــة(:األداء
اللغــوي االســراتيجي – مهــارات الكتابــة األكادمييــة –
مهــارات التفكــر العليــا الالزمــة للطالــب الجامعــي يف
القــرن الواحــد والعرشيــن – أهميــة تنميــة مهاراتالكتابــة
األكادمييــة والتفكــر العليــا لــدى طلبــة الســنة األوىل
بجامعــة قطر-عالقــة األداء اللغــوي االســراتيجي بتنميــة
مهارات الكتابة األكادميية ومهارات التفكري العليا لدى
طلبــة الســنة األوىل بجامعــة قطــر -كيفيــة تفعيــل األداء
اللغوي االسرتاتيجي لتنمية مهارات الكتابة األكادميية
والتفكري العليا من خالل املقررات الدراسية الجامعية

لــدى طلبــة الســنة األوىل بجامعــة قطــر).
ً
ثانيــا :تحديــد مهــارات الكتابــة األكادمييــة والتفكــر
العليا ،وقد يتبع يف إعداد هاتني القامئتني اإلجراءات
التالية:
االطــاع عــى األدبيــات والدرا ســات الســابقة
املرتبطــة مبهــارات الكتابــة األكادمييــة والتفكــر العليــا.
معرفــة خصا ئــص هــؤالء الطلبة،وتخصصاتهــم،
وحا جاتهــم التعليميــة.
إ عــداد قامئتــن مبدئيتــن مبهــارات الكتا بــة
األكادمييــة والتفكــر العليــا الالزمةلهــؤالء الطلبــة.
عــرض القامئتــن املبدئيتينفــي صورتهــا املبدئيــة
عــى الســادة املحكمــن وتعديلهــا يف ضــوء آرائهــم،
للتوصــل إىل صــدق القامئتــن.
ً
ثالثا :إعداد أدوات القياس:

ـ�:
بنــاء اختبــار الكتابــة األكاديميــة للطالــب الجامـ ي

وذلــك مــن خــال مــا يــي:
البحوث والدراسات (العربية واألجنبية)يف مجال
تنميــة مهــارات الكتابــة األكادميية.
االختبــارات الســابقة التــي توصــل إليهــا باحثــون
ســابقون.
كتابة تعليامت االختبار ،ومراجعته لغوياً.
تحديــد مفتــاح تصحيــح اإلجابــة ،وإعــداد االختبــار
يف صورتــه املبدئيــة.
تقنــن االختبارمــن خــال عرضــه عــى مجموعــة مــن
املحكمــن إلعدادهفــي الصــورة النهائيــة.
 - 2بنــاء مقيــاس لمهــارات التفكـ يـر العليــا الالزمــة
ف
ش
والع�يــن :وذلك
ـ� ي� القــرن الحــادي
للطالــب الجامـ ي

مــن خــال:
البحوث والدراسات (العربية واألجنبية)يف مجال
تنميــة مهــارات التفكري.
املقاييــس الســابقة التــي توصــل إليهــا باحثــون
سابقون.
كتابة تعليامت املقياس ،ومراجعتها لغوياً.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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تحديــد مفتــاح تصحيــح اإلجابــة ،وإعــداد املقيــاس
يف صورتــه املبدئيــة.
تقنــن املقيــاس مــن خــال عرضــه عــى مجموعــة
مــن املحكمــن إلعــداد الصــورة النهائيــة.

ً
ت
اتي� لتنميــة
رابعــا :تفعيــل األداء اللغــوي االســر ج ي
مهــارات الكتابــة األكاديميــة ومهــارات التفكـ يـر العليــا
لــدى طلبــة الســنة األوىل بجامعــة قطــر ،وذلــك وفــق
الخطــوات التالية:وهــذا يتطلــب مــا يـ يـ�:

اختيار عينة البحث من طلبة السنة األوىل بجامعة
قطر والذين يُد ِّرس لهم الباحث.
تطبيــق اختبــار مهــارات الكتابــة األكادمييــة ومقيــاس
مهارات التفكري العليا عىل طلبة السنة األوىل بجامعة
قطــر عينــة البحــث تطبيقاً قبلياً.
تفعيــل األداء اللغــوي االســراتيجي لطلبــة الســنة
األوىل مــن خــال بعــض املقــررات الدراســية التــي
يدرســونها.

تطبيــق اختبارمهــارات الكتابــة األكادمييــة ومقيــاس
مهارات التفكري العليا عىل عينة البحث تطبيقاً بعدياً.
مقارنــة مســتوى أداء الطلبــة عينــة البحــث قبــل
التطبيــق وبعــده.

وتفس�ها ومناقشتها
خامسا ً :استخالص النتائج
ي
ف
ت
وتقديم مجموعة من التوصيات والمق�حات ي� ضوء
نتائج البحث.

وقــد أ شــارت النتا ئــج املبدئيــة تنميــة مهــارات
الكتابــة األكادمييــة لــدى الطلبــة مــن خــال التعامــل
مــع املقــررات الدراســية بصــورة مختلفــة عــن ذي قبــل.
وقــد اتضــح هــذا مــن مــؤرشات اإلعــداد ألنشــطة البحث
العلمــي املقــرر عــى الطلبــة وكذلــك أجوبتهــم عــى
األســئلة التــي تــورد لهــم يف االختبارات،باإلضافــة إىل
تنميــة مهــارات التفكــر العليــا التــي يحتاجهــا الطلبــة
يف هــذا العــر؛ ومنهــا :التفكــر الناقــد واإلبداعــي
والتحليــي.

المصادر والمراجع
ً
أوال :المراجع العربية:

ً
ثانيا :المراجعاألجنبية

1
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الرتبوية يف الجامعة األردنية ،مجلة مركز البحوث الرتبوية،
العــدد ( ،)10جامعــة قطــر.
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linguistics, University of Kebangsaan, Malaysia.
Available online at: http://eprints. Uk-mg/11
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3

عــى أحمــد مدكــور (  :)2008تدر يــس فنــون اللغــة
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العلمــي األول لكليــة الرتبيــة بجامعــة األقــى :التجربــة
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4
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العوامل امل�ؤثرة على تدري�س اللغة العربية
أ.د .جودي فارس البطاينة
كليةاآلداب/جامعة جرش /األردن

امللخ�ص
ِ
تكتسب كينونَتها و ُهويتها إال من خال ِل اللغ ِة،فاللغة ُ وجدا ُن األم ِة ،ووجودُها ،ورسالتُها،
املعروف أ َن األم َم ال
من
ُ
ـعوب النظ ـ َر يف
ووعــا ُء فك ِرهــا وتاري ُخهــا وانتصارات ُها؛فهــي عبــاء ُة الرؤي ـ ِة كــا يقــول النفــري ولهــذا ت ُعي ـ ُد األم ـ ُم والشـ ُ
ـاج إىل تبديــلٍ أو تعديــل ٍ خاصـ ًة ونحـ ُن نشــكو أزمــة َمجتمـعٍ
رش مــا يحتـ ُ
تراثِهــا اللغــوي واألديب بــن ِحقبـ ٍة وأخــرى؛ لتــؤ َ

مهزومٍ  ،مصاب ٍيف ُهويّت ِه ،ما زال يبحثً عن ذاتِ ِه ،وهي أزم ُة وصفها الدكتو ُر عبد العيل الودغريي “ بأزم ِة أنظم ِة
1
حكــمٍ  ،وحــكام ٍســمحوا للنــاس ِأن يف ّرطــوا يف لغ ِتهــم حتــى أزدوجــت منهــم األلســن ُة فصــاروا عاجزيــن باللســانني”
ـأت فقــط يف اللحــنِ بهــا ،وعــدمِ اتقانِهــا كــا يقــول الكــريك وإمنــا يف الشـ ِّ
ح اللغـ ِة العربيـ ِة،
واملشــكلة ُ ال تتـ ّ
ـك بــرو ِ
ـب تطـ ِ
ـعت
ـورات املجتمـعِ ومتغرياتِــه ،غافلــن عــن أننــا أمــة ٌ انبتتَهــا اللغـ ُة ُ التــي اتسـ ْ
واســتيعابِها للفكـ ِر الــذي يواكـ ُ

لــكلِ أطيـ ِ
ـعت للغــزايل والبــن رشــد،وللحالج ،وللســرايف ،يكفــي النظــر يف كتــاب (البيــان
ـاف الفكـ ِر والوجدانِ ،اتسـ ْ
والتبيــن) للجاحــظ للداللـ ِة عــى اتســا ِعها واســتيعابِها لتعدديـ ِة الفكـ ِر واالختــاف ِالــذي كانــت تجم ُعــه مهــا وصـ َـل
حـ ُّد التناقـ ِ
ـض.

إنتاج اللغ ِة يف مجا ِل الفك ِر والثقاف ِة ،ودرج ِة التطو ِر
ري منها:
ُ
و حتى تعو َد اللغ ُة العربية ُ ُهوية َ األمة ِال بد من معاي َ
يف اللغ ـ ِة ذاتِهــا ،والرتجم ـ ُة املتبادل ـ ُة مــن اللغ ـ ِة وإليهــا وغريِهــا مــا يتناولُــه البحــثُ بالتفصيــل .وبنــا ًء عــى ذلــك

قُسـ َم البحــثُ لثالثـ ِة محــاو َر هــي:
(أزمة ُ اللغة ِالعربي ِة ،واللغة ُالعربية والسلطة ،و اللغ ُة العربية ُواملستقبل).

 )1خالــد الكــريك ،اللغــة هويــة األمــة ،مقالــة القيــت يف مؤمتــر العرب ّيــة وهويّــة األ ّمــة ،قســم اللغــة العرب ّيــة وآدابهــا ،الجامعــة األردن ّيــة،
2012نــرت يف 2012/11/22
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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المحور األول
أزمة اللغة العربية:
ال بــد مــن القــو ِل بــأن مــا تواجهــه اللغــة ُ العربيــة ُ مــن
ٍ
تتمثل يف
ُ
أزمات وليست أزمة ً ،يدركُها الجمي ُع والتي
ضعـ ِ
ـرب يف لغ ِتهــم؛ تتجــى يف ســبع ِة
ـف أغلـ ِ
ـب العـ ِ
ٍ
ـاب ،ومســتوى املعلمــن،
مسـ
ـتويات (مســتوى الطـ ِ
ومســتوى املنا ه ـ ِج  ،ومســتوى الرتجم ـ ِة  ،ومســتوى
ـب  ،واملســتوى الشــخيص ِّ ،واملســتوى
التعر يـ ِ
الخارجـ ِّـي )
ِ
مختلف مراحلِ
فعىل مســتوى الطلب ِة نج ُدهم يف
الدراسـ ِة بــدءا ً مــن املرحلـ ِة األساســي ِة وانتهــا ًء باملرحلـ ِة
الجامعيــة ِال يتكلمــون إال بلغ ـ ِة العامي ـ ِة يف الجامع ـ ِة،
واملدرس ـ ِة ،والبيـ ِ
ـت ،والشــارعِ ،ومــع زمالئِهــم ،ومــع
الكتاب
معلمي ِنهم ،فال يجيدون اللغة َالفصيحة إال يف
ِ
ـاب فقــط ،وليســت لغــة
وكأن اللغــة َ القوميــة َ لغــة ُكتـ ٍ
َحيــا ٍة وتعامــلٍ .
أمــا عــى مســتوى املعلمــن فأغلبُهــم يدرســون
بلغــة ٍعامي ـ ٍة إال معل ـ َم اللغــة ِالعربيــة ،واألغلبيــة ُ منهــم
ال يجيدونهــا ،فكيــف نســتطي ُع اقنــا َع الطلب ـ ِة بــأن اللغــة َ
العربيــة َهــي اللغــة ُالقوميــة ؟
باإلضافــة إىل تــدين جــودة التعليــم باللغــة العربي ـ ِة
الســليمة،واعتام ِد نظ ِم ـ ِه يف جميــع مراحلِهــا عــى
إتبــاع األســاليب التقليدية،واالعتــاد املبالــغ فيــه عــى
ـلوب الحفــظ والتلقــن والبعــد عــن التطبيــق العميل
أسـ ِ
وعــدم االســتفادة مــن تقنيــات التعليــم الحديثــة يف
تســهيل فهــم املعلومة،وتحويلِهــا إىل واقــع ،وقــد أكــد
ذلــك بنـ ُ
ـك التنميــة الــدويل يف آخــر تقريـ ِر لــه حــول حالـ ِة
التعليــم يف الــرقِ األوسط،وشــال إفريقيــا.
وعــدم اقتنــا ِع املعلمــن بجــدوى الطــرق الحديثــة
بالتعليــم ســوا ًء أكان التعليــم التطبيقــي أم التعليــم
االلكــروين وعــدم فه ِمهــم لخطوا تِهــا وعــدمِ القيــام
بتنفيــذ الخطــط بأمانــة وإخــاص.
36

برعلا ةغللا سيردت ىلع ةرثؤملا لماوعلا

ِ
ـرف
وبالنســبة ملســتوى املناهــج ِفــإن قواع ـ َد الـ
ـلوب عقيــم ٍ،
ـدرس يف كث ـرٍ مــن األحيــانِ بأسـ ٍ
والنح ـ ِو تـ ُ
ـب
ـب كتـ ِ
ـب اللغ ـ ِة العربي ـ ِة ،وأغلـ ِ
محبـ ٍـط للهم ـ ِة ،ولحـ ِّ
تبسـ ِ
ـب بكــر ِة مــا فيهــا
ـيط القواعـ ِـد نج ُدهــا تُعقـ ُد الطالـ َ
من قواع َد زائد ٍة عن الحاج ِة والتي تعل ُم اليش َء وض َّده
ـتمل
يف أحيــانٍ كثــر ٍة ،ثــم أن مــن بــن التامريــن التــي تشـ ُ
ٍ
اختالفات كثريةً،
الكتب ،والقواع ُد التي تعلُمها
عليها
ُ
ِ
القواعد يف أحيانٍ كثرية
تنطبق عىل
تجعل التامري َن ال
ُ
ُ
ـب ؟
ٍ ،بحيــث يضيـ ُع فيهــا املعلـ ُم ،فكيــف بالطالـ ِ
ِ
الكتب الجامعي ِة
فأغلب
الجامعات العربية
أما يف
ِ
ُ
تدرس باللغ ِة األجنبية ِ ،وكأ َّن املقصو َد يف الجامعة أن
الطالب لغتَه القومية َ ويستخد ُم بدالً منها لغة
ينىس
ُ
ً أجنبية أو رطانة ً ال صلة َ لها بوجدانِه القومي
ـاس
باإلضاف ـ ِة إىل أن الرغب ـ َة املســتعجل َة والحـ َ
يف تغي ـرِ املناه ـ ِج ،يــؤدي إىل تأليـ ِ
ـف مناهـ َـج جديــد ٍة
ر مــن
عــى ع ٍجــل غ ـرِ مدروس ـ ٍة بشــكلٍ دقيــقٍ فيهــا كث ـ ٌ
العيــوب.
الشخص:
المستوى
ي

أمــا عــى املســتوى الشــخيص فكــا قيــل إن “املفك ـ َر
ـب عــن نفس ـ ِه،
ـب عــن ثقاف ِتــه وعــن لغتــه غريـ ٌ
الغريـ َ
يف مختلـ ٍ
ـف،
واملفك ـ َر الــذي يفك ـ ُر ويحـ ُّ
ـس يف ج ـ ٍّو ثقــا ٍّ
ِ
بذات آخر محل ذاتِه الحقيقية» 2و نح ُن
يحس
مغرتب
ٍ
ُّ
يب مــن أن يكــو َن عارف ـاً
نؤم ـ ُن بــأن ال بــد للطالـ ِ
ـب العــر ِّ
ـب اتقانِــه للغت ـ ِه العربي ـ ِة ،ولســنا
بلغ ـ ٍة أجنبي ـ ٍة ،إىل جانـ ِ
ـس بهــا بــدءا ً مــن الصـ ِ
ـف
نــرى مانع ـاً مــن أن يبــدأ التدريـ َ
األو ِل من املرحل ِة االبتدائي ِة ،عىل أن ال يكو َن يف ذلك
أي لــونٍ مــن ألــوانِ (املزاحم ـ ِة للغ ـ ِة العربي ـ ِة) ،فاللغ ـ ُة
ُّ
تدرس كلغ ٍة فقط ،وأما موا ُد الدراس ِة األخرى
األجنبي ُة
ُ
ـب
كلُّهــا فتـ ُ
ـدرس بالعربي ـ ِة وح َدهــا ،لــي يتمك ـ َن الطالـ ُ
2
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يب من اتقانِ لغت ِه أوالً ،ولكن ال نري ُد من هذا األم ِر
العر ُّ
أن يــؤدي بنــا إىل ازدواجي ـ ِة الشــخصي ِة وانفصا ِمهــا مــن
ـي داخــي ،أيهــا يحقـ ُـق يل كينونتــي
خــا ِل رصا ِع نفـ ًّ
ـش و أفتخ ـ ُر ؟
وذايت وبأيِّهــا أعيـ ُ
ومــن املؤسـ ِ
ـف أننــا نج ـ ُد بعــض املتشــددين يف
محارب ـ ِة اللغ ـ ِة العربي ـ ِة يف الجامعـ ِ
ـات العربي ـ ِة الذيــن
يقفــون يف وج ـ ِه اللغ ـ ِة العربي ـ ِة بعنــا ٍد وإرصا ٍر يدعــون
أن العربيـ َة عاجــز ٌة عــن الوفــا ِء بحاجـ ِ
ـات التعليــمِ العلمـ ِّـي
الجامعـ ِّـي ويــرو َن عــى عــدمِ التدريـ ِ
ـس باللغـ ِة العربيـ ِة
وبهــذا اســتطاعوا أن يجمــدوا العربي ـ َة يف جامعاتِهــم،
ومينحــوا الحيــا َة واالزدهــا َر للغـ ِ
ـات األجنبي ـ ِة ،بعكـ ِ
ـس
ـرص عــى أن تكــو َن
جمي ـعِ األمــمِ والشـ ِ
ـعوب التــي تحـ ُ
ـب
الســياد ُة للغاتِهــا القوميـ ِة دون ســواها ،يف كل جانـ ٍ
ـب حيا تِهــا العلمي ـ ِة والعملي ـ ِة  ،واإلدار ي ـ ِة ،
مــن جوا نـ ِ
ـائل تــؤدي إىل الغايـ ِ
ـات.
والتقني ـ ِة ،وإذا كانــت الوسـ ُ
ـات األجنبي ـ ِة لغـ ِ
فاملعنــى الوحي ـ ُد لبقــا ِء اللغـ ِ
ـات
ـس الوحيــد ِة يف الجامعـ ِ
التدر يـ ِ
ـات العربي ـ ِة  ،وبقــا ِء
ح
اللغـ ِة العربيـ ِة غريبـ ًة يف بي ِتهــا ويف أهلِهــا هــو إبقــا ُء رو ِ
ِ
األرض العربي ـ ِة فاالســتعام ُر األجنبـ ُّـي مل
االســتعام ِر يف
ـت جــذو ُره ح ّيــة ًفاعل ـ ًة عــن طريــقِ أعــدا ِء
ـرج بــل بقيـ ْ
يخـ ْ
اللغ ـ ِة العربي ـ ِة يف الجامعـ ِ
ـات العربي ـ ِة ،وهــل نفهـ ُم مــن
هــذا أيض ـاً أن السياس ـ َة يف البــاد ِالعربي ـ ِة ال تـ ُ
ـدرك
ِ
ـلطات العربي ـ َة ال تري ـ ُد لهــذا االســتعام ِر
ذلــك ،وأن السـ
ـري أن يـ َ
ـزول؟ بطريقـ ٍة غـرِ مبــارش ٍة مــا يضعـ ُـف
الفكـ ِّ
ثقـ َة األمـ ِة العربيـ ِة بذاتِهــا ولغ ِتهــا
تتعلق بتعلمِ اللغ ِة االجنبية يسميها
وهناك أزماتٌ
ُ
ُ
عيىس برهومة ب «النفاقِ
وتعرف
اللغوي االجتامعي»
ِّ
هــذه الظاهــر ُة (بالربســتيج) يعتقـ ُد املتحــدثُ بلغـ ٍة غــر
لغتــه ِأن هــذا األمـ َر يـ ُّ
ـدل عــى الرقـ ِّـي االجتامعــي ولهــذا
ـدرس بلغـ ٍة أجنبيــة
يســعون لوضـعِ أبنائِهــم يف مـ
ـدارس تـ ُ
َ
ٍ ،مــا يــؤدي لطمـ ِ
ـس اللغـ ِة األم.3.
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أمــا عــى مســتوى الرتجمــة ِفتتفاق ـ ُم األزم ـةُ ،فنحــن
أمــام َأزمــة ِمــا تُرج ـ َم مــن اللغ ـ ِة العربي ـ ِة وإليهــا .واألزمــة
تتجــى يف أ َّن اختصاصـ ِ
ـات املرتجمــن متفاوتــة ٌ،كــا
تتفــاوتُ كذلــك مؤهالتُهــم الثقافيــة ُ ،يف املجـ ِ
ـاالت
كلِهــا :العلمي ـ ِة  ،واألدبي ـ ِة  ،والفني ـ ِة  ،واالجتامعي ـ ِة ،
ـب ال يكــون عــى صل ـ ٍة وثيق ـ ٍة باملوضــو ِع الــذي
واألغلـ ُ
ينقلُه للغ ِته ،ويتعدى استيعابُه للشكلِ
واألسلوب إىل
ِ
ـص
يف والتاريخـ ِّـي للنـ ِّ
املضامــن واألفــكا ِر واإلطــا ِر الثقــا ِّ
املرتجــمِ ولهــذا نجــد ُالركاكــة َ،ووفــر َة األخطــاء ِاللغوي ـ ِة
يف بعـ ِ
ـض األعــال ِاملرتجمـ ِة ســوا ٌء أكانــت كتبـاً علميــة
ًمرتجمــة َأم كتب ـاً أدبيــة ًمرتجمــة َ 4هــذا أســهم يف الح ـ َّد
مــن األعــا ِل املرتجم ـ ِة.
وهــي أعـ ٌ
ـال تفتق ـ ُر إىل «خريطــة ٍتكشـ ُـف عــن مــا
ٍ
بلغات غريِ العربي ِة
ُش
اب واألدبا ُء
ُ
أنت َجه ال ُكتَّ ُ
العرب ون ِ َ
يب العــريب
وكذلــك إىل رصـ ِـد امل َُت َجــمِ مــن االنتــاج ِاألد ٍّ
ٍ
لغات غربي ٍة مختلفة ٍ..وتتبعِ األصداء ِالنقدية َ
ِحول
ِّإىل
يب املنشــو ِر بلغـ ٍ
ـات أجنبي ـ ٍة ،أو ترجامت ـ ِه،
ِ
األدب العــر ِّ
واملدى الذي أصابَته هذه الرتجامتُ من ردو ِد الفعلِ
5
ـات أخــرى ِ
يف بيئـ ِ
ذات ثقافــة ٍمختلفــة «
ـب فنحـ ُن أمــا َم أزمـ ٍة ال تقـ ُـل
أمــا عــى مســتوى التعريـ ِ
خطــور ًة عــن ســابقاتِها وســأبدأُ بقضي ـ ِة املصطلحـ ِ
ـات
العلمي ـ ِة  ،والتكنولوجي ـ ِة  ،والتعليمي ـ ِة ؛ فهــي قضي ـ ٌة
معقــد ٌة ومهم ـ ٌة جــداُُ،
يب،
لقــد تعــددت اللغــاتُ العلميـ ُة يف الوطــنِ العــر ِّ
ـات املشــتغل ِة بوضـعِ املصطلحـ ِ
بتعــد ِد الجهـ ِ
ـات
يب مصطلحــاتٌ تختلـ ُـف عــن
ففــي ِّ
كل بلـ ٍـد عــر ٍّ
مصطلحـ ِ
ـات البلـ ِـد اآلخــر .بــل قــد تتعــد ُد املصطلحــاتُ
يف البلـ ِـد الواحــد ،واملشــتغلون بوضـعِ املصطلحـ ِ
ـات
4
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كثــرون ســوا ًء عــى مســتوى األفــرا ِد أم عــى مســتوى
ِ
ِ
أي اتصا ٍل لالتفاقِ
الهيئات
واملؤسسات وليس بي َنهم ُّ
عــى توحيـ ِـد هــذه املصطلحـ ِ
ـات يف البلـ ِـد الواحـ ِـد،
لعــدمِ وجــو ِد جهـ ِة تنســيقٍ وطنيـ ٍة أوقوميــة ٍ ،تكــون حلقـ َة
اتصــا ٍل بــن العاملــن يف حقــلِ املصطلحـ ِ
ـات.
حتــى مجام ـعِ اللغ ـ ِة العربي ـ ِة ،عــى قل ـ ِة عد ِدهــا،
كل منهــا يف وضــع
ومــع وجــو ِد اتحــا ٍد يجم ُعهــا يعمـ ُـل ٌّ
املصطلحـ ِ
ـات عــى حــد ٍة ،دو َن تنســيقٍ بي َنهــا ،ودو َن
يشتغل به ُّ
ُ
محاول ٍة لالتصا ِل واالتفاقِ عىل ما
كل مجمعٍ
ر مــا وض َعتـ ُه املجامـ ُع منفــردةً،
مــن مصطلحــات ،فكثـ ٌ
مل يصـ ْـل إىل املجامـعِ األخــرى ،وال إىل أيــدي النــاس،
ولهــذا كا نـ ْ
ـت االســتفاد ُة مــن جهــو ِد هــذه املجا م ـعِ
ـب
ـب لتنســيقِ التعريـ ِ
قليلـ ًة جــدا ً ،علـاً أنــه يوجـ ُد مكتـ ٌ
ـس يف أوائــلِ نيســان 1961م إال أنــه رغ ـ َم جهــو ِده
أُسـ َ
املشــكور ِة مل يتوصـ ْـل إىل توحيـ ِـد املصطل ـ ِح العلمـ ِّـي
والتكنولوجـ ِّـي ،وإيصالِــه إىل كلِ الجهـ ِ
ـات التــي ميك ُنهــا
أن تســتفي َد منــه ،وعــى األخـ ِ
ـص املـ
ـدارس والجامعــاتُ
ُ
ِ
التحديات الخارجي ِة االستعامري ِة ،وهو
6باإلضاف ِة ألزم ِة
التحــدي األه ـ ُّم «ألنــه يتنك ـ ُر بأزيــا َء مختلف ـ ٍة «عــى ح ـ ِّد
7
قــو ِل عبــد الكريــم خليفــة
فالهيمنـ ُة اللغويـ ُة ظاهــر ٌة خطــر ٌة تســيط ُر عــى عقــلِ
ن اتجــاه لغ ـ ٍة أجنبي ـ ٍة مهيمن ـ ٍة عــى لغ ِتهــم
ـعب مع ـ ٍ
شـ ٍ
ـب عليهــم اســتخدا ُم
األصليـ ِة ،بحيــث يعتقــدون أنــه يجـ ُ
اللغ ـ ِة األجنبي ـ ِة يف تعامالتِهــم اليومي ـ ِة ،ويف نظا ِمهــم
ِ
واملعامالت
واألدب،
جوانب الفلسف ِة
التعليمي ،ويف
ِ
ِ
الحكومي ِة والقضائي ِة واإلداري ِة ،إن الهيمن َة اللغوي َة تتب ُع
منهجيـ َة متك ُنهــا مــن الســيطر ِة حتــى عــى عقــو ِل النخبـ ِة،
ِّ
مصاف
بحيث يظ ُن املر ُء بأن لغتَه األصلية ال ترقى إىل
6
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برعلا ةغللا سيردت ىلع ةرثؤملا لماوعلا

اللغ ـ ِة األجنبي ـ ِة املهيمن ـ ِة وبذلــك يبــدأ ُ العـ ُ
ـزوف عــن
اللغ ـ ِة األصلي ـ ِة واحتقا ِرهــا  .8وتــزدا ُد أزم ـ ُة الشــخصي ِة
ورصا ِعهــا كــا يقـ ُ
ـول (بيورشــفيلد) عندمــا أصبحــت
اللغ ُة اإلنجليزي ُة سمة ًمصاحبة ًللثقاف ِة والفكرِ ،لدرج ِة
ـخص املثقـ َـف يف مجتم ـعٍ مــا ،أو الحا صـ َـل
أن الشـ َ
عــى مســتوى تعليمـ ٍّـي عــا ٍل وال يتحــدثُ اإلنكليزيــة َ
ينظ ـ ُر إليــه بــي ٍء مــن االنتقـ ِ
ـارس ض ـ َده
ـاص ورمبــا ميـ ُ
اإلقصــا َء ،ونســتطي ُع غالب ـاً مالحظــة َاإلقصــا ِء والنظــرة
ِالدوني ـ ِة املرتبط ـ ِة بالفق ـرِ ،واملـ ِ
ـرض ،واملجاع ـ ِة ،ولكــن
ـوي أو النظــر ِة الدونيـ ِة املتعلقـ ِة باللغــة ِقد
اإلقصــا َء اللغـ َّ
ال نالحظُهــا بشــكلٍ مبــارشٍ ،وهــي يف الواقـعِ عــى قــد ٍر
ـرض واملجاعـ ُة
كبـرٍ مــن األهميـ ِة ،وهنــا كان الفقـ ُر واملـ ُ
سبب
ناتجة ًمن عدم معرف ِة اللغ ِة اإلنكليزي ِة ،فتعلُمها
ُ
الســعاد ِة والغنــى ،هــي إذن تزيـ ُـل الصــور َة النمطيــة َعــن
كونِهــا صاحبــة َاالســتعامرِ ،ويت ـ ُّم دع ُمهــا يف الســوقِ
اللغوي ـ ِة مــن خــا ِل الجهــو ِد التــي بذلتهــا بريطانيــا يف
االستعام ِر واإلمربيالي ِة يف القرنِ السابعِ عرش ،والثامنِ
عــر ،والتاس ـعِ عــر ،وبــرزت اآلن عــى يـ ِـد األمــركان
بوص ِفهــا قــو ًة عســكري ًة كبــرة ًومتميــزة ًتقني ـاً.9
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اللغة العربية والسلطة

مبــا أن اللغ ـ َة العربيةَ..هــي أقــد ُر يش ٍء عــى أن
ظ للشــخصي ِة العربيــة مالمـ َـح العروب ـ ِة ،وسـ ِ
تحف ـ َ
ـات
الديــنِ  ،وانطباعـ ِ
ـات الحيــا ِة املشــرك ِة..وهي االمتــدا ُد
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الحـ ُّـي بــن مـ ٍ
رض مكاف ـ ٍح ،ومســتقبلٍ
ـاض مجيـ ٍـد ،وحــا ٍ
10
مأمــو ٍل “
ـبب ورا َء
فهـ ْـل األزمــاتُ التــي ذكرنا هــا هــي السـ ُ
ِ
ضعف اللغ ِة العربي ِة أم أن العل َة أوس ُع من ذلك كثريأ،
ِ
أنفســهم ،فهــم يف أقطا ِرهــم
ـرب
وهــي تتمثـ ُـل يف العـ ِ
املختلف ـ ِة يعملــون يف الواق ـعِ ،عــى أسـ ِ
كل
ـاس أن َّ
شعب يف ِ
يؤلف أم ًة واحدةً ،وال يشعرون بشعوِر
بلده ُ
ٍ
اإلميــانِ بوحــد ِة األمـ ِة العربيـ ِة .السياسـ ُة هــي التــي تطبـ ُع
معامالتِهم ،بني ِ
بعضهم بعضاً ،بطاب ِعها التفري ِقي يف
كثـرٍ مــن األحيــانِ  .ولهــذا مل يتفـ ْـق قطــران مــن أقطا ِرهــم
ـوي موحـ ٍـد.
عــى ثقاف ـ ٍة واحــد ٍة ،ومنهــا ٍ
ج تعليمـ ٍـي وتربـ ٍ
وهذا يؤدي إىل أزدواجي ِة املفاهيمِ وتعد ِدها ،قصدت
11
ذلــك الســلطة ُأم مل تقص ـ ْد.
ـب عــى السياســيني قبــل غريهــم تقويُــم لغ ِتهــم
ويجـ ُ
ألنهــم ميثلــون أمـةً ،واللغـ ُة عنــوا ُن األمـ ِة فكيـ َـف ســتكو ُن
لبال ِدهــم كينونـ ٌة وهــم يتحدثــون مــع اآلخـ ِر بلغ ِتــه ،بينــا
ـيايس األجنبـ ُّـي ال يســتغني عــن لغ ِتــه يف حــوارِه مــع
السـ
ُّ
ُ
يعرف اللغ َة العربي َة سواء أكا َن يف
العرب حتى لو كان
ِ
ـرب
ـض ســيايس العـ ِ
يب ،بينــا بعـ ُ
بلـ ِـده أو يف بلـ ٍـد عــر ِّ
يُغـ ّـرو َن لغاتِهــم يف الحــوا ِر بوجــو ِد األجنبـ ِّـي ظن ـاً أنهــم
يتميــزون مبعرف ِتهــم لغـ َة اآلخـرِ ،وهــذا التـ ُ
ـرف ينـ ُم عــن
ـف شــخصي ِتهم ووه ِنهــم وضعـ ِ
ضعـ ِ
ـف بلدانِهــم التــي
ميثلونُهــا.
فاألزم ُة كام قلنا سابقاً أزم ُة أنظم ِة ُحكمٍ و ُحكّامٍ
َ
ـب أهميــة َ اللغ ـ ِة »
لقــد
أدرك السا س ـ ُة األجا نـ ُ
يل  ،فكا نــوا
من ـ ُذ املرا حــلِ املبكــر ِة للتوســع ِاإلمرب يــا ِّ
يســتخدمون لغتَهــم لصه ـ ِر لغــة ِاملســتع َم ِر وذوبانِهــا
 10انظــر عيــى الناعــوري ،مــن مشــكالت اللغــة العربيــة،،
مقالة ضمن مخطوط من قضايا اللغة واألدب والنقد ورقة
رقــم.40
 11عيــى الناعــوري ،مــن مشــكالت اللغــة العربيــة ،،مقالــة
ضمــن مخطــوط مــن قضايــا اللغــة واألدب والنقــد ورقــة
رقــم.45

وذوبــانِ الشــخصي ِة ،وأيقـ َن املســتعم ُر أنــه ليتغلغـ َـل يف
البــا ِد واملجتمعـ ِ
ـات ال ب ـ َّد مــن الســيطر ِة عــى اللغ ـ ِة،
ـتقل البــا ُد مــن املســتعم ِر
ن تسـ ُ
برتويــج ِلغـ ٍة أخــرى ،وحـ َ
12
ـت وطأتِهــم ثقافي ـاً مــن حيــثُ اللغــة ُ»
تبقــى تحـ َ
ـوب
ويــرى اب ـ ُن خلــدون يف مقدم ِتــه) :إن املغلـ َ
مول ـ ٌع أبــدا ً باالقتــدا ِء يف شــعارِه وزي ـ ِه وســائ ِر أحوالِــه
ِ
النفس أبدا ً
ـبب يف ذلك أن
وعوائد
ِ
َ
ه،بالغالب؛ والسـ ُ
تعتق ـ ُد الكـ َ
ـال فيمــن غل َبهــا وانقــادتْ إلي ـ ِه ،فتنتحـ ُـل
ـب وتتشــب ُه بــه ،،ومــن هنــا تكم ـ ُن
ـب الغالـ ِ
جمي ـ َع مذاهـ ِ
الهيمن ـ ُة ؛ هيمن ـ ُة اللغ ـ ِة  ،فالقــوة ُتكم ـ ُن باللغ ـ ِة يف
األسـ ِ
ـب ويقل ـ ُده ،ويبقــى
ـاس ،فاملغلـ ُ
ـوب يتب ـ ُع الغالـ َ
مبهــورا ً بــه ،متأثــرا ً بــه مــن الناحي ـ ِة اللغوي ـ ِة والثقافي ـ ِة
ـزي كــا يقــول اب ـ ُن خلــدون،
والســلوكي ِة وحتــى يف الـ ِّ
فاللغ ـ ُة املهيمن ـ ُة هــي لغ ـ ُة الدول ـ ِة املهيمنــة ،فحينــا
كانــت الدولــة ُ اإلســامي ُة قويـ ًة ومســيطر ًة شــا َع اللســا ُن
13
يب وتفــوق
العــر ُّ

المحور الثالث
ُ
للغة العربية ُوالمستقبل
إذا أردنــا مســتقبالً للغ ِتنــا العربيــة ِ ،وجعلَهــا جــزءا ً
ال يتجــزأ مــن هوي ِتنــا وكينون ِتنــا ،فــا بُـ َّد مــن وضـعِ خطـ ٍـط
ـب
كفيل ـ ٍة بإعــاد ِة مكان ـ ِة اللغ ـ ِة العربي ـ ِة ألهلِهــا ،وتحبيـ ُ
األساس الذي تبنى عليه
أهلِها بها مبا أن اإلنسا َن هو
ُ
املجتمعــاتُ فيجــب االعتنــا ُء بــه مــن طفولِتـ ِه وذلــك من
ِ
الحديث مع ُه بلغ ٍة فصيح ٍة سليم ٍة ألن ما يبقى
خال ِل
ِ
مستقرا ً يف وجدانِ
ريهُ
الشخص ال نستطي ُع بسهول ٍة تغي َ
فعندمــا يتعــود ُعــى ســا ِع لغــة ٍســليم ٍة يبقــى متعلق ـاً
بهــا كتعل ِق ـ ِه بأهلِــه ِفعــى البيـ ِ
ـت املســؤولي ُة الكــرى،
 12انظــر ،عيــى برهو مــة ،ســؤال اللغــة والهو يــة ،نــر
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ولهــذا نجـ ُد كثــرا ً ممــن مل يتخصصــوا يف اللغـ ِة العربيــة
ِيصوبــون أخطــا َء اللفـ ِـظ مبــارش ٌة وبتلقائي ـ ٍة باعتام ِدهــم
عــى ســليق ِتهم.
عــى منظـ ِ
ـات الجامعـ ِة العربيـ ِة ،وخاصـ ًة املنظمـ َة
ِ
العربي ـ َة للرتبي ـ ِة والثقاف ـ ِة والعلــومِ ،
ووزارات التعليــمِ
ســوا ًء وزارة ُالرتبي ـ ِة والتعليــمِ أو وزارة ُالتعليــمِ العــايل؛
ـدرس عــى الســوا ِء
إصــدا ُر قــرا ٍر ُينـ ُع فيــه الطالــب َواملـ َ
مــن الحد يـ ِ
ـث والتدر يـ ِ
ـس بلغ ـ ٍة غ ـرِ اللغ ـ ِة العربيــة
ِ
ـدريس أو الحــرم ِالجامعــي
ِالســليمة  14يف الحــرمِ املـ
بكافــة ِمرافق ـ ِه حتــى يغــاد َره ،إال إذا كانــت املــاد ُة التــي
ـدرس لغ ـ ًة أجنبيــة ً.
تـ ُ
كل مــدرس ٍ هــو معل ـ ُم للغــة ِالعربي ـ ِة مهــا كان
ُّ
يدرســها ولهــذا ال
تخصصــه ومهــا كانــت ْاملــادة ُالتــي
ُ
ُ
ٍ
دورات تدريبي ـ ٍة تؤهـ ُـل املعلمــن جميع ـاً
ب ـ َّد مــن عقـ ِـد
لهــذا الغـ ِ
ـرض.
كتب القواعد ِاملدرسيّة
ال بد َّمن إعاد ِة النظ ِر يف
ِ
ِ ،فاللغـ ُة الســليم ُة «ال تــأيت بكــرة ِالقواعــد ِوصعوب ِتهــا،
ـدرس،
بــل تــأيت بقلــة ِالتعقيــد ِ ،مــع حســن ِالتوجيــه ِاملـ ّ
ـاليب
واملطالعــة ِالج ّيــد ِة» ،15وال بــد َّمــن اعتــاد ِاألسـ ِ
التحليلي ـ ِة والتطبيــق ِالعمــي ِّ يف التدر يـ ِ
ـس  ،مــع
األســاليب ِالتلقيني ـ ِة فــا ب ـ َّد مــن طريق ـ ٍة جديــدة ٍتجمــع

ُبــن محاســنِ الطــرقِ التلقينيــة ِوالطــرق ِالتحليلي ـ ِة.
عمـ ُـل تطبيقــات ٍ عــى النظر يــات ِالحديث ـ ِة يف
مجـ ِ
ـاالت اللغ ـ ِة العربي ـ ِة ،مــع ذكِــر األمثلــة ِالعمليــة ِالتــي
تلقي األضواء َعىل كيفية ِاملامرس ِة للعملية ِالتعليمي ِة
وإالعــداد ِلهــا يف ميــدان ِاللغ ـ ِة العربي ـ ِة.
ـب مالحظتُــه ُأن «القــراءة َواالســتام َع
ومــا يجـ ُ
ـب مهمــة ٌ جــد ا ً إلتقــانِ اللغ ـ ِة ،
والحد يــثَ  ،جوا نـ ُ
وللتحصيــلِ الثقــايف ،وهــي أهــم ُّبكثــر ٍمــن مترينـ ِ
ـات
16
ـفوي والتحر يــري»
اإلنشــا ِء الشـ ِّ
ـايس يف تعلــقِ
ومبــا أن املطالعــة َالجيــدة َركــن ٌأسـ ٌ
الشـ ِ
كل
ـخص بلغت ِه فال بُ َّد من تواف ِر مكتب ٍة صغرية ٍيف ِّ
بيــت ٍتعــو ُد إليهــا األرس ُة كافــة للنهــلِ منهــا تحــوي عــى
كتــب ٍثقافي ـ ٍة متنوع ـ ٍة بلغ ـ ٍة ســليم ٍة وال بُ ـ َّد مــن اإلشــارة
ِملبــادرة ِوزار ِة الثقاف ـ ِة األردني ـ ِة بإصدا ِرهــا ســنوياً مكتبــة
ًلــكلِ أرس ٍة بأســعا ٍر رمزي ـ ٍة زهيــد ٍة لتشــج َع عــى مفهــوم
ِالقــراءة ِللجميـعِ ،وهــذه املبــادر ُة مــن أفضــلِ املبــادرات
ِالتــي تبنتهــا الــوزارة.
توجيــه ُاهتــامِ «الطلبــة ِاملبد عــن يف الثانو يــة
ِالعام ـ ِة إىل دراس ـ ِة اللغــة ِالعربي ـ ِة ،وتقديــم ِالتشــجيعِ
ِواملعنوي لهم ال جتذابِهم إىل هذا الحقلِ”.17
املادي
ِ
ـب فئـ ِ
ـعب متابعــة ٌلوســائلِ
ـات الشـ ِ
مبــا أن أغلـ َ
ـب أن تكــو َن اللغــة ُاملســتخدمة ُ
اإلعــامِ املختلفــة ِفيجـ ُ
يف اإلذاع ِة والتلفزة ِومختلف ِوسائلِ اإلعالم ِيف البال ِد
العربيــة ِالحديثــة ِباللغــة ِالعربي ـ ِة الســليمة ِ ،وكذلــك
ِ
ِواملسلسالت
املرسح والتمثيليات ُ ،وترجمة ُاألرشطة
ُ
األجنبي ِة إىل العربية ِالسليم ِة ملا لها أث ٌر عىل املتلقي.
ال بُ ـ َّد يف مجــا ِل التعريــب ِمــن املقارب ـ ِة يف لغ ـ ِة
العلــمِ بــن لغت ِنــا العربيــة ِواللغــات ِالعلمي ـ ِة العامليــة

 14وهــو أحــد توصيــات بنــود التقريــر الــذي أصــدر يف 7ترشيــن
الثــاين عــام  ،1974فقــد عقــد يف شــهر ترشيــن الثــاين عــام
 1974م يف عــان ،اجتامعخــراء يف تعليــم اللغــة العربيــة،
لتحديد مشكالتها ،وترتيب أولياتها ،واقرتاح خطط لبحثها،
وقــد أرشفــت املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم –
اإلدارة الرتبويــة – عــى هــذا االجتــاع ،وكان مــكان انعقــاده
مديرية املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية ،واســتمر
انعقــاده مــن  7-2ترشيــن الثــاين مــن ذلــك العــام ،حيــث
خــرج املجتمعــون بتقريــر نهــايئ ،وتوصيــات .انظــر عيــى
الناعــوري ،مــن مشــكالت اللغــة العربيــة ،،مقالــة ضمــن
مخطــوط مــن قضايــا اللغــة واألدب والنقــد ورقــة رقــم.39

 16عــي الجمبالطي،وأبــو الفتــوح التوانــي ،األصــول الحديثــة
لتدريــس اللغــة العربيــة والرتبيــة الدينيــة ،دار نهضــة مــر
للطبــع والنــر ،القاهــرة ،د.ت ،ص.31

 15عيــى الناعــوري ،اللغــة العربيــة والحيــاة ،مقالــة ضمــن
مخطــوط مــن قضا يــا اللغــة واألدب والنقــد ورقــة رقــم .37

 17مهــن حاجــي زاده وشــهريار نيــازي ،تحديــات اللغــة العربيــة
وشــاكلها يف العــر العوملــة ،نــت
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ِاألخــرى ،عــن طريــقِ األكثــار ِمــن اســتعار ِة املصطلحـ ِ
ـات
الحضاري ـ ِة الحديث ـ ِة التــي ال أصـ َ
ـول لهــا يف العربي ـ ِة،
ـب مــع قواعـ ِـد لغت ِنــا ،مــع بقــا ِء
وذلــك بتحري ِفهــا لتتناسـ َ
يش ٍء من ِ
ِ
اللغات األخرى ويف هذا
لفظها مشرتكاً مع
اغنــا ٌء للغت ِنــا ،وخــروج ٌبهــا إىل العامليـ ِة التــي ال بُـ َّد منهــا
مل وخاصــة ًأننــا يف ســباقٍ
لتأخـ َذ لغت ُنــا مكانَهــا مــن العــا ِ
ـرب املتقــد ُم
مــع العلــم ِوالتكنولوجيــا ،وقــد ســبقْنا الغـ ُ
يف علو ِمه وتكنولوجيِته ،فيستخد ُم كل َّالوسائلِ الغنا ِء
لغاتِــه باملصطلحـ ِ
ـات الحديث ـ ِة :يشــتقُّها مــن االتينيــة
واليونانيــة ،أو يخــر ُع لهــا ألفاظـاً مــن لغاتِــه،أو قــد يطلــق
ُعليهــا أســا َء املخرتعــن والباحثــن فتصبـ ُـح هــذه
األســاء ُمصطلحــات ٍعلمي ـةً ،فالرتجمــة ُهــي التطبيـ ُـق
يل للمصطلحات املعربة ،وهي الوسيل ُة العملية
العم ُّ
ُلتحقيــقِ نهض ـ ٍة علميــة ٍعربي ـ ٍة.
وال بُد َّمن رضور ِة التنسيقِ بني العاملني يف حقو ِل
ـدرس أوالً مــا تـ َّم
التعريـ ِ
ـب يف العــامل ِالعــريب ،بحيــثُ يـ ُ
كل جهــة
كل بلــد ٍعــريب ،أو ُّ
تعري ُبــه ُحتــى اآلن ،ثــم يأخـ ُذ ُّ
الجوانب لتعريب ِ مصطلحاتِ ِه
ٍعلمي ٍة عربي ٍة ،جانباً من
ِ
ـب
ـب كل ُّأعــال ِالتعريـ ِ
الحالي ـ ِة واملســتقبلية ِثــم تنصـ ُّ
يف جه ـ ٍة وا حــدة ٍموســعة ٍومتعــدد ِة االختصا صــات
ِ
لتوحيدها يف األقطار ِالعربية
ِالعاد ِة النظ ِر فيها أوالً ،ثم
ِكلِّهــا ،ويكــو ُن توحي ُدهــا ملزم ـاً للجميــع .وينبغــي الح ـ ُّد
ِ
ِ
التخصيص،
االجتهادات الفردي ِة التي ال تقو ُم عىل
من
ـخص غـرِ مختـ ٍ
بحيــثُ ال يجــو ُز لشـ ٍ
ـص يف مــاد ٍة علميـ ٍة
ِ
ِ
االتجاهات،إن
كل
صنوف التعريب ِيف ِّ
يرضب يف
أن
َ

ـيق ثانيـاً ،والتوحيـ َد ثالثـاً ،لهــي
ـص أوالً ،والتنسـ َ
التخصـ َ
عمليــات ٌرضوريــة ٌوملح ـ ٌة جــدا ً ،وتقتضيهــا املصلحــة
ـتظل الفوىض مســتمرةً،
ُالقومية ُ ،وإذا مل يتم ْهذا فسـ ُّ
ـيصبح لنــا عــدة ُلغـ ٍ
ـات علميــة ٍعربي ـ ٍة بـ َ
ـدل اللغ ـ ِة
وسـ
ُ
الواحــدة ِ .وهــذه البعــر ُة اللغويــة ُهــي أدهــى عــى األمـ ِة
مــن بعــر ِة الجهــو ِد واالتجاهـ ِ
ـات السياســية ِالتــي يظـ ُّـل
مــن املمكــنِ ومــن الســهلِ إصال ُحهــا ،وحــن يســترشي
الفســاد ُيف اللغ ـ ِة القوميــة ِ ،ال يعــو ُد مــن املمكــنِ
18
إصال ُحهــا.

الخاتمة
ـبق فــإن الباحثــن يف مجــا ِل اللغ ـ ِة
بنــا ًء عــى مــا سـ َ
ر ال بُ ـ َّد مــن تواف ِرهــا حتــى
والهوي ـ ِة يشــرون إىل معاي ـ َ
ـاج اللغـ ِة يف مجــا ِل
تحمـ َـل اللغـ ُة ه ُّويـ َة األمـ ِة ،منهــا :انتـ ُ
الفكر والثقاف ِة ،ودرج ُة التطو ِر يف اللغة ذاتها ،باإلضافة
ِإىل قــدر ِة هــذه اللغ ـ ِة عــى اإلســتجاب ِة للمتغـ ِ
ـرات يف
مجــا ِل العلــمِ  ،واالقتصــا ِد ،والتكنولوجيــا ،وغ ـرِ ذلــك
مــن مشــاكلِ اللغــة ِوصعوباتِهــا يف زمــان ٍغــر زمانِهــا .وال
ـب تطبي ُقهــا للنهـ ِ
ـوض باللغــة ِالعربيـ ِة
بُــد َّمــن معايـ َ
ر يجـ ُ
أهمهــا :تعــاو ُن البيــت ِمــع املدرســة ِوالجامعــة ِ لنحصـ َد
لغة ًقومي ًة وأشخاصا يعتزون بلغ ِتهم وهوي ِتهم العربية.
 18عيــى ا لنا عــوري  ،نحــن وتعر يــب ا ملصطلحــا ت
الحديثة،ضمــن كتــاب نحــو نقــد أديب معارص،منشــورات
ا لــدار العربيــة للكتــاب د.ت ،ص .53 -49

المصادر والمراجع
1 )1القرآن الكريم

2 )2حســن حنفــي ،العو ملــة والهو يــة ،منشــورات
املؤمتــر العلمــي الرا بــع لكليــة اآلداب والفنــون
جامعــة فيالدلفيــا –الثقافــة العربيــة بــن العوملــة
والخصوصيــة ،جامعــة فيالدلفيــا ،ط.1999 ،1

3 )3خالــد الكــريك ،اللغــة هويــة األمــة ،مقالــة القيــت
يف مؤمتــر العرب ّيــة وهو يّــة األ ّمــة ،قســم اللغــة
العربيّــة وآدابهــا ،الجامعــة األردنيّــة2012 ،نــرت
يف .2012/11/22
4 )4ابن خلدون :املقدمة ،الدار التونسية.1984 ،
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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5 )5روبــرت فليبســون ،الهيمنــة اللغويــة،ت .ســعد بــن
هــادي الحشــاش ،جامعــة امللــك ســعود للنــر
العلمــي ،ط2001 ،7
6 )6عبــد العــي الودغــري ،وضــع اللغــة العربيــة يف
عرصالعوملــة ،محــارضة قد مــت يف املوســم
الثقــايف ملجمــع اللغــة العربيــة األردين ســنة .2011
7 )7عبــد الكريــم خليفــة ،مؤمتــر ســبل النهــوض باللغــة
العربية ،ضمن فعاليات املوسم الثقايف الثالثني
ملجمع اللغة العربية الردين2012/11/22-20 ،
عامن األردن
8 )8عــي الجمبالطي،وأبــو الفتــوح التوانــي ،األصــول
الحديثــة لتدريــس اللغــة العربيــة والرتبيــة الدينيــة،
دار نهضــة مــر للطبــع والنــر ،القاهــرة
9 )9عيل رشيعتي ،العودة إىل الذات ،ترجمة إبراهيم
الدســوقي شــتا ،دار الكتــاب املــري ،مكتبــة
االســكندرية .2011
1010عيــى برهومــة ووليــد العنــاين ،اللغــة العربيــة
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وأســئلةالعــر،دارالــروق،ط،2007،1ص181

1111عيــى برهو مــة  ،ســؤا ل ا للغــة وا لهو يــة ،
 ،2 0 0 9 /1 /2 3نــت .

1212عيــى الناعــوري ،اللغــة العربيــة والحيــاة ،مقالــة
ضمــن مخطــوط مــن قضايــا اللغــة واألدب والنقــد.
1313عيــى الناعــوري ،مــن مشــكالت اللغــة العربيــة،
مقالــة ضمــن مخطــوط مــن قضايــا اللغــة واألدب
والنقــد.
1414ســعد بــن هــادي القحطــاين ،أهميــة الرتجمــة
يف اللحــاق بالتقــدم العلمــي ،صحيفــة الجزيــرة
الســعودية ،عــدد  ،10629األحــد /19شــعبان
1422/ه.
1515كايــد هاشــم ،عيــى الناعــوري بلغــات أجنبيــة،
جريــدة الدســتور/16 ،كانــون الثــاين.2006 ،
1616مهني حاجي زاده وشــهريار نيازي ،تحديات اللغة
العربية وشاكلها يف العرص العوملة ،نت

ال�سیاق يف تعليم ال ّلغة العرب ّية لغري الناطقني بها
دور ّ
د .روح هللا صیادی نجاد

ف
ّ
العربية و آدابها بجامعة کاشان -ايران
استاذ مساعد ي� قسم اللغة

امللخ�ص
يلعب
التواصل يف العامل العريب يعتمد بدرجة ٍکبري ٍة علی الســیاق و ذلک عکس املجتمعات الغرب ّية حيث ال
ُ
السـ ُ
الســياق هــو مفهــوم مهـ ّم يف تعليم ّيــة اللغــة العرب ّيــة لغــر ال ّناطقــن
ـیاق دورا ً کبــرا ً يف التواصــل .اذن مفهــوم ّ
ّ
بهــا .يعتــر الســیاق مــن أهـ ّم محــاور التداوليّــة نجدهــا درسـاً جديــدا ً و غزيــرا ً ال ميلــک حــدودا ً واضحـةً.
ـوي
يحــاول الباحــث يف هــذه الورقــة البحث ّيــة باتّبــاع املنهــج الوصفــي -التّحليــي تبي ـ َ
الســياق بنوعيــه اللغـ ّ
ن دور ّ
ـوي يف تعليــم اللغــة العربيّــة لغــر ال ّناطقــن بهــا .ســياق الجملــة مــن أکــر الســیاقات املســتعملة يف
و غــر اللغـ ّ

األنشــطة اللغويّــة لــدی متعلّــم اللّغــة العربيّــة ،الحصيلــة اللغويّــة تعـ ّد مثــرة مــن مثــار الســياق .مبــا أ ّن يعـ ّد الســياق
مــن الوســائل األکــر فاعل ّيــة يف اســتنباط معــاين الجديــدة و غريمألوفــة فينبغــی أن يتع ـ ّرف املتعلّــم علــی معــاين
الکلــات مــن خــال التصاحبــات اللغويّــة.

يف هذه الورقة البحث ّية نولی اهتامماً کبريا ً لسلوک ّيات التواصل غري اللفظ ّية؛ ليس ألنّها متثّل ما يقرب من %85
ـب؛ بــل ألنّهــا أهـ ّم املشــاکل التقنيــة الّتــي قــد تــؤدّي إلــی وقــوع أشــکال مــن ســوء
مــن ّ
کل ســلوک ّيات التواصــل فحسـ ُ

التفاهم ،و أحياناً إلی انهيار التّواصل ذاته .بناء علی هذا املتعلّم يحتاج إلی أن يعرف عاداة العرب يف استخدام

السلوک ّيات غري اللفظ ّية يف التواصل مثل السلوک ّيات الجسديّة (( kinesicsو التح ّيز الشخيص()proxemics
و طرق أخذ الدور يف الکالم ()turn takingو....

هــذه الدراســة تنـ ّم عــن أ ّن املتعلّــم ال يحـدّد معنــی الکلمــة ّإل بعــد ال ّرجــوع للســياق الّــذي يحيــط بهــا يف الجملــة.

رضوري و أ ّن هــذه املعرفــة تتيــح تعديــل و تکييــف اســتخدامنا اللّغــة يف الحــوار مــع
الوعــي بفــروق اللّغــة و الثّقافــة
ٌّ

أبنــاء لغــة العــرب و ثقافتهــا .الســيیاق اللغــوي و الخارجــي يکمــل أحدهــا اآلخــر ،فــا ميکــن اإلســتغناء عــن أحدهــا

يف تعلّــم اللغــة العرب ّيــة.

الکلــات الدّليل ّيــة :تعليــم اللّغــة الرب ّيــة لغــر الناطقــن بهــا ،الســياق ،الســلوکات الفظ ّيــة و غــر اللفظ ّيــة ،التواصــل

الناحج.

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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ّ
 .1مقدمة
لیســت اللغـ ُة ادا ًة للتّعبــر و لنقــل أفــکار املتکلّــم إلــی
ـب بــل هنــاک إلــی جانــب هــذا يشء
ّ
الســامع فحسـ ُ
آخــر مقصــود هــو اســتجابة الســامع و تلبيتــه ألث ـ ٍر مــا
أدرکــه مــن کالمٍ  ،فــإذا مل تحــدث اللغ ـ ُة اســتجاب ًة مــن
الســامع فقــدت وظيفتهــا .بنــا ًء علــی هــذا ميکــن لنــا أن
ّ
نقــول إ ّن وظيفــة اللّغــة األساس ـ ّية هــي تســهيل عمل ّيــة
التواصــل بــن الجامعــات اإلنســان ّية،ولهذا التواصــل
ناحيتــان :ناحيــة التعبــر(  )expressionو ناحيــة
اإلســتقبال( )Reception؛ أل ّن التواصــل – عــادةً-
يکــون بــن الطرفــن ،أحدهــا املتکلّــم أو الکاتــب ،و
اآلخــر الســامع أو القــاريء.
إنّنا ال نقول الکالم يف فرا ٍغ بل نقوله يف سیاقٍ هو
لغوي و يف جزء آخر غري لغوي .التواصل
يف جز ٍء منه
ّ
الســياق
يف العــامل العــريب يعتمــد بدرجــة کبــرة علــی ّ
و ذلــک علــی عکــس املجتمعــات الغربيّــة ال يلعــب
الســياق دورا ً کبــرا ً يف التّواصــل .فثقافــات الــرق
ّ
کل الـ ّدول العربيّــة تــأيت يف
األوســط الّتــي تنتمــي إليهــا ّ
املرتبــة الثانيــة مبــارشة بعــد اليابــان يف اعتامدهــا علــی
الســياق(عبداللطيف)135 :2012 ،
ّ
«و يعتــر الســياق مــن أه ـ ّم محــاور التداول ّيــة و
اللســان ّيات التطبيق ّيــة نجدهــا درس ـاً جديــدا ً و غريــزا ً ال
ميلــک حــدود واضحــة ،ألنّهــا واقعــة يف مفــرق طــرق
األبحــاث الفلســف ّية اللســان ّية ،إنّهــا تحــاول اإلجابــة عــن:
من يتکلّم؟ و مع من يتکلّم؟ و ألجل من؟ کيف نتکلّم بيش ٍء و نريد قول يش ٍء آخر؟ ما ذا تقول بالضبط عندما تتکلّم؟ مــا ذا تصنــع حــن تتکلّم؟...الــخ» فالتداول ّيــة فــر ٌعيحــاول اإلقــراب مــن املتکلّمــن و الســیاق باعتبارهــا
جب اإلملام بها ،أو مبعنی آخر تتناول اللّغة
رص يتو ّ
عنا ٌ
کظاهــرة خطاب ّيــة تواصل ّيــة و اجتامع ّيــة معـاً و ذلــک بــأن
تــدرس اللغــة يف نظــام اإلســتعامل أو التواصــل و تشــیر
44

 نيقطانل ا ريغل ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت يف قایّسلا رود

إلــی معنـ ًـی يتمثّــل يف تــداول اللغــة بــن املتکلّــم و
ـوي
ي ،إجتامعـ ّـي ،لغـ ّ
الســامع يف ســياقٍ مح ّدد(مــا ّد ّ
ّ
و )...وصــوالً إلــی املعنــی الکامــن يف الــکالم (جــدرة،
 .)34 ،2014وظيفــة الســياق أن تجعــل املتل ّقــي علــی
صل ـ ٍة دامئ ـ ٍة مبوضــوع الحدیــث و ظروفــه ،و مالبســاته
الحاليّــة و هــذا يش ٌء موجــو ٌد يف معظــم اللّغــات
ّ
خلفية البحث
- 1.1

اعتمــدت هــذة الدراســة علــی بعــض البحــوث املنجــزة
داخــل القطــر و خارجــه لعـ ّـل أه ّمهــا:
کتــاب (اللغــة و املعنــی و الســیاق) لـ« جــون
الينز»ترجمــه إ لــی العرب ّيــة عبــاس صــادق الو ّهــاب
(1987م) ،إ ّن مــن األهــداف الرئيسـ ّية يف تأليــف هــذا
يل
الکتاب أن ّ
يبي الباحث کیف إ ّن علم الداللة الشک ّ
باعتباره الجزء األساس ملعنی الجمل ميکن دمجه من
ربــا مــن حيــث التطبيــق ،بحـ ّـق علــم
حيــث املبــدأ و ّ
ال ّداللــة اللغــوي األوســع.
کتــاب «الســیاق و اللنــص الشــعري مــن البنيــة
إلــی القــراءة» لـ«عــي آیــت اوشــان» (2000م) ،حــر
املؤلّــف اهتاممــه يف تداول ّيــة أفعــال الــکالم و علــم
ال ّنــص و تحليــل اخطــاب و جامليّــة التلقّيمــع اإلشــارة
يب القديــم متمثّـاً يف «علــم
إلــی إســهامات الفکــر العــر ّ
لألصوليي.
أصول الفقه» من خالل املبحث اللغوي
ّ
کتــاب «مق ّدمــة يف نظريّــة البالغــة النبويّــة ،الســیاق
و توجيــة داللــة النــص» تاليــف «عيــد بلبــع» (2008م).
مؤلــف هــذ الکتــاب مــع اإلعتــاد علــی األبعــاد الســياقيّة
تتط ـ ّرق إلــی الوســائل الحجاج ّيــة املوجــودة يف بعــض
األحاديــث النبويّــة بغــرض التمکــن الّــذي هــو غايــة
تعليم ّيــة.
م ّذکــرة مق ّد مــة لنيــل شــهادة املا جســتري يف
ـوي و أثــره
اللغــة العرب ّيــة تحــت عنــوان «الســياق اللغـ ّ
فيتعليم ّية اللغة العرب ّية لدی الطفل يف ضوء املقاربة
بالکفــاءات الســنة الخامســة مــن التعليــم اإلبتــدايئ

منوذج ـاً ،الباحــث عبدالکريــم بــن ســايس (2011م).
تحــدث الباحــث يف هــذه ال ّرســالة الجامعيّــة عــن أثــر
الســیاق اللغــوي يف نشــاط اللغــة لــدی تلميــذ الســنة
الخامسظ إبتدايئ ،و قد اعتمد منهجيّة البحث علی
طريقــة االســتبانات ،و هــدف الباحــث األســايس هــو
البحــث عــن آليّــة لغويّــة مــن ذات اللّغــة لتعليــم التلميــذ
أنشطتها ضمن دائرة لغويّة تس ّمی «املقاربة النص ّية».
الباحــث يف هــذا البحــث مــا تط ـ ّرق إلــی العنــارص غــر
اللغويّــة و دورهــا يف تعليميّــة اللّغــة الثانيّــة.
ق ّد مــت ســم ّية محامد يّــة مذکّــر ًة لنيــل شــهادة
املاســر يف اآلداب و اللغة العربيّة تخت عنوان «دور
الســیاق يف تحد يــد الدال لــة الوظيف ّيــة» يف الســنة
الجامعيّــة  2013للمیــادي ،قــد اقتــر بحثــه علــی دور
الســیاق يف الداللــة.
نــر الباحثــان مح ّمــد اســاعيل بصــل و فاطمــة
بلّــة مقــاال معنونــا بـ«مالمــح نظريّــة الســیاق يف الــدرس
ـوي الحد یــث» يف مجلــة درا ســات يف اللغــة
اللغـ ّ
العربيّة و آدابها بجامعة ســمنان ســنة 2014للمیالدی.
تنــاول الباحثــان مالمــح الســیاق يف الــدرس اللغــوي
الغربيي الّذين جاؤوا قبل فريث و بعده
الحدیث عند
ّ
يب.
و عنــد العــرب الّذيــن انبهــروا بالــدرس اللغـ ّ
ـوي الغــر ّ
«صالج هزلة» ق ّدم مذکّرة معنونة ب«الســیاق غري
اللغوي و أثره يف توجيه املعنی يف تفسري ابن عطيّة»
لنيــل شــهادة املا ســر يف ســنة  2015للميــادي.
الباحث تناول فيها اثر الســیاق غري اللغويّة املصاحبة
لنــزول القــرآن و أیضــا تنــاول اثــر العنــارص غــر اللغويّــة
ين.
املالبســة لل ّنــص القــرآ ّ
نظــرة عابــرة علــی البحــوث املنجــزة اعــاه تـ ّ
ـدل علــی
أي
أ ّن مقاربــة معظ ـ َم هــذه البحــوث دالل ّي ـةٌ .و ال نلفــی ّ
اثر تط ّرق إلی دور السیاق يف تعليم اللغة الثانيّة سوی
بحــث انجــزه عبدالکریــم بــن ساســی ،و کــا قلنــا ســابقا
مــا اشــار الباحــث يف هــذه املذکـ ّرة إلــی العنــارص غــر
اللغويّــة و دورهــا يف تعليم ّيــة اللّغــة الثانيــة ،فيــا ســبق

ـوی.
ـن لنــا أ ّن هــذا البحــث بديـ ٌع هيکلـ ًة و فحـ ً
يتبـ ّ
 - 1.2أسئلة البحث
ـکل مــا ســبق فــإ ّن مه ّمــة هــذه الورقــة البحثيّــة األجابــة
لـ ّ
عــن األســئلة األتيــة:
1 )1ما هــي العالقــة بــن حصيلــة الفــرد اللغو يّــة و
الســياق؟
2 )2کیــف يســاعد منهــج دائــرة األســئلة الذات ّيــة الطلبــة
علــی اإلندمــاج يف الــدرس بنشـ ٍ
ـاط؟
3 )3ملــاذا تعليــم اللغــة العرب ّيــة دون خلف ّيــة ثقاف ّيــة
ر ممکــنٍ ؟
اجتامعيّــة محيطــة ،ام ـ ٌر غ ـ ُ
 -1.3منهج البحث
اعتمــدت يف هــذه الورقــة البحثيّــة علــی املنهــج
الوصفــي -التحليــي ،يف هــذا املنطلــق اتیــت ببعــض
املختصــة باملســتوی املتوســط،
املناهــج التعليميــة
ّ
أل ّن الغــرض هــو مســاعدة الطالــب علــی فهــم العبــارة
ضمن الســیاق اللغوي و غري اللغوي و مل أضع قسـاً
للمبتــدیء يف الحقيقــة ألنّــه يبــدأ بتعلّــم الحــروف ث ـ ّم
يحفظ املفردات البســيطة الّتي أن يســتطيع أن يشـکّل
بهــا جملــة بســيطة معـ ّـرة عــن معنــی بســيط ،و ال يحتــاج
إلــی تعلّــم هــذه التقنيــات و املناهــج الســیاق ّية أل ّن
الطالــب املبتــديء ال یســتطيع إدراکــه.
 - 1.4دوافع هذا البحث و صعوباته
قــد دفعنــي إ لــی تأليــف هــذا املقــال أ ّن مق ـ ّررات
اللســان ّيات يف کثــر مــن الجامعــات و معاهــد اللغــات
تعتمــد علــی بعــض الکتــب العرب ّيــة الّتــي تغقــل دور
الســياق يف تعليــم اللغــة العربيّــة لغــر الناطقــن بهــا.
مــن أه ـ ّم الصعو بــات ا لّتــي واجهتهــا يف هــذه
الورقــة البحثيّــة منهــا جـ ّدة املوضــوع ،و قلّــة الدراســات
املتخصصة يف هذا املوضوع و کرثة املا ّدة
التطبيق ّية
ّ
النظريّــة يف حقــل الداللــة و صعوبــة تبويبهــا و ضبطهــا
وفــق األهــداف املرج ـ ّوة مــن البحــث.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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قبــل الخــوض يف کينونــة الســیاق و وجــوده کنظــام
البـ ّد أن نحـ ّدد ماهيّتــه ملــا لضبــط املصطلــح مــن أهميّـ ٍة
يف بيــان املقصــد.

ً
ً
 - 2تعریف ّ
السیاق لغة و اصطالحا

حینــا نفتــح املعاجــم و القوامیــس اللغويّــة تســتوقفنا
جملـ ٌة مــن الــدالالت ملــا ّدة (س و ق) .جــاء يف معجــم
مقاییــس اللغــة البــن فارس(395هــ)« :الســین و الــواو
والقــاف أصــل و حــدود الــيء يقــال ســاق يســوق ،و
واب ،يقــال ســقت امــرأيت
الســيقة مــا ســيق مــن ال ـ ّد ّ
لِصداقهــا ،و أســقته و الســوق مشــتقّة مــن هــذا کــا
يســاق إليهــا مذکّــر يشء و الجمــع أســواق ،و ســاق
لإلنســان و غــره و الجمــع ســوق و إنّ ــا سـ ّميت بذلــک
أل ّن املــايش يســاق عليها»(ابــن فــارس1979 ،م،3 :
.)117
ذکــر الزمخــري (ت 538هــ) يف اســاس البالغــة
مــا يقــرب عرشيــن معنــی لهــذه املــا ّدة (ســوق) إذ يقــول
فيهــا« :ســاق ال ّنعــم فانســاقت ،و قـ ّدم عليــک بنوفــانٍ
فأقدتهم خيالً و استقتهم ابالً ،و من املجاز ساق اللّه
السحاب
إليک خريا ً ،و ساقإليها امله ُر،وساقت الريح
َ
و تســاوقت اإلبــل :تتابعــت وهــو يســوق الحد يــث
أحســن ســياق و إليــک يســاق الحديــث ،و هــذا الــکالم
مســاقه إلــی کــذا ،وجئــت بالحدیــث علــی ســوقه :علــی
رسده»(الزمخــري1998 ،م .)484 :تقــع ایضــا مــا ّدة
(سوق) يف معجم «لسان العرب» يف سبع صفحات
مــن الحجــم الکبــر ،أنفقهــا صاحبهــا يف معــاين هــذه
املــا ّدة ،لک ّننــا مل نجــد بــن هــذه املعــاين جميعهــا مــا
يتّفــق و املعنــی الّــذي تســتخدم فيــه کلمــة الســاق عنــد
اللّغويــن ،ســوی معنــی واحــد فقــط ،وجدنــا بينــه و بــن
هذه الکلمة عالقة وطيدة ملن ميعن النظر فيها ،يقول
ابــن منظــور(ت 771هــ) يف مــا ّدة (ســوق)« :الســوق
معروف ،و ساق اإلبل ،و غريها يسوقها سوقاً سیاقاً و
هو سائق سواق( »....ابن منظور2000 ،م.)404 ،7 :
46

 نيقطانل ا ريغل ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت يف قایّسلا رود

يتبي أ ّن هذه املا ّدة تدور يف فلک التتابع،
و بهذا ّ
کــا أ ّن اســتعامل العــرب لهــذه املــا ّدة تــدور علــی مــا
ذکرنا :فإ ّن سوق اإلبل و تساوقها من التتابع ،و التتابع
إتصال ال انقطاع فيه ،و ساق اإلنسان کذلک ،و املهر،
و ســوق الريــح ،و الســوق ســوق البيــع و الــراء ،کذلــک
علــی معنــی التتابــع و اإلتصــال.
السياق مثار اهتامم و جد ٍل يف الدراسات اللغويّة
الحدیثــة و يع ـ ّد مصطلــح الســیاق يف الدرا ســات
الحدیثــة مــن املصطلحــات العصيّــة علــی التحدیــد
الدقيــق .يتک ـ ّون مصطلــح الســیاق(  )contextمــن
السابقة الالتينيّة cunمبعنی:مع ،و  textusالالتينيّة
أيضاً تعني النص أو املنت ،و قد قرص صاحب معجم
املصطلحــات األدبيّــة ترجمــة املصطلــح يف القرينــة
الحال ّية دون اإللتفاتإلی املستويات السیاق ّية األخری،
الســياق الخارجي(وهبــة،
و بذلــک ينحــر عنــده -يف ّ
د.ت .)89 :الســیاق يف اإلصطــاح هــو الّــذي يســاعد
يف کشــف معنــی الکلمــة نتيجــة الوضــع املتّفــق عليــه
ـن
بــن املتکلّــم و الســامع(محامديّة )11 :2012 ،يتبـ ّ
ص من عوامل
فيام سبق أ ّن السیاق هو «ما يحيط بال ّن ٌ
داخل ّية أو خارج ّية لها أث ٍر يف فهمه ،من سابقٍ أو الحقٍ
ِ
املخاطــب ،أو املخاطَــب ،و
بــه ،أو حــا ٍل مــن حــا ِل
الغــرض الّــذي ســيق لــه ،و الجـ ّو الّــذي نــزل فيه»(هزلــة،
)15 :2015
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تن ّم الدراسة عن أ ّن نظريّة السياق مل تکن نظريّة حديثة
کام زعم بعض الدارسني ،بل إ ّن علامء اللغة اهت ّموا به
للســياق أهميـ ًة يف الوصــول
قدميـاً و حديثـاً ،إذ رأوا أ ّن ّ
إلی املعنی و هذه النظريّة ُدرست علی مدی األزمان
ين .فقــد اولــی الیوناي ّيــون اإلهتــام بــه.
يف الفکــر اإلنســا ّ
«فقد کتب افالطون يف کتابه «فيدروس» عن مراعاة
مقتضی الحال يف الخطابة ،و عرض ارسطو يف کتابه
«ف ّن الشــعر» ملوضوع مقتضی الحال ،و أشــار إلی أ ّن

الفکرة هي ايجاد اللّغة الّتي يقتضيها املوقف و يتالءم
إيّــاه و هــذا ميکــن رؤيتــه يف مــا تقـ ّدم يف موضــوع حــر
خضي.)26 :2014 ،
السیاق اللّغوي» (حميد
ّ
عنــي «بروتســاو مالينوفســکي» ( Bronislaw
 )Malinowskiبدراســة عــدد مــن اللّغــات البدائ ّيــة،
ٍ
صعوبات
يف جزر تروبریاند ،وعانی يف أثناء عمله من
يف ترجمة النصوص ،و أخفق يف الوصول إلی ترجامت
مرض ّيــة لهــا ،ووجــد أنّهــا الميکــن أن تــؤدي معنــیّ ،إل إذا
عرفنــا الحــال الّتــي کان عليهــا املتکلّــم حــن نطــق بهــا.
و بذلـ�ک يکـ�ون أ ّول مـ�ن اسـ�تعمل سـ�یاق الحـ�ال( (�con
 )text of situationو يعني هذا املصلح :املوقف
ي الّــذي حــدث فيــه الــکالم ،ولک ّنــه يعــود إلــی
الفع ـ ّ
للســياق تضـ ّم الخلفيّــة الثّقافيّــة الّتــي وضــع
نظــرة أوســع ّ
الحــدث الکالمــي بإزائهــا (بصــل و بلــة2014 ،م.)3-2 :
النظريّةالسیاق ّية بدأ وضعها و تقنينها علی ید «فريث
الربيطــاين» الّــذي أکّــد الســیاق اللّغــوي .إ ّن فیــرث
ـدي .تع ـ ّد
تأثّــر بنظريّــة الســیاق ّية باألنرثوبولوجــي البولنـ ّ
نظريّــة الســیاق «حجــر األســاس يف املدرســة اللغويّــة
أسســها «فــرث» يف بريطانيــا ،فقــد
اإلجتامع ّيــة» الّتــي ّ
ـیاقي الّــذي أکّــد
عرفــت «مدرســة لنــدن» باملنهــج السـ ّ
علــی الوظيفــة اإلجتامعيّــة للّغة(مختــار.)68 :1998 ،
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إ ّن علــاء ال ّنحــو قــد اهت ّمــوا با لــکالم و عالقتــه
باملخاطــب ،والحالــة املحيطــة بــه ،والعــرب مل تغفــل
هــذا الجانــب بــل أکّــدوا عليــه واهت ّمــوا بــه و إذا مــا نظرنــا
ـوي .قــد
إلــی املقــال علــی أيّــة حــا ٍل ميثّــل الســياق اللغـ ّ
إنتبــه الجاحــظ (ت 255هــ) إلــی أه ّميــة الســیاق ،و
عنــارصه ،و مق ّوماتــه ،التــي أوصلهــا إلــی خمســة عنــارص
هي :اللفظ و اإلشارة ،و العقد ،و الخط ،و الحال الّتي
تســمي نســبة .و بذلــک يحيــط الجاحــظ علـاً بالســیاق
و يســبق املحدثــن يف جعــل الســیاق معتمــدا ً علــی
اللفــظ ،و اإلشــارة و الصــوت و الحــال .و هــو ماعــرف

بالســیاق غــر اللغوي(محامديــة.)24 :2013 ،
فإنّنــا نجــد البالغيــن قــد أولــوا عنايــة کبــرة و ليــس
ّ
أدل علــی ذلــک مــن ربــط العالمــة عبدالقاهــر الجرجاين
فصاحــة الکلمــة بســیاقها اللغــوي و الرتکيــب الّــذي
قيلــت فيــه حيــث «و جملــة األمــر أنّــا النوجــب الفصاحــة
للفظــة مقطوعــة مرفوعــة مــن الــکالم الّــذي هــي فيــه،
و لک ّنهــا نوجبهــا موصولــة بغريهــا ،و معلّق ـاً معناهــا
مبعنی ما يليها» (الجرجانی1984 ،م .)364 :یبدو أ ّن
اللغويــن العــرب املتأخّريــن صبّــوا جـ ّـل اهتاممهــم علــی
الســیاق و هــذا مــا يالحــظ واضحـاً يف مــا کتبــه الدکتــور
«متــام حســان» ،و الدکتــور «کــال بــر».
و لعلّنــا ال نبالــغ إذا زعمنــا أ ّن الدراســات العلــوم
الســياق کانــت
العربيّــة و اإلســاميّة الّتــي قامــت حــول ّ
مــن الســبق و العمــق مع ـاً بحيــث تتف ـ ّوق علــی نظريتهــا
الّتي قامت يف العرص الحدیث يف املعرفة الغرب ّية،
و أ ّن النظريّــات العربيّــة الّتــي أسســت لدراســة الســیاق
کانت أوفی من النظريّات الغرب ّية الحدیثة الّتي قامت
علــی يــد «مالينوفســکي» و «فــرث» و غريهــا .و قــد
تن ّبــه إلــی هــذه الحقيقــة غــر واحـ ٍـد مــن املح ّدتــن يقــول
متام حسان« :لقد کان البالغييون عند اعرتافهم بفکرة
املقــام متق ّدمــن ألــف ســنة تقريب ـاَ علــی زمانهــم؛ أل ّن
اإلعــراف بفکــريت املقــام و املقــال بوصفهــا أساســن
مت ِّمزين من أسس تحليل املعنی يعد األن يف الغرب
مــن الکشــوف الّتــي جــاءت نتيجــة ملغامــرات العقــل
املعارص يف دراسة اللغة»(بلبع2008 ،م .)121 :حني
ـکل مقــامٍ مقـ ٌ
ـکل کلم ـ ٍة مــع
ـال) و (لـ ّ
قــال البالغييــون (لـ ّ
صاحبتهــا مقــا ٌم) وقعــوا علــی عبارتــن مــن جوامــع الکلــم
کل اللغــات ،ال يف
تصدقــان علــی دراســة املعنــی يف ّ
العرب ّيــة الفصحــی فقــط ،و تصلحــان للتطبيــق يف إطــار
کل الثقافــات علــی حـ ّد ســواء ،و مل يکــن مالينوفســکي
ّ
و هـ�و يصـ�وغ مصطلحـ�ه الشـ�هري( (�context of situ
 )ationيعلــم أنّــه مســبوق إلــی مفهــوم هــذا املصطلــح
بألــف ســنة أو مافوقهــا ،إ ّن الّذيــن عرفــوا هــذا املفهــوم
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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ـب لهــم تحــت اصطــاح املقــام
قبلــه و س ـ ّجلوه يف کتـ ٍ
ولکــن کتبهــم هــذه مل تجــد مــن ال ّدعايــة علــی املســتوی
العاملـ ّـي مــا وجــده اصطــاح مالينوفســکي مــن تلــک
کل
يب يف ّ
الدعايــة بســبب انتشــار نفــوذ العــامل الغــر ّ
اإلتّجاهــات و براعــة الدعايــة الغرب ّيــة الدائبة(املصــدر
نفســه.)121 :2008 ،
ـن املحدثــن العــرب قــد تولّــد اهتاممهــم
أ ّن اللغويـ ّ
بدرا ســة الســیاق بتأثــر وا ضــح مــن نظر يّــة ،فــرث»
الســیاقيّة ،ألنّهــم تلقــوا هــذا العلــم علــی يديــه – بشــکلٍ
رش أو غري مبارشٍ -و من أمثلة هؤالء «متامحسان»،
مبا ٍ
و «محمــود الســعران» ،و مل يتع ّرضــا للجانــب العلمــي
التطبيقــي حيــث دعــا کــال بــر إلــی تطبيــق هــذه
يب و خصوص ـاً يف
النظريّــة يف ال ـ ّدرس اللغـ ّ
ـوي العــر ّ
ني إ ّن تناوله لهذه النظريّة بالتطبيق
تناولنا للرتاث يف ح ٍ
کان محدودا ً للغاية من منطق اإلستشــهاد أو الرشح و
التفســر (محامديّــة.)17 :2013 ،
لغوي
مم سبق أ ّن السياق ينقسم إلی قسم
يتبي ّ
ٍّ
ّ
ـوي ،و هــذا مــا ســنعرض لــه يف املطلــب
و غــر لغـ ٍّ
املــوايل:

 - 5السیاق اللغوي

()verbal context

فالســیاق لــه أکــر مــن تعریــف ،بنــا ًء علــی نوعــه و الحقــل
الّــذي ينــدرج فيــه و مــن حيــث ال ّنــوع يع ـ ّرف الســياق
الغــوي أو ال ّد ا خــي أ نّــه« :طريقــة تنســيق الکلمــة
الفــردة داخــل لجملــة و تنســيق الجملــة مــع الجملــة
ـکل
األخــری و تنســيق هــذه الجمــل داخــل اإلطــار الـ ّ
لل ّنص(الغویــل2001 ،م )14 :يف الحقيقــة هــو البيئــة
اللغويّــة ( )Linguistics of contextاملحيطــة
بالفونيم أو املورفيم ،أو الکلمة أو الجملة و يفهم معنی
الکلمة من الکلامت السابقة و الالحقة لها يف الجملة
(بصــل و بلــة2014 ،م.)2 :
ـکل مفــردة أو کلمــة معنــی تحملــه بذاتــه و معنــی
لـ ّ
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 نيقطانل ا ريغل ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت يف قایّسلا رود

تکتســبه مــن خــال الســیاق الّــذي وضعــت فيــه مــن
أجــل تأديــة هــذا املعنــی و مــن خــال مجاورتهــا لباقــي
املفردات کام يقول اللساين الفرنيس مبيه«إ ّن الکلمة
السياق» (محامديّة:2013 ،
الحقيقيّة هي الکلمة يف ّ
 )41کــا يقــول الفيلســوف األملــاين فتجنشــتاين«ال
تبحث عن الکلمة بل إبحث عن استعاملها» (املصدر
نفســه.)41 :2013 ،
فعــاد ًة مــا يســأل املتعلّــم عــن معنــی کلمــة فيضطـ ّر
إلــی التّســاؤل عــن ســیاقها الّــذي وردت فيــه و يف
هــذا الصــد يقــول «بییــر غــرو»« :إ ّن الغمــوض الّــذي
يلـ ّـف العالمــة املتع ـ ّددة الداللــة يــزول حــن توضــع يف
ســیاقها» (اوشــان ،علــی آیــت200 ،م .)39 ،فعلــی
سبیل املثال تتح ّدد داللة الفعل«طيل» يف العبارات
الســياقات الّتــي تــرد فيهــا:
التاليــة حســب ّ
•طلی اليش بکذا ...أي :دهنه
الليل األفق أي :غشاه بظلمة
ُ
•طلی
•طلی فالناً أي :شتمه
سه(دراج2003 ،م،
الظبي
•طلی
الفرس :ربطه و َحبَ َ
َ
ُ
 .)97أو البنيــة املورفولوج ّيــة ل ـ «راح» إختلــف
ين إلــی آخــر:
مدلولهــا مــن ســياقٍ لســا ّ
ذهب
•راح إلی الجمعة :أي
َ
•راحــت املاشــية :رجعــت عشـ ّية إذا کانــت رسحــت
أو ســامت صباحاً.
•راح ال ّرجل رواحاً :مات
•جدي ٌر بالذکر أ ّن قصدنا بالســیاق البنيات الرتکيبيّة
الّتــي تــرد فيهــا؛ مثــل:
•رضب زي ٌد عمرا ً.
•رضب زي ٌد الس ّک َة
رضب زي ٌد موعدا ً
•
َ
ال ميکــن القــول إ ّن فعــل «رضب» لــه أ کــر مــن
استعامل ،بل نقول بأ ّن ما ّدة «رضب» کمدخلٍ
معجمي
ّ
ـکل
ترکيبـ ّـي ( )Enter lexicalلــه أکــر مــن ترکيــب ،فـ ّ
تأليفــه ( )combinatoireلهــا خصائصهــا الرتکيب ّيــة

«التوزيع ّيــة و التحويل ّيــة» املختلفــة .فــ«رضب» وحدها
ال معنی لها إنّ ا معناها يتح ّدد حسب السياق الّذي
تــرد فيــه.
لقد شاهدت بأم عیونی کثیرا ً من متعلّمي اللغات
األجنب ّيــة والس ـ ّيام اللغــة العرب ّيــة ميســکون باملعاجــم
و ينتقــون منهــا کلــات عشــوائيّة لحفظهــا؛ و يغفلــون
مختلــف األمنــاط املقام ّيــة ،و ربِ ــا يقعــون يف خطــأ،
ـکل کلمــة يف اللغــة حيــاة ،فالکلمــة الّتــي
ذلــک أل ّن لـ ّ
ربــا فقــدت حياتهــا
کانــت لهــا حيــاة قبــل ألــف ســنةّ ،
اآلن ،فهنــاک کلــات ال تســتغمل يف حياتنــا الحال ّيــة،
و مــن الخطــأ أن يحفظهــا الطالــب ،ألنّهــا أشــبه مــا تکــون
بــاألوراق املي ــة الصفــراء ،و قــد ســقطت مــن غصــون
شــجرة خــراء .مــا فائــدة أن يحفــظ الطالــب کلــات
کالشمردل ،القذعمل ،الحيزبون و ...و قد تستعملفي
زمــنٍ بعيـ ٍـد ولّــی( .صیــادی نجــاد1391 ،ش )19 ،و يف
الحقيقــة يقومــون بحفــظ کلــات عــن ظهــر قلــب بینــا
هــي ال تســتعمل منهــا الیــوم يف اللّغــة العلم ّيــة و الکثیــر
هو ما تضمره بطون القوامیس و املعجامت ،ينتظرون
طبقــة مــن الکتّــاب و اللغويــن ينفضــون عنهــا الـ ّـراب.
يف هذا املقام نذکر رضوب الســیاق اللغوي و دورها
يف تعليــم اللغــة العربيّــة لغطــر ال ّناطقــن بهــا.
ّ
اللغوي /التضام ()collocation
 - 5.1التصاحب

إ ّن املعنــی الــذي يعـ ّـر عنــه املتکلّــم محکــو ٌم بنــو ٍع آخــر
مــن العالقــات يُسـ ّمی العالقــات اإلئتالف ّيــة ،و يسـ ّميها
دوسوســور بالعالقــات الرتابطيّــة (.)associative
عندمــا يريــد املتکلّــم أن يشــیر إلــی تنفيــذ حکــم اإلعــدام
يف شـ ٍ
ب
ـخص مــا بقطــع رقبتــه بإمکانــه أن يقــولُ :
«ض َ
ِب جي ـ ُده»
ُع ُن ُقــه» مث ـاً ،ولکــن ليــس لــه أن يقــولُ :
«ض َ
مث ـاً علــی ال ّرغــم مــن الــرادف اإلدراکــي بــن الکلمتــن
«عنــق» و «جيــد»؛ و الســبب هــو أ ّن اإلئتــاف بــن
الجيد ،و الرضب غري مألوف يف العرب ّية عاد ًة (محمد
يونــس2004 ،م)21 ،

مــا الکلــات ال ــتي دامئـاً مانتصاحــب مــع کلمــة مــا؟
و هــذا مــا يطلــق عليــه دراســة التصاحبــات اللغويّــة بــن
ـوي فــرث (  )firthکا نــت
الکلــات .فالعــامل الغـ ّ
لــه مقولــة شــهرية هــي «معــاين لکلــات ال تفهــم ّإل
مــن خــال التصاحبــات» و املقصــود بذلــک هــو أ ّن
املعنــي املختلفــة لکلمــة مــا ال ميکــن متييزهــا ّإل مــن
خــال التصاحبــات ا لّتــي تضهــر مــع تلــک الکلمــة»
(خوانــغ تشــانغ نینــغ ،لــی جــوان تــزی2016 ،م)316 ،
يظهر التصاحب الغوی باعتباره أه ّم الظواهر الواجب
دراستها لخدمة مجاالت تعليم اللغة العرب ّية للناطقني
بغريهــا.
فلــاذا نقــول «يرتــدي مالبــس» و «یضــع ق ّبعــة» يف
ن أنّــه ال ميکننــا أن نقــول «يضــع مالبــس» و «یرتــدي
حـ ٍ
ق ّبعــة»( .خوانــغ تشــانغ نینــغ ،لــی جــوان تــزی2016 ،م،
.)321
إ ّن بعض الوحدات املعجميّة تتوارد بعض طوائفها
مع بعض ،و تتنافر مع أخری ،و قد أورد «متام حسان»
بعضاً من هذه األمثلة حيث يقول« :إ ّن کلمة «جاللة»
تتــوارد باإلضافــة مــع کلمــة واحــدة هــي (امللــک) ،و أ ّن
کلمــة «الص ّديــق» تتــوارد بالوصف ّيــة مــع کلــات مثــل
يف» و «الحميــم» و أ ّن کلمــة «دجلــة» تــرد بواســطة
«الــو ّ
العطــف مــع کلمــة «الفــرات» ،و أ ّن کلمــة «الطّــواف»
الســعي يکــون
تتــوارد مــع کلمــة «حــول الکعبــة» ،کــا أ ّن ّ
بــن «الصفــا و املروة»(محمــد صالــح.)32 :2010 ،
ننتهــز الفرصــة هنــا و نــأيت ببعــض املتصاحبــات
اللفظ ّية الشائعة للناطقني بغري العرب ّية و نص ّنف هذه
األلفــاظ إلــی صنفــن:
يف هــا
الصنــف األ ّول :ترکيـ ٌ
ـب وصفـ ٌّـي و ا ضــا ٌّ
يتک ّونــان مــن اســمني أحدهــا موصـ ٌ
ـوف و اآلخــر صفـةٌ،
ٌ
قارس
مضاف و اآلخر مضاف إلية مثل بر ٌد
أو أحدهام
ٌ
و يکــر عــاد ًة اســتعاملها مع ـاً بحيــث ال يــکاد يســتعمل
العــرب کلمــة (قــارس) مث ـاً إلّ مــع کلمــة (بــرد) ،و وال
يــکادون يســتعملون کلمــة (شــاه ُد) إلّ مــع (عيــانٍ ) و
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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نســتعمل عبــارة (مل ينبــس ببنــت شــفة) بالنفــی دامئ ـاً
وال نقول(نبــس ببنــت شــفة) .نــأيت ببضعــة أمثلــة يف
ســیاق الجملــة ليســاعد املتعلّــم علــی فهــم العبــارة
ضمــن الســیاق:
وصفي:
ترکيب
ٌّ
ُ
• ّ
بالسعــة القصــوی (طلــب الرئيــس مــن موظّفــه
الحضــو َر بالرسعــة القصــوی)
ٌ
ٌ
س ـ ُّن أن يدعــو املؤمــن يف صالتــه
•دعــاء مأثــور (يُ َ
بال ّدعــاء املأثــور)
ٌ
ٌ
•رحلــة ممتعــة (ســنقوم برحل ـ ٍة ممتع ـ ٍة يف الصيــف
القــادم)
يف:
ٌ
ترکيب اضا ٌّ
ّ
•ريعــان الشــباب (حصلــت علــی رخصــة القيــادة يف
ريعــان الشّ ــباب)
•ســکرات المــوت (دخــل الرجــل علــی ا ّمــه و هــي
تعــاين مــن َســکرات املـ ِ
ـوت)
•طرفـ َـة عـ ي ن
ـ� (عندمــا کنــت أمــي يف الشــارع مــع
ٍ
ن
أرسيت مل أســتطع أن أغفــل عــن أطفــايل طرفـ َة عـ ٍ
بســبب ال ّزحــام).
ين :فعـ ٌـل و اس ـ ٌم ،و هــو يتألّــف مــن
الصنــف الثــا ّ
فعــلٍ يکــر اســتعامله مــع اســم بحيــث يعطــی الــکالم
رونقـاً خاصـاً يـ ّ
يب
يب ،أو غــر عــر ّ
ـدل علــی أ ّن املتکلّــم عــر ّ
و لک ّنــه تعلّــم العربيّــة و صــار يتحـ ّدث بهــا کــا يتتحـ ّدث
بهــا أبناؤهــا ،فلدينــا مث ـاً تعبیــر (عقــد اجتام ع ـاً)،
فکلمــة (عقــد) تســتعمل يف األصــل للعقــود کالــزواج
و البيــع و غريهــا ،فلــو تعلّــم الطالــب کلمــة (عقــد)
ـب عليــه أن طجمــع بيتهــا
و کلمــة (اجتــاع) يصعـ ُ
دون أن يُعلّــم أ ّن العــرب يســتعملون کلمــة (عقــد) مــع
(اجتــاع) فيقولون(عقــد اجتامع ـاً)؛ ألنّــه لــن يُــدرک
اللغوي وجه الرتابط بني الکلمتني ،و إنّ ا يقول:
بخلفه
ّ
(فعــل اجتامعـاً) ،و بهــذا يُعــرف أ ّن هــذا املتکلّــم ليــس
يب (راجــع :الخلــف .)6 :2015 :إليــک بعــض هــذه
بعــر ّ
األمثلــة:
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•لـ َّـم شـ َ
ـمل
ـمل (فعــل ال ّرجــل مــا بوســعه أن يَلُ ـ َّم شـ َ
أرستــه)
ً
ـرت
•اســتماح عــذرا (اســتمحت أ ّمــي عــذرا ً ألنّنــي قـ ّ
يف حقّها بســبب کرثة مشــاغيل)
ً
•خـ ّـر رصيعــا (أطلــق الرشطـ ُّـي ال ّنــار علــی اللــص فخـ ّر
رصيعاً)
جدیــر بالذکــر أن الســیاق اللغــوی لــدی «فــرث»
علــی املســتویین :التســاوي و التســاوق .الســیاق
التساوي هو الرتابط الطبيعي األفقي مابني الکلامت.
و ميکــن لنــا أن نس ـ ّميه «عالقــة ائتالف ّيــة» .ا ّمــا الســیاق
التســاوق فهــو شــبيه بالتســاوي مــن حيــث االســتواء
األفقــي للرتاکيــب فالفعــل (القــی) مثــا ميکــن أن
يتســاوق مــع األلفــاظ و العنــارص التاليــة:
ً
•ألـ قـی بيانــا (بعــد أنتهــاء املؤمتــر ألـ قـی عميــد الکليّــة
البيــان الختامــي).
ً
ً
•ألـ قـی ِخطابــا (ألـ قـی زعيــم الحــزب ِخطابــا رشح فيــه
خطّتــه لإلنتخابــات القادمــة)
•ألـ قـی القبــض (ألقــت الرشطــة القبــض علــی اللــص
عندمــا حــاول الهــرب مــن املحلّــة).
ّ
•أل�ق اللوم (ألقی أنصار الحزب اللّو َم علی مرشّ حهم
بسبب فشله يف اإلنتخابات)
َّ
•ألـ قـی مسـ ّ
ـؤولية (ألـ قـی القائــد مســؤولية الفســاد
علــی املــدراء).
ً
ُ
ق
•ألـ قـی نظــرة (طلــب زميــي مــن البائــع أن يلـ ي نظــرة
علــی الکتــاب قبــل رشائــه).
هنــاک عالقــات متن ّوعــة اخریبــن هــذه الکلــات
املتصاحبــة و املتــواردة؛ نذکــر فيــا يــي انواعهــا:
ا ّوال التضــاد :کلّــا کان حــا ّدا (غــر متــد ّرج) کان
أکــر قــدرة علــی الرتســيخ يف ذهــن متعلّــم اللغــة؛ مثــل:
ُ
اللّــه يميــت و ُيحـ ي يـ� /و خلقناکــم مــن ذکـ ٍـر أو أنـ ثـی /
ال تکــن رطبــا فتعــر و ال یابســا فتکــر
و يتعرف أیضا املتعلم علی أنواع أخری من التضاد
يس ّمی العکس أو التضاد اإلتجاهي املثل:

العکس

باع  /اشرتی  /زوج  /زوجة

التضاد اإلتجاهي

اعلی /اسفل  /یصل /یغادر/
يأيت /يذهب

ٌ
ثانيا :التنافر و هو مرتبط بالرتبة

مالزم  /رائد /مق ّدم /عقيد/
عميد /لواء

و يمكن كذلك مرتبط باأللوان

...أحمر /أخرض /أصفر /أبيض

كذلك مرتبط بالزمن و الفصول مثل

عام  /الشهر  /الحول /الحجة
الخريف /الصیف /الشتاء

ً
ّ
بالكل
ثالثا :عالقة الجزء
يف املحادثــات التّــي تــدور بــن الشــخصني ليــس
شــعور املت ّکلــم يتّجــه نحــو اعتبــار احــد املتقابلــن يف
ـلبي
التضــاد ذا معنــی إيجــايب و اآلخــر ذا معنــی سـ ّ
فحســب بــل يتجــه شــعور املخاطَــب يتجــه نحوهــا.
و مــا إن أصابــت أذن اإلنســان أح ـ ُد املتقابلــن حتــي
يبــادر إ لــی ذهنــه معنــی مضــا ّد ه .و هکــذا األلفــاظ
املتصاحبةتســاعد املتعلّـ َم يف إثــراء ذخريتــه اللغويّــة.
 - 5.2ت
ال�ادف

الــرادف هــو األلفــاظ املفــردة ال ّدالــة علــی شــیء واحــد
باعتبــار وا حــد .وهــو يتيــح ألفــراد الجام عــة اللغو يّــة
الواحدة استخدا َم ألفاظ املجال الداليل کمرتادفات
يحل بعضُ ها مکان ٍ
بعض ،و إمکان ّية التعويض هذه من
ّ
شــأنها أن مت ّکــن املتکلّــم مــن اختيــار و انتقــاء األلفــاظ
املالمئة للتعبري املقصود و الهدف املرغوب فيه أثناء
الخطــاب ،فهــو يســتحرض ذهنيّــا مجموعــة مــن األلفــاظ
الدا لــة علــی معنــی وا حــد ،ولکــن عنــد اإلســتعامل
التخاطبي يفرض واحدا ً منها البقيّة قياسا مبقتضيات
الخطــاب و الســیاق املحيط(حمــدي منصــور:2016 ،
 )82علــی ســبیل املثــال:
«اهت ّز» « /ارتعد»« /ارتجف» افعال تفيد املعنی

عالقة اليد بالجسم عالقة
العجلة بالسيارة
العــا ّم «تح ـ ّرک حرکــة رسيعــة مــر ّد دة» ولکــن هــذاه
األفعــال تــأيت مــع أحــوال أو الفــاظ متييــز مختلفــة:
•جاء يهت ّز طرباً
•رأيته يرتجف خوفاً ،أو من الربد
•رأيته يرتعد بردا ً ،أوخوفاً
وقد تحذف هذه املفردات املميّزه لسبب الحرکة
املرتددة و تبقی معانيها مالزمة لهذه األفعال:
وجدته يرتجف (خائفاً ،أو بردا ً)
•قام مرتعدا ً
•قام يهت ّز(راجع :الخامش)60-59 :1428 ،
هنــاک عالقــة قو يّــة بــن ا لــرادف و الســیاق
أل ّن للســیاق دورا ً مه ـاً يف بيــان الدال لــة املرج ـ ّوة
مــن الکلــات املرتاد فــة ،فهــي قــد تلــح يف ســیاقٍ
و ال تصلــح يف ســیاقٍ آخــر .يع ـ ّرف اوملــان الــرادف
بقوله«املرتادفات من ألفاظ متح ّددة املعنی .و قابلة
أي سياق»(املحامديّة:2013 :
للتبادل فيام ّبينها يف ّ
ّب
 .)74يکون الحدیث يف املدرسة السياق ّية عن مرک ٍ
مــن اللفــظ و املعنــی يف عالقتــه بغــره مــن املرکبــات
الّتــي ميکــن أن تحـ ّـل محلّــه يف نفــس الســياق .و بــرز مــا
يس ـ ّميه «فــرث» بالتوزيــع الســياقي ( contextual
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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 )distributionاملحکــوم مبنهــج إبــدال (mothod

 )of substitutionلکلــات أخــری ميکــن أن تحـ ّـل
محلّهــا يف ذات الســياق ،و يتح ـ ّدد معناهــا مبقــدار
مــا يحدثــه هــذا املعنــی مــن تغيــر( .مح ّمــد يونــس،
.)106 :2004
 - 5.3منهج مأل الفراغ
هــذا مــن اآلليــات التــي لــه عالقــة بالقــراءة و فهمهــا.
حصــة
علــی اســاس هــذا املنهــج يأخــذ املــد ّرس يف ّ
التعبــر الشــفوي و التحر يــري فقــر ًة قبــل أن قرأهــا
املتعلّمــون و يحــذف منهــا بعــض الکلــات الّتــي لهــا
دالل ـ ٌة و يطلــب مــن الطلبــة أن يقرؤهــا قــراءة صامت ـ ًة
أو جهــر ًة و يقومــون مبــلء الفراغــات .و هــذا النــوع مــن
اآلليــات ال تختــر الذاکــرة فقــط ،و إنّ ــا ليتأکّــد املــد ّرس
من قدرة الطالب علی استخدام آلية السیاق اللغوي
يف وضــع الوحــدة املناســبة ،و لتحقيــق هــذا الهــدف
ينبغــي أعطــاء الوقــت الــکايف للطالــب ليقــرء قــراءة
تســمح لــه بالوصــول إلــی املعنــی (راجــع :بــن ســايس،
.)80 :2011
ال يفوتنــی أن أشــیر إلــی أ ّن طــول الســياق يعتــر أحــد
املتغـ ّـرات الّتــي يُطلــب مــن املســتخدمت تحديدهــا،
غالبـاً مــا يتـ ّم تحديــد الســياق يف اللغــة اإلنجليزيّــة بأربــع
کلــات قبــل کلمــة موضــع البحــث و بعدهــا .فالســياق
ـؤشات املعنــی لهــذه
املصاحــب للکلمــة هــو أحــد مـ ّ
الکلمة(خوانــغ تشــانغ نینــغ ،لــی جــوان تــزی2016 ،م،
.)321
ّ
الذاتية
 - 5.4منهج دائرة األسئلة

األســئلة الذاتيّــة وســيل ٌة ف ّعال ـ ٌة لزيــادة الفهــم ،والقــدرة
علــی التعلّــم عنــد الطلبــة يف مختلــف املرا حــل
الدراس ـ ّية ،فعندمــا يح ـ ّدد الطلبــة األســئلة يتعلّمــون
بنح ـ ٍو أفضــل مـ ّـا لــو أجابــوا عــن أســئلة تق ـ ّدم لهــم مــن
املــد ّرس إذ وجــد إ ّن األســئلة الّتــي ينتجهــا الطالــب تثــر
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جههــا املــد ّرس و
الدافع ّيــة بنحـ ٍو أکــر مــن تلــک الّتــي يو ّ
أســئلة الطالــب الذاتيّــة أکــر ثباتـاً يف الذاکــرة ،و ميکــن
اســرجاعها يف املواقــف الح ّيــة بنحـ ٍو أفضــل ،و قــد عــزا
الکثري من الباحثني إ ّن الطالب يف عمليّة إنتاج األسئلة
يکــون متعلّ ـاً أيجاب ّي ـاً يلحــظ املشــکلة ،و يبحــث عــن
حـ ٍّـل لهــا ،و بالنتيجــة تصبــح خــرة عمليّــة ميارســها بدافـعٍ
ي ،و ليــس بتأث ـرٍ خارجـ ٍّـي ،و مثــل هــذه الخــرات
داخ ـ ٍّ
مــن الصعــب نســيانها بســهول ٍة ،و يســتطيع املتعلّــم أن
يوظّــف املعلومــات فيــا يحتاجــه يف التّعبــر( .علــی
زایــر و ســاء ترکــي2015 ،م.)376 -375 :
الطالــب بعــد أن قــرأ النــص قــراءة جهــرة يعطيــه
س الوقــت الــکايف ليطــرح أســئلةخط ّية19أو غــر
املــد ّر ُ
خطّيّ ـ ٍة  .20األســئلة خطيّــة تتطلّــب اســتخراج معلومــة
بســيطة و واضحــة يف ال ّنــص .واألســئلة غــر لخطّ ّيــة
تدفــع الطالــب إلــی أن يتنــاول ال ّنــص تنــاوالً کل ّي ـاً حتّــی
ـص املختلفــة .بنــا ًء علــی هــذا أ ّن
يربــط بــن نواحــي ال ّنـ ّ
سیاق الجملة يع ّد من أکرث السیاقات املستعملة يف
األنشــطة اللغويّــة لــدی املتعلّــم.
فالســياق اللغــوي مــن خــال التقنيــات ســالفة
21
الذکــر يتجلّــی يف الشــکلني اآلتيــن :ســياق الجملــة
أو ســیاق ال ّنــص .22و يف األخــر نتط ـ ّرق إلــی احــدی
املناهــج األخــری تنــدرج تحــت ســیاق الجملــة تس ـ ِّمی
بتلخيــص الفقــرة.
 19يحصــل املتعلّــم علــی اجابتهــا بتت ّبــع ال ّنــص تت ّبعـاً خط ّياً(ابــن
ساســی)80 :2011 ،
 20تدفــع الطالــب إلــی ســتغالل املعطيــات اللغويّــة املوجــودة
يف ال ّنص حتب یبنی جواباً عن هذه األسئلة و هو حصيلة
الرتکيب(املصــدر نفســه.)80 :2011 ،

 21هــو الّــذي يراعــي فيــه انتقــاء األلفــاظ بشــکلٍ وظيفـ ّـي محرتمــا
الســياق.
 22و هــو ترتيــب األفــکار و الرتاکيــب يکــون بــأدوات ربــط ســياق ّية
يف إطــار ال ّنــص.

 - 5.5منهج تلخيص 23الفقرة
التلخيــص لغـ ًة هــو االختصــار ،والتقريــب (ابــن منظــور،
دون تاریــخ :ذيــل مــا ّدة لخــص) واصطالح ـاً هــو إعــادة
كتابــة بحـ ٍ
قص ـ ٍة باالختصــار
ـث أو كتـ ٍ
ـاب أو مقال ـ ٍة أو ّ
وبكلـ ٍ
ـات أقـ ّـل ،بحيــثُ ال يختـ ّـل فهــم املــرا ِد (الصيفــي،
دون تاريــخ.)229 :
بعــد أن قــرأ الطا لــب الفقــر َة قــراء ًة ج ّيــد ًة یقــوم
بتلخيــص الفقــر ِة هکــذا:
 1عليــه أن يحصــل عــى مفتــاح الفقــرة ،يكــون عنــوا ُن
ـاح التلخيــص .يســتطيع الطالــب أن
الفقــرة مفتـ َ
يختار عنوا َن الفقرة من الجملة املحورية يف بداية
الفقــرة ،ويجــد فيهــا الفکــرة ال ّرئيس ـ ّية.
 2أن يختــار الجمــل ذات العالقــة القويّــة بالعنــوان أو
بالجملــة الرئيس ـ ّية.
نفسه يف داخل البحث.
 3أن ال يُدخل امللخ ُ
ِّص َ
 4أن يعيــد املل ّخــص صيا غــة األفــکار األسا س ـيّة،
بعــد حــذف األلفــاظ والجمــل املرتادفــة ،وکذلــک
الحشو واملک ّرر من األلفاظ والعبارات .فالتلخيص
ال يــدرج فيــه غالب ـاً التمثيــل والتوضيــح واألد لــة
ي.
والشــواهد املوجــودة يف النــص األص ـ ّ
 5أن ال يغـ ّـر املل ِّخــص ألفــا َ
جملَــه ق ـ ْدر
ظ الكاتــب و ُ
اإلمــكان ،إال لــرورة مل ّحــة.
 6أن يکون حجم التلخيص بالنسبة للحجم األسايس
للفقــرة يف حدودربعــه تقريب ـاً.
التلخيــص ين ّمــي يف الطا لــب القــراءة النا قــدة
و يســاعده عــى متييــز األفــكار الرئيس ـ ّية مــن األفــكار
 23الفــرق بــن التلخيــص ،والخالصــة ،أن التلخيــص قائــم عــى
االيجــاز واالختصــار مــع وضــوح الفكــرة .والخالصــة هــي
اســتخراج جوهــر الفكــرة بأقــل عــدد الكلــات ،فهــي أكــر
تركيــزا ً مــن التلخيــص ،و التلخيــص قــد يطــول بحســب طــول
املل ّخــص ،أمــا الخالصــة فــا تتجــاوز يف الغالــب فقــرة أو
فقرتــن إذا كان املل ّخــص طويـاً( .امليــداين ،ا1996م،1 :
)536

الثانويّــة .ومينحــه الثقــة يف النفــس؛ ألنــه يعتمــد عــى
الفــرد والجهــد الشــخيص .هنــا نذکــر مثــاالً:
تعصبــه لنشــأته القرويّــة ،کثــر
«کان التلمي ـ ُذ علــی ّ
اإلناقة ،يلبس کأحسن واحد من أبناء املدينة ،و يُعنی
کل العناية مخاف ًة أن يعيبوا عليه أمرا ً فينسبونه
مبظهره ّ
القروي»(صیادی نجاد1391 ،ش.)75:
إلی أصله
ّ
التلخيص النموذجي:
«کان التلميــذ بالــغ اإلهتــام مبظهــره».أو «کان
التلميــذ يبا لــغ يف االهتــام مبظهــره».

غ� اللغوي
 - 6السياق ي
ميثّــل الســیاق غــر اللغــوي مجمو عــة الظــروف
و املالبســات الّتــي يت ـ ّم فيهــا التوا صــل بــن طــريف
الخطــاب ،فهــو جملــة العنــارص املک ِّونــة للموقــف
الکالمــي ،و مــن هــذه العنــارص شــخصيّة املتکلّــم و
يف ...و بيــان مــا لذلــک
ّ
الســامع ،و تکوينهــا الثّقــا ّ
مــن عالقــة بالســلوک اللغــوي ،و العوامــل و الظواهــر
اإلجتامع ّيــة ذات العالقــة باللّغــة و الســلوک اللغــوي
ملــن يشــارک يف املوقــف الکالمـ ّـي .کــا تشــمل هــذه
العنــارص حــرکات و إ ميــاءات املتکلّــم للتنغيــم يف
مقاطــع مح ـ ّددة أثنــاء الخطــاب ،و يضــاف لهــا أيضــا
بعــض العالمــات الســيميائيّة املســتقلّة عــن اللّغــة
کل هــذا التن ـ ّوع غــر
الصــورّ .
الطبيع ّيــة مثــل األلــوان و ّ
اللّغــوي يدخــل يف بنــاء اســراتيجيّة الخطــاب لــدی
املتکلّــم ،ألنّهــذه العنــارص تشــهم يف ابــراز مقاصــده
لــدی املتلقّي(حمــدي منصــور2016 ،م.)84 :إ ّن
الســیاق غــر اللغــوي يشــتمل علــی:
ف
الثقا� ()context of culture
 - 6.1السیاق
ي
اإلجتماع
ي
رح
إ ّن اللّغــة ظاهــرة ثقاف ّيــة و لســنا مبخطئــن ندمــا نـ ّ
بــأ ّن عالقــة الثقافــة باللّغــة مبثابــة عالقــة الـ ّروح بالجســد.
روح ،و اللّغــة جس ـ ٌد ،فــا ميکــن اســتغناء
فالثّقافــة ٌ
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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أحدهــا عــن اآلخــر؛ مادامــت الثّقافــة ثقاف ـةً ،واللّغ ـ ُة
لُغ ـ ًة يف مفهومهــا باإلصالــة.
يف « جــون
أ ّول مــن بــدأ و ض ـ َع ّ
الســياق الثقــا ّ
ليونز»24الربيطاين(حميــد خضـ ّـر 2014 ،م.)28 :إ ّن
الثقافــات املختلفــة لديهــا أنظمــة مختلفــة للمعنــی،
و أ ّن هــذا اإلختــاف يربــک املتعلّمــون الّذيــن ينتمــون
إلــی ثقافــات مغايــرة و يــؤ ّدي إلــی صعوبــة فهــم بعضهــم
البعــض .إ ّن املتعلّــم عندمــا يتعلّــم اللّغــة ال يتعلّمهــا
مــن حيــث إنّهــا مفــرداتٌ و تراکيــب لغويّــة صحيحــة
مــن ال ّناحيــة اللغويّــة فقــط و لک ّنهــا مفــردات و تراکيــب
تتفــق مــع ثقافــة املجتمــع الّــذي يعيــش فيــه (کريــم
زکــي .)77 :2010 ،فالعــريب إن قــال« :اســو ّد وجهــه
حســدا» و املتحدث األنجليزي يقول هکذا “Green
 ”with envyأي أخــر مــن الحســد و علــی متکلّــم
اللغــة العرب ّيــة أن يهت ـ ّم مبســتوی الطبقــات الّتــي يريــد
التح ـ ّد ث معهــم .اذا يخا طــب الطبقــة اإلجتامعيّــة
املث ّقفــة املتم ّيــزة فيم ّکــن مــن اســتخدام کلمــة «عقيلة»
أو «مدام» للداللة علی «االمرأة» علی حني يســتخدم
کلمــة «مــرة» للداللــة علیهــا إذا يخاطــب الطبقــة العاديّة
مــن املجتمــع.
ال يخفی علینا أ ّن البيئة تنعکس بوضوح علی تعبري
الصحــراء و الحــرارة ،يبحــث دومـاً
يب بحکــم ّ
الفــرد ،فالعــر ّ
ـيعب عــن
عــن يشء مــن الــرودة لينتعــش ،و لهــذا سـ ّ
الســارة بقولــه “ :هــذا الخــر قــد أثلــج صــدري”،
األنبــاء ّ
ـي بحکــم جـ ّوه البــارد فهــو يف بحــث دائــمٍ
بیــد أ«ّ الفرنـ ّ
يعب عن ذات العبارة
عن الدفء و الحرارةّ ،
مم يجعله ّ
بـ.»Une nouvelle qui rechauffe le coeur« :
(مرابــط2009 ،م)25 :
األنرثوبولوجيي أ ّن صعوبة تعلّم اللّغة األجنب ّية
یری
ّ
 24مــن أه ـ ّم اللغويــن املعارصيــن يف بريطانيــا اشــتهر بعــد ٍد
مــن الکتــب يف مقدّمتهــا :علــم اللغــة الرتکيــب 1963م ،و
علــم اللغــة النظــري 1968م ،و آفــاق جديــدة يف علــم اللغــة
1970م ،غلــم الداللــة 1977م ،اللغــة و علــم اللغــة 1981م.
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يعود يف املقام األ ّول إلی اإلختالف الثقايف بني اللّغة
األ ّم للشّ خص و اللغة األجنبيّة الّتي يري ُد أن يتعلّمها ،و
ترتبط درجة اتقانه لهامبدی معرفته لثقافة هذه الّلغة،
کام أ ّن فهمه مثالً لقصيدة شعريّة أو أغنية موسيقيّة ال
يعتمــد فقــط علــی معرفتــه للمفــردات و التعبــرات ،بــل
يتوقّف علی ما يعرفه عن ثقافة املجتمع الّذي تنتمي
إليــه هــذه القصيــدة أو األغنيــة( .کريــم زکــی:2010 ،
)77بنــا ًء علــی هــذا يجــب أن تتّفــق قــدرات املتعلّــم
اللغويّــة مــع األمنــاط أو الســات الثقافيّــة الّتــي تنتمــي
إلی مجتمع اللغة الهدف ،أل ّن هذا يعترب جزء ًآ ال يتج ّزأ
مــن قدرتــه علــی اســتخدام اللّغــة و غريهــا مــن وســائل
التّعبــر يف املواقــف التواصل ّيــة ،ومنهنــا کانــت أهم ّيــة
الوســط الثقــايف يف تعليــم اللغــة األجنبيّــة مــن ناحيــة،
و صعوبــة تعلّــم لغــة أج ّن ّيــة بعيــدة عــن ثقافــة اللغــة األ ّم
مــن ناحيــة أخری(املصــدر نفســه .)77 :2010 ،ننتهــز
الفرصة و نذکر مثالني علی سبیل املثال و ال الحرص؛
مســألة العبــارات و الجمــل املســتخدمة يف
املقابــات تع ـ ّد احــدی العنــارص الثقافيّــة يف إطــار
العالقــات اإلجتامعيــة ألبنــاء اللغــة الوا حــدة ،علــی
سیبیل املثال أبناء العرب يف املقابالت يستخدمون
«الســام عليکــم» يف بدايــة الــکالم و نهایتــه ،بينــا أنّنــا
اإليرانيــن نســتعمل «الســام عليکــم» يف بدايــة کالمنــا
حينــا نلتقــي بشــخص آخــر .بنــاء علــی هــذا تُســتعمل
«الســام عليکــم» يف اللغــة و الثقافــة العرب ّيــة مبعنــی
«مرحبــا» و «يف رعايــة اللــه».
الشخص اإلنجليزي قد یستهجن أسلوب األملاين
الّذي ِيبدأ معه الحديث قائالً:
Excuse me, Please, may I ask you whether you
aye here

(املصــدر نفســه )78 :2010 ،أي ،أرجــو املعــذرة،
من فضلک ،هل يل أن أسألک إذا کنت وحدک هنا.
إ ّن صــدر الجملــة  Excuse me , Pleaseال
یســتخدمه اإلنجليــزي فقــط مثــل هــذا املوقــف ،و

إنّ ــا يســتخدمه حينــا يطلــب املســاعدة مــن غــره أو
يطلــب أداء خدمــة معيّنــة ،کــا نجــد اســتهالل اللقــاء
بالتعبــر  hello, wellمــع شــخص ال تعرفــه و تلتقــي
به أل ّول م ّرة يع ّد أمرا ً غري مقبول أيضاً (املصدر نفسه،
)78 :2010
بنــاء علــی هــذا أنّنــا کمتعلّــم اللغــة العربيّــة يف
مســیس الحا جــة إلــی أن نعــرف عــادات العــرب يف
اســتخدام الســلوکيات غــر اللفظ ّيــة يف التواصــل حتــی
ٌ
ري
نصبح قادرين علی التّحاور معهم .يوجد
اختالف کب ٌ
يف اســتخدام ســلوک ّيات التّواصــل غــر اللفظ ّيــة بــن
الثقافــات املختلفــة و يف دالالت هــذه الســلوکيّات و
تأويلها .و يؤ ّدي هذا إلی وقوع أشکال منسوء التفاهم،
و أحياناً إلی انهيار التّواصل ذاته .من هذه السلوکيّات:
 .6.2يّ ز
الشخص ()proxemics
الح�
ي

إ ّن العــرب کشــعوب أمر يــکا الالتينيّــة ينــدرج ضمــن
مجموعـ�ات الثقافـ�ات عاليـ�ة التواصـ�ل(�higher con
 ،)tact culturesأبناء هذه اللغات يف موقف الحوار
ـدي مــن
عمومـاً مييلــون بشــکلٍ عــا ٍّم إلــی التّقــارب الجسـ ّ
ربــا إلــی ح ـ ّد التالمــس؛و يفضلــون
بعضهــم البعــضّ ،
وجــود مشــرات حس ـيّة بدرجــة أکــر مــن األفــراد الّذيــن
ينتمــون إلــی ثقافــات منخفضــة التواصــل (lower-
)contact cultures؛ ا مــا الغربيّــون بشــکل عــا ٍّم
مييلــون إلــی اإلحتفــاظ مبســافة مکان ّيــة بينهــم و بــن مــن
يتحــاورون معهــم ،أو يشــارکونهم نشــاطاً أجتامع ّيـ ًآ مــا .و
يف الحالتــن ميکــن أن يســاء فهــم ســلوک الطــرف األخــر
إذا کان الوعــي بهــذه املســافة غــر موجــود( .راجــع:
عبداللططــف)128 :2012 ،

ّ
ّ
.6.3
السلوكيات الجسدية ()kinesics

ـکل مجتم ـعٍ خصوصيّــة ثقافيّــة يف اإلشــارات
إ ّن لـ ّ
الجســديّة الّتــي يســتخدمها افــراده ،فاملجتمع ّيــات
اإلنســانيّة تشــرک جميعهــا يف ا ســتعامل إشــارات
جســم ّية واحــدة مثــل ه ـ ّز ال ـ ّرأس ،و الغمــز بالعــن ،و

رفــع الحاجبــن ،و تحريــک الشــفتني ،و التّعبــر باليــد
و األصابــعّ ،إل أنّهــا تختلــف يف فهــم دالالت و معــاين
هــذه اإلشــارات الجســم ّية ،إ ّن هـ ّز الـ ّرأس ميينـاً و يســارا ً
يشري دامئاً إلی داللة ال ّرفضّ ،إل أ ّن هذه اإلشارة تعني
املوافقة يف ٍ
بلد أوريب مثل بلغاريا أو بلد آسيوي مثل
الهند ،الباکستان کام نجد أيضاً اختالف املجتمعات
اإلنســان ّية يف اســتخدام اعضــاء الجســم للتعبــر عــن
بعــض املعــاين أو الــدالالت ،و مثــال ذلــک مــا نجــده
يف تبايــن أو اختــاف اإلشــارةالداللة علــی اإلعجــاب أو
يعب عن اعجابه برفع إصبع
ال ّدهشة ،فال ّرجل ال ّرويس ّ
ـي يصنــع بأصبعيــه
اإلبهــام إلــی اعلــی و ال ّرجــل الفرنـ ّ
السـ ّبابة و اإلبهــام دائــرة يضعهــا علــی شــفتيه مــع أصــدار
ٍ
تعبريي عن اإلستحسان ،ا ّما ال ّرجل يف الربازيل
صوت
ٍّ
يعـ ّـر عــن إعجابــه و دهشــته بإمســاک شــحمة األذن بــن
اصبعيــه الس ـ ّبابة و اإلبهــام .کذلــک يشــر اإلنجليــزي
إلــی التعظيــم و التوقــر برفــع القبعــة ولکــن هــذا عنــد
العــرب يعنــي التهديــد ،کــا جــاء يف خطبــة الحجــاج
يوســف الثقفــي حيــث کشــف العاممــة عــن رأســه و قــال
مستشــهدا ً بقــول الشــاعر:

ّ ُ
نأ� ب ن
ـا�
ا� جــــــا و طــــــاع الثنـــــ ي
َ
ن
ت
ـو�
مــــــی أضــــــع العمامــــــة تعرفـــــ ي

و مثــل ذلــک تختلــف التعبــرات املســتم ّدة مــن
اإلشــارات الجســديّة و أعضــاء الجســد يف معانيهــا بــن
ثقافـ ٍة و أخــری ،فمثـاً ال ميکننــا نقـ ُـل التعبــر اإلنجليــزي
« »High browإلــی العرب ّييــة نق ـاً حرف ّي ـاً ،فمعنــاه
يف :عالــی الحاجبــن ،ولکــن املعنــی املــراد بــه
الحــر ّ
عنــد املتح ـ ّدث باإلنجليزيّــة :رفيــع الثّقافــة .و إذا قلنــا
يف العربيّــة «علــی العــن و الـ ّرأس» فمعنــی ذلــک کــا
هــو معــروف للعــرب :اإلهتــام و التقديــر و التبجيــل و
ال ميکــن أن ننقلــه إلــی اإلنجليزيّــة مث ـاً بقولنــاon« :
 »my head and my eyesفلــن يفهــم املتح ـ ّدث
باإلنجليزيّــة إذا قلــت لــه هــذا( .راجــع :محمــد داود،
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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مــن الســلوکيّات الجســديّة املس ـبّبة للمشــکالت
يف التّواصــل بــن الثّقافــات حرکــة اليــد و ال ـ ّرأس .إ ّن
حرکــة ال ـ ّرأس مين ـ ًة و يســارا ً عالم ـ ٌة لل ّرفــض عنــد بعــض
ـن.
العــرب بينــا هــي عالمــة علــی التّوتّــر عنــد الربيطانيـ ّ
وقــد ذکــر بعــض الربيطانيــن الّذيــن اليعرفــون أ ّن هــذه
الحرکــة لهــا معنــی مختلـ ٍ
ـف عنــد العــرب ،أنّهــم يلجــأون
إلــی تغيــر موضــوع الــکالم حــن تصــدر هــذة الحرکــة مــن
يب الّــذي يتح ّدثــون إليــه؛ ظ ّن ـاً منهــم أ ّن موضــوع
العــر ّ
الــکالم الحــايل يس ـ ّبب لــه التوتّــر ،و أنّــه يرغــب يف
تغيريه(عبداللطيــف.)139 :2012 ،
ّ ف
 .6.4طرق أخذ الدور ي� الكالم ()Turn taking
البــر الّذيــن ينتمــون إلــی ثقافــات مختلفــة يتکلّمــون
ربــا کا نــت مســألة متــی و کيــف
بطــرق مختلفــة و ّ
ينتقــل الــکالم مــن شــخص إلــی آخــر مــن أبــرز الظواهــر
تأثّــرا ً بثقافــة املتکلّــم ،و مــن أکرثهــا تأثــرا يف انهيــار
التواصــل بــن الثقافــات .املحادثــة الغرب ّيــة تشــبه لعبــة
التنــس ،يقــوم شــخص بــرب الکــرة فري ّدهــا اآلخــر إليــه،
ـخص رأي ـاً فيشــتبک اآلخــر
و هکــذا دواليــک ،يطــرح شـ ٌ
معــه تفنيــدا ً أو رفضـاً أو موافقـ ًة مرشوطـةً ...الــخ .و إذا
کانــت املحادثــة بــن أکــر مــن شــخصني فــإ ّن األرسع
يف التقــاط الکــرة هــو األحـ ّـق برضبهــا؛ أی أ ّن توزيــع أدوار
الــکالم يتوقّــف علــی مهــارة املتکلّــم يف اقتنــاص الــکالم
و اإلحتفــاظ به.أ ّمــا املحادثــة اليابان ّيــة فهــي تشــبه لعبــة
البولينــج تنتظــر دورک يف الــکالم ،و هــو مــا يعتمــد علــی
أمــور مثــل سـ ّنک و مکانتــک اإلجتامع ّيــة و عالقتــک مــع
املتح ّدثــن و الســلطة الّتــي تحوزهــا ...الــخ .واألطــراف
األخــری يســمعون کالمــک دون أن يشــتبکوا معــه و
يناقشوه .وحني تنتهی من الکالم يبدأ شخص آخر يف
کالم جديد .توجد فروق بين ّية بني العرب أنفسهم يف
هذه املسألة .فأخذ الدور يف الکالم يف املجتمعات
التقليديّــة الريفيّــة أو البدويّــة يخضــع لقيــود و محـ ّددات
56

 نيقطانل ا ريغل ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت يف قایّسلا رود

صارمــة؛ فالصغــر ال يجــب أن يتکلّــم قبــل الکبــر،
و املــرأة ال طجــب أن تســبق ال ّرجــل بالــکالم ....الــخ
(املصــدر نفســه.)143 :2012 ،
�ف
 .6.5السیاق
النفس العاط ي
ي
هو الّذي يح ّدد درجة الق ّوة و الضّ عف يف اإلنفعال«.إ ّن
العــرب يســتخدمون العالمــات الصوتيّــة غــر اللغويّــة
ـن ،و أ ّن النــر العــايل اإلنفعــايل
بدرجــة أکــر مــن الغربيـ ّ
أم ـ ٌر طبيعـ ٌّـي بــن املتح ّدثــن بهــا .و يتبــع ذلــک بالقــول
بــأ ّن العــرب يتح ّدثــون بکثـرٍ مــن الضوضــاء و اإلنفعــال،
و أنّــه يغلــب عليهــم بالغــة التح ـ ّدي (rhetoric of
 )confrontationو اإلحتــداد و العدوان ّيــة اللفظ ّيــة،
حتّــی إ ّن بعــض العنــف اللغــوي قــد يحـ ّـل محـ ّـل العنــف
ربــا
الجســدي .و أخــرا ً يذکــر أ ّن کلــات «نعــم» و «ال» ّ
ال تعنــي نفــس الــيء يف اللّغــة العرب ّيــة .فنعــم تعنــي
وربــا تعنــي ال ،ا ّمــا کلمــة ال فنــادرا ً مــا تســتخدم
ربــاّ .
ّ
ألنّهــا قــد تکــون غــر مه ّذبــة يف إطــار الثقافــة العرب ّيــة و
ّب»( .املصدر
يستخدم تعبري إن شاء الله کبديلٍ مهذ ٍ
يب
نفسه.)91 :2012 ،ال يخفی علینا أ ّن املجتمع العر ّ
تهمــن عليــه القيــم الذکوريّــة مثــل الصالبــة و الجــزم
( )assertivenessو التنافسيّة و اإلنجازيّة و الطموح.
فقد اثبتت الدراسات أ ّن األفراد يف هذه املجتمعات
مييلــون الــی اســتخدام النــر العــايل ()intonation
بدرجــة أکــر مــن أفــراد املجتمعــات الّتــي يهمــن عليهــا
الطابــع األنثوي(املصــدر نفســه.)131 :2012 ،
المقام أو الموقف
 - 6.6السیاق
ي

هــو «اإلطــار الخارجـ ّـي الّــذي يحيــط باإلنتــاج الفعــي
ـوي؛ أي الح ّيــز اإلجتامعـ ّـي
للــکالم يف املجتمــع اللّغـ ّ
الّــذي ينتــج فيــه مدخــل معجمـ ّـي مــا ،و ميکــن منثّــل
لذلــک باملدخــل املعجمـ ّـي «عمليّــة» الّــذي يتغـ ّـر
يب بتغـ ّـر الســياق
ين العــر ّ
مدلولــه يف ال ّنظــام اللســا ّ
املوقفـ ّـي الّــذي يــرد فيــه ،فإجــراء العمليّــة يف ســياقٍ
موقفـ ّـي تعليمـ ّـي يعنــي أجــراء عمل ّيــة جراح ّيــة الســتئصال

ـکري
ورم أو غــره ،ا ّمــا إجــراؤه يف ســیاق املوقــف العسـ ّ
فيعنــي تنفيــذ خطّــة عســکر يّة معيّنــة (مختــار عمــر،
 .)69 :1983و کذلــک اختلــف معــاين «زراعــة» تبع ـاً
الختــاف املجــال الّــذي اســتعملت فيــه:
•زراعة النبات
•راعة البکترييا
•زراعة األلغام
•زراعة األعضاء
نســتعمل کلمــة «يرحــم» يف تشــمیت العاطــس
«يرحمــک اللّــه» و يف مقــام الرت ّحــم بعــد املــوت «اللّــه
يرحمــه» فاألولــی تعنــی ال ّرحمــة يف ال ّدنيّــا ،و الثانيــة
طلــب ال ّرحمــة يف اآلخــرة ،فقــد ّ
دل علــی هــذا ســیاق
املوقــف إلــی جانــب الســیاق اللغــوي املتمثّــل يف
التقديــم و التّأخــر.

النتائج
مل تکــن نظريّــة الســیاق نظريّــة حديثــة کــا زعــم بعــض
ال ّدارســن ،بل إ ّن علامء اللغة اهت ّموا قدمياً و حديثاً.
إ ّن املتأ ّمل لجهود أسالفنايلمس عناية هؤالء بالسیاق
اللفظــي و غــر اللفظــي و إن مل يضعــوا تطبيقاتهــم يف
إطار نظريّة متکاملة املعامل ،و اماّ بسبب انتشار أفکار
ـب ،و الغفلــة عــن
ـن و استحســان آرائهــم مــن جانـ ٍ
الغربيـ ّ
جانب آخر ،غُطيت جهود
تنقيب الرتاث و إحيائه من
ٍ
علــاء العربيّــة القدامــی و ُغمــط ح ّقهــم – إ ّمــا جهــا و
تجاهـاً -مــن قبــل العلــاء املحدثــن.
يلعــب الســیاق مــن أ ه ـ ّم محــاور التداول ّيــة و
اللســانيّات التطبيقيّــة نجدهــا درس ـاً جديــد ًآ ال ميلــک
حــدود واضحــة .الســیاق اللغــوی و الســیاق الخارجــي
يکمل أحدهام اآلخر ،فال ميکن اإلستغناء عن أحدهام
يف تعليــم اللغــات األج ّن ّيــة
اذا تع ـ ّرف املتعلــم علــی الوظيفــة الدالليّــة
ٍ
فرتسخت
للکلامت،يف
معي ّ
موقف فعيل و سياقي ّ

معنی الکلمة يف ذهنه حتی يستحرضها حینام يحتاج
أليهــا.
إ ّن تعليم اللغة العرب ّية دون خلف ّية ثقاف ّية محيطة،
و دون مرجعيّة يق ّدم املحتوی الّلغوي يف إطارها غري
ممکن ،إذ إ ّن اللّغة و الثقافة وجهان لعمل ٍة واحد ٍة.
ـوي مــن مــوارد الحصيلــة اللغويّــة
يع ـ ّد الســياق اللغـ ّ
ألنّــه کلّــا زادت حصيلــة الفــرد اللغويّــة أيضــا تط ـ ّورت
التاکيــب و الصيــغ
قدرتــه علــی مدلــوالت األلفــاظ و ّ
اللّغو يّــة و ادراک مفاهيمهــا مــن خــال ســياقاتها
املتن ّوعة و بالتّايل متکّن هذا الفرد من اخرتاق مجاهل
لغويّــة کثــرة.
يع ـ ّد التســاؤل الــذايت مــن الطرائــق البــارزة لتنميــة
الوعــي مــا وراء املعــريف إذ مــن املفيــد للمتعلّــم أن
جــه لنفســه مجموعــة مــن األســئلة قبــل قــراءة ال ّنــص ،و
يو ّ
يف أثنائها ،و بعدها ،والّتي من شأنها تيسري الفهم ،و
تشــجيعه علــی التفکــر يف العنــارص امله ّمــة يف املــا ّدة
املقــروء ،وهــذا مــا يجعلــه يف حــوا ٍر مســتم ٍر تحفــزه يف
زيــادة األلفــاظ و الذخــرة اللغويّــة.
ال نجانــب الصــواب إذا قلنــا إ ّن النظريّــة الســیاق ّية
متثّــل الحجــر األســاس يف تعليــم اللغــة العرب ّيــة لغــر
الناطقــن بهــا.
الخلف ّية غــر اللغو يّــة تکــون عنــرا ً أسا س ـ ّياً يف
التواصــل بــن املتکلّــم و املســتمع و ليســت أهميّتهــا
أقـ ّـل مــن العوامــل اللغويّــة کاألصــوات و الرتاکيــب .و
الســامع يکــون عنــرا ً مهـ ّـاً مــن عنــارص املــرح
مبــا أ ّن ّ
ـوي فاإلحاطــة بعاداتــه و أعرافــه قبــل اإلقــدام علــی
اللغـ ّ
رضوري ج ـ ّدا ً.
التّکلّــم
ٌّ
الســلوکات الجســد يّة هــي ســلوکيّات يف غا يــة
األهم ّيــة يف تواصلنــا مــع اآلخريــن .و هــي يف الوقــت
ري من مصادر ســوء التّفاهم و عامل من
ذاته مصد ٌر کب ٌ
عوامــل انهيــار التّواصــل.
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المصادر و المراجع
ابــن ساســی ،عبدالکریــم ،الســیاق اللغــوي و أثــره يف تعليميّــة
اللغــة العربيّــة لــدی الطفــل يف ضــوء املقاربــة بالکفــاءات “
السنة الخامسة من التعليم اإلبتدايئ منوذجاً” ،الجمهوريّة
الجزائريّــة الدميقراطيّــة الشــعبيّة ،جامعــة الحــاج لخــر-
باتنــة ،مذکــرة مقدمــة لنیــل شــهادة املاجســتري يف اللغــة
العربيّــة.
ابــن فــاری ،احمــد1979 ،م :معجــم مقاييــس اللغــة ،تحقيــق:
عبدالســام مح ّمــد هــارون ،دار الفکــر ،الطبعــة األولــی.
مرابط ،محمد حمزة2009 ،م :ترجمة الخصوصيّات الثقافيّة يف
الروايــة املغاربيّــة و إشــکاليّة التل ّقــي ،الجمهوريّــة الجزائريّــة
الدميقراطيّــة الشــعبيّة ،جامعــة اإلخــوة منتــوري -قســنطينة،
مذکــرة لنيــل شــهادة املاجســتري.
احمــد مدکــور ،علــی و أميــان ،أحمــد هريــدي2006 ،م :تعليــم
اللغــة العربيّــة لغــر ال ّناطقــن بهــا النظر يّــة و التطبيــق،
القاهــرة ،دارالفکــر العــريب ،الطبعــة األولــی.

أوشــان ،علــی آیــت200 ،م :الســیاق و النــص الشــعري مــن البنيــة
إلــی القــراءة ،دارالثقافــة مؤسســة للنــر و التوزيــع ،الطبعــة
األولــی.

بصــل ،محمــد اســاعيل و بلــه ،فاطمــة2014 ،م :مالمــح نظريّــة
ـوي الحديــث ،جامعــة ســمنان:
الســياق يف ال ـدّرس اللّغـ ّ
فصليّــة دراســات اللغــة العربيّــة و آدابهــا ،العــدد الثامــن
عــر ،ص .1-18
بلبــع ،عيــد2008 ،م :مق ّدمــة يف نظريّــة البالغــة النبويّــة الســیاق
و توجيــه داللــة ال ّنــص ،بلنس ـ ّية للنــر و التوزيــع ،الطبعــة
األولــی.
النص يف الخطاب األديب قصة
جدرة ،ميينة2014 ،م :اإلتساق
ّ
الطائــر الّــذي نــي ريشــه للقــاص زيــاد عــي الليبــي ،جامعــة
قاصــدي -مربــاح ورقلــة ،مذکّــرة تخـ ّرج لنيــل شــهادة املاســر
يف تخصص اللسان ّيات النص ّية.

الجرجــاين ،عبدالقاهــر1984 ،م :دالئــل اإلعجــاز ،تحقيــق :ابوفهــر
محمــود محمــد شــاکر ،القاهــرة :مطبعــة املــدين.

کل ا ّمة روح ثقافتها،
الجزائري ،محمد بن عبدالکریم ،د.ت :لغة ّ
الجزائر :دار الشهاب.
حمــدی منصــور :2016 ،آليــات بنــاء اإلســراتيج ّية الخطاب ّيــة مــن
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يل  ،مجلــة حوليــات املخــر ،جامعــة محمــد-
منظــور تــداو ّ
خيــر بســکرة ،العــدد الســادس ،صــص .77-90
خضي،عــي :2014 ،داللــة الســیاق يف النــص القــرآين،
حمیــد
ّ
األکادمي ّية العرب ّية يف الدّمنارک ،أطروحة مقدّمة إلی قسم
اللغــة العرب ّيــة لنيــل درجــة املاجســتري يف اللغــة العرب ّيــة.
الخلــف ،عبدالقــادر :2015 ،املتالزمــات اللفظيّــة الشّ ــائعة
للناطقــن بغــر العربيّــة مرتّبــة حســب املســتويات ،طبعــة
تجريبيّــة خاصــة ب«املؤمتــر الــدويل األ ّول ،تعليــم العربيّــة
للناطقــن بغريهــا ،الــرؤی و التجــارب».
خوانــغ تشــانغ نینــغ ،لــی جــوان تــزی2016 ،م :علــم الذخائــر
اللغويّــة ،ترجمــه :هشــام موســی املالکــی ،املرکــز القومــي
للرتجمــة ،القاهــرة.
الخــاش ،ســامل ســليامن1428 ،ه :املعجــم و علــم
الداللة(للطــاب املنتظمــن و املنتســبني) ،موقــع لســان
العــرب.
دراج ،احمد عبدالعزيز2003 ،م :اإلتجاهات املعارصة يف تط ّور
دراسة العلوم اللّغويّة ،مکتبة ال ّرشد.

الزمخرشي1998 ،م :اساس البلغة ،تحقيق :محمد باسل عیون
السود ،بیروت :الطبعة األولی.
الصیفي،اســاعيل ،دون تاريــخ :ف ـ ّن التلخيــص ،دار املعرفــة
يب.
الجامع ّيــة و التحريــر العــر ّ
صیــادي نجــاد ،روح اللــه1391 ،ش :اإلنشــاء العــريب مناهجــه و
أســالیبه ،مــن منشــورات جامعــة کاشــان ،الطبعــة األولــی.

عبداللطيف ،عامد2012 :م :البالغة و التواصل عرب الثقافات،
القاهرة :الهيئة العا ّمة لقصور الثقافة ،الطبعة األولی.

علی زاير ،سعد؛ ترکی داخل ،سامء2015 ،م :اتجاهات حديثة
يف تدريــس اللغــة العرب ّيــة ،عــان :الــدار املنهج ّيــة للنــر و
التوزيــع ،الطبعــة األولی.
الغويــل ،املهــدي إبراهيــم2001 ،م :الســياق و أثــره يف املعنــی،
أکادمييّــة الفکــر الجامهــري ،الطبعــة األولــی.

کريم زکي ،اللغة و الثقافة و دراسة أنرثولغويّة أللفاظ و عالقات
القرابة يف الثقافة العرب ّية ،الهیئة املرصيّة العا ّمة للکتّاب،
الطبعة الثانية.
مجــدي ،وهبــة ،د.ت :معجــم املصطلحــات األدبيّــة ،بــروت:

مکتبة لبنان.

محامديّــة ،ســم ّية :2012 ،دور الســیاق يف تحد يــد الدال لــة
اللفظ ّيــة ،مق ّدمــة مذکّــرة لنیــل شــهادة املاســر يف اآلداب
و اللغــة العربيــة ،جامعــة محمــد خيــر بســکرة.
م ّحمد داود ،م ّحمد ،جسد اإلنسان و التعبريات اللغويّة دراسة
دالل ّيــة و معجــم ،القاهــرة ،دار غريــب للطباعــة و النــر و
التوزيــع ،الطبعــة األولــی.

الصالــح ،بوضیــاف :2010 :التضــام يف القــرآن الکريــم
مح ّمــد ّ
يف ســوريت هــود و طــه ،الجمهوريّــة الجزائريّــة الدميقراطيّــة
الشّ ــعبيّة ،جامعــة أيب بکــر بلقايــد -تلمســان ،مذکّــرة مق ّدمــة
لنيــل شــهادة املاجســتري يف البالغــة و ال ّنقــد.

م ّحمــد یونــس ،مح ّمــد2004 ،م :مدخــل إلــی اللســانيّات ،ليبیــا،
دارالکتــاب الجديــد املتّحــدة ،الطبعــة األولــی.

مختــار ،أحمــد1998 ،م :علــم الداللــة ،القاهــرة :عــامل الکتــب،
الطبعــة الخامســة.

املیداين،عبدالرحمــن حســن ح ّبکــة1996 ،م :البالغــة العرب ّيــة
أسسها و علومها و فنونها و صور من تطبيقها ،سوریا :دار
القلــم للطباعــة و النــر و التوزيــع ،الطبعــة االولــی.

ـوي و أثــره يف توجيــه
هزلــةّ ،
الصالــح :2015 ،الســیاق غــر اللغـ ّ
املعنــی يف تفســیر ا بــن عطيّــة ،الجمهور يّــة الجزائر يّــة
الدميقراطيّة الشعبيّة ،مذکّرة تخرج معدّة ضمن متطلّبات
نيــل شــهادة املاســر يف اللغــة العربيّــة ،جامعــة الشــهيد
حمــة لخــر الــوادي
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و�سائل وطرق تدري�س اللغة العربية والبحث
عن منهجية حديثة
�ف
أ.د .أحمد عفي ي

جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم اللغة العربية

هــذه قضيــة شــائكة ،وســيعة أطرافهــا متنوعــة جوانبهــا
مثرية للبحث والتنقيب يف كل جزئياتها .ومن املنظور
التقليــدي للقضيــة تقفــز إىل الذهــن عــدة تســاؤالت
تتطلــب اإلجابــة عنهــا يف البحــوث التقليديــة بشــكل
عــام .هــذه التســاؤالت هــي:
1 )1ما مفهوم الطريقة أو الوسيلة؟
2 )2مــا املرحلــة الدراســية التــي نريــد أن نتكلــم عنهــا؟
وأي مســتوى مــن الطــاب نريــد؟
3 )3أي هدف نريد تحقيقه من تعليم اللغة العربية؟
4 )4أي فرع من فروع اللغة العربية نريد تدريسه؟
5 )5هــل هنــاك ســات ينبغــي أن تتوا فــر فيمــن
يســتخدم هــذه الطــرق والو ســائل؟
6 )6هــل نتعامــل مــع التدريــس وطرائقــه عــى أنــه علــم
أو فــن؟
7 )7عــى أي يشء نركــز يف حوارنــا ،عــن الوســائل
القد ميــة أو الحديثــة؟
8 )8ما هي املهارة اللغوية التي نريد تحقيقها؟
1 )1إذا كان الســؤال عــن مرحلــة دراســية فالبــد أن
تحــدد هــل هــي
60
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 )٤إذا كان عــن أي فــرع نر يــد تدريســه فالبــد مــن
تحد يــد :
هــل (األدب العــريب) بنصوصــه املختلفة:شــعرا
قصــة روايــة نصوصــا مرسحيــة
النقد األديب والبالغة
القواعد اللغوية نحوا ً ورصفاً وعروضاً
تعليم الكتابة واإلمالء
تعليم القراءة واالستامع
ويظل السؤال :هل يُدرس كل فرع من هذه الفروع
عىل حدة؟ أم األفضل تربويا الدراسة املوحدة؟
 )٥وإذا كان الســؤال عــن مفهــوم الطريقــة أو الوســيلة
أو األسلوب ،فإنه ينبغي تحديد هل مثة ترادف داليل
أو تغايــر؟
ولــو تناولنــا القضيــة بهــذه الطريقــة وبــكل تفصيالتهــا
لضا عــت منــاكل الخيــوط وانفــرط العقد،وفقد نــا
كل اإلجابــات الشــافية يف ظــال كــرة هــذه األســئلة
وتشــعبها.
ولهــذا ســوف أقــدم مالحظــات أوليــة قبــل الدخــول
يف صلــب هــذه القضيــة.

الجامعية
الثانوية
اإلعدادية
االبتدائية
1 )1وإذا كان السؤال عن األهداف املرجوة من تعليم اللغة العربية فالبد من التحديد هل هي:

مثل:

أهداف عامة

=

 )١التنمية اللغوية واالعتزاز بالقيم
الروحية
 )٢تنمية أساليب التفكري العلمي.
 )٣تنمية روح االنتامء للغة والدين
والوطن
 )٤معالجة مشكالت نفسية
واجتامعية

أهداف خاصة
 )١االستعامل الصحيح للغة
 )٢فهم املادة املقروءة.
 )٣التعبري عن إحساس الفرد
ومشاعره.
 )٤القراءة الصحيحة واإلمالء.
 )٥تنمية الذوق الجاميل.
 )٦تنمية القدرة الخطابية.

2 )2وإذا كان السؤال عن املهارة اللغوية فيجب أن تحدد:
القراءة

اإلمالء والكتابة

االستامع

جمن منقول منظور
هرية صامتة

الحديث
مسموع

متثــل هــذه األســئلة مدخـاً يوضــح الحجــم الكبــر لهــذه
اإلشــكالية ،نظرا ًلرتامــى أطرافهــا وتفــرع جزئياتهــا هنــا
وهنــاك.
ولهــذا ســوف أميــل إىل طــرح املشــكلة وإثارتهــا
وتشويق املتلقي عىل التحاور حولها ملحاولة الوصول
إىل أهم الوسائل إلنجاح املعلم يف رسالته التعليمية
للغــة العربيــة .وأن نتحــرك معــا تحــركا جامعيــا ،باحثــن
يف جوهر املشكلة،مستفيدين من خربة كبار الرتبويني
املتخصصني الذين لهم تاريخهم وإسهاماتهم العلمية
يف هــذا املجــال عــى مســتوى الوطــن العــريب.

مبفردها ،وإمنا تندمج كل املهارات وتتساوق وتتقاطع
يف هدف واحد ،كذلك ال نستطيع أن نعزل كل هدف
مبفرده إذ البد أيضا من تجمعها وتوحدها.
والفصــل بــن هــذه املهــارات أو األهــداف إمنــا
هــو فصــل وتقســيم للدراســة والتعلــم فقــط.إذ دراســة
اللغــة ينبغــي أن يكــون القصــد منهــا تحقيــق مجموعــة
مــن املهــارات مجتمعــة ،والوصــول إىل مجموعــة مــن
األهــداف موحــدة .وإن أمكــن القــول بــأن مهــارة مــا ميكــن
أن تتجســد قبــل مهــارة أخــرى أو تحقيــق هــدف قبــل
هــدف آخر،فإمنــا يكــون حســب الطريقــة أو الوســيلة
املســتخدمة يف التعليــم.

المالحظة الثانية:

المالحظة الثالثة:

المالحظة األوىل:

ال نســتطيع أن نعــزل كل مهــارة لغويــة نريدهــا للمتعلــم

البــد مــن تجــاوز تلــك اإلشــكالية املطروحــة يف هــذا
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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الســؤال :هــل التدريــس وطرقــه علــم أو فــن؟
فقــد أشــار بعــض العلــاء إىل أنــه علــم ،وأكــدوا
أن التدريــس عبــارة عــن« :مجموعــة مــن الحقائــق التــي
وصــل إليهــا العقــل البــري بالتجربــة أو التفكــر ،فآمــن
بهــا ،وقــام بتطبيقهــا ،وبنــاء عــى ذلــك فقــد انطلــق مــن
العقــل ،فــا خــاف فيــا وصــل إليــه».
وقــال بعــض العلــاء إن التدريــس فــن «ألنــه يتألــف
مــن أنــواع مختلفــة مــن املهــارات وينطلــق مــن ذوق
املعلم يف طريقة اختياره لوسيلة ما مناسبة للهدف،
ولهــذا يختلــف النــاس حولــه يف الحكــم عليــه».
وأنا أقول :البد أن نتجاوز هذه اإلشكالية،حيث إنه
علــم يحتــاج يف تنفيــذه إىل أســاليب فنيــة ،فهــو إذن
يجمــع بــن العلــم والفــن .ونحــن يف العــر الحديــث
أمام حقيقة مهمة وهي تداخل العلوم والفنون،وأصبح
أمــر الفصــل بينهــا مســتحيال .وأن هنــاك علومــا بينيــة
كثــرة جــاءت مــن االمتــزاج والتداخــل فنجــد
علم اللغة االجتامعي – علم االجتامع اللغوي
علم اللغة اإلعالمي – علم اإلعالم اللغوي
علم اللغة النفيس – علم النفس اللغوي
....................
وهكذا أيضا تتداخل العلوم والفنون.
المالحظة الرابعة:
تأيت من خالل السؤال التايل:
هل من املفرتض أن نقوم بتدريس اللغة عىل أنها
وحــدة متكاملــة مــن غــر تجزئــة؟ أم أنــه يجــب النظــر إىل
فروعهــا ومراعــاة كل فرع؟
يتوزع هذا املوضوع إىل اتجاهني:
االتجاه األول:
ينطلق من وحدة اللغة،وعىل ذلك يكون النص وحدة
متكاملة،ينطلق فيه املتعلم من الكل إىل الجزء ،ويتم
التدريــب مــن خــال هــذا املنهــج عــى القــراءة والتعبــر
واإلمالء والقواعد.
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وذلــك طريــق طبيعــي يف إدراك الحقائق،كــا يــرى
أصحــاب نظريــة (الجشــطالت) يف علــم النفــس مــن أن
العقــل يــدرك الــكل قبــل إدراك الجــزء .ومــن إيجابيــات
هــذا املنهــج:
1 )1النــص وحــدة متكاملــة تجــدد الحيويــة املعنويــة
عنــد املتعلــم وتبعــث النشــاط الذهنــي لديــه.
2 )2توطيد العالقة بني الفنون اللغوية.
ن
الثا�:
االتجاه ي

يــرى أن تدريــس اللغــة ال يتــم إال مــن خــال تقســيمها
إىل فــروع مثــل :القواعــد واإلمــاء والنصــوص والتعبــر
والقــراءة ،ومــن ثــم يجــب أن يوجــد كتــاب لــكل فــرع.
من مزايا هذا االتجاه ،أن كل فرع يأخذ حقه ،فرمبا
أدى التوحــد إىل اســتطراد املدرس،وقــد يظلــم أحــد
الفــروع دون أن تنــال حظهــا مــن رعايتــه.
ومــن عيوبــه ،مثــة خطــورة مــن عــدم ربــط األجــزاء
والفروع،وذلــك يــؤدي إىل تفتيــت اللغــة ،مــع أن اللغــة
وحدة متكاملة ،وكل الفروع يف خدمة التعبري اللغوي.
فــكل الفــروع مبثابــة امليــاه التــي تتنــوع مصادرهــا ،لكنهــا
تصــب يف مجــرى واحــد .وعــى هــذا تبــدو خطــورة
الفصــل بــن هــذه الفــروع لــدى املتعلمــن.
وأنا أرى أن املذهب األول هو األوىل باالستخدام،
حيــث يعــد النــص األديب وحــدة متكاملــة ،وقــد ظهــر
ذلــك جليــا يف كتابنــا نحــو النــص ،حيــث إن النــص البــد
أن تتوافــر فيــه عــدة معايــر مــن أهمهــا:
السبك والحبك ،وهام معياران مهامن يف إعطاء
النــص الحكــم بنصيتــه ،إن توفــر لــه هــذان املعيــاران
باإلضافــة إىل بقيــة املعايــر التــي المجــال هنــا لتناولهــا
هنــا.
مفهوم الطريقة أو األسلوب أو الوسيلة ي ن
(ب� القديم
والحديث)
ســوف نتجــاوز أيضــا كل حــدود الخــاف حــول هــذه
املصطلحات يف القول بالرتادف أو التغاير ،لنؤكد أنه

من األفضل القول بأن الداللة واحدة ،فطرق التدريس
تعني  -حســب أقوال علامء الرتبية -ما ييل:
1 )1الخطــة التــي ينتهجهــا املدرســون مــع تالميذهــم
للوصــول بهــم إىل الغايــة املقصــودة مــن تعليمهــم.
2 )2وهــي أيضــا وســائل إليصــال املعلومــات إىل
املتعلمــن عــن طر يــق املعلــم.
3 )3وهــي األســلوب ا لــذي يســتخدمه املعلــم يف
معالجــة النشــاط التعليمــي لتحقيــق و صــول
املعــارف بأيــر الطــرق وأقــل الوقــت والنفقــات.
ويعنــي ذ لــك أن الطريقــة هــي الوســيلة ،وهــي
األســلوب ،وهــي الخطــة .وإذا كنــا نوافــق عــى ذلــك
املعنــى .فإننــا نتحفــظ يف قبــول مدلولهــا البعيــد
الــذي يعنــي :أن التعليــم هــو مجــرد نقــل معلومــات مــن
مصادرهــا املختلفــة إىل عقــل املتعلــم.
وتلك نظرة تقليدية تؤدي إىل القول مبا ييل:
1 )1قــر التعليــم عــى إدخــال املعلومــات إىل عقول
املتعلمــن ،دون الوصــول إىل أهدافــه األخــرى
مثل:إيجــاد القــدرة عــى التفكــر واإلبــداع.
2 )2تجميــد املعرفــة اإلنســانية عــى مــا هــو موجــود
حاليــا .دون النظــر إىل مــا هــو أرقــى مــن ذلــك
3 )3القــول بالتســوية بــن املتعلمــن ،فــا فــرق يف
االســتقبال إذن ،بــل الفــروق يف التفكــر واإلبــداع
فقــط عنــد املرســل.
وكل هــذا يــؤدى إىل تحجيــم األهــداف املرجــوة،
وتقليــل التفكــر اإلبداعــي عنــد املتعلمــن ،وهــو مــا
يجــب الحــذر منــه ،فالعــر الحديــث يتجــاوز كل هــذه
األهداف للوصول إىل عملية االبتكار واإلبداع اللغوي،
وعــدم االقتصــار عــى حشــو املعلومــات يف أذهــان
املتعلمــن.
النظريات الحديثة
تؤكــد النظريــات الحديثــةأن طــرق التدريــس إمنــا هــي
وسائل لتنظيم اإلطار الخارجي الذي يحيط باملتعلم،

يك يغــر مــن ســلوكه املعــريف واألدايئ والوجــداين.
وعــى هــذا يكــون التعليــم هــو تعــاون مجموعــة
مــن األطــراف تتفاعــل لتحــدث نوعــا مــن التغــر ،وهــذه
األطــراف هــي:
املعلــم – املتعلّــم – مجموعــة الظــروف واملعــارف
الخارجيــة املتجــددة دامئا
ودور املعلم اإليجايب هنا هو:تهيئة الجو إلحداث
هذا التفاعل كشفا وتحصيال ،واختيارا ً للامدة العلمية
املثــرة للتشــويق املعــريف ولألســلوب وللوســيلة التــي
يســتعني بها.
طريقة التدريس
هي جزء مكمل ومهم ال ينفصل عن املعلم أو املتعلم،
وهي إذن جزء مهم من العملية التعليمية الشاملة لـ:
املتعلم

األهداف

األساليب

محتوى املنهج

البداية
إذا قرر املعلم أن يقدم لطالبه شيئا علمياً ،فالبد
أن يحــدد مــا يــي:
أوالً :الهدف املقصود
ثانيــا :األســاليب واملحتــوى والطريقــة املناســبة
للهــد ف
ثالثــا :العمــل عــى قيــاس أو تقويــم أداء الطــاب
وفقــا للهــدف
رشوط طرق التدريس (رشوط عامة)
1 )1اإلثارة والتشويق للمتعلم لدفعه إىل التعلم.
2 )2التمهيــد باســتدعاء مــا لــدى املتعلــم مــن خــرة
ســابقة للبنــاء عليهــا.
3 )3إتاحــة الفرصــة للمتعلــم ملامرســة حريــة التفكــر
والســلوك املطلــوب
رشوط خاصة
ترتبط بعض طرق التدريس برشوط دون غريها تبعا
للهدف عىل النحول التايل:
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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 )١الهدف :غرس املعلومات
تكــون نقطــة البدا يــة إثــارة مشــكلةما،مع تقســيم
موضوعهــا وتقديــم عــرض منظــم ألفكارهــا وتكــرار لبعــض
األشــياء التــي تحتــاج إىل تركيــز ،ثــم تلخيــص.
 )٢الهدف :القيم واالتجاهات
غــرس روح القــدرة وا ســتخدام وســائل اإلقنــاع
املختلفة،وتحليــل األفــكار ،وحســن عرضهــا
 )٣الهدف :املهارة العملية
ينبغــي العمــل عــى إبــراز التكويــن األســايس النظري
لهــذا العمــل ،ثــم انطــاق إىل التدريبــات العمليــة
املنظمــة ،وميثــل هــذا األخــر دراســة القواعــد النحويــة
إذا كان الغــرض منهــا القــدرة عــى تنفيــذ نطــق اللغــة
بشــكل صحيــح.
األسس العقلية والنفسية لطرق التدريس الناجحة
يشري العامل اإلنجليزي (هربرت سبنرس) إىل مجموعة
هذه األسس يف كتابه (الرتبية) وهي:
1 )1الســر مــن املعلــوم إىل املجهــول (يبــدأ مــن
املعــارف لــدى الطــاب)
2 )2الســر مــن الســهل إىل الصعــب (عمليــة نفســية
– التــدرج)
3 )3السري من البسيط إىل املركب
4 )4السري من املبهم إىل الواضح
5 )5السري من املحسوس إلىاملعقول
6 )6السري من الخاص إىل العام
7 )7السري من املجمل إىل املفصل
تلك هي القواعد واألسس التي تراعى عند اختيار
طريقة ما من طرق التدريس
األسس العامة لطرق التدريس الجيدة
1 )1مراعاة ميول املتعلم وجعل الهدف واضحا أمامه.
2 )2إعطــاء املتعلــم فرصــة للتفكــر والعمــل واالعتــاد
عــى النفــس والحكــم عــى النتائــج.
3 )3الحريــة امللتزمــة يف التعليم،وعــدم إعطــاء األوامــر
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والنواهــي بشــكل فــج.
4 )4التعامــل مــع الصغــار مبــا يناســب ســنهم ،وذلــك
عــن طريــق اللعــب ومراعــاة عــامل الطفــل
5 )5التشويق والرتغيب ال التنفري.
6 )6إيجاد روح التعاون.
7 )7الحرص عىل االعتامد عىل النفس والثقة بها.
8 )8ربط املادة بالحياة االجتامعية.
إذا كان الغــرض مــن تدريــس اللغــة العربيــة (تحقيــق
املهــارات املتنوعــة مــن قــراءة وكتابــة وتحــدث شــفوي
وتحر يــري) فعــى املعلــم مســاعدة املتعلــم عــى
تحقيــق مــا يــي:
1 )1تحبيبالتلميــذ يف لغته،ومســاعدته يف أن
يحســنالقراءة والكتا بــة بهــا.
2 )2ا ســتثامر أوقــات الفــراغ يف العمــل الصا لــح
والهوا يــات البنــاءة.
3 )3تنمية امليل إىل املطالعة الحرة.
4 )4اكتساب القدرة عىل االستامع الجيد.
5 )5اكتساب املهارات املتنوعة للكتابة الصحيحة.
6 )6اكتســاب املهــارات املتنوعــة للتعبــر (الشــفهي
والتحريــري)
7 )7تــذوق فنــون التعبــر يف العربيــة والجــال يف
تعبرياتهــا.

طرق تدريس اللغة العربية
طريقة اإللقاء
وهي طريقة تقليدية تعتمد عىل املعلّم اعتامدا ً كبريا ً
يف الرشح والتحليل وتقديم النتائج للمتعلمني بشكل
مبارش ،وميكن أن تكون مفيدة يف اإلطار النظري فقط
عــى حســاب الجانــب التطبيقــي ،ورمبــا يقــل تفاعــل
املتعلــم مــع املعلــم عنــد اســتخدام هــذه الطريقــة.
واملناسبات التي تستخدم فيها طريقة اإللقاء هي:
1 )1املحارضات (العرض الشفوي)
2 )2الرشح لتقديم املعلومات فقط

3 )3الوصف
4 )4القصص
الطريقة الثانية:القياسية:
وهــي انتقــال مــن العــام إىل الخــاص ،مــن القاعــدة إىل
املثــال ،وهــي التــي تعتمــد عــى القوانــن والحقائــق
العامة .بحيث تكون هناك قاعدة مطردة يقاس عليها
بأمثلــة مشــابهة ،وتناســب هــذه الطريقــة بعــض منــاذج
من قواعد النحو العريب .وبعض دروس يف الجغرافيا
مثــل (الجزيــرة) وتعريفهــا ،وهــي طريقــة ســهلة ال تحتــاج
إىل مجهــود عقــي كبــر.
الطريقة الثالثة :االستقرائية -االستنتاجية
وهــي الطريقــة التــي يبــدأ فيهــا العقــل مــن الخــاص
إىل العام،يعــرض املعلــم األمثلــة والنــاذج لتأملهــا
والوصــول إىل القاعــدة مــن خاللهــا ،ويصــل املتعلــم
إىل الحقائق الكاملة من خالل تأمل الجزئيات يساعد
ذلــك مجموعــة مــن األســئلة يثريهــا املعلــم لتســهيل
الوصــول إىل القاعــدة .وهــذه الطريقــة األكــر مالءمــة
للقواعــد النحويــة.
عيوبهــا :البــطء يف توصيــل املعلومــات ،وتعجــل
املعلــم األمــر بتقديــم أمثلــة غــر كافيــة للوصــول إىل
النتيجــة ،عــاوة عــى ذلــك أن األمثلــة ال تنتظمهــا فكــرة
واحــدة.
الطريقة الرابعة:طريقة الجمع ي ن
ب� االستقراء والقياس
(االنتقــال مــن الخــاص إىل العــام ،أو مــن العــام إىل
الخــاص يف ا لــدرس الوا حــد) ،ويتــم ذ لــك عنــد
دراســةالنحو ،ميكــن البــدء بالقاعــدة ثــم األمثلــة ،وميكــن
البــدء باألمثلــة ثــم الوصــول إىل القاعــدة.
الطريقة الخامسة:الطريقة الحوارية السقراطية
تعتمــد هــذه الطريقــة الحــوار والنقــاش والســؤال
والجــواب طريقــا للوصــول إىل الحقا ئــق العلميــة.

يبــدأ املعلــم بطــرح مجموعــة مــن األســئلة متجاهــا
كل املعارف واملعلومات ،لريشد املتعلم إىل حقائق
املعلومات وأصولها ،و ينبغي أن تكون األسئلة والحوار
يف مســتوى املتعلمــن ،وأن يعطــي لهــم حريــة التفكــر
والتعبــر ،وأن يســاعدهم عــى إخــراج أفكارهــم ،وأن
يكــون حريصــا عــى توجيههــم ملــا يريــد.
وعيــوب هــذه الطريقــة أنهــا تســتغرق وقتــا طويــا
للوصــول إىل الحقيقــة ،عــاوة عــى إهــال القضيــة
األساســية بكــرة االســتطراد والخــروج مــن موضــوع إىل
آخــر .وتحتــاج إىل معلــم يجيــد املهــارة الكالميــة ،وإىل
متعلــم نشــيط عقليــا ودائــم التيقــظ واالنتبــاه.
الطريقة السادسة:المناقشة
وتقــوم هــذه الطريقــة عــى الحــوار ،حيــث يجتمــع عــدد
مــن العقــول تتفــاوت معارفهــا حــول قضيــة مــا لدراســتها
درا ســة منظمة،بهــدف الوصــول إىل رأي يف هــذه
القضية أو الوصول إىل حل ما ،وتحتاج املناقشة إىل
معلــم قــادر عــى إدارة الحــوار بطريقــة منطقيــة منظمــة.
بحيث يبدأ يف االعتامد عىل معارف الطالب ،فيوجه
عقولهم إىل معارف ومعلومات جديدة عن طريق إثارة
النشــاط الذهنــي لديهــم.
إيجابيــات هــذه الطريقــة :إيجــاد دور مســتقل
وإيجــايب لــكل متعلــم شــارك يف النقــاش ،مــع تجســيد
طرق التفكري السليمة وروح التعاون والعمل الجمعي،
عالوة عىل وجود تفاعل إيجايب بني املعلم واملتعلم.
وتفيــد هــذه الطريقــة الصفــوف األعــى.
عيوبهــا :عــدم صالحيتهــا مــع الفصــول املكدســة،
ذات األعــداد الكبــرة ،ورضورة وجــود قضايــا خالفيــة،
عــاوة عــى طــول الوقــت ا لــذي يســتغرقه الحــوار،
ورضورة إيجــاد معلــم متــدرب كــفء قــادر عــى توجيــه
النقــاش.
أنواع المناقشة
1 )1املناقشــة التلقينيــة :بحيــث يقــود النقــاش
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التالميــذ إىل التفكــر املتنقــل وتدريــب الذاكــرة
عــى ا ســرجاع املعلومــات ،وتثبيتهــا وتنظيــم
العالقــات بينهــا.
2 )2املناقشــة االكتشــافية الجدليــة :بحيــث يطــرح
األســتاذ أســئلة للمتعلــم تقــوده يف النهايــة إىل
اكتشاف الصحيح من املعلومات ،وليس القصد
إعطاء املعارف ،وإمنا إثارة العقل لحب املعرفة
وكشــف الحقيقــة (طــرح مشــكلة ومعهــا أســئلة)
3 )3املناقشــة الجامعيــة الحــرة :التقــاء مجموعــة مــن
املتعلمــن يف شــكل حلقــة ،يحــدد رائد هــم
(األستاذ) (أو طالب منهم) أبعاد القضية ويوجه
النقــاش.
4 )4النــدوة :عــن طريــق تحديــد عــدد مــن املعلمــن
يجلســون أ مــام زمالئهــم يعرضــون املو ضــوع
ويتلقــون أســئلة زمالئهــم واستفســاراتهم.
5 )5املناقشــة الثنائيــة :يحــدد املعلــم اثنــن مــن
املتعلمــن ،ويختــار لهــا موضو ع ـاً يتحــاوران
حولــه ســؤاال وجوابــا ،مــع إمكانيــة تبــادل املواقــع
يف الســؤال والجــواب.
طريقــة النقــاش تحتــاج إىل معلــم متمكــن مــن فــن
النقــاش واختيــار القضا يــا واألســئلة ،بحيــث يكــون
الســؤال متســا مبــا يــي :لغــة ســليمة واضحــة ليــس
مفاجئــا للتلميــذ -يحمــل شــحنة انفعاليــة -التوز يــع
العــادل لألســئلة عــى املتعلمــن – التنــوع -وجــود
عالقــة منطقيــة بــن الســؤال واملعــارف الســليمة.
مــن الطــرق الحديثــة :الطريقــة االســتنباطية (طريقــة
هاربارت) اسمه يوحنا فردريك هاربات أملاين األصل،
يحــث املتعلــم عــى معرفــة الحقائــق واألحــكام العامــة
عــن طريــق البحــث واالســتقراء واالســتنباط،يبحث عــن
الجزئيــات أوال مــن خــال أمثلــة مدونــة عــى الســبورة
يصــل مــن خاللهــا إىل الحكــم العــام.
خطوات هاربارت ،أربع خطوات
1 )1التمهيد أو (اإلعداد) املقدمة تحتوي عىل إلقاء
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مجموعــة مــن الحقائــق إلعــداد أذهــان املتعلمــن
للــدرس الجديــد مع التشــويق.
2 )2العــرض :يعــرض املعلــم الحقائــق الجديــدة التــي
يــود أن يطرحهــا عــى املتعلمــن.
3 )3الربط :يقوم املعلم مبقارنة الخطوتني السابقتني،
ويربط الجديد بالقديم باملوازنة
بــن املتشــابهات :الفاعــل (رفــع) ،نائــب الفاعــل
(رفــع)
وبــن املتضــادات :املفعــول (نصــب) ،الفاعــل
(رفــع)
4 )4التعميم :يعرض املعلم أمثلة متطابقة للموضوع،
ولكنهــا جد يــدة تجــذب انتبــاه املتعلــم حيــث
يتمكــن مــن تعميــم الحكــم الــذي أقــره يف الخطــوة
الســابقة.
5 )5أضــاف أتبــاع (هاربــارت) (زيلــر) و (ريــن) مرحلــة
خامســة هــي التطبيــق أو املراجعــة بحيــث يطلــب
املعلــم مــن املتعلــم تطبيــق مــا ســبق ذكــره عــى
مشــاكل جديــدة.
عيوب طريقة هاربارت
أنهــا ال تــريب العقــل تربيــة اســتقاللية -ال تعطــي املتعلــم
فرصــة كبــرة للتفكــر.
يجــد املعلــم كثــرا مــن الصعوبــة يف إيجــاد املــادة
املعروضــة والــرح.
إهــال النواحــي الخلقيــة والرتبيــة الشــخصية ،فقــد
ركــز عــى الحــواس الخمــس وتجاهــل األمــور النفســية
اعتــادا ً عــى ذلــك.
ومثــل هــذه النظريــة األملانيــة لهاربــارت ،وجــدت
نظريــات أخــرى مامثلــة لهاعيوبهــا أيضــا ،نوجزهــا فيــا
يــي:
 )١طريقة ش
الم�وع
وهي نظرية وضعها (جون ديوي) الفيلسوف األمرييك،
ومتر هذه النظرية بخمس مراحل هي:

1 )1الشعور بالصعوبة أو املشكلة.
2 )2معرفة موضع الصعوبة أو املشكلة وتحديدها
3 )3اإليحاء أو اإلشارة إىل الحل املمكن
4 )4التفكــر يف هــذا الحــل ويف طرقــه واالســتدالل
علىصحتــه .
5 )5املالحظــة أو التجربــة للوصــول إىل قبــول الحــل
املرغــوب بــه أو رفضــه.
ســلبيات هــذه الطريقــة صعوبتهــا يف حاجتهــا إىل
مهــارة كبــرة مــن املتعلــم واملعلــم.
ومــن مزاياهــا :االســتقالل يف التفكــر واالعتــاد
عــى الــذات.
 )٢طريقــة (دلتــون) للمربيــة األمريكيــة (هيلــن
باركهرســت) نفذتهــا مبدينــة دلتــون األمريكيــة فنســبت
إىل املدينــة.
وتقســم فيهــا الفرقــة الواحــدة إىل فصــول متجانســة
مــن حيــث الــذكاء ،مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة األخــرى،
بحيــث يكلــف املتعلمــون بأعــال معينــة كالقــراءة أو
الكتابــة واملراجعــة ،مــع إرشــاد املعلــم إن احتــاج األمــر
إىل ذ لــك (مبــدأ التعليــم الفــردي) .بحيــث يتعــود
املتعلم عىل البحث بنفسه واستقالليته .وأيضا لهذه
الطريقــة عيوبهــا ومميزاتهــا.
 )٣طريقــة (منتســوري) نســبة إىل الطبيبــة اإليطاليــة
(ماريــا منتســوري) وهــي أيضــا تعتمــد التعليــم الفــردي
والرتبيــة الشــخصية ،وتشــجع عــى تعليــم الــذات دون
تدخــل اآلخريــن ،مــع مراقبــة مرشــدة وإعطــاء املتعلمــن
حريتهــم ونقدهــم ألنفســهم.
 )٤طريقة (دكرويل) نسبة إىل املريب البلجييك أوفيد
(دكــرويل) ويعتمــد طريقــة الرتبيــة الحديثــة ،فقــد اهتــم
بالناحيــة الجســمية والرتبيــة العمليــة وتربيــة الحــواس
وتعويــد املتعلــم عــى الحركــة والعمــل برغبــة واالعتــاد
عــى النفــس ،ومل ينــس الهوايــات (تربيــة الطيــور) مثــا.

ف
وهنــاك طــرق أخــرى ينب ـغ ي أن تؤخــذ ي� االعتبــار
مثــل.

)1

)2

)3

)4

)5
)6

)7

)8

)9

1طريقــة التمثيــل ،وهــي طريقــة جيــدة لتدر يــس
اللغة .ألداء أدوار اجتامعية أو تاريخية لشخصيات
لهــا أبعادهــا الحضاريــة ،بحيــث ميــارس املتعلــم
اللغــة مــن موقــف يشــابه موقــف الحيــاة الطبيعــي.
2التســجيالت الصوتيــة .وهــي طريقــة ناجحــة يف
تدر يــس اللغــة ،حيــث تســمح بالتنــوع والتغــر
وإعــادة املــادة املســموعة عــدة مــرات ،وتــؤدي
إىل القــراءة الجهريــة الصحيحــة واالســتامع الجيــد.
وتعليــم كيفيــة نطــق الحــروف مــع دقــة وانتبــاه.
3الصــور املتحركــة والثابتــة :وتعتمــد عــى الحســية
يف التعليــم فهــي تعطــي املتعلــم إمكانيــة التعرف
بشــكل محســوس وملمــوس ملضا مــن لغو يــة
ومعرفيــة متنوعــة.
4الرحــات والز يــارات املدرســية :للمؤسســات
االجتامعيــة املختلفــة ومراكــز األنشــطة واملتاحــف
والحدائــق ،مــع معلــم جيــد يســتغل كل هــذا يف
تقديــم املعلومــات يف لغــة صحيحــة.
5القصــة ،حيــث يقدماملعلــم مــن خاللهــا األفــكار
والخــرات والتجــارب.
6التعليــم الفــردي اإلرشــادي ،حيــث يوجــه كل فــرد
عــى حــدة بهــدف تنميــة معارفــه وشــخصيته،
والتدريــس يتــم يف هــذا املســتوى عــى أســاس
فردي ،بحيث يصل إىل أعىل ما ميكن أن تسمح
بــه قــدرات املتعلــم.
7طريقــة النــص األديب :يعــرض املعلــم نصــا
كامال،يشتمل عىل األساليب املتصلة بالدرس،
ويبــدأ يف مناقشــتها مجتمعــة مــع الطــاب.
8طريقــة النشــاط :تعتمــد عــى فاعليــة املتعلــم
ونشاطه ،فيكلف املعلم تالميذه بجمع النصوص
واألمثلة واألساليب من خالل دروس املطالعة أو
مــن املقــاالت يف الصحــف واملجــات وغريهــا ثم
تتخــذ هــذه األســاليب محــورا ً للمناقشــة.
9طريقــة حــل املشــكالت :تعتمــد عــى النشــاط
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الــذايت للتلميــذ مــن خــال أعاملــه اللغويــة مــن
قراءة وكتابة وتعبري حيث يالحظ املعلم األخطاء
املشرتكة بني التالميذ فيجمعها ويناقش تالميذه
حولهــا .مــن حيــث طبيعتهــا وأســباب الوقــوع فيهــا
باحثــا عــن حــل لتجنبهــا.
توظيف الوسائط التعليمية
تعريــف الوســائط التعليميــة :هــي أدوات حســية تعتمــد
عــى مخاطبــة حــواس املتعلمــن ،خا صــة الســمع
والبرص ،وذلك للرتكيز عىل املعارف املراد توصيلها.
أهميتها ودورها:
)1

)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

1اســتثارة اهتــام املتعلــم إىل موضــوع الدراســة،
فالعرض العميل لفيلم أو لرشيحة يجذب االنتباه
أكــر مــن اإللقــاء.
2تثري النشاط الذايت للمتعلم وتحقق تنوعاً مرغوباً
فيه من املتعلمني.
3يتيح للمتعلم فرصة املشــاركة اإليجابية بالتعليق
والنقد بعد املشــاهد الحســية.
4تســاعد عــى حــل مشــكلة األعــداد الكبــرة
املتزا يــدة يف فصــول مزدحمــة.
5تســهل عمليــة إيصــال املعلومــات إىل املتعلــم
بالحــس ،وبالتــايل تقلــل مــن مجهــود املعلــم.
6تقــدم الجديــد للمتعلــم وخاصــة أثنــاء عــر ثــورة
املعلومــات.
7يُنمــي االســتمرار يف الفكــر والفهــم مــن خــال
خــرات حيــة مثــرة.
8أصبــح اســتخدامها رضورة تربويــة يتجــه لالنفجــار
املعــريف والتكنولوجــي وتنــوع مصــادر املعرفــة.
فهي تعمل عىل تنمية الرثوة اللغوية وتعزز الخربة
اإلنســانية.

أنواع الوسائط
 )١األفالم التسجيلية والصورة
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حيــث تقــرب املــدركات وتوضحهــا وتعطــي صــورة
حيــة ،فلألفــام التســجيلية والصــور دورهــا الواضــح يف
تقريب الرمز اللغوي وإعطاء املفهوم الصحيح ،عالوة
عــى إمكانيــة إعــادة العــرض وذلــك مفيــد.
 )٢التسجيالت الصوتية :ومن مميزاتها:
توفــر الخــرات التــي تعتمــد أساســا عــى عنــر
الصــوت.
توافــر أجهــزة التســجيل وســهولة تشــغيلها وإعــادة
االســتامع.
سهولة عمل نسخ إضافية وتوزيعها.
امتالك املعلم لعنرص الوقت يك يرشح ويحلل.
 )٣األفــام الســينامئية (غــر التســجيلية) وتعمــل عــى
تنميــة مــدارك املتعلــم ،وتعــزز مــن ثقافتــه وخاصــة
فيــا يتصــل بالحقائــق العلميــة واألمجــاد التاريخيــة
والتوجيهــات اللغويــة واألدبيــة والرتبويــة.
 )٤زيــارة املتاحــف :تفتــح أفاق ـاً جديــدة مــن املعرفــة
والحضــارة والثقافــة التاريخيــة وتعــزز روح االنتــاء
الوطنــي.
 )٥اســتخدام املصــورات :حيــث تســاعد الصــور عــى
ربــط املعلومــات مبشــهد مــا فتظــل محفــورة يف
الذاكــرة.
 )٦التقارير :ولها أهميتها الكربى.
 )٧اللوحات.
 )٨الكتــاب املــدريس :ولــه أهميــة كــرى ،غــر أنه ليس
الوحيــد يف اســتقاء املعلومــات ،ولكنــه رشكــة بــن
املعلــم واملتعلم.
 )٩السبورة :لها أهميتها الكربى فهي واسطة برصية،
وعــى املعلــم حســن اســتغاللها ،واســتخدامها
ســهل ميســور ،وال تتطلــب موهبــة خا صــة أو
تجهيــزات معينــة ،نــويص باســتخدامها عنــد رشح
درس لغــوي بــدال مــن الــرح النظــري.
أنواع السبورة:
الطباشــرية – املغناطيســية – الوبريــة – املضيئــة

 البالســتيكية )١٠الشــفافيات عــى أجهــز العــرض (الربيجكتــور)
حيــث توفــر الوقــت وتعطــي مزيــدا ً مــن اســتخدام
األمثلــة
 )١١الرشائح.
 )١٢استخدام الحاسوب.
 )١٣توظيــف االنرتنــت يف مز يــد مــن املعلومــات
املفيــدة
 )١٤امللصقــات البرصيــة التــي توضــح الفكــرة بالصــور
(مثــل رســوم الكاريكاتــر)
 )١٥التمثيليات
مشاكل هذه الوسائط
الخــوف مــن ربــط البعــض بــن التصويــر والنحــت
والتامثيــل وتعليــم اإلســام
بعــض املســائل الغيبيــة يصعــب إبرازهــا بشــكل
محســوس ،مثــل مشــاهد القيامــة وغريهــا.
بعــض األشــكال اللغويــة تــأيت يف صــورة قصــة قرآنيــة
أو مشــهد ترشيعــي مــا يصعــب تصويــره حســياً.
اختيار هذه الوسائط
هــل بالــرورة أن تســتخدم كل هــذه الوســائط مــرة
وا حــدة؟
بالطبــع ال،فاملعلــم عليــه أن يختــار مــن الوســائط مــا
يالئم املادة املطروحة واألهداف التي يريدها للمتعلم.
ويتم ذلك كام ييل:
1 )1تحديــد الهــدف التعليمــي ونــوع الوســيط املالئــم
لــه .علىــأن يرا عــى :نــوع ا ســراتيجية التدر يــس
وكثافــة الفصــل واإلمكانــات.
2 )2أن تتناســب الوســائط مــع مــا ينفــق عليهــا مــن
وقــت وجهــد ومــال ،بحيــث تتحــدد قيمتهــا مــع مــا
تهــدف إليــه.
3 )3أن تكــون ا ملــادة العلميــة للو ســيط صحيحــة
ال تضمــن معلو مــات أو حقا ئــق خاطئــة تؤثــر

علىمــدركات املتعلــم.
4 )4منا ســبة الوســيط ملســتوى املتعلــم العمــري
والثقــايف.
5 )5مناســبة الوســيط ومادتــه العلميــة للمتعلــم مــن
حيــث ســهولة ربــط هــذه املــادة بخرباتــه.

الخاتمة
كام بدأنا حوارنا مبجموعة من التساؤالت واملالحظات
نختم حوارنا أيضا بالطريقة نفسها .لنتساءل:
تــرى هــل تكفــي طريقــة واحــدة مــن هــذه الطــرق يف
تقديــم مقــرر اللغــة العربيــة للمتعلــم؟
تــرى هــل ميكــن املــزج بــن هــذه الطــرق املختلفــة
يف تدريــس املقــرر الواحــد؟
هــل بالــرورة أن يكــون املعلــم عــى خــرة ودرايــة
بــكل هــذه الوســائل والطــرق إلنجــاح العمليــة التعليميــة.
أما املالحظات فهي:
املالحظة األوىل:
إنــه ميكــن الجمــع بــن األســاليب والطــرق املختلفــة
يف تدريــس املقــرر الواحــد حســب املــادة العلميــة
املطروحــة أو حاجــة املتعلمــن .فالنحــو مثــا ميكــن
استخدام طرق القياس واالستنباط واالستقراء والحوار،
وال مشــكلة يف ذلــك.
املالحظة الثانية:
ينبغــي أن يكــون املعلــم عــى خــرة ودرايــة واســعة
بــكل طــرق التدريــس ووســائله ،حتــى يتخــر الطريقــة
املناســبة للــدرس املــروح.
املالحظة الثالثة:
رضورة الحاجة إىل إعطاء دورات تدريبية للمعلمني
إلعطائهــم الخــرة املناســبة يف كيفيــة اســتخدام هــذه
الطــرق ،ثــم اختيــار الطريقــة املناســبة للــدرس.
املالحظة الرابعة:
رضورة تو فــر الو ســائل املختلفــة والو ســائط
التعليميــة يف كل مدارســنا الســتخدامها يف العمليــة
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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التعليمية.
املالحظة الخامسة:
رضورة اســتخدام التقنيــات الحديثــة مســايرة لــروح

العــر ،مــا يجــذب أذ هــان املتعلمــن وينا ســب
تطلعاتهــم.

المصادر والمراجع
1 )1أصــول تدريــس العربيــة بــن النظريــة واملامرســة،
د .عبــد الفتــاح حســن البجــة ،.النــارش :دار الفكــر
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،الطبعــة األوىل1999 ،م.
2 )2تعليــم اللغــة العربيــة بــن النظريــة والتطبيــق ،د.
حســن شــحاته ،النــارش :الــدار املرصيــة اللبنانيــة،
الطبعــة الثالثــة :أغســطس 1996م.
3 )3طــرق تدريــس اللغــة العربيــة ،د .زكريــا اســاعيل،
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النارش :دار املعرفة الجامعية -االسكندرية ،طبعة
عــام 1991

4 )4طــرق تدريــس اللغــة العربيــة ،د .عبــد املنعــم ســيد
عبــد العــال ،النــارش :مكتبــة غريــب -بــدون
5 )5املوجز يف طرق تدريس اللغة العربية ،د .محمود
أحمــد الســيد ،دار العــودة بــروت ،الطبعــة األوىل
1980م

منهجية «التوجيهات الب ْعديّة الراجعة»:
برنامج � PASأمنوذجً ا
عل حسن خواجة
د .ي
٢
د.
سام حميدات شعث
ي
١

ين
فلسط� والدراسات العربية «»PAS
أستاذ مشارك / 1أستاذ مساعد ،2جامعة يب�زيت ،كلية اآلداب ،برنامج

امللخ�ص
ـن مــدى قــدرة منهجيــة «التوجيهــات البعديّــة الراجعــة» يف تنميــة مهــارة الطلبــة
تســعى هــذه الدراســة إىل تبـ ُّ
الصف يف مساق اللغة العربية للناطقني بغريها /املستوى الثاين يف برنامج PAS
األجانب يف أساسيات ّ ْ
بجامعــة بريزيــت .أع ـ ّد الباحثــان اختبــار قيــاس أداء الطلبــة يف ضــوء مســتوى املعرفــة والفهــم والتطبيــق وفــق
قســمني يف مجموعــات تجريبيــة ثالثــة .نُ ّفــذت
بلــوم .بلــغ عــدد أفــراد الدراســة أربعــة ومثانــن طال ًبــا وطالبــة ُم ّ
الدراسة من خالل ثالثني لقا ًء ص ّف ًّيا خالل الفصل الصيفي  .2017/2016تع ّرضت املجموعة األوىل لـمهارة
رصفيّة « .مل تتع ّرض املجموعة الضابطة
«إعادة الكتابة» وتع ّرضت املجموعة الثانية ملهارة «ضبط األخطاء ال ْ
األخــرة للتوجيهــات البعديــة الراجعــة .أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــرق دال إحصائيًّــا عنــد مســتوى الداللــة
التجريبيتي .أظهرت النتائج – أيضً ا -وجود
[ ]α=0.05بني أداء الطلبة األربعة والثامنني لصالح املجموعتني
ْ
ـن.
الصف ّيــة ككل بــن أداء الطلبــة الثالثــن لصالــح املجموعتــن التجريبيتـ ْ
فــرق دال إحصائ ًيــا يف اختبــار األخطــاء ّ ْ
الكلامت الدالة :األخطاء الرصفية ،التوجيهات البعديّة الراجعة ،إعادة الكتابة ،أساسيات الرصف.

ْ
تق ٌ
ديم

تتميّــز العربيــة بســات تُ ّكــن مــن تنميــة التفكــر بهــا
(عــي)49 :1998 ،؛ مــا يعنــي أ ّن اللغــة ركيــزة أساسـ ّية
أي
«يف تعليــم وتنميــة مهــارات التفكــر مــن خــال ّ

منهج من املناهج الدراسـ ّية ،كام أ ّن التحليل النقدي
ـوي ،كالنحــت واملوســيقى،
أي عمــل غــر لغـ ّ
لعنــارص ّ
يحتــاج إىل اللغــة .ومــن هنــا ،فــإ ّن الطا لــب ا لــذي
مت ّكــن مــن اللغــة الشــفويّة والكتابيــة ،يكــون قــد امتلــك
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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األداة املطلوبــة للتفكــر...؛ حيــث إ ّن كل موضــوع مــن
موضوعــات اللغــة يســهم يف تعليــم مهــارات التفكــر
وتنميتهــا (التويجــري)84 :2015 ،؛ فتمــي اللغــة
تش ـكّل األبنيــة املعرفيــة لعمليــة التفكــر الــذي ميثّــل
الرتكيــز والتأ ّمــل يف طبيعــة املوقــف ،مــا يقــود إىل
ـوي
تنظيــم املعــارف وتصنيفهــا وإخراجهــا يف شــكل لغـ ّ
ي محــدد يف ضــوء مســتلزمات املوقــف التعلّمــي
جـ ّ
والحيــايت بعــد التخــرج.
وملـّـا كان التفكــر» عمليــة كليــة يتــم عــن طريقهــا
معالجــة عقليــة للمد خــات الحســية واملعلومــات
املســرجعة لتكويــن األفــكار أو اســتداللها أو الحكــم
عليهــا ( جــروان ،)35 :1999 ،فــإ ّن مهــارات التفكــر
هــي «عمليــات محــددة يتــم مامرســتها واســتخدامها
عــن قصــد يف معالجــة املعلومــات مثــل :مهــارات
تحد يــد املشــكلة ،إيجــاد االفرتا ضــات ،تقييــم قــوة
الدليل» (التويجري)84 :2015 ،؛ األمر الذي يعني أن
يشتمل التفكري عىل مهارات أساسية عديدة كاملعرفة
واملالحظة واملقارنة والتصنيف والتحليل( ...جروان،
 )41 :1999كأطــر مفاهيميــة مرتبطــة باســراتيجيات
التعلم اللغوي ()Goh, 2002؛ ذلك أ ّن اسرتاتيجيات
ٍ
ـاطات معينــة يوظّفهــا متعلم
التعلــم اللغــوي متثّــل «نشـ
اللغــة بُ ْغي ـ َة ج ْعــل عمليــة تعلُّمــه أيــر وأرسع ،وأكــر
إمتا ًعــا ،وفاعليــة وقابلي ـ َة انتقــا ٍل إىل مواقــف حياتيــة
جديــدة» ( )Oxford, 1990; 4وحيــث إ ّن اللغــة
هــي وعــاء الفكــر وأداة التعبــر ،فــإن املهــارات اللغويــة
األربعــة األساســية ترتبــع عــى عــرش العمليــة التعلميــة
التعليمية ،لتغدو وسيطًا للتفكري اللغوي الذي يُقصد
بــه -يف البحــث الراهــن -قــدرة الفــرد عــى توظيــف
اللغــة يف تنميــة مهــارات التفكــر ،واســتخدام تلــك
املهــارات يف تطويــر كفاياتــه اللغويــة ،وتجويــد ســبل
يت» (التويجــري)85 :2015 ،
تفكــره الــذا ّ
تشري وقائع التوجيهات البعدية الراجعة ملخرجات
مســاق اللغــة العربيــة للناطقــن بغريها/املســتوى
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الثــاين إىل ضعــف بائــن يف توظيــف الطالــب مهــارات
رصف العربيــة يف مســاق العربيــة للناطقــن
علــم ْ
بغريهــا /املســتوى الثالــث.إ ّن موضوعــة التــدين العــام
يف مســتوى األداء باللغــة العربيــة يف املجــال املذكــور
ـى بــن الكثــر
بــات يُشـكّل ظاهــرة عامــة وملموســة تتفـ ّ
مــن املتعلمــن؛ مــا دفــع إىل متابعــة األمــر مــن خــال
منسق اإلرشاف والتوجيه الذي خرج إىل نتيجة مفادها
غيــاب ملحــوظ يف أمنــاط التوجيهــات الراجعــة الصفيــة
والبعديــة.
يذهــب علــاء النفــس مؤكّديــن «أ ّن التعليــم مهــا
أساســا -عــى وجــود ملكــة
كان نوعــه أو مصــدره يقــوم-
ً
الفهــم وتوافــر القــدرة عــى اإلدراك ،وأ ّن اتســاع ملكــة
الفهــم وتط ـ ّور القــدرة عــى اإلدراك لهــا ارتبــاط وثيــق
بالنمو اللغوي .وبناء عىل ذلك ،فإ ّن ضآلة املحصول
يف تعنــي تعـ ُّـر القــدرة عــى اكتســاب املعــارف
ـر ّ
الـ ّ ْ
والخــرات مــن مصادرهــا املختلفــة ،وأولهــا تعـ ُّـر فهــم
املقــروء.
إ ّن إيالء تعلُّم وتعليم مهارة الرصف اهتام ًما واض ًحا
ُيثّــل واجهــة أمام ّيــة تح ـ ّد مــن ارتفــاع منحنــى الضّ ْعــف
املا ثــل بــن أبنائهــا .إ ّن إتقــان أسا ســيات ا لــرف
رشطًــا أساس ـيًّا مــن رشوط التواصــل الســليم
يُح ّقــق ْ
ف ْهـ ًـا وإفْها ًمــا؛ إذ إ ّن فســاد اللســان والقلــم م ْدعــاة
فســاد «املعنــى املقصــود لــدى الســامع واملتحــدث
والقــارئ والكاتــب» (مجــاور )1998 ،باإلضافــة إىل
ت ْجويــد الذائقــة األدبيــة «لــدى الطلبــة وتعويدهــم دقّــة
املالحظة ،وتدريبهم عىل التفكري املتواصل امل ُنظّم،
ومتكينهــم مــن فهــم الرتاكيــب املع ّقــدة ونقد هــا»
(الديلمــي :2005 ،ص.)193
مشكلة الدراسة:
ُيثّــل ضعــف متعلمــي اللغــة العربيــة  -مــن الناطقــن
بغريهــا – يف الــرف العــريب ظاهــرة رغــم الجهــود
املبذولــة للحــد مــن نزيفــه.

سؤال الدراسة:
تصويب
هل للتوجيهات البعدية الراجعة من دور يف ْ
يف لــدى متعلّمــي اللغــة العربيــة مــن
الخلــل ا لــر ّ
الناطقــن بغريهــا؟
الباحثي
استوت فكرة هذه الدراسة إثر مالحظات
ْ
يف مجــال عملهــا بوحــدة تعليــم العربيــة للناطقــن
تبي ج ّرا َء متابعة «وحدة اإلرشاف والتوجيه»
بغريها؛ إذ ّ
ي؛ مــا
أ ّن آليــة التوجيهــات البعديــة ال تحظــى مبــكان جـ ّ
أنبــأ عــن تشــويش ظاهــر يف عمليّــة التّل ّقــي.
يف ض ـ ْوء امل ُتق ـ ّدم ،ســعت الدراســة إىل اإلجابــة
عــن الســؤال اآليت :أ ِمــن فــروق ذات داللــة إحصائيــة
عنــد مســتوى الدال لــة اإلحصائيــة [  ]α=0.05بــن
ُتوســطات الحســابيّة ألداء أفــراد الدرا ســة عــى
ا مل ّ
يب؟
مســتوى مهــارة الــرف العــر ّ
ْ
جدوى الدراسة:
تنبــع أهميــة هــذي الدراســة ك ْونهــا اليتيمــة يف مجالهــا
عىل مستوى القسم وكلية الرتبية بجامعة بريزيت؛ مع
اإلحاطة عل ًْم أ ّن عدي ًدا من ُمتعلّمي العربية الناطقني
يئ» رضورة
بغريهــا أكّــدوا يف «منــاذج التقييــم ال ّنهــا ّ
ا ْعتــاد اســراتيجيّات التّ ْوجيهــات البعديــة؛ ليتس ـ ّنى
تصويبــات أخطائــه؛ ليتم ّك ـ َن مــن إعــادة ت ْدويــر
لل ُمتعلّــم ْ
واصــل؛ مــا يعنــي «انســجام
الصــواب حيــث لــزم واقــع التّ ُ
ّ
هــذه الدراســة مــع االتّجاهــات املعــارصة يف تطْويــر
ـوي التــي تهــدف إىل ت ْحســن
أســاليب التّقْويــم اللغـ ّ
الكفايــة اللغويّــة لــدى املعلمــن والطلبــة باعتبارهــا
األداة الفاعلــة يف تحصيــل املعــارف ،وت ْوظيفهــا يف
مواقف ال ّد ْرس والحياة» (نرص خليفة؛ محمد الزيوت،
 :2015ص .)88
ّ
حدود الدراسة:
ـري :اقتــرت الدراســة عــى أربعــة ومثانــن
الحـ ّد البـ ّ
طالبًــا وطالبــة يف مســتوى الفصيحــة الثالــث.

الص ْيفـ ّـي .2017 /2016
ين :الفصــل ّ
الح ـ ّد ال ّزمــكا ّ
برنامــج  PASبجامعــة بريزيــت.
بوي :آلية التّ ْوجيهات البعديّة يف مستوى
الت ّ
الح ّد ّ ْ
يب.
الصف العر ّ
مهارة ّ ْ
ّ ْ
اإلجر ئ ّ
ا�:
الحد
ي
ـرف :قُ ـ ْدرة الطالــب عــى تعلُّــم
األداء يف مهــارة الـ ّ ْ
املفاهيــم ،وت ْوظيفهــا يف ال ـ ّد ْرس ومواقــف الحيــاة.
التّ ْوجيهــات الب ْعد يّــة« :عمليّــة ُمنظّمــة لتزو يــد
امل ُتعلّمــن مبعلومــات مكتوبــة ح ـ ْول أداءاتهــم بغــرض
الصائبــة» ( storch,
متْكينهــم مــن ح ْفــظ االســتجابة ّ
)2010
عالجي مكتوب
الصياغة« :أسلوب
(ج) آل ّية إعادة ّ
ّ
يُشري فيه امل ُعلّم إىل الخطأ يف التّ ْدريبات والواجبات
ـوي الخطــأ دو َن
واالختبــارات ،ويُعيــد صياغــة البنــاء اللغـ ّ
بيــان ســبب الخطــأ ،ويُتيــح للطالــب فرصــة االطّــاع عىل
السبب يف
التّغْذية ال ّراجعة واكْتشاف الخطأ ،وم ْعرفة ّ
ض ْوء ق ْدرته عىل دقّة امل ُالحظة» (نرص خليفة؛ محمد
الزيوت :2015 ،ص.)89
(د) آل ّيــة مــا وراء اللغــة« :أســلوب عالجـ ّـي مكتــوب
يُشري فيه امل ُعلّم إىل الخطأ يف التّ ْدريبات والواجبات
ـن ســبب هــذا
را لغويًّــا يبـ ّ
واالختبــارات ،ويكتــب ت ْفس ـ ً
الخطــأ .تقــع مســؤوليّة إعــادة صياغــة البنــاء فيــه عــى
الطا لــب» ( نــر خليفــة؛ محمــد الز يــوت:2015 ،
ص.)89
الســنة
( هــ) ا مل ُْســتوى الفصيــح الثّا لــث :هــو ّ
ال ّدراس ـ ّية الثّانيــة مــن مرحلــة ت ْعليــم العرب ّيــة للناطقــن
بغريهــا يف برنا مــج  PASبجامعــة بريز يــت.
(و) اختبــار قبــي :آليــة قيــاس مــا يتوافرلــدى الطلبــة
من معارف ومهارات)Brown, 2010; p7( .
(ز) اختبــار بعــدي :آليــة قيــاس مــدى تحقيــق أو
إنجــاز الطلبــة ألهــداف املنهــاج الــدرايسBrown,( .
)2010; p11
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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ي  :طريقــة منظمــة لتحد يــد
(ح) اختبــار تحصي ـ ّ
مستوى إنجاز /تحصيل الطلبة للمعلومات واملهارات
درايس تـ ّم تعلّمــهBrown, 2010;( .
يف مــادة /مقــرر
ّ
)p9
(ي) جامعة بريزيت .مؤسســة جامعية عامة متثّل
منطًــا تعليميًــا عاليًــا ،وتوفّــر البيئــة املناســبة للتعلّــم
والتّعليــم العــايل .ومتنــح درجــات علميــة يف برامــج
وتخصصــات متن ّوعــة .يتبــع لهــا كـ ّم مــن كليــات ومعاهــد
ومكتبــات ومركــز بحــث علمــي.
ّ
تنفيذ الدراسة:
أفْراد ال ّدراسة :تشكّل أفراد ال ّدراسة من أربعة ومثانني
قســمني يف مجموعــات تجريبيــة ثالثــة.
طال ًبــا وطالبــة ُم ّ
نُ ّفــذت الدراســة مــن خــال ثالثــن لقــا ًء ص ّفيًّــا خــال
الفصــل الصيفــي  .2017/2016تع ّرضــت املجموعــة
األوىل ل ــمهارة «إعــادة الكتابــة» وتع ّرضــت املجموعــة
رصف ّيــة « .مل تتعـ ّرض
الثانيــة ملهــارة «ضبــط األخطــاء ال ْ
املجمو عــة الضابطــة األخــرة للتوجيهــات البعد يــة
الراجعــة.
ّ
أداة الدراسة:
تحقي ًقــا لهــدف ال ّدراســة امل ُتمظْ ِهــر يف ت ْبيــان فاعليــة
منهج ّيــة التّ ْوجيهــات البعديّــة يف تعلُّــم وت ْعليــم اللغــة
العربيّــة للناطقــن بغريهــا ،ص ّمــم الباحثــان اختبــا ًرا يف
ستويات ثالثة
الصف العر ّ
يب الناهض عىل ُم ْ
مباحث ّ ْ
تصنيف بلوم [املعرفة ،الفهم ،التّطْبيق] .ي ْنضوي
يف ْ
ـت ج ْنــس االختبــار املوضوعـ ّـي امل ُ ْرتكــز
االختبــار ت ْحـ َ
إىل صيغــة «اختيــار مــن ُمتع ـ ّدد» .ائتلــف االختبــار مــن
أربعــن ســؤاال مو ّزعــة حســب مســتويات تصنيــف بلــوم
املعرفيــة الثــاث .اعتمــد الباحثــان يف بنــاء االختبــار
خطـ ٍ
ـوات عــى ن ْحــو:
اســتظْها ًرا
1 )1ال ّرجــوع إىل األدبيــات ذات العالقــة ْ
ـرف
للمعا يــر ا مل ُ ْعتم ـ َد ة يف تقْييــم مهــارة ا لـ ّ ْ
يب .
العــر ّ
74

ةّيدعبلا تاهيجوتلا« ةيجهنمهنم« ةيج نهم
 جمانرب »:ةعجارلا ْ

)2

)3

)4

)5

يب يف املق ّرر
الصف العر ّ
ُ 2مراجعة مضامني مهارة ّ ْ
رايس /املســتوى الفصيــح الثــاين ت ْحدي ـ ًدا
ال ـ ّد
ّ
ألســس توظيــف ُم ْعطيـ ٍ
رصفيــة أثنــا َء كتابــة فقــرة
ـات ْ
أســطر.
قصــرة مــن خمســة ْ
يب يف املق ّرر
الصف العر ّ
ُ 3مراجعة مضامني مهارة ّ ْ
رايس /املســتوى الفصيــح الثالــث ت ْحدي ـ ًدا
ال ـ ّد
ّ
ألســس توظيــف ُم ْعطيـ ٍ
رصفيــة أثنــا َء كتابــة فقــرة
ـات ْ
طويلــة ،أو موضــوع قصــر مــن ثــاث فقــرات.
4بنــاء أ ســئلة االختبــار بدال لــة ال ّنتا جــات وفــق
الســلوك ّية لــكل مســتوى مــن مســتويات
ُم ّ
ؤشاتهــا ّ
بلــوم املذكــورةُ .و ّزعــت األســئلة عــى نحــو تســعة
أســئلة لــكلٍ مــن مســتويي املعرفــة والفهــم ،وثالثــة
عــر ســؤاال ملســتوى التطبيــق.
كل سؤال أربعة خيارات لإلجابة.
5أُ عطي ُّ

ْ
صدق االختبار وثباته:

ـري والع ْينـ ّـي
اعتمــد الباحثــان آليتـ ْـي ّ
الص ـ ْدق الظاهـ ّ
للتّأ كُّــد مــن محتــوى االختبــار وتنظيمــه ووضوحــه،
الســلوكيّة
وص ّحتــه اللغو يّــة ،وارتباطهــا با ملـ ّ
ـؤشات ّ
الصياغــة للمســتوى،
املُح ـ ّددة لـ ّ
ـكل نتــاج ،ومالءمــة ّ
ودقّــة جـ ْدول املواصفــات الــذي مثّــل الصـ ْدق العينـ ّـي
وفــق مســتويات بلــوم املذكــورة.
وللتح ّقــق مــن ثبــات االختبــار طبّقــه الباحثــان عــى
اســتطْالع ّية مــن ُم ْنتســبي د ْورة املســاء /تعليــم
ع ّينــة ْ
العربيــة للناطقــن بغريهــا /املســتوى الثالــث البالــغ
عــدد طالبــه ثالثــنُ .عـرِض االختبــار عــى معامــل ثبــات
االتّســاق الج ـ ّواين ملعاد لــة كــود ريتشارد ســون «”
 ،20.KRفبلــغ «”0.78؛ مــا يعنــي متاشــيه وهــدف
الدراســة.
إجراء االختبار:
بعــد أ ْن أمــى االختبــار جاه ـ ًزا يف الصــورة امل ُشْ ــتهاة
وفــق التوجيهــات الراجعــة مــن الخــراء والعاملــن يف
املجــال ،طُ ّبــق ق ْبــا وب ْع ـ ًدا عــى أفــراد الدراســة.

تصحيح االختبار:
ُرصــدت لإلجابــة الصحيحــة عالمــة واحــدة مــا يعنــي أن
تكــون الدرجــة العليــا .40
إجــراء اســتثْامر آليــة إعــادة الصياغــة يف مبحــث
ا لــرف:
يشــر املعلــم إىل الخطــأ بوضــع خ ـ ّ
ط تحتــه :أســفر
ـتق.
عــن عرشيــن قتيــا .ثــم يكتــب هــذا ُمشْ ـ ّ
ســأل الطلبــة
تتحــرر األمــم .هــذا فعــل مضــارع ....يُ ْ
بيــان الســبب ،.وإنشــاء أمثلــة شــبيهة.
إجراء استثامر آلية ما بعد اللغة:
يكتــب املعلــم التفســر دون إعــادة الصياغــة :هــذا
اســم مفعــول .يطلــب إىل املتعلّــم إعــادة الصياغــة،
وكتابــة منــاذج ُمحاكيــة.
ْ
تصميم الدراسة:

ريبي الناهض عىل
اعتمد الباحثان التصميم شبْه التّ ْج ّ
ـن وثالثــة ضابطــة،
ثــاث مجموعــات؛ اثنتــن تجريبيتـ ْ
واختبارين قبليًّا وب ْعديًّا .تع ّرضت املجموعة التجريبية
األوىل إىل التوجيهــات البعديــة الراجعــة يف مســتوى
آليــة «إعــادة الصياغــة» .تع ّرضــت املجموعــة التجريبيــة
الثانيــة التوجيهــات البعديــة الراجعــة يف مســتوى آليــة
«مــا وراء اللغــة» .مل تتعــرض املجموعــة الضابطــة إىل
أي مــن اآلليتــن .تع ّرضــت املجموعــات الثــاث إىل
ٍّ
االختباريــن القبــي والبعــدي.
فروض البحث:
يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ()a≥ 0.05
بــن متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة البحــث) يف
كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي لالختبــار التحصييل
ككل لصالح التطبيق البعدي.
يوجــد فــرق دال إحصائي ـاً عنــد مســتوى دال لــة
( )a ≥ 0.05بــن متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة
البحــث) يف كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملهــارة

املعرفة الرصفية لصالح التطبيق البعدي.
يوجــد فــرق دال إحصائي ـاً عنــد مســتوى دال لــة
( )a≥0.05بــن متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة
البحــث) يف كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملهــارة
الفهــم الــريف لصالــح التطبيــق البعــدي.
يوجــد فــرق دال إحصائي ـاً عنــد مســتوى دال لــة
( )a≥ 0.05بــن متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة
البحــث) يف كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملهــارة
تطبيقــات رصفيــة لصالــح التطبيــق البعــدي.

الطريقة واإلجراءات
منهج البحث:
ـن مــدى قــدرة
نظــرا ً ألن هــذا البحــث يهــدف إىل تبـ ُّ
منهجية «التوجيهات البعديّة الراجعة» يف تنمية مهارة
ـرف يف مســاق
الطلبــة األجانــب يف أساســيات الـ ّ ْ
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا /املســتوى الثــاين يف
ـن اتبعــا
برنامــج  PASبجامعــة بريزيــت ،فــإن الباحثـ ْ
املنهــج الوصفــي التحليــي الــذي هــدف إىل إعــداد
اإلطــار النظــري للبحــث واألدوات يف تحليــل النتائــج
وتفســرها ،باإلضافــة إىل املنهــج شــبه التجريبــي ذي
تصميــم املجموعــة الوا حــدة؛ وهــو تصميــم تجريبــي
يناســب البحــث الحــايل ،الــذي ُهــدف مــن خاللــه إىل
تطبيــق االختبــار التحصيــي عــى عينــة البحــث قبل ًيــا
وبعديًــا .الشــكل اآليت يوضــح التصميــم شــبه التجريبــي
للبحــث:
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التطبيق القبيل لالختبار

التطبيق القبيل لالختبار

التطبيق القبيل لالختبار

(مجموعة البحث)

(مجموعة البحث)

(مجموعة البحث)

النتائج

مقارنة

النتائج

التحصييل عىل

التحصييل عىل

التحصييل عىل

شكل ()1
تصميم البحث
الصورة األولية لالختبار:

اشــتمل االختبــار عــى ( )40مفــردة موزعــة عــى املهــارات الثالثــة الســابقة .الجــدول اآليت يوضــح توزيــع املفــردات
عــى املهــارات وعددهــا:

جدول ()1
فقرات االختبار موزعة عىل مهارات االختبار التحصييل
أرقام المفردات

المهارة

املعرفة

.11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

التطبيق

،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24
.40 ،39 ،38

الفهم

املجموع

.23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12

ً
سادسا :ي ن
تقن� االختبار
ط َّبــق الباحثــان االختبــار عــى عينــة اســتطالعية مكونــة
مــن ( )30طالبًــا وطالبــة ممــن يتعلمــون اللغــة العربيــة
يف دورات املســاء؛ بهــدف تع ـ ُّرف مــدى صالحيتــه
مــن حيــث:

 -1صدق االختبار:

للتحقق من صدق االختبار اتبع الباحثان طريقتني:

األوىل :صدق املحتوى

عــرض الباحثــان االختبــار عــى مجمو عــة مــن
الخــراء واملتخصصــن مــن أســاتذة الجامعــات بدرجــة
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عدد المفردات

11
12
17
40

الدكتوراه ،ومن ذوي الكفاءة والخربة بهدف االستفادة
مــن خرباتهــم يف:
 -1الصياغة اللغوية ملفردات االختبار.
-2مالءمــة مفــردات االختبــار للمهــارات األساســية التــي
سيقيســها االختبــار التــي تــم حرصهــا.
 -3مقرتحات بخصوص االختبار عموماً.
وقد أخذ الباحثان مبالحظات السادة املحكمني.

الثانية :صدق االتساق الداخيل:

تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخــي لالختبــار
بتطبيــق االختبــار عــى العينــة االســتطالعية املكونــة مــن

( )30طالباً وطالبة ،وتم حساب معامل ارتباط بريسون
بــن درجــات كل مفــردة مــن مفــردات االختبــار والدرجــة
الكلية للمهارة التي تنتمي إليها هذه األسئلة من جهة،
والدرجــة الكليــة لــكل مهــارة مــع الدرجــة الكليــة لالختبــار

ككل مــن جهــة أخرى.
أوالً:يُوضَّ ح صدق االتســاق الداخيل بني درجة كل
سؤال من أسئلة االختبار ،والدرجة الكلية للمهارة التي
تنتمي إليها هذه األسئلة ،من خالل الجدول اآليت:

جدول ()2
معامالت االرتباط بني درجة كل سؤال من أسئلة االختبار والدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي إليها هذه األسئلة
المهارة

رقم السؤال

املعرفة

1
4
7

10
الفهم

التطبيق

12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

معامل
االرتباط

رقم السؤال

2
5
8
11
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40

**0.607
**0.625
**0.692
**0.531
**0.538
**0.695
**0.624
**0.607
*0.441
**0.606
**0.607
**0.625
**0.692
**0.515

معامل
االرتباط

رقم السؤال

**0.422
*0.438
**0.522
**0.693
**0.598
*0.368
**0.515
**0.514
**0.522
**0.693
**0.514
**0.586
**0.522
**0.693

معامل
االرتباط

3
6
9

*0.448
**0.484
**0.586

14
17
20
23
26
29
32
35
38

**0.754
*0.415
**0.645
**0.663
**0.753
**0.663
**0.518
**0.625
**0.692

يتضح من الجدول السابق:
أن معامالت االرتباط بني درجة كل مجال والدرجة الكلية لالختبار محصورة بني ( ،)0.754 ،0.368وهذا يوضح
أن جميــع فقــرات األبعــاد مرتبطــة بالدرجــة الكليــة لالختبــار ارتباطـاً ذا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة (،)0.01
()0.05؛ مــا يؤكــد أن االختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن صــدق االتســاق الداخــي.
ثاني ـاً :يوضَّ ــح صــدق االتســاق الداخــي بــن درجــة كل مهــارة مــن مهــارات االختبــار والدرجــة الكليــة لالختبــار
ككل ،مــن خــال الجــدول اآليت:

جدول ( )3معامالت االرتباط بني درجة كل مهارة من مهارات االختبار والدرجة الكلية لالختبار ككل
املعرفة
الفهم
التطبيق

المهارة

معامل االرتباط

**0.834
**0.781
**0.806

مستوى الداللة

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
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يتضح من الجدول السابق:
أن معامالت االرتباط بني كل مهارة من مهارات االختبار
والدرجــة الكليــة لالختبــار ككل محصــورة بــن (،0.781
 ،)0.834وهــذا يوضــح أن جميــع أســئلة األبعــاد مرتبطــة
بالدرجــة الكليــة لالختبــار ارتباطـاً ذا داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى داللــة ()0.01؛ مــا يؤكــد أ ّن االختبــار يتمتــع
بدرجــة عاليــة مــن صــدق االتســاق الداخــي.

 -2ثبات االختبار:

عنــد كل مــرة يســتخدم فيهــا عــى نفــس املجموعــة
للتحقــق مــن ثبــات االختبــار .ا ســتخدم الباحثــان
الطريقتــن اآلتيتــن:

•استخدام معامل ألفا كرونباخ:

قــام الباحثــان بحســاب معامــل الثبــات لــكل مهــارة عــى
انفراد ،ثم قاما بحساب معامل الثبات للدرجة الكلية
ملفردات االختبار ككل ،كام يوضحه الجدول اآليت:

ويقصــد بالثبــات أن يعطــي املقيــاس قــراءات متقاربــة

جدول ()4
قيم معامل ألفا كرونباخ لثبات مهارات االختبار واالختبار ككل

المهارة

عدد الفقرات

معامل الثبات

املعرفة

11

0.693

التطبيق

17

0.815

الفهم

الدرجة الكلية لالختبار
يتضح من الجدول السابق:
أن قيــم معامــل الثبــات إلجابــات املفحوصــن عــى
املهــارات تــراوح مــا بــن ( ،)0.815 – 0.659تظهــر
ثباتـاً مرتفعـاً .أظهــر معامــل الثبــات املحســوب للدرجــة
الكليــة لالختبــار ( )0.838درجــة عاليــة ،وبذلــك ميكــن
االطمئنان بها عىل متتع االختبار بثبات جيد ،ومقبول
لــدى الباحثــن.

12
40

0.659
0.838

•استخدام معامل كودر -ريتشارد سون (:)21

اســتخدم الباحثــان طريقــة أخــرى مــن طــرق حســاب
الثبــات ،وذ لــك إليجــاد معا مــل ثبــات االختبــار؛ إذ
قــام الباحثــان بحســاب قيمــة معامــل كــودر ريتشــارد
ســون( )21لدرجــات مهــارات االختبــار وللدرجــة الكليــة
لالختبــار .يتضــح ذلــك مــن خــال الجــدول اآليت:

جدول ()5
قيم معامل كودر ريتشارد سون ( )21لثبات مهارات االختبار واالختبار ككل
املهارة

12

0.81

املعرفة

11

التطبيق

17

الفهم

الدرجة الكلية لالختبار
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40

0.75
0.70
0.86

يتضح من الجدول السابق:
أن قيــم معامــل الثبــات إلجابــات املفحوصــن عــى
املهــارات تــراوح مــا بــن ( ،)0.81 – 0.70تظهــر ثباتـاً
مرتفع ـاً .أظهــر معا مــل الثبــات املحســوب للدرجــة
الكليــة لالختبــار ( )0.86درجــة عاليــة ،وبذلــك ميكــن
االطمئنان بها عىل متتع االختبار بثبات جيد ،ومقبول
لــدى الباحثــن.
الخطوات اإلجرائية للبحث:
)1

)2
)3
)4

)5
)6
)7

1اطلــع الباحثــان عــى األدب الرتبــوي املتعلــق
مبوضــوع البحــث ،متمث ـاً بالكتــب والدوريــات
والرســائل العلميــة ومواقــع الشــابكة املعلوماتيــة.
2أعد الباحثان اإلطار النظري للبحث والدراســات
السابقة ذات االرتباط مبوضوع البحث.
3ق ّنــن الباحثــان االختبــار التحصيــي مــن خــال
تطبيقــه عــى العينــة االســتطالعية.
4اختــار الباحثــان (مجموعــة البحــث) املتمثلــة
يف ( )84طالب ـاً وطالبــة مــن طلبــة الناطقــن
بغــر العربيــة الذ يــن اجتــازوا املقــرر ا لــدرايس
(الفصيحة/املســتوى الثــاين).
5طبّق الباحثان االختبار التحصييل قبلياً.
6ط ّبق الباحثان االختبار التحصييل بعدياً.
7جمــع الباحثــان البيا نــات وعالجا هــا وحلالهــا،
وا ســتخلصا ا لنتا ئــج  ،وصا غــا ا لتوصيــا ت
وا ملقرت حــا ت .

األساليب اإلحصائية:

•استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية اآلتية:

 )1املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والنسب

املئويــة املوزونــة.
 )2معامل ارتباط بريسون ومعادلة كودر-ريتشاردسون
( )21للتأكــد مــن ثبــات االختبــار.
 )3معادلةألفــا كــرون بــاخ للتحقــق مــن ثبــات أدوات
الدرا ســة.
 )4اختبــار ( )Tلعينتــن مرتابطتــن  T-Testللتعــرف
عــى دال لــة الفــروق بــن مســتويات متغــرات
الدرا ســة.
وتفس�ها
مناقشة النتائج
ي
ناقــش الباحثــان النتائــج التــي كشــف عنهــا البحــث مــن
خــال اإلجابــة عــن أســئلة البحــث واختبــار فروضهــا:
إجابــة الســؤال األول الذيينصعــى «مــا مهــارات
الرصف العريب التي يكتســبها الطلبة جراء التوجيهات
البعدية الراجعة)؟» تم اإلجابة عن هذا السؤال ضمن
إجــراءات الدراســة.
إجابــة الســؤال الثــاين الذيينصعــى «هــل يوجــد
فــرق دال إحصائيـاً عنــد مســتوى داللــة ( )a≥0.05بــن
متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة البحــث) يف كل
مــن التطبيــق القبــي والبعــدي لالختبــار التحصيــي
ككل؟»
ولإلجا بــة عــن هــذا الســؤال تــم اختبــار الفــرض
البحثــي األول املرتبــط بــه الــذي ينــص عــى «يوجــد
فــرق دال إحصائيـاً عنــد مســتوى داللــة ( )a≥0.05بــن
متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة البحــث) يف كل
من التطبيق القبيل والبعدي لالختبار التحصييل ككل
لصالــح التطبيــق البعــدي».
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال واختبــار صحــة الفــرض
البحثــي األول املرتبــط بــه تــم اســتخدام اختبــار «ت»
لعينتــن مرتبطتــن ،كــا يتضحمــن الجــدول اآليت:
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جدول ()6
داللة الفرق بني متوسطي درجات الطلبة (مجموعة البحث) يف كل من التطبيق
لقبيل والبعدي لالختبار التحصييل ككل
المجال

االختبار ككل

نوع
التطبيق

العدد

القبيل

84

المتوسط
الحسا�
بي

84

21.90

البعدي

االنحراف
المعياري

4.698

20.98

5.867

يتضح من الجدول السابق:
قيمة «ت» لالختبار التحصييل ككل تساوي ()2.042
عنــد درجــة الحريــة ( )83ومســتوى الداللــة املحســوب
(  .)0.05ومبقارنتــه مبســتوى الدال لــة الفــريض
( )a = 0.05نجــد أنــه أقــل منــه؛ مــا يعنــي وجــود داللــة
إحصائيــة يرتتــب عليهــا قبــول الفــرض البحثــي (األول)؛
مــا يعنــي وجــود فــرق دال إحصائيـاً عنــد مســتوى داللــة
( )a≥0.05بــن متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة
البحث) يف التطبيق القبيل لالختبار التحصييل ككل
التــي تســاوي ( )20.98ومتوســط درجــات التطبيــق
البعــدي التــي تســاوي ()21.90؛ حيــث يظهــر وجــود
فرق ذي داللة إحصائية عند( )a≥0.05بني متوســطي
درجات الطلبة (مجموعة البحث) يف كل من التطبيق
القبــي والبعــدي لالختبــار التحصيــي ككل لصالــح
التطبيــق البعــدي.
يتب ّينمــن خــال النتائــج أن هنــاك تطــورا ً تحقــق عــى
مســتوى درجــات تحصيــل الطلبــة يف االختبــار البعــدي
مقارنــة باالختبــار القبــي .يعــزو الباحثــان هــذا التطــور

قيمة «ت»

درجات
الحرية

مستوي الداللة

2.042
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دالة عند
مستوي ()0.05

إلىمــرور الطلبــة مبعــارف ومهــارات اكتســبوها مــن خــال
التوجيهــات البعديــة الراجعــة.
إجابــة الســؤال الثالثالذيينصعــى «هــل يوجــد فــرق
دال إحصائي ـاً عنــد مســتوى دال لــة (  )a≥0.05بــن
متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة البحــث) يف كل
مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملهــارة املعرفــة الرصفية
؟»
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اختبــار الفــروض
البحثيــة الثــاين والثا لــث والرابــع املرتبطــة بــه.
اختبــار الفــرض البحثــي الثــاين الــذي ينــص عــى»
يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ()a≥ 0.05
بــن متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة البحــث) يف
كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملهــارة املعرفــة
الرصفيــة لصالــح التطبيــق البعــدي.
والختبــار صحــة هــذا الفــرض البحثــي تــم اســتخدام
اختبــار «ت» لعينتــن مرتبطتــن .يتضــح ذ لــك مــن
الجــدول اآليت:

جدول ()7
داللة الفرق بني متوسطي درجات الطلبة (مجموعة البحث) يف كل من التطبيق القبيل والبعدي ملهارة الرثوة اللغوية
المجال

نوع
التطبيق

العدد

القبيل

84

المتوسط
الحسا�
بي

84

6.76

مهارة املعرفة
الرصفية
البعدي
80

6.20

ةّيدعبلا تاهيجوتلا« ةيجهنمهنم« ةيج نهم
 جمانرب »:ةعجارلا ْ

االنحراف
المعياري

2.070
1.595

قيمة «ت»

درجات
الحرية

مستوي الداللة

2.370
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دالة عند
مستوي ()0.01

ّ
يتضح من الجدول السابق أن:
قيمــة «ت» ملهــارة املعرفــة الرصفيــة تســاوي ()2.370
عنــد درجــة الحريــة ( )83ومســتوى الداللــة املحســوب
( .)0.05ومبقارنتــه مبســتوى الداللــة الفــريض (= a
 )0.05نجد أنه أقل منه؛ ما يعني وجود داللة إحصائية،
يرتتــب عليهــا قبــول الفــرض البحثــي (الثــاين) ،بوجــود
فــرق دال إحصائي ـاً عنــد مســتوى داللــة ()a≥ 0.05
بــن متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة البحــث)
يف التطبيــق القبــي ملهــارة املعرفــة الرصفيــة التــي
تساوي ( )6.20ومتوسط درجات التطبيق البعدي التي
تساوي ()6.76؛ ما يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية

عند( )0.05 ≥aبني متوسطي درجات الطلبة (مجموعة
البحــث) يف كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملهــارة
املعرفــة الرصفيــة لصالــح التطبيــق البعــدي.
اختبــار الفــرض البحثــي الثالــث الــذي ينــص عــى
«يوجــد فــرق دال إحصائي ـاً عنــد مســتوى داللــة (0.05
≥ )aبني متوسطي درجات الطلبة (مجموعة البحث)
يف كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملهــارة فهــم
القواعــد الرصفيــة لصالــح التطبيــق البعــدي».
والختبــار صحــة هــذا الفــرض البحثــي تــم اســتخدام
اختبــار «ت» لعينتــن مرتبطتــن .يتضــح ذ لــك مــن
الجــدول اآليت:

جدول ()8
داللة الفرق بني متوسطي درجات الطلبة (مجموعة البحث) يف كل من التطبيق القبيل والبعدي ملهارة فهم املقروء
المجال

مهارة الفهم
يف
الرص ّ

نوع
التطبيق

القبيل
البعدي

العدد

84
84

ّ
يتضح من الجدول السابق أن:

المتوسط
الحسا�
بي

7.46
7.54

يف تســاوي ()0.395
قيمــة «ت» ملهــارة الفهــم الــر ّ
عنــد درجــة الحريــة ( )83ومســتوى الداللــة املحســوب
(  )0.05ومبقارنتــه مبســتوى الدال لــة الفــريض
( )a = 0.05نجــد أنــه أكــر منــه؛ مايعنــي عــدم وجــود
داللــة إحصائيــة ،يرتتــب عليهــا رفــض الفــرض البحثــي
(الثالــث) وقبــول الفــرض البحثــي البديــل :ال يوجــد
فرق ذو داللة إحصائية عند ( )a≥ 0.05بني متوسطي
درجات الطلبة (مجموعة البحث) يف كل من التطبيق

االنحراف
المعياري

2.097
1.997

قيمة «ت»

درجات
الحرية

مستوي الداللة

0.395
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غري دالة عند
مستوى ()0.05

يف.
القبــي والبعــدي ملهــارة الفهــم الــر ّ
اختبــار الفــرض البحثــي الرابــع الــذي ينــص عــى
«يو جــد فــرق دال إحصائي ـاً عنــد مســتوى دال لــة
( )a≥0.05بــن متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة
البحــث) يف كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملهــارة
التطبيــق الــريف لصالــح التطبيــق البعــدي».
والختبــار صحــة هــذا الفــرض البحثــي تــم اســتخدام
اختبــار «ت» لعينتــن مرتبطتــن .يتضــح ذ لــك مــن
الجــدول اآليت:

جدول ()9
داللة الفرق بني متوسطي درجات الطلبة (مجموعة البحث) يف كل من التطبيق القبيل والبعدي ملهارة سالمة اللغة
المجال

نوع
التطبيق

مهارة التطبيق القبيل
البعدي
يف
الرص ّ

العدد

84
84

المتوسط
الحسا�
بي

7.31
9.01

االنحراف
المعياري

2.630
2.860

قيمة
«ت»

درجات
الحرية

6.031
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()0.01
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َّ
يتضح من الجدول السابق أن:
يف تســاوي ()6.031
قيمــة «ت» ملهــارة التطبيــق الــر ّ
عنــد درجــة الحريــة ( )83ومســتوى الداللــة املحســوب
( )0.01ومبقارنته مبستوى الداللة الفريض ()a=0.05
نجــد أنــه أقــل منــه ،وهــذا يعنــي وجــود داللــة إحصائيــة،
مــا يرتتــب عليــه قبــول الفــرض البحثــي (الرابــع) ،بوجــود
فــرق دال إحصائيـاً عنــد مســتوى داللــة ( )a≥0.05بــن
متوســطي درجــات الطلبــة (مجموعــة البحــث) يف
يف التــي تســاوي
التطبيــق القبــي ملهــارة التطبيــق الــر ّ
( )7.31ومتوســط درجــات التطبيــق البعــدي التــي
تساوي ()9.01؛ما يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية
عند ( )a≥0.05بني متوسطي درجات الطلبة (مجموعة

البحــث) يف كل مــن التطبيــق القبــي والبعــدي ملهــارة
يف لصالــح التطبيــق البعــدي.
ـر ّ
التطبيــق الـ ّ ْ
يف ضوء نتائج البحث يويص الباحثان باآليت:
تقييم محتوى املقرر الدرايس/الفصيحة العربية/
املســتوى الثــاين للتّث ُّبــت مــن تحقيقــه ألهــداف املقــرر
املعلنة ،وانســجامه مع اســراتيجيات تعليمه.
البحــث يف :طرائــق تدريــس املقــرر .اســراتيجيات
عمليتي التعلم
تعلّم الطلبة .دور الفروقات الفردية يف
ْ
والتعليم.
تقييــم االختبــارات الفصليــة :األول ،النصفــي،
النهــايئ يف ضــوء املحتــوى وأهدا فــه وطرائقــه.
اعتبار التوجيهات الراجعةاسرتاتيجية تعليمية.
تقييم جودة أداء تدريس املقرر.
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ّ
•جامعــة بريز يــت .)2015 ( ،دليــل الجامعــة لدرجــة
ا لبكا لو ر يــو س .
•خليفــة ،نــر؛ الزيــوت ،محمــد .)2015( .فاعليــة منطــي
التغذيــة الراجعــة يف تحســن أداء طــاب الصــف الثامــن
األســايس يف قواعــد اللغــة العربيــة ،املجلــة األردنيــة يف
العلــوم الرتبويــة ،مجلــد ،11عــدد.1
•أبــو الد هــب البــدري ،عــي .)1998( .مــدى مالء مــة
امتحانــات اللغــة العربيــة عــى تنميــة اإلبــداع والتحصيــل يف
اللغــة العربيــة لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي .رســالة
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يف تدريــس اللُّغــة العربيــة .إربــد :عــامل الكتــب الحديــث.
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ت�صور مقرتح يعمل على التغلب على معيقات
تعلم اللغة العربية لغري الناطقني بها
د .مجدي خ�ض الكردي

ناشط وباحث ف� العلوم ت
ال�بوية واإلنسانية ،جامعة القدس المفتوحة
ي

بش� محمد شملخ
م .ي

مجتمع ،وزارة اإلعالم
باحث وناشط
ي

د .أده ــم عدن ــان طبيل

ف
ن
ين
فلسط�
المد� ،جامعة األزهر بغزة،
ناشط ي� قضايا المجتمع
ي

امللخ�ص
يســعى الباحثــون يف علــم اللغــات وتدريســها لتعليــم لغــة أخــرى يف وقــت قصــر وبجهــد معقــول ،ومــع كل
ذلــك إال أن هنــاك معيقــات تحــول مــن تعليــم لغــة غــر لغــة األم ،وحيــث أن تعلــم لغــة أجنبيــة مثــل اللغــة العربيــة
لغــر الناطقــن بهــا عــى ســبيل املثــال ليــس باألمــر الســهل أو الهــن ،وذلــك لوجــود العديــد مــن املعيقــات
التــي تحــول دون ذلــك ،وهــذا مــا ســتقوم بــه هــذه الدراســة وهــو وضــع مقــرح يعمــل عــى التغلــب عــى تلــك
املعيقــات التــي تحــول دون تعلــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا.

وقسمت الدراسة المعيقات إىل:
•معيقات عامة
•معيقات خاصة
•معيقات التدريس الخاصة باملدرسني
•معيقات التعلم الخاصة بالطالب
وتسىع هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
1 .1وضع تصور يعمل عىل التغلب عىل معيقات تعلم اللغة العربية لغري الناطقني بها
2 .2حرص املعيقات يف تعلم اللغة العربية لغري الناطقني بها
3 .3وضع آليات جديد لتدريس اللغة العربية لغري الناطقني بها
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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مقدمة
تواجه الدارســن للغة العربية من الذين ال ينطقون بها
معيقــات عديــدة مــا حــدى باملختصــن يف ميــدان
تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا العمــل عــى
مواجهــة هــذه املعيقــات مــن خــال برامــج وأســاليب
مبتكــرة تعمــل عــى جــر هــذه املعيقــات والتغلــب
عليهــا والخــروج بطلبــة عــى درجــة مــن املهــارة يف
اللغــة العربيــة نطقــا ومحادثــة وكتابــة وقــراءة ،بــل وأبعــد
مــن ذلــك متكــن هــؤالء الطلبــة بااللتحــاق بالجامعــات
واملعاهد التي تعترب اللغة العربية فيها اللغة األوىل.
ففــي الحد يــث عــن املعيقــات البــد مــن وضــع
قامئــة بتلــك املعيقــات والتــي توصــل لهــا الباحثــون
يف دراســات ســابقة مــن خــال بحوثهــم التــي مكنتهــم
مــن الوصــول إىل عــدة طــرق لتعليــم اللغــة يف وقــت
قصــر وبجهــد معقــول ،ولقــد وضعــت هــذه الطــرق
موضــع التجربــة ،وكانــت النتائــج يف بعــض األحيــان
مرضيــة للغايــة.
وتختلــف معيقــات تعلــم اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا تبعــا لســن الــدارس والبيئــة التــي يعيــش
فيهــا أثنــاء تعلمــه للغــة ،وتختلــف أيضــا معيقــات تعلــم
اللغــة العربيــة حســب طبيعتهــا مــن حيــث مشــابهتها أو
اختالفها يف الصوت أو الكتابة للغة الدارس األصلية،
فمثــا مــن لغتــه األم تســتخدم الحــروف العربيــة يســهل
عليــه تعلــم اللغــة العربيــة واللغــة الفارســية أو األرديــة،
ويشــق عليــه تعلــم اللغــات األوربيــة أو اللغــة الصينيــة.
واالختــاف أو التشــابه بــن لغــة وأخــرى يكــون يف
األصــوات أو يف طبيعــة تركيــب اللغــة أو يف األمنــاط
الســائدة فيهــا أو يف شــكل الكتابــة.
وإذا أردنــا أن نتعــرف عــى املعيقــات التــي تواجــه
ا لــدارس غــر النا طــق بالعربيــة عنــد درا ســته اللغــة
العربيــة ،ثــم نحــاول أن نفــر هــذه املعيقــات ونجتهــد
يف وضــع العــاج املنا ســب ،علينــا تحد يــد تلــك
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املعيقــات والعمــل عــى وضــع التصــور املقــرح الــذي
يحــد مــن تلــك املعيقــات والحــد منهــا.
وتم تصنيف املعيقات إىل:
أوال :معيقات العامة:
ثانيا :معيقات الخاصة:
ثالثا:معيقات تتعلق بتعليم النحـو والرصف
رابعا :معيقات تتعلق الكتابة
خامسا :معيقات تواجه الدارسني
سادسا :معيقات توجه املعلمني
سابعا :معيقات فنية
وبعــد أن قــام الباحثــون بتحديــد املعيقــات التــي
تحد من تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،عكف
عليهــا الباحثــون لوضــع تصورهــم املقــرح الــذي يعمــل
عــى التغلــب والحــد مــن هــذه املعيقــات.
مشكلة الدراسة
منــذ فجــر اإلســام وبــزوغ فجــره وانتشــاره يف أرجــاء الكــرة
األرضيــة وعمليــة تعلــم اللغــة العربيــة أصبحــت مطلبــا
مهام للمسلمني غري الناطقني باللغة العربية فتجدهم
حريصــن عــى تعلــم لغــة القــرآن وفهــم تعاليــم اإلســام
وقــراءة القــرآن وحفظــه ومــن هــذا املنطلــق واجهــت غــر
الناطقــن باللغــة العربيــة معيقــات واجهتهــم يف تعلــم
اللغــة العربيــة ومــن خــال هــذا الســياق جــاءت هــذه
الدراسة والتي ستعمل عىل الحد من هذه املعيقات
مــن خــال تصــور مقــرح وضعــه الباحثــون حيــث تــم
صياغــة املشــكلة البحثيــة بالتســاؤل الرئيــي التــايل:

مــا التصــور المقـ تـرح الــذي يعمــل عــى التغلــب عــى
معيقــات تعلــم اللغــة العربيــة لغـ يـر الناطقـ ي ن
ـ� بهــا؟

وانبثق من هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:

1 )1مــا املعيقــات التــي تواجــه تعلــم اللغــة العربية لغري
الناطقني بها؟
2 )2مــا التصــور املقــرح الــذي يعمــل عــى الحــد مــن
معيقــات تعلــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا؟

يقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ملعت تاقيعم ىلع بلغتلا ىلع لمعي حرتقم روصت

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل ما ييل:
1 )1التعرف عىل املعيقات التي تواجه غري الناطقني
للعربية يف تعلم اللغة العربية.
2 )2وضــع تصــور يعمــل عــى الحــد مــن معيقــات تعلــم
اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة يف النقاط التالية:
1 )1تناولــت موضــوع عــى قــدر مــن األهميــة يف تعليم
العربيــة لغــر الناطقــن بها.
2 )2من املأمول أن يستفيد من هذه الدراسة كل من
لهــم عالقــة بتدريــس اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن
بها.
حدود الدراسة

ن
المكا� :أجريت هذه الدراسة يف فلسطني ويف
الحد
ي
مدينة غزة بالتحديد
ن
الزما� :أجريت هذه الدراسة يف النصف األخري
الحد
ي
من عام 2017
ـوع :تناولــت هــذه الدراســة حــدا نوعيــا مميــزا
الحــد النـ ي
حيث تعترب اللغة العربية وتعليمها من أهم املواضيع
ملــا لهــذه اللغــة مــن مكانــة وقدســية حيــث أنهــا لغــة
القــرآن الكريــم ،كــا تناولــت حــدا برشيــا أيضــا مميــزا
وهــو غــر الناطقــن بالعربيــة ولديهــم حــب تعلــم اللغــة
العربيــة؟

منهج الدراسة

غـ يـر الناطقـ ي ن
ـ� بهــا :وهــم مــن يتعلــم اللغــة العربيــة وهــي
ليســت اللغــة األم لــه.
معيقــات تعلــم اللغــة العربيــة  :هــي مجمو عــة مــن
الصعوبــات التــي تحــول دون تعلــم اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا.

اإلطار النظري للدراسة
يف هــذه الدراســة يقــوم الباحثــون باالهتــام بالجوانــب
األساســية التــي تتعلــق بعمليــة تنميــة الرغبــة ومســتوى
الدارســن مــن غــر الناطقــن بالعربيــة ،بحيــث تتضمــن
هــذه الجوانــب الرتبويــة والتعليميــة األربعــة التاليــة التــي
تتعلــق بحيــاة الطــاب غــر املتخصصــن يف اللغــة
العربيــة ،وهــي كاآليت:1
ّ
النفس:
 )1الجانب
ي

يُعــد الجانــب النفــي جانبــا مهــا يف أيٍّــة عمليــة
تعليمية ،بل ال يخلو كتاب يتناول املحتويات من هذا
الجانــب وصلتــه باملوضــوع الــكيل للكتــاب ،وباملثــل
ال نســتطيع عنــد تنــاول موضــوع كموضــوع مــواد تعليــم
اللغة العربية لغري الناطقني بها إال أن ينجذب انتباهنا
إىل هــذا العنــر.
فّ
الثقا�:
 )2الجانب
ي

يُعــد الجا نــب الثقــايف جانب ـاً مه ـاً يف أ يــة
عمليــة تعليميــة .وتحتــل الثقا فــة باعتبارهــا طرا ئــق
حيــاة الشــعوب ،وأنظمتهــا السياســية ،واالقتصاديــة،
واالجتامعيــة ،والرتبويــة ،مكانــة هامــة يف تعليــم وتعلــم
اللغــات األجنبيــة.
 )3الجانب ت
ال� ّ
بوي:

اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي كــا
اســتخدمت املنهــج البنــايئ لبنــاء التصــور املقــرح

معرفة هذا الجانب تساعد املسئولني عىل وضع
املحتويات ،واختيارها يف تحليل هذه املواد وتحديد
أيهــا يصلــح للربنامــج الــذي يقومــون بتخطيطــه وتنفيــذه،

تناولــت الدراســة العديــد مــن املصطلحــات والتــي كان
أهمها:

صويف ،مان2007( .م) .أساسيات تعليم اللغات األجنبية
وتعلمــه :تعليــم اللغــة العربيــة يف بيئــات ماليزيــا منوذجــا.
ماليزيــا :مطبعــة الجامعــة اإلســامية العامليــة مباليزيــا.

مصطلحات الدراسة

1
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ثــم تنظيمــه بشــكل معقــول مقبــول صالــح للتطبيــق،
يف
منا ســب ملســتوى الدارســن العمـ ّ
ـري والثقــا ّ
والتعليمـ ّـي ونحــوه.

ّ
اللغوي:
 )4الجانب

تُعــد املحتويــات أساس ـاً لتعليــم اللغــة ،ويشــمل
االهتــام بالجانــب اللغــوي اختيــار القواعــد املناســبة
وترتيــب املهــارات اللغويــة ترتيبـاً تربويـاً يســمح للمعلــم
والتالميــذ تطبيقهــا بأيــر طــرق ،ألن حســن تنظيــم
املهارات اللغوية يف مادة من املواد التعليمية يعنى
بــه حســن تنظيــم املواقــف الدراســية األخــرى ،ويتــم
تطبيقهــا يف مهــارة االســتامع حيــث يســتمع التالميــذ
إىل أنظمــة أصــوات وكلــات وعبــارات تناســبهم بنــاء
عــى قواعــد علــم األصــوات ،وعلــم الــرف ،والنحــو،
والبالغــة ،التــي ســبق تحديدهــا للمســتوى املحــدد.
وكذلــك تطبيقهــا يف مهــارة الــكالم والقــراءة والكتابــة
تواجه من يتعلم العربية وهو غري ناطق بها العديد
مــن املعيقــات التــي تعيــق وتحــد مــن تعلمــه لهــا ،مــا
اســتدعى العديــد مــن الباحثــن التعاطــي مــع هــذه
املشــكلة والبحــث فيهــا لوضــع الحلــول املناســبة لهــا،
وهــذا مــا اســتدعى الباحثــون يف هــذه الدراســة لبحــث
يف هــذه املعيقــات والعمــل مــن أجــل وضــع تصــور
مقــرح يعمــل عــى الحــد مــن هــذه املعيقــات مــا
يســاعد املتعلمــن للغــة العربيــة مــن غــر الناطقــن بهــا
لتعلمهــا عــى وجــه أكمــل وصحيــح.
وقــام الباحثــون بدراســة اســتطالعية لتعــرف عــى
املعيقــات مــن خــال عينــة مكونــة مــن مجموعــة مــن
غــر الناطقــن للعربيــة وهــم النســاء ا لــايت تزوجــن
فلســطينيني مــن غــزة ويدرســن العربيــة وجــاء املعيقــات
عــى الشــكل التــايل:
أوال :معيقات العامة:
ثانيا :معيقات الخاصة:
ثالثا :معيقات تتعلق بتعليم النحـو والرصف
رابعا :معيقات تتعلق الكتابة
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خامسا :معيقات تواجه الدارسني
سادسا :معيقات توجه املعلمني
سابعا :معيقات فنية
وبعــد ذلــك قــام الباحثــون بدراســة كل معيــق عــى
حــدا للوصــول عــى مســبباته الحقيقــة والعمــل عــى
حله والخروج باملقرتح الذي يذلل املعيقات ويساعد
املتعلمــن للعربيــة مــن تخطــي املعيقــات.

أوال :من املعيقات العامة:

يف عمليــة التعلــم البــد مــن مراعــاة أســس يف اختيــار
الوســائل التعليميــة ،وتصميمهــا ،واســتخدامها .فمــن
املعايري التي يجب االعتناء بها يف ضوء هذا البحث
كاآليت:
1 )1أهــداف الربنا مــج بحيــث يتــم اختيــار الوســيلة
التعليميــة املرتبطــة باألهــداف العامــة يف عمليــة
التعليــم والتعلّــم.
2 )2األهــداف التعليميــة بحيــث يتــم اختيــار الوســيلة
التابعــة باألهــداف التعليميــة املمثلــة بجوانبهــا
الثالثــة :املعرفيــة ،والحركيــة ،والوجدانيــة.
3 )3الخصائــص البــارزة عنــد الدارســن مثــل مســتوى
ا لــذكاء ،واملســتوى الثقــايف ،واالجتام عــي،
وقدراتهــم الجســمية ،والعقليــة ،والنفســية.
4 )4تحديد محتوى املادة الدراسية ،وجوانب التعلّم
املناسبة من ِقبَل املدرسني.
5 )5مراعــاة املوقــف التعليمــي ومناســبته للناطقــن
بغريهــا مــع طــرق التعليــم املنا ســبة للناطقــن
بغريهــا.
6 )6التمييــز بــن الخصائــص األساســية لــكل الوســائل
ملعرفــة حــدود اســتخدامها.
تعليمي.
7 )7اختيار الوسائل املناسبة لكل موقف
ّ
8 )8التأكد من إمكانات واألجهزة الالزمة.2
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خالد محمد السعود ( .)2009تكنولوجيا ووسائل التعليم
وفاعليتها .الطبعة األوىل 2009 :م .مكتبة املجتمع العريب

ويف دراســة للمعيقــات العامــة وجــد الباحثــون أن أهــم
هــذه املســببات لهــا هــو:
•الخلفيــة اللغو يــة والثقا فــات املتعــددة لعينــة
الدرا ســة
•اختالف املستوى اللغوي للعينة.
•كرثة الفروق الفردية بني عينة الدراسة.
•ضعف تجاوب العينة مع مدرس اللغة العربية.
•قلة املشاركة للعينة يف األنشطة التعليمية.
•وجود اتجاهات سلبية نحو اللغة العربية من بعض
أفراد العينة.
•عدم وجود كتب ومواد تعليمية مناسبة.
•ضعــف دافعيــة بعــض أفــراد العينــة نحــو تعلــم اللغــة
العربية.
•ضعــف ا ملــدرس يف بعــض مهــارات اللغــة
و عنا رص هــا .
•توجيــه بعــض أفــراد العينــة أســئلة للمــدرس ,ال
يســتحرض إ جابتهــا.
•عــدم تقســيم اللغــة يف عمليــة التدريــس ملبتدئــن
ثــم متقدمــن
•عــدم قيــام بعــض أفــراد العينــة بــأداء الواجبــات
املنزليــة.
•عدم توفر الوسائل التعليمية.
•قلة إملام املدرس بالجوانب الرتبوية الحديثة.
ثانيا :من المعيقات الخاصة:
ويف دراسة للمعيقات الخاصة وجد الباحثون أن أهم
هذه املســببات لها هو:
•معيقات تواجه املتعلم عند تعلم النظام الصويت
للغة العربية
•معيقــات تواجــه املتعلــم عنــد تعلــم النظــام النحوي
للغــة العربية.
•معيقــات تواجــه املتعلــم عنــد تعلــم النظام الداليل
للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ،ص.78-77 .

للغــة العربية.
•معيقــات توا جــه املتعلــم ,يف فهــم ثقافــة اللغــة
العربيــة.
•معيقــات توا جــه املتعلــم ,وهــو يتعلــم مهــارات
االســتامع باللغــة العربيــة.
•معيقــات توا جــه املتعلــم ,وهــو يتعلــم مهــارات
القــراءة باللغــة العربيــة.
•معيقــات توا جــه املتعلــم ,وهــو يتعلــم مهــارات
الحد يــث باللغــة العربيــة.
•معيقــات توا جــه املتعلــم ,وهــو يتعلــم مهــارات
الكتا بــة باللغــة العربيــة.
•مشــكالت خاصــة بالجانــب الرتبــوي والتعليمــي
والنفــي.
ثالثا :معيقات تعليم النحـو والرصف
يواجه طالب اللغة العربية لغري الناطقني بها معيقات
يف تعليــم النحــو والــرف مــا اســتدعى الباحثــون
لوضــع الســؤال العالجــي التــايل:
ماذا نعلم من القواعد والرتاكيب اللغوية ؟ وكيف
نعلمها ؟
ويف إجا بــة لهــذا الســؤال عنــد اختيــار محتــوي
درايس لداريس اللغة العريب يجب أن نحدد ما ييل:
1 )1تحديد أهداف املقرر.
2 )2تحديد الوقت املتاح لتعليم املقرر.
3 )3تحديد املستوى العام التعليمي.
وبعــد ذلــك يتــم إدراج املــادة النحويــة يف املقــرر
مثــل:
ـول :مثــل أن نأخــذ املبتــدأ وندرســه
أوال التدريــج الطـ ي
دراســة مكثفــة ،وهنــاك تــدرج دوري أو حلقــات ،أي أن
اللغــة ليســت مفــردة بــل نظــام متشــابك ،فمث ـاً نأخــذ
املبتــدأ أو الخــر جــزءا ً أساســياً ثــم نأخــذ غــره ،ثــم نرجــع
ونأخــذ شــيئاً منــه وهكــذا ،وهنــاك التــدرج الوظيفــي،
باعتبــار أن اللغــة وظيفــة.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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ثانيا التدريج الموق�ف ي  :مثالً يف املطار أو يف املطعم
أو يف البيــت ..وهكــذا .ولكــن الســائد اآلن هــو التعليــم
الوظيفــي فيعلــم مثـاً كيــف يشــكر ســواء يف املطــار أو
يف البيت أو...
وبعد ذلك يتم معالجة األخطاء:

 )١أداء التعريف والتنكري

حيــث إن أ كــر األخطــاء تكــون يف عمليــة أداء
التعريــف والتنكــر وهــي ظاهــرة موجــودة بالفعــل؛ ففــي
اللغــة األرديــة ال يســتخدمون أداة للتعريــف ،ويفهــم
التعريــف مــن ســياق الــكالم ،فيتوقــع منهــم إمــا إهــال
اســتخدام أداة التعريــف أو الخطــأ ،أو املبالغــة يف
اســتخدامها فيضعــون أداة التعريــف يف املوضعــن.

 )٢التداخل النحوي وتركيب الكلامت

ويدخــل يف موضــوع التدا خــل النحــوي تركيــب
الكلــات داخــل الجملــة مثــل :الفاعــل  +أو الفعــل+
الفاعــل وهكــذا ..فهــذا الرتتيــب يــؤدي إىل خطــأ عنــد
داريس اللغة األجنبية ويدخل فيه موضوع أداة النفي،
وكذلــك موضــوع تقديــم املضــاف إليــه عــى املضــاف.
وأيض ـاً يف موضــوع الرتاكيــب يد خــل موضــوع
ا ســتخدام الفعــل مــع حــروف الجــر مثــل أفكــر يف،
ويوجد مثل هذا يف غري العربية ولكن إذا ترجم ترجمة
حرفيــة يتغــر الرتكيــب مثـاً؛ لهــذا كان البــد مــن تدريــب
الــدارس عــى حــروف الجــر واســتعامالتها مــع األفعــال
وهذا يوجد يف كثري من اللغات إال أن العربية مل تعنت
بهــذا ،فلــم يعــن الباحثــون بهــذا املجــال.
رابعا :معيقات الكتابة
وجد الباحثون من خالل هذه الدارسة أن أول ما يواجه
املتعلــم للغــة العربيــة هــو تشــابه الحــروف :حيــث يجــد
املتعلــم حروفــا متشــابهة يف الكتابــة ،ومعيــار الفــرق
بينهــا هــو النطق،واختــاف النقــط .ومثــال ذلــك :ب
ت ث ،ج خ ح ،غ ع.
كام أ ّن الحرف يتغري شكله يف أول الكلمة عنه يف
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أخرهــا ،فالحــرف الواحــد قــد يأخــذ عنــد الكتابــة أشــكاال
مختلفة ،فحرف العني مثال يأخذ أكرث من شكل .عند،
معــه ،بــاع ،إصبع.
وأجمــل الباحثــون مشــكالت الكتابــة يف األخطــاء
التاليــة التــي يقــع فيهــا املتعلمــون:
1 )1كتابة الهمزة املتوسطة يف غري موقعها.
2 )2إبدال حرف بأخر.
3 )3عدم التمييز بني همزيت الوصل والقطع.
4 )4فصل ما حقه الوصل.

5 )5حذف حرف أو أكرث من الكلمة.

6 )6إضافة حرف أو أكرث يف الكلمة.

7 )7الخلط بني األلف املمدودة واملقصورة.
8 )8التنوين،حيث يكتب نوناً.

9 )9كتابة همزة املد همزة عادية.

1010كتابة التاء املفتوحة تاء مربوطة.
1111كتابة التاء املربوطة تاء مفتوحة.

1212كتابة الهمزة املتطرفة يف غري موقعها.
1313وصل ما حقه الفصل.

1414إثبات همزة «ابن «بني علمني مذكورين.
1515الخلط بني الهاء والتاء املربوطة.

1616عــدم كتابــة األلــف الفارقــة بــن واو الجامعــة واو
الفعــل.
1717عدم كتابة الواو يف كلمة «عمرو».
1818كتابة الشدة بحرفني.
ين
المتعلم�:
خامسا:معيقات تواجه
و جــد الباحثــون مــن خــال هــذه الدرا ســة بعــض
املعيقات التي واجهت متعلمي اللغة العربية وكانت
عــى هــذا النحــو:
1 )1خلفية املتعلم الثقافية والعلمية.
2 )2خلفية املتعلم االجتامعية.
3 )3الفروق الفردية بني املتعلمني
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4 )4خلفية املتعلمني اللغوية مبعنى لغتهم األم.
5 )5اختــاف دوافــع املتعلمــن وأهدافهــم مــن تعلــم
العربيــة.
6 )6اختالف جنسية املتعلمني أنفسهم

أوال األخطاء الصوتية

الفيل هيوان ضخم

لقــد وجــد الباحثــون بعــض املعيقــات التــي تواجــه
معلمــن اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا مثــل:
1 )1أنهم ينقصهم التأهيل العلمي والرتبوي واللغوي

3

هذا حيوان دخم

ضخم

نظر

املطار

فحص الطبيب كلب املريض قلب

اشرتيت أساساً جديدا للبيت أثاثاً

أسكونو يف بيت واسع
بكم هذا القميس؟

أسك ُن
القميص

ثانيا األخطاء ف� ت
ال�اكيب النحوية
ي

والرتاكيــب املناســبة للموضــوع املعـ َّـر عنــه كتابــة،
واســتخدام الخــط العــريب وخصائــص الكتابــة العربيــة،
يب ،واختيــار
والربــط بــن صــوت الحــرف والرمــز الكتــا ّ
الحروف التي لها نفس العدد من النقاط عند الكتابة،
والتفريــق بــن املذكــر واملؤنــث»  ،4وجــد الباحثــون
مجموعــة مــن األخطــاء يف الرتاكيــب النحو يــة وتــم
حرصهــا عــى النحــو التــايل:
الخطأ

الصواب

الساعة ثالثة

الثالثة

أسكن يف الدور خمسة عرش
الساعة الثامنة إالّ ثلث

4

الخــويل ،محمــد عــي ( .)2000أســاليب تدريــس اللغــة
العربيــة .عــان :دار الفــاح ،ص .23

حيوان

عاشوا تحت الهامية

غادرت الطائرة املتار

3 )3االفتقــار للــدورات التدريبيــة التــي تهــدف لرفــع
كفــاءة معلــم اللغــة العربيــة املؤهــل وغــر املؤهــل

من املعيقات الفنية التي تواجه متعلمي اللغة العربية
هــي مهــارة الكتابــة ،حيــث تعتــر مــن أصعــب املهــارات
اللغويــة األربــع مــن وجهــة نظــر أنصــار الطريقــة الســمعية
الشــفوية ،مــا جعلهــم يضعونهــا يف نهايــة تسلســل
عمليــة تعليــم اللغــة األجنبيــة ،الــذي يبــدأ مــن االســتامع
ثــم الــكالم ثــم القــراءة ثــم الكتابــة.3
فوجــئ الباحثــون ببعــض املعيقــات الفنيــة والتــي
يســكت عنهــا معلــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا
وقــام الباحثــون بتقســيم هــذه املعيقــات الفنيــة إىل
مــا يــي:

عامرة

الحامية

نذر إىل الصورة

2 )2قلــة تــداول التجــارب يف تدريــس اللغــة العربيــة
لغــر الناطقــن بهــا األمــر الــذي يســتفيد منــه املعلــم

سابعا المعيقات الفنية

رجأنا بالطائرة.

رجعنا

هذه إمارة عالية

ين
معلم� اللغة العربية:
سادسا :معيقات تواجه

4 )4نــدرة املعلمــن املؤهلــن وهروبهــم ملجــاالت
أخــرى يف تعليــم اللغــة العربيــة تبعــد عــن تعليــم
غــر الناطقــن باللغــة العربيــة

الخطأ

الصواب

الخامس عرش

ثلثاً

فريحــة مفتــاح الجنــزوري والدكتــور ميمــون أقــى لوبيــس
( .)2011تعليــم اللغــة العربيــة ألغــراض دينيــة عــر مواقــع
اإلنرتنيت .يف كتاب :تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
واتجاهاتــه .املحــررون :عاصــم شــحادة عــي واآلخــرون.
النــارش ،IIUM Press :ص.108-107 .
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السيارة يف بنت وولد

يف السيارة

متى يبدأ االختبار الشهري؟

الشهري

زرت املدينة الرياض.

مدينة

سافر واحد شخص.

شخص واحد

يف الصف عرشون طالب.

طالباً

بدأت عطلة الصيفية
أتحدث لغة العربية
سنسافر إىل هند.

هناك طباخ كثري.

اململكة العربية السعودي.

العطلة
اللغة

الهند

طباخون كثريون
السعودية

ف
ثالثا األخطاء ي� المفردات

عــى هــذا الشــكل:

أوال فيام يتعلق باملعيقات العامة

بعــد معرفــة املعيقــات العامــة ،وللتغلــب عــى هــذه
املعيقــات وضــع الباحثــون الحلــول التاليــة:
•تقسيم تعليم اللغة العربية لثالث مراحل وهي:
1 .1املرحلة املبتدئة
2 .2املرحلة املتوسطة
3 .3املرحلة املتقدمة
•اإلعداد الجيد ملعلم اللغة العربية
•التعامل الجيد مع الفروق الفردية بني املتعلمني
•استخدام الوسائل الرتبوية املناسبة
•تقســيم الواجبــات البيتيــة لجزأيــن أحدهــا يكــون
يف غرفــة التعلــم

وجد الباحثون مجموعة من األخطاء يف املفردات وتم ثانيا فيام يتعلق باملعيقات الخاصة
حرصها عىل النحو التايل:
الخطأ

الصواب

اتّصلت يف صديقي أمس

بصديقي

هل عندك أوالد ؟

لك

رس عليه.
أخفيت ال ّ

هذا منظر ملفت للنظر

جب علينا شكر الله
يتو ّ

عنه

الفت
يجب

امل ُناخ
امل َناخ مختلف يف بالدي
حكــم القــايض عــى الجــاين ال ِقصاص
با ل َقصــا ص
ِخطبة
غدا ً يقام حفل خُطبة ابنه.
انتبه حتى ال تهوى إىل األرض .تهوي
غَيبة
رجع األب بعد ِغيبة طويلة

ت
المق�ح
التصور
ومــن خــال وضــع الحلــول للمعيقــات وضــع الباحثــون
تصــورا مقــرا يحــد مــن هــذه املعيقــات وكان التصــور
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بعــد معرفــة املعيقــات الخاصــة ،وللتغلــب عــى هــذه
املعيقــات وضــع الباحثــون الحلــول التاليــة:
•اســتخدام األنشــطة والوســائل التــي تعتمــد عــى
الصــوت
•تبسيط النظام النحوي لثالث مراحل:
1 )1النحو للمبتدئني
2 )2النحو للمتقدمني
3 )3النحو املتبحر
•ربط املفهوم الداليل للكلامت العربية باملستوى
الثقايف العريب

ثالثا :فيام يتعلق مبعيقات تعليم النحـو والرصف

بعــد معرفــة معيقــات تعلــم النحــو والــرف ،وللتغلــب
عــى هــذه املعيقــات وضــع الباحثــون الحلــول التاليــة:
يتم إدراج املادة النحوية يف املقرر مثل:
الطول :مثل أن نأخذ املبتدأ وندرسه
أوال التدريج
ي
دراســة مكثفــة ،وهنــاك تــدرج دوري أو حلقــات ،أي أن
اللغــة ليســت مفــردة بــل نظــام متشــابك ،فمث ـاً نأخــذ
املبتــدأ أو الخــر جــزءا ً أساســياً ثــم نأخــذ غــره ،ثــم نرجــع

يقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ملعت تاقيعم ىلع بلغتلا ىلع لمعي حرتقم روصت

ونأخــذ شــيئاً منــه وهكــذا ،وهنــاك التــدرج الوظيفــي،
باعتبــار أن اللغــة وظيفــة.
ف
ثانيــا التدريــج الموق ـ ي  :مث ـاً يف املطــار أو يف
املطعــم أو يف البيــت ..وهكــذا .ولكــن الســائد اآلن
هــو التعليــم الوظيفــي فيعلــم مث ـاً كيــف يشــكر ســواء
يف املطــار أو يف البيــت أو...
وبعد ذلك يتم معالجة األخطاء:
والتنك�
 )٣أداء التعريف
ي
حيــث إن أكــر األخطــاء تكــون يف عمليــة أداء التعريــف
والتنكــر وهــي ظاهــرة موجــودة بالفعــل؛ ففــي اللغــة
األرديــة ال يســتخدمون أداة للتعريــف ،ويفهــم التعريــف
مــن ســياق الــكالم ،فيتوقــع منهــم إمــا إهــال اســتخدام
أداة التعريــف أو الخطــأ ،أو املبالغــة يف اســتخدامها
فيضعــون أداة التعريــف يف املوضعــن.
 )٤التداخل النحوي وتركيب الكلمات
ويدخل يف موضوع التداخل النحوي تركيب الكلامت
داخــل الجملــة مثــل :الفاعــل  +أو الفعــل +الفاعــل
وهكــذا ..فهــذا الرتتيــب يــؤدي إىل خطــأ عنــد داريس
اللغة األجنبية ويدخل فيه موضوع أداة النفي ،وكذلك
موضــوع تقديــم املضــاف إليــه عــى املضــاف.
وأيض ـاً يف موضــوع الرتاكيــب يد خــل موضــوع
ا ســتخدام الفعــل مــع حــروف الجــر مثــل أفكــر يف،
ويوجد مثل هذا يف غري العربية ولكن إذا ترجم ترجمة
حرفيــة يتغــر الرتكيــب مثـاً؛ لهــذا كان البــد مــن تدريــب
الــدارس عــى حــروف الجــر واســتعامالتها مــع األفعــال
وهذا يوجد يف كثري من اللغات إال أن العربية مل تعنت
بهــذا ،فلــم يعــن الباحثــون بهــذا املجــال.
رابعا :فيما يتعلق بمعيقات الكتابة

بعــد معرفــة معيقــات الكتابــة ،وللتغلــب عــى هــذه
املعيقــات وضــع الباحثــون الحلــول التاليــة:
هنــاك العد يــد مــن أخطــأ الكتا بــة والتــي ينصــح
املقرتح املوضوع معلمي اللغة العريب لغري الناطقني

بهــا الرتكيــز عليهــا وتنبيــه الطلبــة بهــا وهــي:
وأجمــل الباحثــون مشــكالت الكتابــة يف األخطــاء
التاليــة التــي يقــع فيهــا املتعلمــون:
1 )1كتابة الهمزة املتوسطة يف غري موقعها.
2 )2إبدال حرف بأخر.
3 )3عدم التمييز بني همزيت الوصل والقطع.
4 )4فصل ما حقه الوصل.
5 )5حذف حرف أو أكرث من الكلمة.
6 )6إضافة حرف أو أكرث يف الكلمة.
7 )7الخلط بني األلف املمدودة واملقصورة.
8 )8التنوين،حيث يكتب نوناً.
9 )9كتابة همزة املد همزة عادية.
1010كتابة التاء املفتوحة تاء مربوطة.
1111كتابة التاء املربوطة تاء مفتوحة.
1212كتابة الهمزة املتطرفة يف غري موقعها.
1313وصل ما حقه الفصل.
1414إثبات همزة «ابن «بني علمني مذكورين.
1515الخلط بني الهاء والتاء املربوطة.
1616عــدم كتابــة األلــف الفارقــة بــن واو الجامعــة واو
الفعــل.
1717عدم كتابة الواو يف كلمة «عمرو».
1818كتابة الشدة بحرفني.
ي ن
المتعلم�:
خامسا :فيما يتعلق بمعيقات تواجه

بعــد معرفــة معيقــات تواجــه املتعلمــن ،وللتغلــب
عــى هــذه املعيقــات وضــع الباحثــون الحلــول التاليــة:
وضــع التصــور إرشــادات عــى املعلــم مراعاتهــا عنــد
املعلــم ألنهــا تعيــق مــن تعلمــه اللغــة العربيــة وهــي:
1 )1التعرف عىل خلفية املتعلم الثقافية والعلمية.
2 )2التعرف عىل خلفية املتعلم االجتامعية.
3 )3مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني
4 )4التعــرف عــى خلفيــة املتعلمــن اللغويــة مبعنــى
لغتهــم األم.
5 )5التعــرف عــى دوافــع املتعلمــن وأهدافهــم مــن
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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تعلم العربية.
6 )6مراعاة اختالف جنسية املتعلمني أنفسهم

سادســا :فيمــا يتعلــق بمعيقــات تواجــه معلمـ ي ن
ـ�
اللغــة العربيــة:

بعــد معرفــة معيقــات تواجــه معلمــي اللغــة العربيــة
لغــر الناطقــن بهــا ،وللتغلــب عــى هــذه املعيقــات
وضــع الباحثــون الحلــول التاليــة:
وضــع التصــور املقــرح رشوط يجــب توفرهــا يف
معلــم اللغــة العربيــة وهــي:
1 )1عــى املعلــم أن يكــون لديــه مــن التأهيــل العلمــي
والرتبــوي واللغــوي مــا ميكنــه مــن التعليــم
2 )2عــى املعلــم أن يكــون واســع اإلطــاع عــى تجــارب
ناجحــة يف تدريــس اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن.
3 )3املشــاركة يف الــدورات التدريبيــة التــي تهــدف
لرفــع كفــاءة معلــم اللغــة العربيــة املؤهــل وغــر
املؤهــل.

النتائج والتوصيات

)1
)2
)3
)4
)5

1هنــاك العديــد مــن معيقــات تعلــم اللغــة العربيــة
لغــر الناطقــن بهــا.
2التنــوع الثقــايف وامليــول لتعلــم اللغــة العربيــة
تختلــف مــن دارس آخــر.
3اللغة العربية لديها الربيق الذي يشد املتعلمني
لها ويرجع ذلك ألنها لغة القرآن.
4املعيقــات التــي تواجــه املتعلمــن ميكــن التغلب
عليهــا بوجــود معلمــن مدربني.
5اللغــة العربيــة تالقــي استحســان لــدي الدارســن
لهــا.

ثانيا التوصيات
أوىص الباحثون مبا ييل:
1 )1االستفادة من هذه الدراسة ومن تصورها املقرتح
2 )2العمــل عــى تدريــب معلمــي اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا مبــا يخــدم املتعلمــن
3 )3أن يكــون إرشاف مــن جامعــة الــدول العربيــة ملراكــز
تعليــم اللغــة العربيــة يف كافــة أنحــاء العــامل

أوال النتائج
توصل الباحثون للنتائج التالية:

المصادر والمراجع
•الخــويل ،محمــد عــي ( .)2000أســاليب تدريــس اللغــة
العربيــة .عــان :دار الفــاح.
•فريحــة مفتــاح الجنــزوري وميمــون أقــى لوبيــس (.)2011
تعليم اللغة العربية ألغراض دينية عرب مواقع اإلنرتنيت .يف
كتــاب :تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا واتجاهاتــه.
املحــررون :عاصــم شــحادة عــي وآخــرون .النــارشIIUM :
Press
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•الســعود ،خا لــد محمــد ( .)2009تكنولوجيــا ووســائل
التعليــم وفاعليتهــا .الطبعــة األوىل 2009 :م .مكتبــة
املجتمــع العــريب للنــر والتوز يــع ،عــان ،األردن.
•صويف ،مان2007( .م) .أساسيات تعليم اللغات األجنبية
وتعلمــه :تعليــم اللغــة العربيــة يف بيئــات ماليزيــا منوذج ـاً.
ماليزيــا :مطبعــة الجامعــة اإلســامية العامليــة مباليزيــا.

املعنى اللغوي :حمدداته وم�شكالته لدى طلبة جامعة جازان
الناطقني بلغات �أخرى مدخل ملنهجية تعليمية جديدة
د .محمد داؤد محمد
األستاذ المشارك ،جامعة جازان  -المملكة العربية السعودية

ّ

من المسلم به أن الهدف من اللغة هو التواصل بني
بني البرش ،وال يكتمل هذا التواصل إال بوضوح املعنى
بشــكل مــن األشــكال ،وملـَّـا كانــت قواعــد اللغــة أنظمــة
مجــردة مختزنــة يف الذهــن ،والــكالم هــو الــذي يظهرهــا،
أو ينتجهــا ،وهــو يتميــز بالذاتيــة واملزاجيــة الفرديــة يف
اختيار األلفاظ وتركيب الجمل ،التي -يف الغالب -ما
يعــي املتلقــي بعــض معانيهــا مبــارشة ،ويــؤول بعضهــا،
ورمبا يســتعىص عليه فهم بعضها كذلك ،األمر الذي
دفــع العلــاء والخــراء يف عــدد مــن التخصصــات إىل
بحث هذه املالبسات،ومبتغاهم؛ الوصول إىل أسس
تحــدد املعنــى وتكشــف دالالتــه ،وقــد أفضــت بحوثهــم
إىل حرص جوانب املشكلة يف مباحث كثرية ،أهمها:
كيفية تعريف املعنى وما حدوده؟ ثم ما األسباب التي
را كيفيــة دراســته والحصــول
تــؤدي إىل غموضــه؟ وأخ ـ ً
عليه،يقــول حســن(”:)2011أما دراســة املعنــى فأمــر
شــديد التعقيــد ،ومــن الصعــب تحقيــق مســتوى جيــد
مــن الوصــف العلمــي يف هــذا املجــال ،ومــا زال علــم
اللغــة الحديــث رغــم تطــور مناهجــه ،عاجــزا ً عــن مواجهــة
قضيــة املعنــى».

والحــال تــزداد تعقي ـ ًدا وتأز ًّمــا عندمــا تنقــل هــذه
املناقشــات إىل حقــل تعليميــة اللغــة الثانيــة أو
األجنبيــة ،فهنــا تنــداح تســاؤالت شــتى مــن بينهــا :مــا
أنسب الطرائق لنقل املعنى وعرضه عىل متعلم اللغة
الثانيــة؟ ومــا فروقــات دالالت املفاهيــم واملصادقــات
بــن لغــة املتعلــم األم واللغــة الهــدف؟ وينهــال ســيل
اإلجابــات ،عــر البحــوث واملؤمتــرات فتُلخــص النتائــج،
ُفصــل املقــررات ،وت ُنفــذ الــدروس،
وتُع ـ ُّد املناهــج ،وت ّ
ثــم يجــيء التقويــم مخيبًــا لآلمــال ،دون الطموحــات ،ال
يــرىض بــه الخــراء وال املتعلمــون ،فتســتأنف العمليــة
مــن جديــد والحــال هــي الحــال.
ســنحاول يف هــذا البحــث مناقشــة هــذه القضيــة
مناقشــة دقيقــة يف نقــاط قــد تســاعد يف حـ ّـل بعــض
تعقيداتهــا ،وأول مــا نبــدأ بــه الحديــث عــن املعنــى،
فامهــو؟
ُع ـ ِّرف املعنــى تعريفــات كثــرة منهــا :أنــه املفهــوم
املقصــود باللفــظ وبا لــيء عمو م ـاً ،وقيــل :هــو
«ما يــدل عليــه اللفظ»،وهــو «عالقــة متباد لــة بــن
اللفــظ واملدلــول ،عالقــة مت ِّكــن كل واحــد منهــا مــن
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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اســتدعاء اآلخر»(أوملــان ،)65 ،والتعريــف األول أوفــق
للبحــث؛ الشــتامله عــى اللفــظ وغــره مــن األشــياء
الدالــة التــي تتداعــى يف مناهــج تعليــم اللغــات اليــوم،
«وأيض ـاً أنــه ال يطلــق املعنــى عــى يشء إال إذا كان
مقصودا ً»(نهر ،)27 ،2007 ،بعد هذا التعريف نتناول
بقيــة املوضوعــات يف النقــاط التاليــة:
ً
ن
المع�
أوال -أنواع
قســم العلــاء املعنــى تقســيامت كثــرة العتبــارات
َّ
مختلفــة- ،ســنورد مالــه صلــة بالبحــث -فمــن أنواعــه:
“املعنــى الــداليل ،والقواعــدي ،والوظيفــي” (ريتشــارد
زدت  .)64وقّســمه (الخــويل )15 ،2000إىل“ :معنــى
الجملــة ،وهــو” املعنــى الــذي تــدل عليــه الجملــة يف
ظاهرهــا دون تأويــل أو الرجــوع إىل نوايــا املتكلــم أو
ظــروف القــول ،ومعنــى املتكلِّــم وهــو املعنــى الــذي
قصــده قائــل الجملــة ،هــذا املعنــى قــد يتناقــض مــع
معنــى الجملــة .ومعنــى املخاطــب» .ومــن تقســيامته
أيض ـاً« :املعنــى العــريف وهــو املعنــى األصــي الــذي
يكــون للكلمــة بأصــل الوضــع ،واملعنــى املجــازي وهــو
مــن ث ـ َّم فــردي» (حســان.)104 ،1984 ،
يالحــظ أن التقســيم األول ،عالــج أنــواع املعنــى
الداخلية للغة ،عىل صعيد البنية الرصفية ،والرتكيب،
والداللــة ،وهــي أنــواع ال غنــى عنهــا ملتعلــم اللغــة،
والتقســيم الثــاين ذو منحــى تــداويل ،اســتصحب معــه
الســياق بأنوا عــه ،وعــى متعلِّــم العربيــة لغــة ثانيــة،
اإلملــام ببعــض خيــوط النســيج الثقــايف االجتامعــي
العــريب ،ليتحقــق لــه االتصــال الفاعل.أمــا التقســيم
الثالث فنظر إىل العالقات بني الكلامت ودالالتها من
واقــع الحقيقــة واملجــاز ،وهــذه مــن النقــاط التــي تُشــكل
كثــرا ً عــى متعلــم العربيــة.
ثانياِّ -
ن
المع�
مكونات

يتكــون املعنــى مــن مجموعــة مــن العنــارص ،منهــا مــا هــو
مــن داخــل اللغــة ،ومــن مــا هــو مــن خارجهــا« ،فالعنــارص
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الحاملــة للمعنــى هــي أمنــاط الرتميــز التــي تشــمل
العنــارص اللغويــة البحتــة مــن قواعــد رصفيــة ،ونحويــة،
وأصــوات ،وتنغيــم الــكالم ،ونوعيــة الصــوت البــري،
ومــا يرافــق ذلــك مــن العنــارص الحركيــة (كاإلميــاءات،
وقســات الوجــه وحركــة العينني...إ لــخ) واملكانيــة
التــي تتصــل بطريقــة وقــوف املتحاوريــن أو جلوســهم
مقا بــل بعضهــم البعــض ،ثــم أ منــاط التأ طــر التــي
تشــمل االســراتيجيات املختلفــة التــي يتعــارف عليهــا
املجتمــع» (خرمــا وحجــاج.)116 ،1988 ،
وقــد أطلــق الخــويل ( 70 ،2000بتــرف) عــى
املك ِّونــات الخارجيــة املؤثــرات؛ وقــال“ :هنــاك مؤثــرات
خارج الجملة ،قد تؤثر يف معناها قليالً أو كثريا ً ،وهي:
الحركات الجسمية ،وانفعاالت الوجه ،والنغمة العامة،
وأدوار املتخاطبــن ،والعالقــة الســابقة للتخاطــب،
والبيئــة املحيطــة» ،وطاملــا تؤثــر هــذه العنــارص يف
املعنــى فهــي جــزء منــه ،وال يشــرط أن توجــد كل
هــذه املك ِّونــات مجتمعــة يف الجملــة الواحــدة ،فقــد
تخلــو منهــا جميع ـاً يف حــاالت بعينهــا ،ألن املوقــف
االتصــايل هــو الــذي يحــدد مــا ينبغــي فعلــه ،وبعــض
هــذه املكونــات ال تنســجم مــع مناهــج تعليــم العربيــة،
ألن حقلهــا التطبيــق يف االســتعامل الحــي ،فاســتعامل
اللغــة يف فصــل التعليــم يكــون مصطن ًعــا يف أغلــب
دروســه ،ومــا يغــر واقعــه االعتــاد عــى املشــاهد
الحيــة الطبيعيــة (الفيديــو)« .فكثــرا ً مــا تكــون اللغــة
الوحيدة التي يتع َّرض لها املتعلمون يف تعلُّم اللغات
األجنبيــة ،هــي تلــك التــي يف قاعــة الــدرس مــن ثالثــة
مصادر هي :املدرس ،واملواد الدراسية ،واملتعلمون
اآلخــرون» (جــاس ،وســلينكر.)483 ،2009،
أ ّما عن مكونات املعنى الداخلية فهي :املورفيم،
والكلمــة ،والعبــارة ،والجملــة ،ثــم النــص أو الخطــاب،
املورفيــات والكلــات تؤلِّــف محتــوى «املفــردات
األساســية مــن أســاء وأفعــال ،وكلــات وظيفيــة وهــي
مفــردات الربــط كحــروف العطــف والجــر ...وكلــات

ج ةيميلعت ةيجهنمل لخدم ىرخأ تاغلب نيقطانلا نازاج ةعماج ةبلط ىدل هتالكشمو هتاددحم :يوغللا ىنعملا

عنقوديــة وهــي التــي التنقــل معنــى معين ـاً وهــي مفــردة
(الفــوزان.)49 ،1428 ،
“إن الكلمة تؤثر يف معنى الجملة ،ولكن الجملة –
أحياناً -تؤثر يف معنى الكلمة ،وهذا ما يعرف باملعنى
الســياقي ،فكثــر مــن الكلــات يختلــف معناهــا حســب
السياق اللغوي الذي تقع فيه ،ويحدث أن نفهم كلمة
مــا ،ونحــن نقــرأ عــى نحــو مــا ثــم نعــدل معناهــا يف ضــوء
السياق اللغوي التايل ،ولذلك فنحن نقرأ دامئا باتجاه
واحــد ،كثــرا ً مــا نعــود إىل الخلــف ،لتعديــل مــا فهمنــا،
يف ضــوء مــا يســتجد يف أثنــاء عمليــة القــراءة ،وإذا كان
لكلمة ما عدة معانٍ غري ســياقية؛ فإن الســياق اللغوي
هــو الــذي يحــدد املعنــى املقصــود بــن تلــك املعاين»
(الخــويل .)69 ،2000 ،و”وجــد أن الســياق يؤثــر يف
الرصف والنحو أيضاً” (جاس ،وسلينكر)349 ،2009 ،
نستنتج من كل ما سبق أن املورفيامت ،والكلامت،
والعبــارات والجملــة بأشــكالها املختلفــة هــي املك ـ ِّون
الرئيــي للمعنــى الــذي قــد يكــون عامـاً أو غامضـاً حتــى
يــأيت الســياق ليخصصــه أو يوضِّ حــه بإزالــة غموضــه ،أو
مبعنــى آخــر أننــا نعــرف معنــى الجملــة أوالً ثــم معــاين
الكلــات الــواردة يف تركيبيهــا ،واالعتــاد عــى الســياق
يف تكويــن املعنــى وتحد يــده يؤكــد مــا ذهــب إليــه
العلامء قدميا وحديثاً يف عدد من التخصصات(ينظر
ـال :الزركــي (1376هــ) -201/2خرمــا وحجــاج،
مثـ ً
 ،116 ،1988فندريس ،232 )2014(،الخويل ،2000
 ،69حســان 91 ،1984 ،الســامرايئ ()65 )2000وإن
كان هنــاك مــن يــرى أن الــكالم إذا كان رســم ًّيا يعتمــد
«عــى الرتميــز اللغــوي فهــو األكــر وضوح ـاً مــع اعتــاد
أقل عىل املعاين السياقية» (ميتشل ،ومايلز،2004،
)193؛ وهذه نقطة مهمة حري بها أن تراعى يف تعليم
الكتابــة الوظيفيــة.
“إن تعلُّــم املعنــى واســتعامل الكلمــة ،يتطلــب م ّنــا
أن نســتمع إىل كيــف تُســتعمل يف ســياقات مختلفــة،
ورمبا نحتاج أن نستشري قاموساً ،حتى قبل أن نتش ّجع

كفا يــة ،فنحــاول ا ســتعاملها بأنفســنا ،وعــى هــذا،
فاملواجهــة األوىل مــع كلمــة مــا ،رمبــا تلفــت انتبــاه
املتعلــم إىل ذ لــك العنــر ،ثــم مت ـ ُّد املواجهــاتُ
املتتابع ُة املتعلمني بفرص أخرى لتحديد املعلومات
النحويــة والدالليــة املتعلِّقــة بهــا .واألمــر املهــم هنــا أن
تعلُّــم الكلــات عمليــة مســتمرة ،وال تحــدث مصادفــة»
(جاس،وســلينكر )587 ،2009 ،إذن فمعنــى الكلمــة
يتضــح ويزيــد دقــة ،كلــا زاد التعلــم وعــرف الــدارس
عالقــات الكلمــة بالكلــات األخــرى« ،فليــس يف
الذهــن كلمــة واحــدة منعزلــة ،فالذهــن مييــل دامئًــا
إىل جمــع الكلــات وإىل اكتشــاف عــرى جديــدة تجمــع
بينها»(فندريــس.)232 ،2014،
ً
ن
المع�:
ثالثا :محددات
اجتهــد الخــراء يف مجــال تعليــم اللغــات يف وضــع
أســس مت ِّكــن املتعلــم مــن الحصــول عــى املعنــى،
تتلخــص يف“ :بيــان مــا تــدل عليــه الكلمــة بإبــراز عينهــا أو
صورتهــا ،إن كانــت محسوســة (قلــم) ،ومتثيــل املعنــى
(فتح الباب) ،ولعب الدور (مريض يشــكو من بطنه)،
وذكر املتضادات ،وذكر املرتادفات ،وتداعي املعاين
(للعائلــة تذكــر الكلــات :زوج وزوجــة وأوالد وأرسة)،
وذكــر أصــل الكلمــة ومشــتقاتها ،ورشح معنــى الكلمــة
بالعربيــة ،وإعــادة القــراءة وتعددهــا يســاعد يف معرفــة
املعنى أكرث ،والبحث يف القاموس» (الفوزان،1428
 .)50هــذه أســاليب ومحــددات خاصــة مبناهــج تعليــم
ريا
العربية للناطقني بلغات أخرى ،ولكنها ال تختلف كث ً
عــن مــا هــو خــاص بالناطقــن بهــا مــن محــددات التــي
جملهــا األســتاذ الخــويل ( )74 ،2000بقوله”:كيــف
ميكــن أن نحــدد معنــى كلمــة أو نعرفــه أو نرشحــه؟
أ جــاب :هنــاك عــدة طــرق لتحقيــق ذ لــك ( هــي):
التعريــف الوصفــي ،والتعــرف الوظيفــي ،والتعريــف
اإلشــاري ،والتعريــف الرتتيبــي ،والتعريــف الــراديف،
والتعريــف التضــادي ،والتعريــف االنضــوايئ” ويالحــظ
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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أن بــن املجموعتــن تقاطعــات مشــركة ،تختلــف يف
االصطــاح ،ولكــن املوقــف التعليمــي ونوعيــة الكلمــة؛
هــا مــا يحــددان أســلوب الــرح املالئــم.
حســان()90 ،1984عــى معظــم هــذه
تح ّفــظ متَّــام ّ
املحــددات واألســاليب يف مجــال تعليــم العربيــة
للناطقــن بلغــات أخــرى ،فهــو يــرى أنهــا ال تخــدم
غــرض متعلــم العربيــة يف الحصــول عــى املعنــى ،جــاء
ذلــك يف قوله»:ميكــن الوصــول إىل اكتســاب معنــى
الكلمــة املفــردة ،بإحــدى طريقتــن ،أوالهــا :الــرح
املبــارش باملــرادف أو الوصــف أو التمثيــل ،أو غــر
ذلــك مــن وســائل الــرح .والثانيــة :إيــراد الكلمــة يف
بيئاتهــا املختلفــة مــن الشــواهد واألمثلــة والنصــوص
املتصلــة فيكتســب الطالــب معنــى الكلمــة بواســطة
ـن ســبب تح ِّفظــه عــى الطريقــة
قرينــة الســياق» .ث ـ ّم بـ َّ
األوىل« :فأمــا الــرح باملــرادف فــا ميكــن االعتــاد
عليــه؛ ألن معنــى اللفظــن اللذيــن نســميهام متقابلــن
«مرتاد فــن» يف لغتــن مختلفتــن» ()90 ،1984
الختالف املفاهيم« ،أما رشح الكلمة املفردة بوصف
مدلولهــا كقولنــا :األســد حيــوان مــن فصيلــة الهــررة قــوي
مفــرس ،فــإن الوصــف يتفــاوت ضيق ـاً واتســاعاً فــإذا
كان تصــور املعنــى ال يتــم إال بواســطة دقــة الوصــف،
فــإن الوصــف الدقيــق يطــول يف العــادة حتــى يتجــاوز
األغــراض العلميــة ...أمــا التمثيــل فعيبــه؛ أنــه يــرح
املفهــوم الــكيل بأحــد أفــراده أي يوضِّ ــح العــام املجــرد
بالخــاص الحــي» ( )91 ،1984يضــاف إىل ذلــك
“أن متثُّــل كلمــة مــا ال ميكــن أن يحتــوي كل التفســرات
املتنوعــة والبــارزة التــي ميكــن أن تكــون يف الكلمــة يف
ســياقات العــامل الواقعي”(جــاس ،وســلينكر،2009 ،
 )579ويقــرح «أن الطريقــة املثــى لتعليــم معــاين
املفــردات هــي تعريــض املتعلــم لالســتعامل ،بحيــث
يســمع الكلــات يف بيئاتهــا الســياقية منطوقــة ويراهــا
مكتوبــة» ( ،)91 ،1984وبهــذا يــدرج البعــد التــداويل
محــد ًدا للمعنــى.
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حقيقــة هنــاك بعــض املفــردات ذات املعــاين
املهمــة يصعــب تدريــس بيئاتهــا يف كل املســتويات
اللغو يــة ،وبعضهــا يصعــب إيجــاد البيئــة املنا ســبة
للمتعلم «فالجملة املثالية التكوين قد ال تكون مثالية
االســتعامل» (حســان )11 ،1984 ،والعكــس.
تح ُّفــظ متــام حســان عــى الطريقــة األوىل ال يعنــى
عــدم جدوا هــا مطلق ـاً ،فهــي ذات جــدوى نســبية،
ولزيــادة تلــك النســبة ،يبحــث عــن املقــام املناســب
وهــو عمــل املعلّــم املتمــرس ،الــذي يدفــع املتعلــم
ليــدرك العنــارص الصوتيــة والرصفيــة والنحوية،ومعرفــة
وظائــف كلٍ منهــا يف الجملــة إذا عــرف املتعلمهــذه
العنــارص وعــرف أمنــاط الجمــل فقــد اســتوعب النــص
ا لــذي أما مــه ،أي أحــاط باملقصــود منه»(حســان،
.)7 ،1984
وتتطلــب املعرفــة الرضور يــة الكاملــة ملعنــى
الكلمــة أن يعــرف الدارس”الصيغــة املحكيــة ،والصيغــة
املكتو بــة ،والســلوك النحــوي ،وســلوك التضــام،
والتكرار ،والقيود األسلوبية عىل نوعية اللغة ،واملعنى
املفهومــي ،وترابــط الكلــات» وكل هــذا يبــدأ بالتعــرف
وينتهــي باإلنتــاج» (جــاس ،ســلينكر.)577 ،2009،
وعىل صعيد آخر “يدخل ضمن وسائل التخصيص
الــداليل أكــر قيــود اإلســناد أو متمــات اإلســناد وقــد
يكــون لوســائل الربــط –كحــروف -العطــف دور يف
تخصيــص الداللــة” (نهــر )36 ،2007 ،وكلهــا تظهــر يف
الســياق اللغــوي واملقــام.
ً
ن
المع�
رابعا -مشكالت
نتنــاول هــذه املشــكالت عــى قســمني :مشــكالت
تخــص الكلــات ،ومشــكالت تابعــة للرتاكيــب ،فمــن
مشــكالت الكلــات:
 -1أن يكــون لهــا أكــر مــن معنــى واحــد ،وتكــون مــن
املشــرك اللفظــي ،مثــل :أســتاذ يســأل متعل ـاً:
هــل هــذا الفصــل مفيــد؟ هنــاك ثالثــة معــاين
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يفرضهــا الرتكيب،وهــي :الفصــل الــدرايس ،قاعــة
الــدرس ،فصــل الكتــاب املقــرر- .املقــام يســتبعد
بقيــة املعاين-الناطــق بالعربيــة قــد يفهــم املعنــى
مــن القرائــن الســياقية املقاميــة ،ولكــن الناطــق
بغريها سيرتدد قبل اإلجابة وقد يطلب مزي ًدا من
أي فصــل تقصــد يــا أســتاذ؟
التوضيــحَّ :
التحــول ا لــداليل للكلمــة مــن الحقيقــة للمجــاز
ـى املســجد؟
وإزا حــة املعنــى ،هــل صـ َّ
”االعتامد عىل الصيغة ال املعنى” ألن ذلك يؤدي
إىل التمثيل الجزيئ يف الكفاية اللغوية”(ريتشارد
زدت.)196 ،
عــدم تطابــق املفاهيــم يف املرتادفــات ،حيــث
ال يوجــد لــكل الكلــات ذات النــوع مــن املعنــى
املوجــود يف الكلــات األخــرى ،إذ يبــدو لبعضهــا
معنــى قلي ـاً» (با ملــر )40 ،1985 ،ومعظــم
املتعلمــن يعتمــدون عــى الرتجمــة.
االشرتاك يف داللة الصيغة“ ،ال قيام يف القاعة”
مصــدر وجمــع قائــم” (الســامرايئ.)13 ،2000 ،
ـن مــن أن القــول كلمــة أو كلمتــن (مــايل
عــدم التبـ ُّ
عنــدك) (الســامرايئ.)13 ،2000 ،

مشكالت ن
مع� الجمل:
الجملــة العربيــة مــن حيــث املعنــى ،نوعــان :جملــة
«ذات داللــة قطعيــة تــدل عــى معنــى واحــد ال تحتمــل
غــره ...وجملــة ذات داللــة احتامليــة تحتمــل أكــر مــن
معنى»(السامرايئ .)12 ،2000 ،ويكون ذلك بسبب
مــن األســباب ،وعلينــا أن نعــرف أن متعلــم اللغــة الثانيــة
«ال يستطيع أداء تدريبات املعنى بشكل صحيح ما مل
يكن عىل معرفة كاملة بطبيعة البنية النحوية وباملعنى
املعجمــي الــذي تحتــوي عليه»(الفــوزان .)63 ،1428
ومــن تلــك األســباب:
 -1اإلسناد املجازي بإحدى صور البيان “االستعارة أو
التشبيه البليغ أو املجاز املرسل أو الكناية”(مراد،

.)1069 ،2016
 -2قلــب اإلســناد نحــو “وقــد بلغنــي الكــر” أي بلغــت
الكــر (نهــر )466 ،2007
 -3غمــوض الرتكيــب ويكــون يف «املضــاف إذا
أضفنــا مصــدرا ً مشــتقاً مــن فعــل متعـ ٍـد إىل اســم
الحــق؛ فــإن الرتكيــب قــد يحتمــل أكــر مــن معنــى
واحــد :مســاعدة الوالديــن ،مســاعدة إليهــا أم
منهــا ،التشــبيه بالنفــي :ال يكتــب الولــد مثــل
أخيــه ،الجــار واملجــرور :تأثــر التمريــن يف االختبــار،
املوصوف والصفة املنسوبة :التعاون الجامعي،
العطــف ،ينتجــون الصواريــخ املضــادة للطائــرات
واملصفحات ،العطف بـ(أو) العلوم أو الدراسات
اإلنســانية ،املضــاف واملضــاف إليــه والصفــة»
(الخــويل.)161-151 ،2000
 -4الحمــل :قــد يُحمــل التعبــر عــى اللفــظ وقــد
يحمــل عــى املعنــى مثــل( :مــن ومــا) يف اللفــظ
مفــردان مذكــران صالحــان للمثنــى واملجمــوع
واملؤنــث ،فمراعــاة اللفــظ تعنــي اإلفــراد والتذكــر،
ومراعــاة املعنــى نعنــي بهــا مــا يــدل عليــه االســم»
(الســامرايئ.)124 ،200،
 -5اإلخبــار بـ(ا لــذي والتــي) وفروعهــا :اإلخبــار
مبوصــوف بفعــل وباســم موصــول والضمــر قــد
يعــود عــى اللفــظ وقــد يعــود عــى املعنــى وتذكــر
املؤنــثوتأنيــثاملذكــر»(الســامرايئ )124 ،200
ً
خامسا الدراسة التطبيقية:
تك ّون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة جازان الحكومية
الســعودية الناطقــن بغــر العربيــة ،الذيــن أمتّــوا برنامــج
اإلعداد اللغوي العام وانخرطوا يف الدراسة الجامعية،
يف كليتــي الرشيعــة واآلداب والعلــوم اإلنســانية ،فقــد
تــم توزيــع( )30اســتبانة عــى عينــة عشــوائية منهــم،
وجمعت( )25استبانة ،وقد بلغ متوسط أعامر العينة
أقــل مــن( )25ســنة نســبة  ،%74ونســبة حفــظ أكــر مــن
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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( )20جــز ًءا مــن القــرآن بلغــت  %44وأقــل مــن ()10
أجــزاء  ،%34ومعظمهــم درس اللغــة العربيــة يف بلــده
مــدة تزيــد عــن ســنة بنســبة ،%87ويتحــدث  %88أكــر
مــن لغــة بجانــب العربيــة.
تــم تصميــم االســتبانة يف ثالثــة محــاور :محــور عــن
اكتســاب الكلــات الجديــدة ،ومحــور عــن صعوبــات
تحديــد املعنــى ،ومحــور عــن املحــددات.
متكن الباحث باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم
االجتامعية ( ،SPSSاإلصدارة  –)15من بيانات العينة
االســتطالعية – مــن معرفــة معامــل الثبــات بطريقــة
اســبريمان وبــراون ،وألفــا كرونبــاك عــى التــوايل للصــورة

النهائية لالستبانة املكونة من ( )19عبارة رئيسيه ،وبها
عبــارات فرعيــة فيبلــغ املجمــوع الــكيل للعبــارات ()38
عبــارة فبلــغ ( ).62و( )0.63وهــي قيمــة مرتفعــة تــدل
بوضــوح عــى متتــع الصــورة النهائيــة لالســتبانة بدرجــة
عاليــة مــن الثبــات عــرض النتائــج ومناقشــتها:
عرض نتيجة المحور األول:
يتنــاول املحــور (كيفيــة اكتســاب الكلــات الجديــدة)
والجــدول التــايل يوضــح نتيجــة اختبــار (ت) للمجموعــة
الواحــدة ملعرفــة مصــادر الكلــات الجديــدة ومــدى
فاعليتهــا.

جدول ()1
القيمة املحكية = 2
م

العبارة

مستوى
المتوسط االنحراف قيمة (ت) درجة القيمة
الداللة
الحسا� المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية
بي
عند 0.05

 1أكرث الكلامت الجديدة تجدها يف:

أ .محارضات التخصص يف الجامعة 3.425 73048. 2.5217

22

002.

1.000- 41703. 1.9130

22

328.

ب .وسائل اإلعالم

ج .اطالعك الخاص

عدد الكلامت الجديدة التي تجدها
2
يوميًّا أكرث من خمس كلامت
عدد الكلامت الجديدة التي تجدها
3
يوم ًّيا أقل من خمس كلامت
عدد الكلامت الجديدة التي تجدها
4
يوميَّا غري محددة
الكلامت الجديدة التي تعلمتها يف
5
املعهد أفادتك يف دراستك

59643. 2.0870

دامئا

غري دالة أحيانا
غري دالة أحيانا

1.447 57621. 2.1739

22

162.

غري دالة أحيانا

463.- 90015. 1.9130

22

648.

غري دالة أحيانا

646.- 96786. 1.8696

22

525.

غري دالة أحيانا

8.899 42174. 2.7826

22

000.

دامئا

مــن خــال الجــدول أعــاه أن معظــم عبــارات املحــور
جــاءت غــر دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة 0.05
عــدا العبــارات رقــم (/1أ) و ()5
98

699.

22

492.

دالة

االستنتاج

دالة

كــا أن جميــع عبــارات املحــور أ جــاب عنهــا
املفحوصــون بدرجــة متوســطة (أحيانــا) ،أمــا العبارتــان
رقــم (/1أ) و( )5فأجــاب عنهــا املفحوصــون بدرجــة

ج ةيميلعت ةيجهنمل لخدم ىرخأ تاغلب نيقطانلا نازاج ةعماج ةبلط ىدل هتالكشمو هتاددحم :يوغللا ىنعملا

تحديــد املعنــى) والجــدول التــايل يوضــح نتيجــة اختبــار
(ت) للمجموعة الواحدة ملعرفة أكرث الصعوبات.

كبرية (دامئا) .عرض نتيجة املحور الثاين:
يتناول املحور (الصعوبات التي تواجه الدارس يف

القيمة املحكية = 2

جدول ()2
العبارة

م

املعاين اللغوية التي تجد
1
صعوبة يف فهمها تكون يف:
أ.الشعر

مستوى
المتوسط االنحراف قيمة (ت) درجة القيمة
الداللة االستنتاج
الحسا� المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية
بي
عند 0.05

85048. 2.1174

1.226

66831. 1.9130

624.-

22

233.

غري دالة

أحيانا

22

539.

غري دالة

أحيانا

دالة

نادرا

ب.الحكم واألمثال

2.299- 63495. 1.6957

22

د.الكتب القدمية

2.398

22

ج.نرشات األخبار

هـ.الكتب الحديثة

صعوبة معاين الكلامت
2
الجديدة عادة تكون يف:
أ.نطقها

78272. 2.3913

4.092- 66237. 1.4348

22

2.598- 72232. 1.6087

ب.معرفة معناها يف الجملة 2.021- 61919. 1.7391
ج.معرفة كيفية استعاملها

أكرث معاين الكلامت صعوبة
3
يف االستعامل هي
أ.األفعال

ب.األسامء

ج.الحروف واألدوات

التفكري بلغتك األم يؤدي
 4إىل صعوبة فهم معاين
الكلامت العربية

لهجة األستاذ مصدر صعوبة
5
يل يف فهم بعض الكلامت

75705. 2.1304

826.

031.
025.

دالة
دالة

000.

22

016.

دالة

22

418.

غري دالة

22

056.

غري دالة

أحيانا
دامئا

نادرا

أحيانا
أحيانا

3.761- 66535. 1.4783

22

001.

دالة

نادرا

2.598- 72232. 1.6087

22

016.

دالة

أحيانا

4.041- 72232. 1.3913

1.738- 59974. 1.7826
76742. 2.0435

272.

طبيعة التخصص واملقررات
 6الدراسية من أسباب صعوبة 2.006- 83168. 1.6522
فهم املعاين

22

دالة

001.

نادرا

22

096.

غري دالة

أحيانا

22

788.

غري دالة

أحيانا

22

057.

غري دالة

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

أحيانا
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عند بحثي يف املعاجم
 7الورقية أجد صعوبة يف
البحث

اعرف معنى الكلمة املعينة
 8بسهولة إذا كان لها معانٍ
كثري

768.-

81488. 1.8696

78272. 2.3913

مــن خــال الجــدول أعــاه جــاءت إجابــات املفحوصــن
للعبــارات التاليــة عــى النحــو التــايل العبــارات الدالــة
إحصائيــا (/1ب) و(/1د) و(/1هــ) و(/2أ) و(/3أ)
و(/3ب)و(/3ج) و(،)8أمــا العبــارات غــر الدا لــة
فكانت (/1أ) و(/1ج) و(/2ب) و(/2ج) و( )4و()5
و( )6و( .)7وجــاءت إجابــات املفحوصــن ملعظــم
عبــارات املحــورة بدرجــة متوســطة (أحيا نــا) عــدا

2.398

يف حالة البحث عن معنى
1
كلمة جديدة ترجع إىل:
أ.ترجمتها بلغتك األم

ب.ترجمتها بلغة أجنبية
(انجليزي فرنيس)

ج.معرفة معناها بالعربية

تفهم معنى الكلمة الجديدة
2
رسيعا إذا:
أ.كان لها صورة

عرض نتيجة المحور الثالث:
يتنــاول املحــور (محــددات املعنــى) والجــدول التــايل
يوضــح نتيجــة اختبــار (ت) للمجموعــة الواحــدة ملعرفــة
مــدى شــيوع كل محــدد.
القيمة املحكية = 2

100

مستوى
المتوسط االنحراف قيمة (ت) درجة القيمة
الداللة
الحسا� المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية
بي
عند 0.05

االستنتاج

81488. 1.8696

768.-

22

451.

غري دالة

أحيانا

75705. 1.8696

826.-

22

418.

غري دالة

أحيانا

7.240 51843. 2.7826

22

000.

دالة

دامئا

1.155 90235. 2.2174

22

260.

غري دالة

دامئا

2.472 84348. 2.4348

22

022.

دالة

دامئا

ب.رشح معناها بالعربية

8.068 49103. 2.8261

د.ترجمتها باللغة األجنبية

826.-

ج.ترجمتها للغتي األم

22

025.

دالة

دامئا

العبــارات رقــم (/1د) و( )8بدرجــة كبــرة (دامئــا) ،أمــا
العبارات رقم (/1هـ) و(/3أ)و(/3ب) فبدرجة صغرية
(نــادرا).

جدول ()3
م العبارة

22

451.

غري دالة

أحيانا

75705. 1.8696

22
22

000.
418.

ج ةيميلعت ةيجهنمل لخدم ىرخأ تاغلب نيقطانلا نازاج ةعماج ةبلط ىدل هتالكشمو هتاددحم :يوغللا ىنعملا

دالة

غري دالة

دامئا
أحيانا

عند الرجوع إىل املعجم تفضل
3
الرجوع إىل:
أ.املعاجم الورقية

ب.املعاجم االلكرتونية يف
الجوال

ج.معاجم الرتجمة إىل لغتك
د.معاجم الرتجمة األجنبية

 4إذا وجدت كلمة جديدة فإنك:
أ.تبحث عن كلمة يف لغتك
تشبهها لتعرف املعنى

ب.تحاول إن تخمن معنى
الكلمة الجديد لتفهمه

ج.تستخدم السياق الذي
وردت فيه الكلمة لتعرف معناها

د.تعيد قراءة الجملة أكرث من
مرة لتعرف املعنى

238.-

22

814.

غري دالة

أحيانا

87792. 1.9565

2.865 72777. 2.4348

22

009.

دالة

دامئا

2.865- 72777. 1.5652

22

009.

دالة

نادرا

2.237- 83878. 1.5087

22

036.

دالة

نادرا

2.077 70290. 2.3043

22

050.

دالة

دامئا

4.447 65638. 2.6087

22

000.

دالة

دامئا

2.237 83878. 2.3913

22

036.

دالة

دامئا

3.425 73048. 2.5217

22

002.

دالة

دامئا

مــن خــال الجــدول أ عــاه جــاءت إ جا بــات
املفحوصــن للعبــارات التاليــة عــى النحــو التــايل؛
العبــارات الدالــة إحصائيــا (/1ج) و(/2د) و(/1ب)
و(/2ج) و(/3أ) و(/3ب) و(/3ج) و(/3د) و(/4أ)
و(/4ب) و(/4ج) و(/4د) ،أمــا العبــارات غــر الدالــة
فكا نــت (/1أ) و(/1ب) و(/2أ) و(/2د) و(/3أ)
و(  )5و(  )6و( )7و جــاءت إجا بــات املفحو صــن
ملعظــم عبــارات املحــورة بدرجــة متوســطة (أحيانــا)
عــدا العبــارات رقــم (/1د) و( )8بدرجــة كبــرة (دامئــا)،
أمــا العبــارات رقــم (/1هــ) و(/3أ)و(/3ب) فبدرجــة
صغــرة (نــادرا)
وجــاءت درجــة اســتجابة املفحوصــن للعبــارات
عــى النحــو التــايل بدرجــة كبرية(دامئــا) العبــارات رقــم
(/1ج) و(/2أ) و(/2ب) و(/2ج) و(/3ب) و(/4أ)
و(/4ب)

و(/4ج) و(/4د).بدرجة متوسطة(أحيانا) العبارات
رقــم (/1أ) و(/1ب) و(/2د) و(/3أ).بدرجــة صغــرة
(نــادرا) العبــارات رقــم (/3ج) و(/3د).
ً
سادسا  -مالمح المنهجية الجديدة:
قبــل الحديــث عــن املالمــح الجديــدة وأسســها حــري
بنــا أن نذكِّــر ببعــض النقــاط التــي ناقشــها الباحثــون
يف تعليميــة اللغــات .يقــول خرما»:البــد عنــد البحــث
يف كيفيــة تعلــم اللغــات وتعليمهــا أن ننظــر يف اللغــة
ذاتهــا ،ال عــى أنهــا مــادة علميــة فحســب»(،1988
 ،)6ويذكر ريتشاردز ( )30أن «الكلامت ذات الشيوع
املرتفــع وذات االنتشــار الواســع تع ـ ُّد أكــر الكلــات
فائــدة ألغــراض تدريــس اللغــة ...ومــع ذلــك فقــد تبــن
أن الشــيوع واالنتشــار ليســا كافيــن ليكونــا أساسـاً تبنــى
عليه قوائم املفردات» .ويذهب الفوزان (،1428،15
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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 )62 ،39 ،21إىل أنــه يجــب «البــدء بتعليــم العربيــة
باستخدام نصوص ذات معنى مرتبطة بالواقع املعارص
وتأخــر ا ســتخدام النصــوص القد ميــة» ،ويضيــف:
«القــراءة الصامتــة هــي الطريــق األنجــع للوصــول إىل
املعنى» و «إدراك أن املعنى الداليل للكلمة العربية
قد يختلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب كلمة يف لغة
الــدارس األم» و «يف تدريبــات املعنــى ال يــزال هنــاك
نوع من التحكم يف استجابة الدارس إال أن الدارس يف
هــذه التدريبــات ميكنــه التعبــر عــن املعنــى بأكــر مــن
طريقــة» وتتمثــل املنهجيــة الجديــدة يف اآليت:
•رضورة ذكــر املعنــى األصــي للكلمــة مشــركة
املعنــى أول مــرة –وإن كان غــر شــائع -ثــم ربــط
بقيــة املعــاين بــه مثــل كلمــة (عقــل)
•ذكــر الكلمــة مشــركة املعنــى مرتــن أو أكــر يف
الدرس الواحد يف املستويني املتوسط واملقدم
مبعنيــن مختلفــن فأكــر.
•مراعــاة اشــتقاقات الكلمــة يف الجزئيــات امللحقــة
بالــدرس أمثلــة إضافيــة تدريبــات.
•الرتكيــز عــى أشــهر معــاين الكلمــة بغــض الطــرف
عــن عددهــا.
•االعتــاد عــى الصــور والرســومات يف املســتوى
االبتــدايئ أكــر مــن صــورة قــدر اإلمــكان.
•الرتكيــز عــى الجملــة قطعيــة الداللــة يف املســتوى
األول وتدرس احتاملية الداللة وداللة الرتاكيب يف
املستوى املتقدم.

•االعتــاد عــى عــرض املشــاهد الطبيعيــة مصــورة
(فيديو)لــرح بعــض املعــاين.
•ذكر املرتادفات يف درس واحد.
•تدريــس املتعلمــن الذيــن يرغبــون يف الدراســة
الجامعــة مقــر ًرا بعنــوان :قــراءة يف كتــب الــراث.

الخاتمة
يف ختام البحث هذه أبزر النتائج
1 )1أكد البحث أن الســياق بأنواعه يبقى هو العنرص
األهم الفاعل يف تحديد املعنى.
2 )2املعا جــم االلكرتونيــة هــي املصــدر األول لــدى
عينــة الدراســة يف الحصــول عــى املعنــى.
3 )3وافــق البحــث عــددا ً مــن اآلراء حــول رضورة إعــادة
قــراءة الجمــل لتحديــد املعنــى.
4 )4تتمثــل مشــكالت املعنــى يف داللــة الرتاكيــب
وحــروف املعــاين النحويــة بأنواعهــا.
5 )5معــاين املفــردات يف الكتــب الرتاثيــة القدميــة
متثــل مشــكلة مــن مشــكالت املعنــى لــدى العينــة
املفحوصــة.
6 )6أكدت الدراسة إن النظائر الخادعة عامل إيجايب
مساعد يف تحديد املعنى.
7 )7أكــد البحــث أن نطــق الكلــات العربيــة ال ميثــل
مشــكلة يف معرفــة املعنــى وتحديــده.
8 )8أوضحــت الدراســة أن الرتجمــة مــا تــزال تســتخدم
محــددا للمعنــى يف فصــل تعليــم العربيــة

المصادر والمراجع
•الزركــي ،بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه (1376هــ)
الربهــانيف علــوم القــرآن تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم.

•ريتشاردز ،جاك ( )2001تطوير مناهج تعليم اللغة ،ترجمة
نارص بن عبد الله غايل ،وصالح بن نارص الشويرخ.
•الخويل ،محمد عيل ( )2000علم الداللة (علم املعنى)
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دار الفالح للنرش والتوزيع األردن.

حســان ،متّام ( )1988التمهيد يف اكتســاب اللغة العربية
• ّ
لغري الناطقني بها ،جامعة أم القرى ،سلسلة دراسات يف
تعليم اللغة العربية .4
•الفــوزان ،عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم (1428هــ) إعــداد املــواد

ج ةيميلعت ةيجهنمل لخدم ىرخأ تاغلب نيقطانلا نازاج ةعماج ةبلط ىدل هتالكشمو هتاددحم :يوغللا ىنعملا

التعليميــة لغــر الناطقــن بهــا ،نســخة الكرتونيــة https://

.www.academia.edu

•خرمــا ،نايــف ،وحجــاج ،عــي ( )1988اللغــات األجنبيــة
تعليمهــا وتعلمهــا ،عــامل املعرفــة  ،126الكويــت.
•جاس ،ســوزان م ،وســلينكر ،الري ( )2009اكتســاب اللغة
الثانيــة مقدمــة عامــة ،ترجمــة ماجــد الحمــد ،النــر العلمــي
واملطابــع جامعــة امللــك ســعود.
•حســن ،مختــار الطاهــر( )2011تعليــم اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا يف ضــوء املناهــج الحديثــة ،الــدار العامليــة
للنــر والتوزيــع.
•باملر ،أف آر ( )1985علم الداللة ،ترجمة مجيد املاشطة،
الجامعة املستنرصة.
•نهــر ،هــادي ( )2007علــم الداللــة التطبيقــي يف الــراث
العــريب ،ط األوىل ،دار األمــل للنــر والتوزيــع ،إربــد األردن.

•السامرايئ ،فاضل صالح( )2000الجملة العربية واملعنى،
دار ابن حزم بريوت.
•أوملان ،ستيفن()1975دور الكلمة يف اللغة ،ترجمة كامل
برش ،مكتبة الشباب.
•فندريــس ،جوزيــف( )2014اللغــة ،ترجمــة عبــد الحميــد
الداخــي ،ومحمــد القصــاص ،املركــز القومــي للرتجمــة.
•ميتشل ،روزا موند ،ومايلز ،فلورنس( )2004نظريات تعلم
اللغــة الثانيــة ،ترجمــة عيــى الرشيــويف ،النــر العلمــي
واملطابــع ،جامعــة امللــك ســعود.
يل لداللــة الرتاكيــب
•مــراد ،قفــي ()2016ال ُبعــد التــداو ّ
اإلســنادية ،وأثــره يف تعليم ّيــة النحــو العــريب مقاربــة يف
ضــوء تداول ّيــة األســاليب مجلــة الوا حــات للبحــوث و
الدراســات https://www.asjp.cerist.dz/en/
article
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مناهج تدري�س اللغة العربية للناطقني بها وللناطقني بغريها
مبدار�س البعثة الفرن�سية باملغرب «امل�ستوى الإعدادي منوذجا»
الده�
سلوى
بي

مخت� ت
ال�جمة و تكامل المعارف ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش
ب

تقديم
إن تدريــس اللغــة العربيــة بالتعليــم الفرنــي ينــدرج
ضمن منهجية تدريس اللغات الحية هذه التي تستمد
أسسها ومرجعياتها من اإلطار األوريب املرجعي للغات
( ،)CECRLويعتــر هــذا اإلطــار دليــا يســتعمل يف
وصــف إنجــازات املتعلمــن مــن اللغــات األجنبيــة
يف جميــع أنحــاء أوربــا ،وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإلطــار
األوريب املرجعــي للغــات يســعى إىل منــح قا عــدة
مشــركة» إلعــداد برامــج اللغــات الحيــة واملرجعيــات
واالمتحانات واملقررات بأوربا» ،1كام أنه يصف بطريقة
كليــة مــا يجــب عــى متعلــم اللغــة أن يتعلمــه وذلــك
الســتعاملها يف التواصــل ،فهــو يحــدد املعــارف التــي
ينبغــي عــى املتعلــم امتالكهــا ،وهــذا التحديــد يشــمل
أيضــا املحتــوى الثقــايف الــذي يدعــم اللغــات الحيــة،
مــن هنــا فاإلطــار األوريب املرجعــي املشــرك للغــات
Cadre européen Commun de référence pour les
langue : apprendre, enseigner, évaluer : Unité des
politiques, Strasbourg/www.coe-int/lang-CECR
p9

104

1

يحــدد مســتوى الكفايــات التــي متكــن مــن «قيــاس تطــور
التعلــم يف كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة التعليميــة
التعلميــة» ،2كــا أنــه يحــدد مســتوى الكفايــات التــي
متكن من قياس تطور التعلم يف كل مرحلة من مراحل
التعليم ويف كل لحظة من لحظات الحياة ،إضافة إىل
ذلــك فاإلطــار األوريب املرجعــي للغــات يقــدم الوســائل
ألطــر اإلدارة الرتبويــة ولواضعــي املقــررات وللمكونــن
وللجنــة االمتحانــات وذلــك لتمكينهــم انطالقــا مــن هــذه
الوســائل مــن التفكــر والتأمــل فيــا يقومــون بــه بشــكل
يومي كل ذلك من «أجل تحديد وتنســيق مجهوداتهم
وضــان اســتجابتهم للحاجــات الحقيقيــة للمتعلمــن
الذيــن يتكلفــون بتعليمهــم وتكوينهــم».3
إذن فاإلطــار املرجعــي املشــرك يهتــم بالتغلــب
عــى صعوبــات التواصــل التــي تعــرض داريس اللغات
الحيــة والتــي يكــون مصدرهــا هــو التبايــن بــن األنظمــة
التعليميــة املختلفــة واملتنوعــة.
2

-نفس املرجع السابق ص9

3

-نفس املرجع السابق ص 9

يدادعإلا ىوتسملا« برغملاب ةيسنرفلا ةثعبلا سرادمب اهريغب نيقطانللو اهب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا سيردت جهانم

-Iالمقاربة الفاعلية:

L’approche actionnelle
إن املقاربــة التــي يتــم اعتامدهــا يف تدريــس اللغــة
العربية مبدارس البعثة الفرنسية باملغرب هي املقاربة
الفاعليــة وهــي تعتــر املتعلــم «كفاعــل اجتامعــي يقــوم
بتنفيــذ وإنجــاز مجموعــة مــن املهام(ليســت بالــرورة
لغويــة) وذلــك ضمــن ظــرف ومحيــط تــم تحديدهــا
ســابقا»،4
إن املقاربــة الفاعليــة تأخــذ بعــن االعتبــار املــوارد
املعرفية واالنفعالية للمتعلم ،كام أن اســتعامل اللغة
يف هــذه املقاربــة يفهــم مــن خــال تلقيهــا وتعلمهــا،
لذلــك «ففهــم األعــال املنجــزة بواســطة األشــخاص
كأفــراد وكفاعلــن اجتامعيــن يقــوم بتطويــر مجموعــة
مــن الكفايــات العامــة ،وخاصــة الكفايــات املتعلقــة
بالتواصل اللغوي» 5مام يعني أنها تضع بعني االعتبار
الكفايــات التــي يتــم ترتيبهــا ضمــن محتويــات ورشوط
متنوعــة ،والتــي تخضــع ملجموعــة مــن القيــود وذلــك
ألجــل تحقيــق أنشــطة لغويــة يف (التلقــي واإلنتــاج)
ملجموعــة مــن املحــاور ضمــن املجــال املخصــص
وألجل تحريك مجموعة من االسرت اتيجيات التي تظهر
مــا يناســب ألجــل إمتــام األنشــطة املنجــزة.
وترتكــز املقار بــة الفاعليــة عــى مفهــوم املهمــة
 ،La tacheهذه التي تعترب نتيجة موضوع أو مجموعة
من املواضيع التي تحرك بطريقة اسرتاتيجية الكفايات
التــي يتــم وضعهــا للوصــول إىل نتائــج محــددة ،مــا
يعنــي أن اســتعامل اللغــة (يفهــم مــن خــال تلقيهــا)
ففهــم األعــال املنجــزة مــن طــرف األشــخاص كاألفعــال
االجتامعية مثال .وهذا يعني أن املهامت يف املقاربة
Cadre européen Commun de référence pour les
langue : apprendre, enseigner, évaluer : Unité des
politiques, Strasbourg/www.coe-int/lang-CECR
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الفاعليــة تتطلــب القيــام بتنفيــذ مختلــف الكفايــات
ســواء أكانــت ثقافيــة أو لســانية أو سوســيوثقافية أو
تداوليــة.
وانطالقــا مــن اإلطــار املرجعــي املشــرك للغــات»:
فــإن طبيعــة املهــات التــي يعتمــد عليهــا يف املقاربــة
الفاعليــة ميكــن أن تكــون متنوعــة جــدا» 6وتبعــا لذلــك
ميكــن أن تتطلــب أنشــطة لغويــة إمــا أكــر أو أقــل ،إذن
ميكــن لهــذه املهــات أن تكــون إمــا:
•إبداعية (الرسم ،الكتابة اإلبداعية).
•مجموعة من املهارات(األعامل اليدوية).
•حل مسائل صعبة (كلامت متقاطعة).
•تقديم عرض ،مرشوع أو قراءة إرسالية والجواب
عن بريد إلكرتوين عىل سبيل املثال.

ف
 - IIأهداف تدريس اللغة العربية ي�
مدارس البعثة الفرنسية

إن تدريس اللغة العربية يندرج ضمن الهدف األساس
مــن تدريــس اللغــات الحيــة بالتعليــم الفرنــي ،أال
وهــو العمــل عــى تكو يــن الحــس النقــدي لــدى
املراهقني «وإبعاد تفكريهم عن التصورات والتمثالت
البســيطة» ،7فتلقــي اللغــات يلعــب دورا حاســا يف
اإلغنــاء الثقــايف واإلنســاين للمتعلــم فهــذا التلقــي ال
يســاعد املتعلم فقط عىل االنفتاح عىل التنوع الذي
تتميــز بــه اللغــات بــل يســاعده عــى» التكامــل والتفاعل
بــن وجهــات النظــر لدفعــه إىل بنــاء القيــم العامليــة
املعروفــة»،8
فاللغة يف منظومة التعليم الفرنيس عبارة عن أداة
يتم استعاملها لتنفيذ مجموعة من املهام االجتامعية،
6

-نفس املرجع السابق ص121
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�Programme de l’enseignement de langues vi
vantes au collège ; Préambule Commun/ Le B.O
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فيمكــن أن يتــم اســتعاملها مثــا إلدارة مــروع مــا ،أو
للوصــول إىل هــدف معــن ،أو تســوية مشــكل مــن
املشاكل كل هذه املهام تجعلها ترتبط بالفعل ،و كل
وهــذا مــا يدفــع املتعلــم وميكنــه مــن اســتيعاب األدوات
املعجميــة والنحويــة الرضوريــة يف الــرد والوصــف
والتــي متكنــه مــن املقاربــات األوليــة للحجــاج.
إن هــذه األهــداف يتــم تحقيقهــا انطالقــا مــن العمــل
عــى كل األنشــطة اللغويــة :الفهــم الشــفوي والكتــايب
(التلقــي) التعبــر الشــفوي والكتــايب (اإلنتــاج) فهــذه
األهــداف تســعى إىل:
•املســاهمة يف التكويــن الفكــري واإلغنــاء الثقــايف
للمتعلــم.
•مساعدة املتعلم عىل اكتشاف املوروث الثقايف
واألديب للعامل العريب.
•تهيــيء تالميــذ اإلعــدادي يف الشــعبة الدوليــة
ملتابعــة درا ســتهم بالشــعبة الدوليــة بالســلك
الثا نــوي.
•تطويــر الفهــم والتعبــر لــدى املتعلــم ســواء عــى
املســتوى الشــفوي أو الكتــايب بالنســبة للغــة
9
املســتعملة.
•خلــق الرغبــة يف القــراءة وتطويــر الحــس اتجــاه درس
املؤلفات.
•تطو يــر االســتقاللية والحــس النقــدي لــدى
ا ملتعلمــن .

 Pallier2و اللذيــن يتــم اعتامدهــا يف الســنوات
األربــع مــن الســلك اإلعــدادي ،فــكل مقــرر عــى حــدة
يأخذ بعني االعتبار الكفايات املراد تحقيقها للوصول
إىل املســتويات التي يتم تحديدها يف اإلطار األوريب
املشــرك 10والــذي يعتــر املرجــع األســاس للغــات.
وكام ذكرنا سابقا فإن املرحلة اإلعدادية هي مرحلة
أساسية للسريورة اللسانية لدى املتعلمني ففي هذه
املرحلــة يتــم تطويــر وتثبيــت وإغنــاء قــدرات املتعلمــن
يف إطار سريورة متواصلة ،حيث أن مكتسبات املرحلة
االبتدائيــة يتــم إعــادة اســتعاملها يف نفــس اللغــة أو
تحويلهــا إىل كفايــة مــن الكفايــات الســابقة.
لذ لــك وانطالقــا مــن األنشــطة املقرتحــة يف
 Pallier1فــإن املســتوى املــراد تحقيقه يتــم تحديــده
يف  2Aإنــه املســتوى الــازم لــي يتــم قبــول املتعلــم
يف القاعدة املشــركة  Socle Communللمعارف
والكفايــات ،ومــن املعلــوم أن هــذا املقــرر يتــم توجيهــه
للمتعلمــن الذ يــن يتابعــون درا ســاتهم يف الســلك
اإلعــدادي والذيــن تعلمــوا اللغــة العربيــة يف الســلك
االبتدايئ (والذي من املفرتض أنهم حققوا املستوى
 )A1كــا أنــه يوجــه أيضــا للمتعلمــن الذيــن بــدأوا تعلــم
اللغــة العربيــة انطالقــا مــن الســلك اإلعــدادي.
أما مقرر  Pallier2فهو يحدد املستويات املنتظرة
يف نهايــة الســلك اإلعــدادي ،ويصــف الكفايــات التــي
ينبغي تحصيلها والتوصل إليها ،فاملستويات املنتظر
التوصل إليها بالنسبة لغري الناطقني باللغة العربية يف
نهاية السلك اإلعدادي هي:

إن مقــرر تدر يــس اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
مبــدارس البعثــة الفرنســية يتــم تنظيمــه والتخطيــط
لــه انطالقــا مــن االشــتغال عــى مقرريــن  Pallier1و

- 10اإلطــار األوريب املشــرك هــو دليــل يســتعمل يف وصــف
إنجــازات املتعلمــن مــن اللغــات األجنبيــة يف جميــع أنحــاء
أوروبــا ،وهــو يعتــر جــزءا مــن

 - IIIمنهج تدريس اللغة العربية
ي ن
بغ�ها
للناطق� ي
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«تعلــم اللغــات مــن أجــل املواطنــة األوربيــة» إن هــذا اإلطــار
املرجعــي عبــارة عــن ســلم ملســتويات إتقــان اللغــة ،وتبنــى
يف ضوئــه املناهــج وتؤلــف املقــررات وتصمــم االختبــارات
ومتنــح الشــهادات اللغويــة.

يدادعإلا ىوتسملا« برغملاب ةيسنرفلا ةثعبلا سرادمب اهريغب نيقطانللو اهب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا سيردت جهانم

 :B1بالنســبة للغــة التــي يتــم تدريســها انطالقــا مــن
املدرســة االبتدائيــة.
 :A2بالنسبة للغة التي تم بدء تعلمها انطالقا من
السلك اإلعدادي.

 - IVاألنشطة اللغوية أنواعها ووظائفها
-1وظائف األنشطة اللغوية ف� ي ن
تلق� اللغة العربية:
ي

إن األنشــطة اللغو يــة تســاهم يف بنــاء درس اللغــة
العربيــة ،وهــي عبــارة عــن مجمو عــة مــن التامر يــن
املتعلقة بالكفايات الخاصة التواصل اللغوي ،وذلك
يف إطار محدد لتناول «تلقي أو إنتاج نص أو مجموعة
مــن النصــوص ألجــل تحقيــق مهمــة مــا» 11فااألنشــطة
اللغوية هي مسألة ذات أولوية يف السلك اإلعدادي،
فهــي تندمــج يف إطــار نهــج ميكــن املتعلــم مــن بنــاء
تعلمــه ،ألن األمــر يتعلــق بإدما جــه يف إطــار وضعيــة
تواصليــة تحفيزيــة ،كــا أن عــرض األنشــطة التواصليــة
اللغوية انطالقا من صنفيها التلقي واإلنتاج (الشفوي
والكتــايب) ســيمكننا مــن التعــرف أكــر عــى األنشــطة
اللغوية التي يتم انطالقا منها تدريب املتعلمني عىل
تحقيــق املهــات النوعيــة.
وخالصــة القــول وانطالقــا مــن االمتثــال لتوجهــات
اإلطــار األوريب املشــرك 12والــذي يعتــر مرجعــا للغــات،
فمستوى الكفاية املرجعية يف األنشطة اللغوية الخمسة
يف نهاية السلك اإلعدادي هي  ،B2وأي مستوى يتجاوز
هــذه العتبــة يتــم تقييمــه وإعطــاء األهمية لــه.13
�11 Programme de l’enseignement de langues vi
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 -2أنواع األنشطة اللغوية
إن توجيهــات مقــرر تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريها يؤكد أن تدريس الشفوي يسبق تدريس الكتايب
حيث أنه ال ينبغي أن تتم مناقشة أي محور يف الكتايب
إذا مل يتــم التعامــل معــه ســابقا يف الشــفوي ،فــكل مــن
أنشــطة الفهــم الشــفوي والتعبــر الشــفوي (التعبــر
الشــفوي املسرتســل والتفاعــل الشــفوي) تعطــى لــه
األولويــة يف مراحــل العمليــة التعليميــة التعلميــة.

أ-الفهم الشفوي:

إن عاملنــا اليــوم أصبــح أ كــر انفتا حــا عــى التبــادل
والتفاعــل مــع اآلخريــن ،لذلــك أصبحــت األهمية تعطى
اآلن لتطبيق اللغة الشفوية يف تدريس اللغات الحية،
لذلــك فمنــذ بدايــة تلقــي اللغــة يتــم «تعويــد املتعلــم
عــى التعــرف والتعــود عــى مختلــف البنيــات الصوتيــة
للغــة مــن اللغــات ،وذلــك لتســهيل التواصــل بواســطة
هــذه اللغــة» 14.لذلــك فــإن التدريــب الشــفوي يف
املقرريــن املقرتحــن لغــر الناطقــن باللغــة العربيــة،
يحتل مركزا اسرتاتيجيا يف العملية التعليمية التعلمية،
فالفهــم الشــفوي يهــدف إىل التدر يــب الدقيــق
والتصاعــدي حتــى يتمكــن املتعلــم مــا يــي:
•تطويــر وصقــل القــدرات التــي تتعلــق بتمييــز كل
ماهــومســموع(الفونيــات-اإليقاع-نــرةالصــوت).
•بنــاء ا ســراتيجيات للولــوج إىل املعنــى مثــل:
التوقــع -التســجيل يف الذاكرة-تحد يــد أ نــواع
امللفوظــات-إحالــةاملعنــىإىلمضمونــهوســياقه.
وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه مــن املهــم أن يتــم يف
نشــاط الفهــم الشــفوي توجيــه عنا يــة خا صــة لتنــوع
مختلف الوسائط والوثائق املستعملة مثل (التسجيل
الســمعي -فيديوهــات -أغــاين) ،ومــن املهــم أيضــا أن
تكون اإلرسالية السمعية ال تتضمن أية حمولة معجمية
أو تركيبيــة ،ويجــب أن ال تتجــاوز مدتــه دقيقــة واحــدة أو
- 14نفس املرجع السابق ص 5
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دقيقة ونصف ،فالفهم الشفوي سواء أكان عاما أو تم
انتقــاؤه يجــب أن يتــم تقوميــه دامئــا.

ب-التعبري الشفوي:

يف املســتوى اإلعــدادي ويف إطــار تعليــم اللغــة العربيــة
لغــر الناطقــن بهــا فإنــه مــن املهــم التمييــز يف التعبــر
الشــفوي بــن صنفــن :15التعبــر الشــفوي املسرتســل
والتفاعــل الشــفوي ،فــكل صنــف مــن هذيــن الصنفــن
يتطلب تطبيق مجموعة من وضعيات التلفظ والقدرات
والتي من املستحسن أن يكون دورها هو تقييم وتقويم
التعبــر الشــفوي املسرتســل والتفاعــل الشــفوي.
ومــن خــال األنشــطة املقرتحــة يف املقــرارات
املدرســية فإنــه مــن املفــروض أن يصــل املتعلــم إىل
مســتوى تشــكيل إرســالية بســيطة يف اللغة املدروســة،
والتــي يتــم اســتخدامها يف وضعيــات تواصليــة متداولــة
ومــع مواضيــع معروفــة لــدى املتعلمــن والتــي تخــص
حياتهــم الشــخصية أو تســتدعي ملكــة الخيــال لديهــم.

ج-الفهم الكتايب:

إذا كان النشاط الكتايب يف املدرسة االبتدائية يشكل
نقطــة ترتكــز عــى األنشــطة التواصليــة الشــفوية ،فإنــه
يف املســتوى اإلعــدادي يعتــر قــدرة للبنــاء متكــن
املتعلمــن مــن إعــداد وتطويــر اســراتيجيات للقــراءة
والكتابــة ،لذلــك فــإن الهــدف مــن النشــاط الكتــايب
هــو تزو يــد املتعلمــن مبجموعــة مــن اآلليــات ذات
استقاللية كافية ألجل التمكن من تثبيث مصطلح لذة
القراءة والكتابة يف اللغة ،لذلك فإنه يف حصة الفهم
الكتــايب يتــم اقــراح مجموعــة مــن املهــام التــي متكــن
املتعلمــن مــن التقــدم يف مجــال اكتشــاف املعنــى
ومضمونــه الخفــي فتنــوع املتــون واملقاربــات (القــراءة
العامــة ،القــراءة املوجهــة ،البحــث عــن نصــوص) كل
هــذه األمــور تســاعد املتعلــم عــى تشــكيل شــبكة
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مــن املــؤرشات املناســبة والتــي متكنــه مــن إعــادة بنــاء
املعنــى ،لذلــك فالكفايــات الالزمــة للفهــم الكتــايب
هــي كلهــا كفايــات مالمئــة للنشــاط الكتــايب حيــث يتــم
اســتعاملها بدرجــات متفاوتــة حســب اللغــات.

د-التعبري الكتايب:

إن تنــوع األنشــطة اللغو يــة املقد مــة يف التعبــر
الكتــايب للمتعلــم هــي مبثابــة تدريبــات نوعيــة متكنــه
وتســاعده عــى إنجــاز تقوميــات متميــزة ،كــا ال يجــب
أن ال ننــى أن نعــود املتعلــم باســتمرار عــى التعامــل
مــع مهــات معقــدة محــددة الهــدف ســابقا .لذلــك
فإنــه يتــم تطويــر تطبيــق الكتــايب بواســطة مجموعــة مــن
األعــال املختــرة واملكــررة ســواء يف القســم أو خــارج
القســم« ،فالتالميــذ ينبغــي أن يتدربــوا لبنــاء ملفوظــات
منظمــة والتــي تســتخدم بعــض التمفصــات املنطقيــة
16
للخطــاب».

 - Vمناهج تدريس اللغة العربية
ي ن
للناطق� بها بمدارس البعثة الفرنسية
إن التــدرج البيداغوجــي للغــة واألدب للشــعبة الدوليــة
للغــة العربيــة باملســتوى اإلعــدادي ترتكــز وترتبــط بتطويــر
لغــة الناطقــن باللغــة العربيــة ،لذلــك فــإن املقاربــة
البيداغوجيــة للمضامــن الثقافيــة واللســانية ترتكــز عــى
النصــوص الفرنســية والنصــوص املرجعيــة للــدول التــي
تحتضن مدارس البعثة الفرنسية ،وانطالقا من توجيهات
اإلطــار األوريب املشــرك  17للمرجعيــات الخا صــة
باللغــات ،فــإن مســتوى الكفايــة املرجعيــة لألنشــطة
اللغويــة الخمســة يف نهايــة الســلك اإلعــدادي هــي B2
وأي مســتوى يتجــاوز هــذه الكفايــة يتــم تقييمــه وتثمينــه.
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17 Cadre européens commun de référence pour les
langues : apprendre , enseigner, évaluer, conseil
de l’Europe, Didier,2000, Téléchargeable sur
http://www.coe.int/T/DG4
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-1مبادئ المقاربة الديداكتية والبيداغوجية:
إن اللغــة العربيــة التــي يتــم تدريســها يف الســلك
اإلعــدادي مبــا يســمى بالشــعبة الدوليــة هــي لغــة أدبيــة
معــارصة  Standardوهــي اللغــة الرســمية املشــركة
ملجموعــة مــن ا لــدول العربيــة وهــي أداة للتوا صــل
الكتــايب والشــفوي ،لهــذا ينبغــي تحســيس املتعلمــن
شــيئا فشــيئا بالخصا ئــص األسا ســية ملجموعــة مــن
اللغــات العاميــة.
لذلــك فــإن املقاربــة الديداكتيكيــة والبيداغوجيــة
للغــة بالشــعبة الدوليــة تســعى إىل:
•بنــاء الكفايــات لــدى املتعلمــن وتقوميهــا انطالقــا
مــن ســامل املســتويات املقرتحــة مــن طــرف اإلطــار
املرجعــي األوريب املشــرك للغــات.
•الحرص كذلك عىل تطبيق تقويم تكويني وإيجايب،
األمر الذي يساعد عىل القيام بتدريبات مستمرة.
•وضــع املتعلــم يف وضعيــة اشــتغال وذلــك بتنويــع
طــرق العمل(فــردي ،ثنــايئ ،جامعــي) ورفــع درجــة
االســتقاللية.
•تطوير تلقي املعجم واستيعابه وإعادة استعامله.
•إقحام مختلف االستعامالت الرقمية وذلك لتنويع
التعلامت بصفة خاصة.
•إعطــاء قيمــة لألنشــطة التــي تشــجع عمليــة اإلبــداع
والتخييــل لــدى املتعلــم.
•التدريــب عــى إنتــاج مختلــف أنــواع الكتابــة والتــي
نســتمدها مــن أجنــاس متنوعــة (النــص الــردي-
الوصفي-التفسريي-مذكرات-أشــعار-تلخيصات
–حروف-رسد-شــخصيات خياليــة)

أ-الفهم الشفوي والتعبري الشفوي عىل:

•التدريــب عــى االســتامع إىل املتــون الســمعية
املختلفــة مــع فهمهــا الدقيــق.
•دفــع املتعلــم إىل اســتعامل مختلــف صيــغ التعبــر
مــع تبنــي مختلــف اســتعامالتها (الــرد –الحجــاج-

النقاش).
•التدريــب عــى التعبــر الشــفوي املسرتســل الــذي
يكــون أطــول وأكــر مــدة.
•دفع املتعلمني إىل تطوير وتنظيم مناقشاتهم أثناء
عملية التفاعل الشفوي.

ب-الفهم الكتايب:

يتــم تدريــب املتعلمــن عــى قــراءة نصــوص وكتابــات
أ كــر تعقيــدا يف مختلــف األجنــاس النصيــة وذ لــك
با ســتعامل القــراءة التحليليــة والقــراءة املسرتســلة
بطريقــة تناوبيــة .كــا يتــم إعطــاء قيمــة الكتشــاف األنــواع
األدبية (أدب الشباب-الرواية -الحيك-املرسح-الشعر-
الروايــة الجديــدة) ،ويتــم دفــع املتعلمــن إىل قــراءة
مقــاالت صحفيةونصــوص توثيقيــة.

ج-التعبري الكتايب:

يف هــذا النشــاط اللغــوي يتــم تدريــب املتعلــم وبصفــة
مســتمرة عــى كتابــة نصــوص قصــرة عــى عــى منــوال
األجنــاس األدبيــة املختلفــة وذلــك باحــرام تقنيــات
الكتابــة (الحــوار الخــاص باملــرح ،ســرة ذاتيــة ،مقالــة
صحفيــة ،رســالة ،خرافــة).

خاتمة
إن تدريــس اللغــة العربيــة وكــا رأينــا ســابقا ينــدرج
ضمــن ســرورة متكاملــة لتدريــس اللغــات بصفــة عامــة،
وهــو مــا يجعــل درس اللغــة العربيــة يعتــر جــزءا ال يتجــزأ
مــن منظومــة تعليميــة تعطــي األولويــة للغــات باعتبارهــا
أدوات مــن أدوات التواصــل اللغــوي أو الكتــايب ،وهــو
مــا يجعــل اللغــة العربيــة تندمــج ضمــن مشــاريع تربويــة
مــع باقــي اللغــات واملــواد األخــرى ،وتعمــل عــى بنــاء
بيداغوجيــا املــروع ،والــذي يعتــر مــن املقاربــات
البيداغوجيــة الحديثــة الــذي يســعى التعليــم الفرنــي
إىل العمــل بــه وتطبيقــه ضمــن املقــررات الجديــدة
لتدريــس جميــع املــواد.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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دمج الطالب ال ّناطقني بغري العربية بالبيئة التعليمية واملجتمعية
(جتربة جامعة الإمارات)
ّ ن
ي�
د .يوسف حط ي

جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،اإلمارات العربية المتحدة

امللخ�ص
يعــرض هــذا البحــث تجربــة تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقني بغريها التي متارسها الكليّة الجامعية
يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،من خالل
أربعة مستويات تد ّرس بواقع أربع وستني ساعة
تدريســية لــكل مســتوى ،أي مبجمــوع مئتــن
وســت وخمســن ســاعة تدريســية للمســتويات
األربعــة ،مت ّكــن الطالــب األجنبــي الــذي ينتســب
إىل جامعــة اإلمــارات مــن التعامــل اللغــوي مــع
البيئــة التعليميــة والحيــاة العامــة.
لقــد تـ ّم تنفيــذ هــذا املــروع التعليمــي مؤخــرا ً بــإرشاف د .عائشــة الشّ ــاميس رئيســة وحــدة اللغــة العربيــة ،عــر
وضــع أربعــة كتــب لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا تحــت عنــوان :سلســلة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا (أ ـ ب ـ  1ـ 1)2مــن قبــل ســتة محارضيــن يف الجامعــة ،وكان يل الــرف أن أكــون واحــدا ً منهــم ،وهــم
ـزل /عضــوا ً ،د .عبــده رمضــان/
(د .أمــان ال ّديــن حتحــات /عضــوا ً ،د .باســلة جلــو /مقـ ّررا ً ،د .عبــد الرحمــن دركـ ّ
عضــوا ً ،د .محمــد عبــد الباقــي /عضــوا ً ،د .يوســف حطّينــي /عضــوا ً) .بينــا قــام األســتاذ بــال فتحــي ســليم
بإعــداد الربامــج التقنيــة املتعلقــة باملــروع ،مــن مثــل إعــداد الوســائل الســمعية والبرصيــة املرافقــة للتدريــس.
يف كل كتــاب مــن هــذه الكتــب األربعــة تتضافــر الكلمــة والصــورة والفيلــم املــريئ واملســموع مــن أجــل إيصــال
1

تسـ ّمى املســتويات األربعــة يف وحــدة اللغــة العربيــة يف جامعــة اإلمــارات (أ) و (ب) و ( )1و()2؛ وذلــك أل ّن ( )1و( )2يقابــان
املســتويني ( )1و( )2للناطقــن بالعربيــة الذيــن يلتحقــون بالجامعــة ،وســوف نســتخدم هنــا تســمية املســتوى األول والثــاين
والثالــث والرابــع تســهيالً عــى القــارئ.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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املهــارة التــي نعمــل عــى أن يتقنهــا الطالــب ،وذلــك مــن خــال أنشــطة متنوعــة تشــملها الــدروس التــي تنتمــي
إىل وحــدات أكــر منهــا ،تتجمــع يف مســتوى ميثّــل درجــة مــن درجــات التعلّــم عنــد الطالــب.
وقد تم تقسيم كل مستوى من املستويات األربع إىل ست وحدات تدريسية تتضمن كل وحدة منها مهارات
اللغــة األساســية :القــراءة والكتابــة والتحـدّث واالســتامع ،وقــد تـ ّم التقســيم العــام للمســتويات األربعــة؛ بحيــث
يتــم الرتكيــز يف املســتوى األول عــى بنيــة الكلمــة ،ثــم يتـ ّم االنتقــال يف املســتوى الثــاين عــى بنــاء الجملــة ،فيــا
ينتقــل الطالــب يف املســتوى الثالــث إىل املقطــع الصغــر ،أمــا يف املســتوى الرابــع فمــن املتوقــع أن يكــون
الطالــب قــادرا ً عــى التعامــل مــع املقاطــع الطويلــة كتابــة وقــراءة واســتامعاً وتح ّدثـاً.
وقــد روعــي يف اختيــار الكلــات والجمــل والنصــوص واألرشطــة الســمعية والبرصيــة أن تل ّبــي حاجــة املتعلــم
إىل االنخــراط بالبيئــة الجامعيــة والحيــاة العامــة ،فقــد تناولــت الوحــدات موضوعــات عامــة تركّــز عــى التحيــات
والتعــارف واللباقــة وبيئــة العائلــة والجامعــة والســكن واملطــارات والفنــادق واملطاعــم والعمــات ،والصحــف
اليوميــة واملقابــات وكتابــة الســرة الوظيفيــة ( )C.Vوغــر ذلــك.

 2ـ صعوبات البحث
•أوىل صعوبــات البحــث تتلخــص بــأ ّن واضعــي هــذا
املنهــج ليســوا ممــن تخصصــوا يف أثنــاء دراســاتهم
األكادميية مبناهج تدريس اللغة العربية للناطقني
بغريهــا ،وهــم (باســتثناء مقــررة اللجنــة /د .باســلة
جلو املتخصصة يف مناهج وطرائق تدريس اللغة
العربيــة) مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه يف اللغــة
العربيــة .وقــد ت ـ ّم االنتصــار عــى هــذه الصعوبــة
بفضل التاطري النظري الذي وضعته مقررة اللجنة،
لألهــداف واألنشــطة والتقوميــات ،وغــر ذلــك،
وبفضــل التجربــة امليدانيــة للمؤلفــن يف تعليــم
الناطقــن بغــر العربيــة؛ إذ إ ّن كالً منهــم قــى مــا
يربــو عــى عــر ســنوات يف تعليــم هــذه الفئــة يف
جامعة اإلمارات ،ويرفد ما سبق اطال ُع املحارضين
خالل تجربتهم يف تدريس هذه الفئة عىل مناهج
وطرائــق تدريــس مختلفــة.
•ثــاين الصعوبــات كانــت تتلخــص يف عــدم وجــود
إطــار مرجعــي مو ّحــد يجتمــع عليــه أبنــاء العربيــة،
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ميلعلا ةئيبلاب ةيبرعلا ريغب نيقطاّنلا بالطلا جمد
تجملاو ةي ت

مثــل اإلطــار املرجعــي األورويب املشــرك 2للغــات،
عــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبــذل هنــا وهنــاك،3
2

يقســم اإلطــار األورويب املرجعــي العــام للغــات املتعلمــن
إىل ثالثــة أقســام واســعة تنــدرج تحــت ســتة مســتوياتهي:
(مبتــدئ /أســايس /متوســط /متوســط مرتفــع /متقــدم/
متقــن).

3

نشــر بشــكل خــاص إىل التأطــرات النظريــة املهمــة التــي
يقــوم بهــا (مركــز العــن للكفــاءة يف اللغــة العربيــة) ،لضبــط
معايــر الكفــاءة يف اللغــة ،مــن خــال وضــع اختبــار كفــاءة
معيــاري دقيــق لقيــاس الكفــاءة اللغويــة للناطقــن بالعربيــة،
ومــن خــال الــدورات الخاصــة للناطقــن بالعربيــة وبغريهــا،
التي أبرزها الربنامج التخصيص يف تعليم العربية للناطقني
بغريها« ،وهو برنامج موجه إىل الراغبني يف الدراسة باللغة
العربية ،والعمل يف بيئات تكون العربية لغة التواصل فيها.
ويتكون الربنامج من ستة مستويات لغوية يهدف من خاللها
إىل «متكــن الدارس مــن اســتيعاب النصــوص املســموعة
الطويلة مثل املحارضات العامة والخطب ،وقراءة نصوص
طويلة يف موضوعات عامة وخاصة ،واستيعاب مضامينها
املبــارشة وغــر املبــارشة وتلخيــص أبــرز أفكارهــا ،وكتابــة
مقاالت يف موضوعات عامة وموضوعات قريبة من مجال
تخصصــه أو اهتاممــه بقــدر جيــد مــن التنظيــم والربــط ،وفهــم

فيصطــدم توحيدهــا بشــجون السياســة والســيادة.
•ثالــث الصعوبــات تنبــع مــن وجــود تجــارب كثــرا ً؛ إذ
«تكاثــرت الظبــا ُء عــى خـ ٍ
ـراش
ـراش ....فــا يــدري خـ ٌ
ما يصي ُد» ،وبرزت فيها اختالفات كبرية يف التأطري
النظــري ،والــرؤى واألهــداف ،واالضطــراب يف وضــع
االختبــارات  :4فقــد امتــاز بعــض املناهــج بتأطــر
ممتــاز ،وفكـ ٍر متنــور ،واهــداف مرســومة بدقــة ،فيــا
امتــاز بعضهــا بصبغــة دينيــة ال تراعــي االختالفــات
العقيدية ،وكان بعضها يراعي الحداثة ،ويسعى إىل
دمــج العربيــة بالحيــاة املعــارصة ،وهــذا أمــر محمــود،
إال إذا وصل إىل اســتخدام العاميات التي جعلت
أحدهــم يعنــون كتابــه ب ـ (يـ ّـا نــدردش بالعربيــة)!!.
معظــم التعبــرات اللغو يــة ذات الســياقات االجتامعيــة
املختلفــة ،والتواصــل الفعــال مــع أبنــاء اللغــة األصليــن،
والتعامــل مــع مصــادر املعلومــات العربيــة العامــة بصــورة
جيــدة ،وتقديم عــروض متام ســكة ملعلومــات مســتمدة
مــن مصــادر مختلفــة (مســموعة /مكتوبــة) ،واالطــاع عــى
جوانــب متعــددة مــن الثقافــة والحضــارة العربيتــن» .متكــن
العــودة إىل:
د .إبراهيم محمد عيل (وآخرون) :الكفاءة اللغوية للناطقني
بالعربيــة ،مكتبــة الفــاح للنــر والتوزيــع ،شــباط (فربايــر)،
.2010

http://alain-proficiency-center.blogspot.ae/p/
blog-page_5363.html
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نشــيد هنــا بجهــود د .رائــد عبــد الرحيــم مــن قســم اللغــة
العربية يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس (فلسطني)،
يف وضــع امتحــان كفــاءة عاملــي للناطقــن بغــر العربيــة.
ميكــن االطــاع عــى بحثــه حــول اختبــار الكتابــة للناطقــن
بغريهــايف:
د .خالــد حســن أبــو عمشــة (وآخــران) :تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقــن بغريهــا ـ ا لــرؤى والتجــارب( ،أعــال املؤمتــر
الــدويل األول ـ اســتطنبول) ،دار كنــوز املعرفــة ،عـ ّـان،
 .2015وبشــكل خــاص إىل :د .رائــد عبــد الرحيــم :امتحــان
الكفــاءة العاملــي للغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ـ مهــارة
الكتابــة أمنوذج ـاً ،ص ص 19ـ .74

وكان علينــا أخــرا ً أن نضــع مجموعــة مــن املنطلقــات
التــي رايناهــا رضوريــة لوضــع منهجنــا الخــاص.

 3ـ المنطلقات
لقــد تــم إعــداد منهــج اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
اعتــاد ا ً عــى مجموعــة مــن املنطلقــات ،املعرفيــة
والوجدانيــة التــي ترتبــط بتحصيلــه ،وتن ّمــي لديــه القــدرة
عــى االندمــاج باملجتمــع املحــي ،ومــن أبــرز هــذه
املنطلقــات:
•التوزيــع إىل وحــدات ،حيــث يتضمــن كل مســتوى
مــن املســتويات األربعــة ســت وحــدات ،يتض ّمــن
كل منهــا دروســا يف القــراءة والكتابــة واالســتامع
والتحــدث ،وتبقــي الطالــب عــى اتصــال مــع جميــع
املهــارات أســبوعياً ،حيــث تــد ّرس الوحــدة يف
أســبوع كامــل.
•االنطــاق مــن أ ّن الطا لــب هــو محــور العمليــة
التعليميــة التعلّميــة ،لذ لــك أ ع ـ ّد ت األنشــطة
5
بأســلوب يعطــي دورا ً مركزي ـاً للعمليــة التواصليــة
بــن املعلــم والطا لــب وبــن الطا لــب وزمالئــه،
وصــوالً إىل الكفــاءة التواصليــة التــي تعنــي «القــدرة
عــى اســتخدام اللغــة اســتخداماً صحيح ـاً يراعــي
مقتضيــات املقــام املختلفــة .»6
•التــدرج يف املهــارات انطالق ـاً مــن الحــروف
واألصــوات وانتهــاء باملقــروءات واملســموعات
5

هنــاك تأكيــد عــى أهميــة الــدور التواصــي للغــة عنــد كثــر
من املنظرين العرب واألجانب ،ومتكن اإلشارة إىل تجارب
عربيــة متميــزة يف هــذا املجــال ،ومتكــن ــمراجعة:

محمــود الناقــة (ورشــدي طعيمــة) :تعليــم اللغــة اتصالي ـاً
بــن املناهــج واالســراتيجيات ،منشــورات املنظمــة العربيــة
للعلــوم والثقافــة (اإلسيســكو) ،2006 ،ص.16

6

روزامونــد ميتشــل (وفلورنــس مايلــز) :نظريــات تعلّــم اللغــة
الثانيــة( ،ترجمــة :عيــى بــن عــودة الرشيــويف) ،جامعــة
امللــك ســعود ،2004 ،ص .267

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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الطويلــة نســبياً ،حيــث يبــدأ املســتوى األول مــن
الحــرف والكلمــة ،ثــم ينتقــل املســتوى الثــاين إىل
بناء الجملة ،ويتعامل املستوى الثالث مع الفقرة
واملقالــة العامــة الصغــرة ،وصــوالً إىل التعامــل مــع
املقالــة املتخصصــة يف املســتوى الرابــع.
مفصلة
•تعزيز املهارات األساسية من خالل إيرادها
ّ
تنطلــق مــن تواصليتهــا إىل قواعديتهــا ،ثــم تكــرار
تطبيقاتهــا يف األنشــطة املختلفــة ،حتــى ال ينســاها
الطلبــة.
•الســعي إىل تحقيــق التواصــل اللغــوي مــن خــال
هــذا املنهــج؛ فالغايــة وفق ـاً لرؤيــة واضعيــه هــي
التواصــل اللغــوي بأبعــاده كافــة .ومثــرة تعلّــم اللغــة
تبعاً لذلك ليست مجموعة من القواعد الذهنية،
بــل اســتخدام قواعــد اللغــة يف ســياق تواصــي.
•الســعي إىل الشــمول :حيــث يتض ّمــن هــذا املنهــج
مجموعــة مــن املهــارات اللغويــة واالجتامعيــة التــي
تضمــن ملــن يجتــاز مســاقاته األربعــة مســتوى فــوق
املتوسط يف التعامل مع اللغة العربية واملجتمع
العــريب ،7قــراءة واســتامعاً وكتابــة وتح ّدثـاً.
•الســعي إىل إد مــاج مــن يتلقــى هــذا املنهــج
باملجتمــع العــريب لغوي ـاً واجتامعي ـاً ،بحيــث يكــون
قــادرا ً عــى التواصــل اللغــوي ،وعــى االنفتــاح عــى
ذلــك املجتمــع مــن خــال نصــوص مت ّجــد رغبــة
7
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نقصــد هنــا باملســتوى فــوق املتوســط :املســتوى الــذي
سـ ّـاه اإلطــار األورويب املرجعــي العــام للغــات بهــذا االســم،
وهــو يصــف متعلّــا قــادرا ً عــى فهــم األفــكار الرئيســية مــن
النصــوص املعقــدة ســواء يف مواضيــع محــددة أو مجــردة،
مبا يف ذلك املناقشات التقنية مجال التخصص .وميكنه
أن أن يتفاعــل مــع درجــة مــن العفويــة والطالقــة التــي تجعــل
التفاعــل املنتظــم مــع الناطقــن املحتمــل جــدا ً دون إجهــاد
ألي من الطرفني ،إضافة إىل إنتاج نصوص مفصلة واضحة
عــن مجموعــة واســعة مــن املواضيــع ويــرح وجهــة نظــره
يف إحــدى قضايــا الســاعة وإعطــاء مزايــا وعيــوب مختلــف
الجوانــب.
ميلعلا ةئيبلاب ةيبرعلا ريغب نيقطاّنلا بالطلا جمد
تجملاو ةي ت

االتصــال باآلخــر ،وذلــك مــن خــال تنويــع األنشــطة
وتعــدد مصادرهــا مبــا يرا عــي الفــروق الثقافيــة
واملجتمعيــة ،والفــروق الفرديــة بــن املتعلمــن،8
بالقــدر املمكــن ،بحيــث يلبــي قــدرات املتعلمــن
وطبائعهــم وأمزجتهــم واســتعداداتهم وانفعالتهــم.
•اســتخدام الوســائط الذكيــة واألرشطــة الســمعية
والبرصيــة يف التعليــم ،مــع اإلبقــاء عــى الكتــاب
الورقــي ،عــى الرغــم مــن اســتخدام ال ـ ()I book
يف برنامــج اللغــة العربيــة للناطقــن بهــا؛ انطالق ـاً
من أ ّن الناطقني بغريها يحتاجون إىل مهارة الكتابة
بالقلــم ،واســتخدام الــورق إلتقــان رســم الحــروف
العربيــة.

 4ـ أهداف المنهج
تتلخــص األهــداف العامــة يف للمنهــج يف تدريــس
مهــارات القــراءة واالســتامع والكتابــة والتحــدث إىل
ح ـ ّد ميكــن الطالــب مــن متابعــة املصــادر املكتوبــة
واملسموعة واملقروءة واملشاهدة ،ومن التواصل مع
أفــراد البيئــة العربيــة ،وإىل حـ ّد ميكنــه مــن االطــاع عــى
الثقافة العربية ونقل ثقافته للمتحدثني بالعربية بشكل
مقبــول .ولتحقيــق هــذه األهــداف ت ـ ّم وضــع أهــداف
جزئية يف اللغة والقراءة واالستامع والكتابة والتحدث،
وت ـ ّم توزيعهــا بشــكل متــد ّرج عــى املســتويات األربعــة
التــي يتــم تدريســها بطريقــة الوحــدات التــي تتضمــن
كل منهــا أهداف ـاً متنوعــة تشــمل املهــارات األساســية
املشار إليها .وحتى ال نشغل القارئ ومنأل الصفحات
يف عــرض هــذه األهــداف ،فإننــا ميكــن أن نعطــي فكــرة
عنهــا فيــا يــي:

8

للتوسع :متكن العودة إىل:

د .بــدر الديــن عامــود :علــم النفــس يف القــرن العرشيــن،
منشــورت اتحــاد الكتــاب العــرب ،دمشــق ،2001 ،ص.432

 4ـ  1ـ أهداف القراءة:
تتمحــور أهــداف القــراءة يف املســتوى األول يف أن
يراعــي الطالــب القــراءة مــن اليمــن إىل اليســار ،وأن
يقرأ األشكال املختلفة للحرف العريب (بداية الكلمة/
وســط الكلمــة /نهايــة الكلمــة) قــراءة ســليمة ،وأن يقــرأ
الكلــات قــراءة ســليمة مســتوعباً معانيهــا ،مبــا فيهــا
أســاء مواقــع عــى الخريطــة ،وجم ـاً وعناويــن أخبــار
يف صحيفــة ويفهــم محتواهــا .ويهتــم املســتوى الثــاين
بتعزيــز قــراءة الجملــة؛ لينتقــل الــدارس إىل قــراءة فقــرة
صغــرة ،وأخبــارا ً وإعالنــات يف جريــدة ،وأن يقــرأ ويفهــم
محتوى نرشة ج ّوية حول أحوال الطقس ،وقامئة طعام
يف مطعم ،ومعلومات عن عملة ورقية محددا ً قيمتها.
نص ـاً قــراءة
ويهــدف املســتوى الثالــث إىل أن يقــرأ ّ
ســليمة ويحــدد أفــكاره ويجيــب عــن أســئلته ،ويعـ ّـر عــن
رأيــه حــول مواقــف وردة فيــه ،واألزمنــة الــواردة ويســتخرج
أدوات الربــط ،ويحــدد جــذور بعــض كلامتــه .وأن يقــرأ
تعريــف مدينــة يف موســوعة ،وخــرا ً يف جريــدة محــددا ً
الرتاكيــب الوصفيــة .وأمــا املســتوى الرابــع فيهــدف
إىل أن يقــرأ الطالــب نص ـاً قــراءة جهريــة ،ويجيــب عــن
اسئلته ،ويعقد مقارنة بني موضوعني وردا فيه ،ويقرتح
أضــدادا ً لبعــض الكلــات ،ويســتخرج أســلوب اســتثناء
واردا ً فيــه ،وأن يقــرأ مقــاالً قصــرا ً وحــوارا ً قصــرا ً ورســالة
ودليـاً إلحــدى الكليــات ،ويفهــم مضمونهــا ،وأن يحــدد
الرتاكيــب الوصفيــة يف خــر يقــرؤه يف جريــدة.
 4ـ  2ـ أهداف االستماع:
يهــدف تدريــس مهــارة االســتامع للناطقــن بغــر العربيــة
إىل أهــداف عامــة تتلخــص يف تعويــد األذن عــى
األصوات الجديدة ،واستيعاب معاين كلامتها وجملها
واســتقراء قواعدهــا ،وفهــم أفــكار نصوصهــا املســموعة،
وتلخيــص أفــكار تلــك النصــوص متهيــدا ً ملناقشــتها.9
تجزيء األهداف العامة إىل أهداف تفصيلية،
وقد ت ّم
ْ
9

أفدنا هنا بشكل جزيئ من:

كأن مييــز الطالــب يف املســتوى األول مــن املنهــج
أصــوات الحــروف العربيــة والحركــة والســكون والتنويــن
والش ـ ّدة والــام الشمســية والقمريــة ،وأن مي ّيــز بــن
اإلفــراد والجمــع ،وبــن املــايض والحــارض واملســتقبل،
ويحدد ضامئر املخاطب وحروف الجر وأسامء اإلشارة
واألعــداد ،ودالالت أدوات االســتفهام .وأن مييّــز يف
املستوى التاين األفعال املاضية واملضارعة ،وضامئر
النصــب املتصلــة بالفعــل ،واألفعــال املســندة إىل
ضمــر الغائــب ،وأف َعــل التفضيــل ،والرتكيــب الوصفي،
ونــر الخــر واالســتفهام وأن يحــدد جمــوع تكســر وردت
يف نــص مســموع ،وأن يحــايك حــوارا ً مســموعاً ،وأن
يجيــب عــن أســئلة حــول برنامــج تلفزيــوين مشــا َهد ،وأن
ميــأ فراغــات مــن نــص مســموع حــول العائلــة .وينتقــل
املســتوى الثالث يف االســتامع إىل أهداف أخرى أكرث
صعوبة ،إذ يتوقع من الطالب أن مييز يف نص مسموع
الكلــات الجديــدة ،وفعــل األمــر ،والفتحــة عــى آخــر
املضــارع املنصــوب ،وميــأ الفراغــات ،ويكــرر األعــداد
التــي ســمعها ،وأن يحــايك اســتخدام أدوات الربــط،
ويحــدد فكــرة نــص مســموع ،ويجيــب عــن اســئلة حــول
قصة مسموعة ،ويقرتح نهاية لها .ويف املستوى الرابع
يتوقع من الطالب أن مييّز يف جملٍ مسموعة املفعول
فيــه وجمــع املذكــر الســامل واالســم املنســوب واالســم
املوصول ،وأن يف ّرق بني الرتكيبني الوصفي واإلضايف،
وأن يك ّرر تواريخ ميالدية استمع إليها ،وأن يحايك تراكيب
مســموعة ،وأن يعلّــق عــى خــر اســتمع إليــه.
 4ـ  3ـأهداف الكتابة:
يســعى تدريــس مهــارة الكتابــة للناطقــن بغــر العربيــة
إىل إتقان رسم الحروف وتناسبها ،وإىل كتابة الكلامت
والرتاكيب بشكل منظور وغري منظور ،وإصدار نصوص
د .حامدة إبراهيم :االتجاهات املعارصة يف تدريس اللغة
العربيــة واللغاتــت الحيــة األاخــرى للناطقــن بغريهــا ،دار
الفكــر العــريب ،القاهــرة ،1987 ،ص.223
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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وظيفيــة وإبداعيــة مختلفــة األنــواع واألحجــام .وتتــوزع
أهــداف الكتابــة يف املنهــج الــذي نعرضــه ،كــا هــو
الشــأن يف بقيــة املهــارات األسا ســية ،عــى أر بــع
مســتويات ،ذات اهــداف متدرجــة يف الصعوبــة ،تبــدأ
من املستوى األول الذي يهدف إىل أن يراعي الكتابة
مــن اليمــن إىل اليســار ،وأن يكتــب الطالــب الحــروف
العربيــة بطريقــة صحيحــة ،يف بدايــة الكلمــة ووســطها
ونهايتهــا ،والحــركات ،والتنويــن ،وأن يكتــب عــن ظهــر
قلــب كلــات منظــورة ،وأن يكتــب كلــات معاكســة
لكلــات مقرتحــة ،ويركّــب كلــات قصــرة مــن مجموعــة
حــروف ،وميــأ فراغــات بكلــات مناســبة يف نــص.
ويالحظ املطلع عىل أهداف الكتابة أنها تنتقل من
الكلمــة يف املســتوى األول إىل الجملــة يف املســتوى
الثــاين ،فتهــدف إىل أن يكتــب الطالــب جمـاً اعتــادا ً
عــى صــور ،وجمـاً أخــرى بطريقــة اإلمــاء املنطــور ،وأن
ميــأ اســتامرات وجــداول مواعيــد وبطاقــات تعريفيــة
بالجامعــة التــي يــدرس فيهــا ،وقوائــم باألشــياء التــي
يحبّهــا أو ال يحبّهــا ،وأن يعـ ّرف عــن نفســه كتابــة ،ويــد ّون
معلومــات عــن زميلــه خــال تعريفــه بنفســه ،ويكتــب
جم ـاً قصــرة يف وصــف األشــياء.
وأمــا املســتوى الثالــث ،حيــث يتــم االنتقــال إىل
الفقــرة ،فــإ ّن تدريســه يهــدف إىل أن يكتــب الطالــب
نصـاً عــن طريــق اإلمــاء غــر املنظــور ،وأن يكتــب عنوانـاً
لنص ،وإعالناً وسرية ذاتية ،وأن يكتب جمالً يستخدم
فيها صيغة الجمع ،فيوظّف فيها أسلوباً نحوياً ،وقصة
قصــرة اعتــادا ً عــى صــورة كاريكاتوريــة ،وأن ميــأ
فراغــات بــأدوات الربــط املناســبة ،ويقــارن بــن شــيئني
كل منهــا.
ويكتــب ســات ّ
وأمــا فيــا يتعلّــق باملســتوى الرابــع فــإن أهــداف
الكتابــة فيــه تتلخــص بــأن يكتــب الطالــب فقــرة حــول
موضــوع محــدد ،وتقريــرا ً حــول ظاهــرة اجتامعية،وقصــة
متخيلــة مــن مجموعــة مــن الصــور ،وأن يكتــب تعليق ـاً
وخطـ َة عمــل ،ووصفـاً لشــخصية ،وأن يصــف رحلــة قــام
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بهــا ،أو مشــكلة وقــع قيهــا أحــد زمالئــه.
ّ
 4ـ  4ـأهداف التحدث
يهــدف التح ـ ّدث يف املســتوى األول مــن مســتويات
تعليــم الناطقــن بغــر العربيــة يف هــذا املنهــج إىل أن
ينطــق الطالــب بشــكل صحيــح أصــوات اللغــات العربيــة
وحركاتهــا والش ـ ّدة وهمــزيت الوصــل والقطــع والحــروف
الشمســية والقمريــة ،وأن يصــف األشــياء وصفـاً شــفهياً
بســيطاً ،وأن يصــوغ جم ـاً اســتفهامية ،ويجيــب عنهــا،
وأن يتل ّفــظ بجمــل بســيطة مراعي ـاً التذكــر والتأنيــث
وضامئــر املخاطــب واملتكلــم ،وأن يتلفــظ باألعــداد
واأليــام والشــهور لتنميــة ذكائــه التواصــي ،10وهــذا مــا
ســيتم تعزيــزه يف املســتويات الالحقــة.
ويهــدف التح ـ ّدث يف املســتوى الثــاين إىل أن
يســتخدم الطالــب ضامئــر امللكيــة ،وضامئــر النصــب
املتصلــة واملــايض واملضــارع (مبــا فيــه الــدال عــى
املســتقبل) يف حــوار ،وأن يســأل أ ســئلة بســيطة
للمحــارض وللمرشــد الســياحي (مشــهد متثيــي) ،وأن
يجيــب عــن أســئلة بســيطة ،وأن يتحــدث عــن أرستــه،
وأنشطته اليومية ،وتخصصه ،وأن يحدد شفه ًيا أسبابًا
ملجموعــة مــن األحــداث واملواقــف.
ويهــدف التح ـ ّد ث يف املســتوى الثا لــث أن
يســتخدم الطالــب أدوات الــرط يف ســياق تواصــي،
 10يســعى هــذا املنهــج ،ومهــارة التحــدث بشــكل خــاص ،إىل
تنميــة الــذكاء التواصــي لــدى املتعلمــن .ولعـ ّـل الــذكاء
التواصــي هــو تحصيــل الــذكاءات املتعــددة التــي تح ـدّث
عنهــا هــوارد جاردنــر ،والتــي ينبغــي عــى التعليــم أن يســعى
إىل تنميتهــا ،وهــي ا لــذكاء اللغــوي اللفظــي ،وا لــذكاء
الريــايض املنطقــي ،والــذكاء الفضــايئ املــكاين ،والــذكاء
الحــريك الجســمي والحــي ،والــذكاء املوســيقي ،والــذكاء
االجتام عــي ،وا لــذكاء ا لــذايت .وهنــاك مــن زاد عليهــا.
لالســتزادة متكــن العــودة إىل:
محمــد عبــد الهــادي حســن :مدخــل إىل نظريــة الــذكاءات
املتعــددة ،دار الكتــاب الجامعــي ،غــزة.2005 ،

ويعـ ّـر عــن موقفــه تجــاه موضــوع محــدد ،ويجــري مقابلــة
(مشــهد متثيــي) ،ويناقــش شــفوياً مــع زمالئــه مضمــون
إعــان ،ويعــرض شــفوياً عليهــم خــرا ً ،ويلعــب معهــم
لعبــة تعتمــد عــى إصــدار األوامــر الشــفهية ،ويتحــدث
عــن حادثــة وقعــت لــه ،وعــن األحــوال الجويــة ،ويطلــب
وجبــة عربيــة يف مطعــم تتضمــن مقبــات وســلطات
وأطباقًــا رئيســة ومرشوبــات (مشــهد متثيــي).
أمــا املســتوى الرابــع فهــو يهــدف إىل أن يجــري
الطالــب حــوارا ً صحفيـاً متثيليـاً مــع شــخصية مشــهورة،
وحــوارا ً مــع زمالئــه حــول موضــوع اجتامعــي مســتخدماً
حــروف الجــر واملفعــول فيــه واالســم املنســوب ،وأن
يتح ـ ّدث عــن عمــل أديب قــرأه ،وأن يعـ ّـر عــن رأيــه يف
قضية مطروحة ،وأن يق ّدم سرية ذاتية شفوية ،وأن يدير
نقاش ـاً ،وأن يعقــد مقارنــة بــن أمريــن يف بلــده والبلــد
الــذي يقيــم فيــه.
 4ـ  5ـ األهداف اللغوية
مــن املعــروف أن هــدف تعليــم الناطقــن بغــر العربيــة
هــو اســتخدام اللغــة يف نطــاق تواصــي ،باالســتناد
إىل خلفيــة لغويــة ،يجــري تنفيذهــا مــن خــال األنشــطة
املختلفة .وقد ت ّم يف املنهجوضع أنشطة مختلفة يف
نهايــة كل وحــدة مــن الوحــدات لتحقيــق كتلــة األهــداف
اللغويــة املتدرجــة التاليــة حســب املســتوى الــذي
تتضمنــه:
•أن يســتخدم بعــض األدوات اللغويــة اســتخداماً
صحيحـاً ،ومييّــز األعــداد عــى وزن فاعــل ،ويوظــف
املايض واملضارع مع الضامئر املختلفة ،ويحدد
املذكّــر واملؤنــث ويحـ ّول املفــرد إىل مثنــى وجمــع،
ويطابــق بــن الصفــة واملوصــوف.
•أن يحدد األسامء املعربة وجموع التكسري ،ويضبط
املبتــدأ والخــر ،ويضيــف الضامئــر إىل األســاء
والحروف ،ويشتق أف َعل التفضيل ،ويوظف املذكر
واملؤنث والصفة واملوصوف ،ويستخدم املعجم

يف اســتخراج معــاين الكلــات.
•أن يصــوغ جم ـاً فعليــة ،واســمية مســبوقة بحــرف
ناســخ ،وأفعــاالً مضارعــة مــن األفعــال الخمســة،
وأن مييّــز الضمــر املســترت ،واملضــارع املنصــوب
بالفتحــة وحــذف النــون ،ويوظــف صيــغ التفضيــل
وأســاليب النهــي واألمــر والــرط ،ويحــذف النــون
مــن املثنــى وجمــع املذكــر الســامل عنــد اإلضافــة.
•أن مييــز العالقــة بــن التنويــن وأل التعريــف ،والفــرق
بــن داللــة اســم الفاعــل واســم املفعــول ،وأن مييــز
حكــم املعــدود بعــد األعــداد (:11( ،)10 :3
 )99مــن حيــث الجمــع واإلفــراد .ويوظــف الفعــل
املبنــي للمجهــول واألســاء الخمســة واملفعــول
فيــه واالســم املنســوب واالســم املوصــول ،والجملــة
االســمية املســبوقة بفعــل ناقــص ،وأســلوب النفــي
واالســتثناء.
االجتماع
 4ـ  6ـ األهداف الوجدانية وتحقيق االندماج
ي
•يسعى املستوى األول إىل إقدار الطالب عىل أن
يســتخدم معج ـاً لغوي ـاً يتمحــور حــول :التحيــات،
والتعــارف ،واللبا قــة يف التعا مــل ،والعائلــة
وأوارص القــرىب ،وأيــام األســبوع واألعــداد والســاعة
واملواقيــت ،والســكن واملدرســة والجامعــة،
واألشــياء املحيطــة بالبيئــة الجامعيــة واملجتمعيــة،
واألشــكال واأللــوان.
•ويف املســتوى الثــاين يتــم التأكيــد عــى اســتخدام
معجــم لغــوي اجتامعــي حــول العالقــات األرسيــة
والجامعيــة ،والســكن الجامعــي ،وتضــاف إليــه
أهداف تســعى إىل إقدار الطالب عىل اســتخدام
معجم يدور حول األكل العريب ،والعمالت العربية،
والتعامل مع الطبيب وشؤون السفر واالتصاالت،
والقيام بحوارات رسيعة تتعلق باملواقف التي قد
تنشــأ يف املطبــخ والشــارع ،واملكتبــة ،واملطعــم،
والســوق ،والفنــدق.
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ً ْ
ُ
ّأوال :ال ِق َر َاءة

َ
ْ َ َُ
ثا ِن ًيا :ال ِكتابة

َ ً ْ
ُ
ث ِالثاِ :ال ْس ِت َماع

َّ َ َّ ُ
َر ِاب ًعا :التحدث

•ويدور املعجم االجتامعي اإلدماجي يف املستوى
الثا لــث حــول األعيــاد واالحتفــاالت ،األما كــن
الســياحية ،وحالــة الطقــس ،والصحــف اليوميــة،
والبقــال ،وامللعــب ،والســينام ،وحديقــة الحيــوان،
ومكتــب الســفريات والشــحن ،والحافلة،والحــاق.
•ويركّــز املســتوى الرابــع عــى وســائل املواصــات
واالتصــاالت والعالقــات اإلنســانية ،فتتمحــور كثــر
مــن أنشــطته حــول املشــفى والصيدليــة ومكتــب
الرب يــد ،ووســائل املوا صــات وشــؤون ا ملــرور،
والحاســب اآليل ،والصداقــة والتعــاون والرياضــة
والرحــات وبيئــة العمــل والبنــوك.
ومــن املنطقــي أن يشــعر واضعــو هــذا املعجــم
االجتامعــي بتقصــره عــن بلــوغ الغايــة ،ولكنهــم ســعوا
إىل التنــوع يف املجــاالت كافــة ،مبــا مي ّكــن الطالــب

مــن االندمــاج إىل حــد مقبــول جــدا ً بالبيئــة العربيــة التــي
يعيش فيها؛ ذلك أن عىل مؤلف مناهج تدريس اللغة
للناطقــن بغريهــا أن يختــار املوضوعــات واملواقــف
التعليميــة واملفــردات «ضمــن ضوابــط معينــة ،فينظــر
يف قوائــم الشــيوع املتوفــره ،ويختــار منهــا مــا اتفقــت
القوائــم عــى شــيوعه ،ويراعــي شــمول الكلمــة ،وقربهــا
للدارســن ،ومالصقتهــا لهــم.»11...
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 5ـ أنشطة المنهج
لقد سعت لجنة املنهج إىل أن تكون األنشطة متوافقة
مــع األهــداف املتدرجــة ،إىل أقــى ح ـ ّد ممكــن،
 11نــارص عبــد اللــه الغــايل (وعبــد الحميــد عبــد اللــه) :أســس
إعــداد الكتــب التعليميــة لغــر الناطقــن بالعربيــة ،الريــاض،
دار الغــايل ،ص.99

وعملــت عــى تقديــم هــذه األنشــطة يف حلّــة إخراجيــة
قشــيبة ،تراعــى حاجــة املتعلّــم إىل االنجــذاب ملــادة
ال يصلــح أن تكــون جافــة أبــدا ً؛ ذلــك أ ّن املتعلّــم للغــة
أجنبيــة يحتــاج إىل إثــارة الدافعيــة والتحفيــز الشــكيل
واملضمــوين ،ويف هــذا اإلطارمتــت طباعــة الكتــب
كل
(وأرفق مع ّ
األربعة بشكل أنيق يف مطابع الجامعة
َ
كتاب ما تم تصميمه من أنشطة سمعية وبرصية) ،كام
كل وحدة من الوحدات
جرى االهتامم بتصميم عنوان ّ
ـكل مســتوى).
األربــع والعرشيــن (ســت وحــدات لـ ّ
وقد ت ّم التأكيد عىل دمج املهارات األربع األساسية
كل أسبوع تدرييس)
يف كل وحدة (وبشكل فعيل يف ّ
تعســفي ،أل ّن املعلــم
إميانـاً بــأن فصــل املهــارات إجــراء ّ
حــن يكتــب ،فالطا لــب يقــرأ ،والعكــس بالعكــس.
وحني يتحدث الطالب فإن املعلّم يســتمع ،والعكس
بالعكــس أيضـاً.

 5ـ  1ـ أنشطة القراءة:
يالحظ يف أنشطة القراءة للمستويات األربع أن هناك
فارقـاً واضحـاً بــن مســتوى وآخــر ،وقــد عرضناهنــا بعــض
األنشــطة املنتميــة لتلــك املســتويات ،وت ـ ّم اختيارهــا
اعتباطي ـاً ،ويظهــر فيهــا بجــاء أن املســتوى األول يبــدأ
مــن الحــرف والكلمــة داخــل الجملــة البســيطة ،بينــا
ينتقــل الطالــب يف املســتوى الثــاين إىل قــراءة الجملــة
الكاملــة ،واســتيعاب بنيتهــا ومعناهــا؛ لينتقــل مــن ثــم
إىل الفقــرة والفقــرات يف املســتوى الثالــث ،وصــوالً
إىل املقــال الــذي تتوفــر فيــه صفتــا الج ّديــة والعمــق
يف املســتوى الرابــع ،بســبب مــا يحتويــه مــن معلومــات
يرتتّــب عــى الطالــب اســتيعابها ،واإلجابــة عــن األســئلة
املتعلقــة بهــا.
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 5ـ  2ـ أنشطة الكتابة:
يعــرف العاملــون يف حقــل تدر يــس اللغــة العربيــة
للناطقــن بغريهــا ،واملطلعــون عــى مــا يــد ّرس مــن
مناهــج ،أ ّن كثــرا ً منهــا غــر احــرايف ،وأ ّن االهتــام
بتعليــم الكتابــة (خطّ ـاً وتعبــرا ً وإمــا ًء) محــدود جــدا ً،
وأنّهــا ال تختلــف عـ ّـا يص ّمــم للناطقــن بالعربيــة .وقــد
أشــارت د .رحاب الزنايت إىل عدم اســتخدام األنشــطة
والتدريبــات يف تلــك املناهــج ،12وإىل تشــابهها مــع
مناهــج العربيــة للناطقــن بهــا .وقــد حاولنــا يف هــذا
 12د .رحاب الزنايت :تعليم الكتابة للناطقني بغري العربية بني
النظريــة والتطبيــق
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / a z h a r a l c /
p o st s / 1 5 9 9 9 2 0 0 0 8 1 5 1 3 0
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املنهــج تــايف هــذا التقصــر (راجــع الفقــرات5 :ـ  5و 5ـ
 6مــن هــذا البحــث) ،وأخذنــا التــدرج يف األهــداف
واألنشــطة بعــن النظــر .فالعينــات التــي تــم اختيارهــا
عشوائياً تشري إىل اهتامم بالحروف التي تك ّون الكلمة
يف املستوى األول ،واالهتامم يف املتوى الثانيبكتابة
جمل بسيطة (يف النشاط املدرج مثالً هناك تكليف
بكتابــة جمــل حــول مــا يقــوم بــه الطالــب خــال اليــوم)،
ويف املســتوى الثالث دعوة للطالب يك يكتب فقرة
عــن أمنياتــه يف العــام الجديــد ،بينــا يتوجــب عليــه يف
نشاط ينتمي للمستوى الرابع أن يكتب رسالة رسمية،
لعميــد كليــة الهندســة يطلــب فيهــا االنتقــال مــن قســم
الهندســة املدنيــة إىل قســم الهندســة امليكيانكــة.

 5ـ  3ـ أنشطة االستماع:
مــن املس ـلّم بــه أ ّن مهــارة االســتامع هــي أ كــر
املهــارات التــي يتــم االعتــاد عليهــا يف عمليــة التعلّــم،
يف أثنــاء تنفيــذ التدريــس ،وهــي األكــر اســتخداماً يف
الحياة العملية؛ فاملرء عامة (عىل تفاوت بني الناس)
كل يوم ،ويتح ّدث مبقدار
يستمع إىل ما يساوي كتاباً ّ
مــا يــوازي كتاب ـاً يف األســبوع ،ويقــرأ مــا يــوازي كتاب ـاً كل
شــهر ،ويكتــب مــا يــوازي كتابـاً كل ســنة .13وقــد أثبتــت
الدراســات أ ّن اإلنســان يف خــال تواصلــه مــع اآلخريــن
مييض  %45من وقته يف االستامع و %30يف الكالم
و %16يف القــراءة و %9يف الكتابــة .14مــن هنــا ت ـ ّم
 13محمد زقوت :املرشد يف تدريس اللغة العربية ،الجامعة
اإلســامية ،غ ـ ّزة ،ط،1999 ،2
 14تــوين بــوزان :االســتخدام األقــى لطاقــات الدمــاغ العقــي،

تصميــم مهــارة االســتامع بحيــث تتضمــن أنشــطة انطالقـاً
من أهميتها وتد ّرجها .ويف عينة عشوائية من وحدات
مختلفــة تنتمــي للمســتويات األربــع ،ميكــن أن يظهــر
التنوع والتدرجبالنظر إىل التطور املأمول يف تحصيل
الطالــب يف هــذه املهــارة؛ فهــو يســتمع يف نشــاط
املســتوى األول مــن أجــل أن يــر ّدد ومي ّيــز الحــركات ،وأن
أجل أن ميأل الفراغات باألفعال الناقصة يف املستوى
الثــاين ،ويجيــب يف املســتوى الثا لــث عــن بعــض
األســئلة ،بينــا يُنتظــر منــه أن ميــأ الفراغــات برتاكيــب
كاملة يف النشاط املختار من املستوى الرابع ،وهكذا
يســتمر تصاعــد املهــارات تدريجي ـاً.
(ترجمــة :إلهــام الخــوري) ،دار الحصــاد ،دمشــق ،ط،2
 ،2002ص.107
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ّ
 5ـ  4ـ أنشطة التحدث:
وأمــا الحــوار فيتــدرج مــن الحــوارات البســيطة التــي
يســمعها الطالــب بغيــة محاكاتهــا ،إىل ابتــداع حــوارات
قصــرة بســيطة ،قبــل أن ينتقــل إىل ابتــداع حــوارات
وظيفيــة موجهــة يف املســتوى الثالــث ،لينتهــي يف
املســتوى الرابــع بالحديــث عــن تجربتــه الشــخصية يف
مجــال تعلّــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا.

ومــن املمكــن ألي مطا لــع لهــذه الكتــب اختيــار
عينــات عشــوائية مــن املهــارات املختلفــة ،وســيالحظ
هــذا التــدرج؛ ألن املنهــج كلّــه مبنــي عــى رؤيــة شــاملة،
تأخذ بنظر االعتبار أكرث األمور دقة ،حتى الحركات التي
تضبــط الكلــات ،لذلــك يــرز للمتتبــع أن املســتويني
األول والثــاين قــد تــم ضبــط كلامتهــا حرف ـاً حرف ـاً؛ أل ّن
الطــاب يف هذيــن املســتويني مل يتدربــوا بعــد عــى
لفــظ أصــوات الحــروف العربيــة بشــكل دقيــق.

وباإلضا فــة إىل األنشــطة املصاحبــة للمهــارات
األربع ،فقد متّت إضافة بعض األنشطة كام تم التنويع
داخل االنشطة ذاتها ،استيفاء لألهداف التي أدرجت
يف بدايــة كل وحــدة مــن الوحــدات ،ومتكــن اإلشــارة
بشــكل خــاص إىل:

•عــدم االكتفــاء باألنشــطة الكتابيــة التــي تــأيت عــى
شــكل أســئلة وأجوبــة ،وتخصيــص مســاحة كافيــة
لتحســن خطــوط الطــاب يف كل وحــدة ،عــر
نشاط (الخطّ) الذي يراد منه أن يستخدم الطالب
األجنبــي القلــم ،ويكتــب بيــده ،مــع االنتبــاه إىل أن
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الكتابــة تتــم مــن األســفل إىل األعــى ،حتــى ال ينقــل
النص الذي أنجزه ،مع احتامل الخطأ،
الطالب من
ّ
بــل مــن النــص املطبــوع (ينظــر الشــكل املرافــق).
وننبه هنا عىل أ ّن اإلرصار عىل الكتاب الورقي (مع

•تخصيــص نشــاط يف كل وحــدة ،ابتــدا ًء مــن
املســتوى الثا لــث ،للرتجمــة إىل العربيــة ،وهــو
نشــاط أثبــت فعاليــة جيــدة؛ إذ إنــه يتيــح للطــاب
االختيــار مــن مجموعــة املرتادفــات العربيــة التــي
يختزنهــا عقلــه ،و بــن مجمو عــة مــن األســاليب
اللغوية ،إضافة إىل كونه نشاطاً يع ّزز قدرة الطالب
عــى اإلمــاء غــر املنظــور .ولعـ ّـل مــن املناســب
هنا أن نشري إىل أ ّن الكتاب مل يتض ّمن أي كلامت
بلغــة أجنبيــة ،ومل يرتجــم ســؤاالً ،ومل يوضّ ــح كلمــة،
أو جملــة ،أو موقف ـاً تعليمي ـاً؛ إال مــن خــال العربيــة
الفصيحــة؛ «فاالبتعــاد عــن الرتجمــة هــو خــر طريقــة
لتعليم اللغة العربية لألجانب ،حيث إ ّن االقتصار
عىل اللغة العربية يجرب الطالب عىل اســتعاملها،
ويع ـ ّوده حســن اســتعاملها والتع ـ ّرف عــى ألفاظهــا
وأصواتهــا.»15
 15مح ّمــد ممــدوج بــدران :اللغــة العربيــة وتدريســها لغــر
الناطقــن بهــا ،منشــورات املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة
والعلــوم ،1992 ،ص.42

وجــود نســخة ألكرتونيــة وأرشطــة ســمعية وبرصيــة)
ينطلــق مــن تقديــر حاجــة الطالــب للكتابــة مــن أجــل
إتقــان الحــروف بالدربــة واملــراس.

•تنفيــذ بعــض األنشــطة اللغويــة يف قســم يخصــص
ـر األنشــطة عــن تحقيــق
للنشــاط اللغــوي ،حــن تقـ ّ
هــدف ال ميكــن تنفيــذه يف نــص معــن ،أو إلثــراء
هــدف أو تعزيــزه ،ويتبــع ذلــك النشــاط اللغــوي
تثبيــت القاعــدة التــي تنطلــق مــن التطبيــق العميل،
حتــى ترســخ يف أذهــان الطــاب.
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•وعــى الرغــم مــن أهميــة الكتا بــة ،والرتكيــز عــى
األســئلة املقاليــة ،كونهــا تعـ ّزز عنــد الطالــب القــدرة
عــى تركيــب الجملــة ،وانتقــاء املفــردات ،فقــد
روعــي التنويــع يف وضــع بعــض أســئلة االختيــار مــن
متعــدد ،خاصــة يف مهــارة االســتامع ،حيــث ميكــن
أن تعـ ّـر الخيــارات عــن مســتوى اســتيعاب الطالــب
ملــا يســمع .غــر أ ّن األســئلة املقاليــة ظلــت غالبــة
إىل حد كبري ،توخّياً لتحقيق الهدف املنشود من
تعليــم اللغــة.
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 6ـ مالحظة نهائية
رمبــا كان مــن املب ّكــر الحكــم بشــكل قاطــع حــول قعاليــة
املنهــج الــذي وضعتــه وحــدة اللغــة العربيــة يف جامعــة
اإلمــارات لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
يف املجتمــع ،ألنّــه مــا زال حديث ـاً ،وألن التقوميــات
واالختبارات مل تبلغ حدا ً من الكرثة بحيث يبنى عليها
حكم قطعي ،غري أن التقوميات التكوينية التي تتضمنها

األنشطة الصفية ،والتقوميات النهائية املحدودة التي
ـر بخــر كثــر ،انطالقـاً مــن أن هــذا
أجريــت حتــى اآلن تبـ ّ
املنهج بني عىل مجموعة أسس راسخة ،تصلح بشكل
مســتمر للتطويــر ،دون أن يضطــر واضعــو الربامــج إىل
تغيريها جذرياً يف فرتة قريبة قادمة ،وذلك ألنها تراعي
الخصائص النامئية للمتعلمني ،وتراعي التنوع والتد ّرج
والظــروف االجتامعيــة والسياســية ،وتحــرم اختــاف
العــادات والتقاليــد واملعتقــدات بــن املجتمعــات.

المصادر والمراجع

املصدر:

•د .أمــان الديــن حتحــات (وآخــرون) :سلســلة تعليــم اللغــة
العربيــة ،مطبوعــات جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
العــن2016( ،ـ  .)2017وتتألــف السلســلة مــن أربعــة كتــب.
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•د .إبراهيــم محمــد عــي (وآخــرون) :الكفــاءة اللغو يــة
للناطقــن بالعربيــة ،مكتبــة الفــاح للنــر والتوزيــع ،شــباط
(فربايــر).2010 ،
•د .بــدر الديــن عامــود :علــم النفــس يف القــرن العرشيــن،
منشــورت اتحــاد الكتــاب العــرب ،دمشــق ،2001 ،ص.432
•تــوين بــوزان :االســتخدام األقــى لطاقــات الدمــاغ العقــي،
(ترجمــة :إلهــام الخــوري) ،دار الحصــاد ،دمشــق ،ط،2
.2002
•مح ّمــد ممــدوج بــدران :اللغــة العربيــة وتدريســها لغــر
الناطقــن بهــا ،منشــورات املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة
والعلــوم.1992 ،
•د .حامدة إبراهيم :االتجاهات املعارصة يف تدريس اللغة
العربيــة واللغاتــت الحيــة األاخــرى للناطقــن بغريهــا ،دار
الفكــر العــريب ،القاهــرة.1987 ،

•د .خالــد حســن أبــو عمشــة (وآخــران) :تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقــن بغريهــا ـ ا لــرؤى والتجــارب( ،أعــال املؤمتــر
الــدويل األول ـ اســتطنبول) ،دار كنــوز املعرفــة ،عـ ّـان،
.2015
•د .رحاب الزنايت :تعليم الكتابة للناطقني بغري العربية بني
النظرية والتطبيق ،شبكة اإلنرتنت.
•روزامونــد ميتشــل (وفلورنــس مايلــز) :نظريــات تعلّــم اللغــة
الثانيــة( ،ترجمــة :عيــى بــن عــودة الرشيــويف) ،جامعــة
امللــك ســعود.2004 ،
•محمد زقوت :املرشد يف تدريس اللغة العربية ،الجامعة
اإلسالمية ،غ ّزة ،ط.1999 ،2
•محمــد عبــد الهــادي حســن :مدخــل إىل نظريــة الــذكاءات
املتعــددة ،دار الكتــاب الجامعــي ،غــزة.2005 ،

•محمــود الناقــة (ورشــدي طعيمــة) :تعليــم اللغــة اتصالي ـاً
بــن املناهــج واالســراتيجيات ،منشــورات املنظمــة العربيــة
للعلــوم والثقافــة (اإلسيســكو).2006 ،
•نــارص عبــد اللــه الغــايل (وعبــد الحميــد عبــد اللــه) :أســس
إعــداد الكتــب التعليميــة لغــر الناطقــن بالعربيــة ،دار
الغــايل ،الريــاض ،بــا تاريــخ.
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تدري�س اللغة العربية لغري الناطقني بها
(الأهداف والتحديات والر�ؤى)
سم� عىل مرزوق
أحمد ي

مدرس مساعد بكلية اللغات ،جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب

تعــد جمهور يــة مــر العربيــة مــن ا لــدول األكــر
اســتقباال للطــاب الجامعيــن الوافديــن الراغبــن يف
تعلــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة؛ نظــرا لوجــود جامعــة
األزهــر وهــي أكــر جامعــة إســامية يف العــامل ،وكذلــك
الكتســاب بعــض الجامعــات الحكوميــة والخاصــة شــهرة
واســعة يف أرجــاء الوطــن العــريب ،ومــن هنــا كان هــذا
را
التعــدد يف جنســيات الطــاب ميثــل تحد يًــا كب ـ ً
لألســتاذ الجامعــي ،ويتمظهــر هــذا التحــدي يف عــدة
نقــاط مثــل التحقــق مــن الهــدف األســايس للطالــب
مــن تعلــم اللغــة العربيــة ،حيــث يشــعر بعــض الوافديــن
بعــدم حاجتهــم لتعلــم اللغــة العربيــة للحيــاة بقــدر
حاجتهم لتعلم اللغة العربية ألغراض دراسية أكادميية
تخصصية بحتة ،وكذلك التأكد من وجود لغة وسيطة
بــن الطالــب واألســتاذ الجامعي،وأيضــا تحديــد مــدى
إندمــاج الطالــب يف املجتمــع العــريب بصفــة عامــة
واملرصي بصفة خاصة ،هذا باإلضافة إىل العديد من
التحديــات التــي ســنتوقف أمامهــا بالــدرس والتحليــل.
ومــن هنــا كان البــد مــن وضــع اســراتيجية خاصــة
للطالبلمجابهــة هــذه التحديــات لتحقيــق األهــداف
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املشرتكة للطالب واألستاذ الجامعي ،بيد أن الصعوبة
األساســية تكمــن يف محاولــة األســتاذ الجامعــي تكويــن
خلفية ثقافية ولغوية ومعرفية قوية يف ذهن الطالب؛
حتــى يســتطيع اســتيعاب املــادة املنــوط بــه تعلمهــا
يف الفصــل الــدرايس ،وذلــك مــع االلتــزام مبراعــاة
املعايــر العلميــة والنظريــات الرتبويــة الحديثــة ،والتــي
تعتمــد يف املقــام األول عــى تدعيــم الجانــب النفــي
للطالــب وحثــه بطريقــة دامئــة عــى اكتســاب اللغــة مــن
البيئــة املحيطــة بــه مــع االســتعانة بالتكنولوجيــا الرقميــة
الحديثــة.
وال يتوقف املعلم  /األستاذ الجامعي عن البحث
دامئًا عن أفضل الطرق إليصال املعلومة للطالب يف
ســهولة ويــر مــع رضورة اإلمتــاع ،وذلــك ألنــه يــدرك أنــه
يحمألنبلرســالةوهي «صناعةالعقولوتكوينالضامئرالــح
يّة،وغرسالقياملوطن ّيةوالقوم ّيةواإلنسان ّيةفينفوسالجي
ل،وهاملذينيبنونالفكراملبدعالذياليتوقّفعندحــد،وال
يحرصنفسهفيقالبواحدجامد،وهاملذييحصنونالناشئ
ّ
ةمناآلثارالسلبيّةللعوملة،ويع ّدونالناشئةملواجهةالحي

اة بكلثقــة وقـ ّوة” 1ولكــن هــذا ال يحــدث بهــذه البســاطة
بــل توجــد تحديــات كثــرة تعيــق عمليــة التعليــم برمتهــا.
وانطالقــا مــن وجهــة النظــر تلــك فلقــد قا مــت
الدراســة عــى ثالثــة محــاور أساســية ،أولهــا تحديــد
التحديات التي تواجه الطالب واألستاذ الجامعي عىل
السواء ،وثاين هذه املحاور هو وضع أهداف محددة
ينبغــي الوصــول إليهــا عــى قــدر املســتطاع ،وختمــت
البحث باملحور الثالث الذي يدور حول اختيار الرؤية
االســراتيجية الناجعــة لــكل برنامــج درايس مبــا لــه مــن
خصوصيــة ،وهــذا مــا ســيتناوله البحــث بالدراســة.

المحور األول( :التحديات)
تتعــدد التحد يــات التــي توا جــه الطا لــب الجامعــي
واألســتاذ األكادميــي عــى الســواء ،ولذلــك ســتقوم
الدرا ســة بتصنيــف هــذه التحد يــات إىل قســمني
أسا ســيني ،القســم األول يختــص بالتحد يــات التــي
يواجههــا الطالــب ،أمــا القســم الثــاين فيتنــاول بالــدرس
التحديات التي تواجه األستاذ األكادميي يف الجامعة.
ت
ال� تواجه الطالب
 -1القسم األواللتحديات ي
الجامع:
ي
وهــي تنقســم بدورهــا إىل قســمني ،هــا تحديــات
لغويــة وتحديــات غــر لغويــة وهــا:
ً
ف
ه:
أول التحديات اللغويةتتمظهر ي� عدة نقاط ي

 )1صعو بــة اإلعجــام وهــي تتمثــل يف متا ثــل عــدد
النقــاط فــوق الحــروف مــع اختــاف مكانــه مثــل
(ب/ن) و (ت /يــ).
 )2صعوبــة التمييــز بــن الحــركات القصــرة والحــركات
الطويلــة.
 )3الكتابة العربية من اليمني إىل اليسار عكس اللغة
اإلنجليزيــة.
1

محمودالسيد:إعدادمعلِّامللّغةالعرب ّية،بحثمقدمإلىاملؤتم
رالخمســينلمجمعاللّغةالعرب ّيةفيالقاهرة 2009 ،م،ص.3

 )4وجود أصوات يف اللغة العربية ال توجد ما مياثلها
يف اللغــات األخــرى ،حــرف (ض) عــى ســبيل
املثــال.
 )5طريقــة كتا بــة الحــروف التــي تختلــف باختــاف
موقعهــا يف الكلمــة ،حرفــا (ك /هــ) مثـ ًـا .
 )6كتابة األلف املقصورة وتشابهها بالياء يف الكتابة.
 )7الخلط يف الكتابة بني التاء املفتوحة واملربوطة.
 )8نظــام الجــذر الثــايث فلــكل كلمــة ،فــكل فعــل أصل
ثــايث ومنــه تشــتق األســاء واألحــوال والصفــات،
مثــل (كتــب) يخــرج منهــا كاتــب وكتــاب وكتــب
ومكتبــة ومكتــب وكتَّــاب و.......
 )9عدم وضع رموز للحركات القصرية يف بنية الكلمة
2
بــل فوقهــا مــا يــؤدي إىل الخلــط بينهــا أو إهاملهــا.
 )١٠صعوبــة النحــو العــريب بالنســبة للكثــر مــن اللغــات
األخرى.3
ثانيًــا التحد يــات غــر اللغو يــة :تنحــر يف دور
املعلــم ،فأحيا نًــا يكــون غــر قــادر عــى االضطــاع
مبهمتــه عــى أكمــل وجــه ،حيــث يكــون غــر مؤهــل
نفس ـ ًيا للتعامــل مــع الثقافــات األخــرى ،وأحيانًــا أخــرى
يتحدث بلغة وسيطة غري اللغة العربية ،وأيضا ال يجري
أي عملية تقويم للطالب بشكل دوري بل يعتمد عىل
التقويــم النهائيفقــط ،وكذلــك يركــز املعلــم بجــل جهــده
را
عــى مهــاريت القــراءة والكتابــة وعــدم االعتــداد كث ـ ً
مبهــارة التحــدث واالســتامع ،ومثّلعــدم معرفــة بعــض
امل ُعلمــن بكيفيــة تصحيــح األخطــاء مشــكلة أخــرى،
باإلضافــة إىل الســخرية مــن أخطــاء الطــاب مــا يــؤدي
إىل فقــد التواصــل اإلنســاين معهــم ،ويتصــف بعــض
املعلمــن باالنفعــال الزائــد عــن الحــد عنــد تكــرار الخطــأ
من الطالب يف حني يكتفي البعض بإعطاء معنى كل
2

كــال بــر :اللغــة العربيــة بــن الوهــم وســوء الفهــم ،دار
غر يــب ،القا هــرة ،1999 ،ص .13

3

راجــع محمــد حامســة عبــد اللطيــف :النحــو والداللــة ،دار
ا لــروق2000 ،م ،ص.61 – 37
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كلمــة دون اإلشــارة إىل معانيهــا األخــرى التــي ُيكــن أن
ترد يف سياق آخر ،فمنالرضوريأن»يتميزتكوينأستاذ ال
لغةالعربيةلغةثانيةبخصائصتضافإلىالتكوينالعامألستا
ذاللغةاألم،وذلك بالرتكيزعلىكســبمعرفةلغويةومهاراتع
4
مليةوقدراتتقنيةمعينــة».
ت
الجامع:
ال� يواجهها األستاذ
ي
التحديات ي

يعتــر الكتــاب يف بعــض األحيــان املشــكلة األكــر
لألستاذ الجامعي وذلك حينينقصه يف بعض األحيان
الخطــة املنهجيــة الواضحــة وبالتــايل يُســبب إربــاكًا
لألســتاذ الجامعــي والطالــب عــى الســواء ،وكذلــك
تــدور بعــض الكتــب يف إطــار بعيــد إىل حــد كبــر عــن
االتجاهات الحياتية من لغة وسياسة وثقافة ومجتمع،
ويعيب بعضها الخلو من التشكيل مام يُعقد العملية
التعليميــة أكــر بالنســبة للطالــب ،ووجــود كتــب تعتمــد
عــى الطــرق التقليديــة يف عــرض وتقديــم املعلومــات،
واســتخدام لغــة وســيطة بــن ثنايــا الكتــب ،وســوء بعــض
معامل اللغات وعدم تجهيزها بأحدث األجهزة الرقمية
الحديثــة.
ويعدوجود أكرث من طالب داخل قاعة الدرس من
بلــدان مختلفــة لهــا ثقافــات متباينــة ولغــات متعــددة
تحديًــا مــن نــوع آخــر بالنســبة لألســتاذ الجامعــي ،حيــث
يزيــد ذلــك مــن درجــة الصعوبــة نظـ ًرا ألنــه يجــب عليــه أن
يوائــم ويــوازن بــن ذلــك كلــه أثنــاء رشحــه للــدرس.

ن
الثا�(:األهداف العامة
المحور
ي
ف
لتدريس اللغة العربية ي� الجامعات)

ســتعتمد الدراســة عــى هــرم بلــوم لتحديــد األهــداف
املزمــع الوصــول إليهــا ،وينقســم هــرم بلــوم إىل ثــاث
مجــاالت أساســية هــي:

4
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رضاالسوييس:التكوينالرتبويألساتذةالعربيةلغريالناطقينب
ها،منشــوراتاملنظمةالعربيةللرتبيةوالثقافةوالعلوم،تونس،
1992م ،ص.13
رلاو تايدحتلاو فادهألا( اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا سيردت

 )1املجــال املعــريف أو اإلدرايك :ويتضمــن ســتة
مســتويات هــي (املعرفــة – الفهــم– التطبيــق –
التحليــل – الرتكيــب – التقويــم)
 )2املجــال الوجــداين أو اإلنفعــايل :ويتضمــن خمــس
فئــات هــي (االســتقبال  -االســتجابة –التقييــم–
التنظيم–التمييــز)
 )3املجــال النفــي والحــريك :ويتضمــن خمســة
مستويات هي (التهيؤ  -االستجابة املوجهة -اآللية
االعتياديــة -االســتجابة العلميــة املركبــة -التكيــف–
اإلبــداع)
ومــن خــال هــذه املجــاالت ميكــن أن نصــل إىل
تنميــة قــدرة الطا لــب مــن خــال تحقيــق الكفا يــات
الرئيســة  5وهــي:
الكفايــة اللغويــة :ويقصــد بهــا قــدرة املتعلــم عــى
ســيطرة النظــام الصــويت للغــة «متييـ ًزا وإنتا ًجــا ،ومعرفتــه
برتاكيــب اللغــة ،وقواعدهــا األساســية ،نظريًــا ووظيفيًــا،
كــا تعنــي اإلملــام بقــدر مالئــم مــن مفــردات اللغــة،
6
للفهــم واالســتعامل».
الكفاية االتصالية :وهي تنطبق عىل قدرة الطالب
عــى التعبــر عــن أفــكاره وخرباتــه وتجاربــه بطالقــة ويرس،
وكذلــك فهــم مــا يلقــى إليــه دون أن يجــد عنتًــا ،ولكــن ال
يعنــي هــذا أن الكفايــة االتصاليــة مقصــورة عــى اللغــة
7
املنطوقــة بــل متتــد لتشــمل املنطوقــة واملكتوبــة.
5

را جــع رشح الكفايــات خالــد بســندي :مصطلــح الكفايــة
وتداخل املفهوم يف اللسانيات التطبيقية ،املجلة األردنية
يف اللغــة العربيــة وآدابهــا ،مجلــد( ،)5العــدد األول ،محــرم
1430هــ ،ص 50ومــا بعدهــا.

6

را جــع صا لــح عيــاد الحجــوري ومحمــد إبراهيــم الجــراح:
إرشــادات املجلــس األمريــي لتعليــم اللغــات األجنبيــة،
مجلــة األثــر ،العــدد  ،25فربا يــر  ،2016ص .100

7

رشــدي طعيمــة ،محمــود الناقــة :تعليــم اللغــة اتصاليــا بــن
املنا هــج واالســراتيجيات ،املنظمــة اإلســامية للرتبيــة
والعلــوم والثقا فــة ،ايســيكو2006 ،م ،ص.50

الكفايــة الثقافيــة :وهــي تشــر إىل « قــدرة الفــرد
عــى فهــم الســياق االجتامعــي الــذي يتــم مــن خاللــه
التواصل ،مبا يف ذلك العالقات التي تربط بني األدوار
االجتامعية املختلفة ،والقدرة عىل تبادل املعلومات،
8
واملشــاركة االجتامعيــة بــن الفــرد واآلخريــن».

المحور الثالث( :رؤية الدراسة)
كلــا تعــددت التحديــات وجــب علينــا التفكــر جديًــا
يف إيجــاد حلــول منطقيــة لهــا وتكــون قابلــة للتطبيــق
عــى أرض الواقــع ،وســتبدأ الدراســة مبحاولــة تجــاوز
التحديــات التــي تواجــه الطالــب ثــم التحديــات التــي
تواجــه األســتاذ الجامعــي؛ وذلــك لتحقيــق األهــداف
املرجوة التي أشارت إليها الدراسة يف املحور الثاين.
أوال  :كيفيــة مواجهــة التحد يــات ا لـ ت يـ� توا جــه
الطا لــب  :وهــي تنقســم إىل شــقني هــا:

 -1رؤ يــة الدرا ســة يف مواجهــة التحد يــات غــر
اللغويــة ،ولقــد بــدأت بهــا نظ ـ ًرا ألهميتهــا الشــديدة
حيث ال يوجد أمل يف إيجاد حلول للتحديات األخرى
إن مل ننتبه جمي ًعا لتجاوز هذا التحدي األسايس وهو
(املعلــم  /األســتاذ الجامعــي) ،فاملشــكلة الحقيقيــة
«فيتعليامللغةلغريأهليها .الخريفيامدةأومنهجأوأييش
ءآخرمامليكناملعلمعلىدرجةعاليةمنالكفايةالتيرتشحهل
9
لقيامبهذاالدورالخطــر».
لهــذا كان مــن الــروري أن يتصــف معلــم اللغــة
العربيــة للناطقــن بغريهــا بالعد يــد مــن الصفــات
اإلضافيــة التــي ال تتوا فــر يف معلــم اللغــة العربيــة
للناطقــن بهــا ،وذ لــك نظ ـ ًرا للفــارق الجوهــري يف
الطبيعــة الثقافيــة واللغويــة للطــاب ،فليــس «كلمــدر
سقويفيامدتهصالحاًلتدريساألجانببلالبدملدرســاألج
انبإلىجانبقوتهفيامدتهمننطقسليمومخارجصوتيةواض
8

رشــدي طعيمــة ،محمــود الناقــة :تعليــم اللغــة اتصاليــا بــن
املنا هــج واالســراتيجيات ،ص.50

9

كامل برش :اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم ،ص.315

حةوتجربةكافيــة».
فمعلــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا عليــه أن
يتسع صدره لالختالفات املوجودة بني ثقافته وثقافة
الطــاب ،وأن ينفتــح عليهــم ويســتمع إىل خرباتهــم
ليســتفيد منهــا بذكا ئــه دا خــل الفصــل ،وبالتــايل ال
يخــى مــن تطبيــق األفــكار الجديــدة مــن خــال منهجيــة
تعزيــز النجــاح والتعلــم مــن األخطــاء ،وعليــه كذلــك أن
يخــرج مــن دور املحــارض ويرتــدي ثــوب املــدرب أحيانًــا
واملمثــل الــذي يلعــب أدو ًرا مختلفــة يف قاعــة الــدرس
أحيانًا أخرى ،فاملعلم الحقيقي ال يكف أب ًدا عن تطوير
مهاراتــه واكتســاب الخــرات الجديــدة.
وتعــد نظريــة التعليــم التعــاوين مــن أنجــح وأنجــع
النظريــات الرتبويــة التــي أمثــرت عــن نجــاح باهــر ،فعمليــة
التعــاون الثنــايئ خاصــة بــن الطالــب املتميــز والطالــب
الضعيــف وأيضــا التعــاون الجام عــي بــن الطــاب
يف املرشوعــات البحثيــة والتــي تناســب مســتويات
الدارســن وكفاءتهــم اللغويــة وقدراتهــم الذهنيــة تخلــق
نــوع مــن األلفــة بينهــم مــن جهــة وبينهــم وبــن املعلــم مــن
جهة أخرى ،مام له بالغ األثر يف تحقيق القبول النفيس
مــن الطــاب للــادة التعليميــة واملعلــم عــى الســواء.
ولكــن ينبغــي الحــذر مــن نوعيــة هــذه املرشوعــات
البحثيــة التــي قــد تكــون إبداعيــة تســتطيع أن تســتخرج
الطاقــات الفكريــة لــدى الطــاب ،وقــد تســبب إحباطًــا
وتقتــل الدافعيــة لديهــم يف تعلــم اللغة،فالتوجــد» طــر
يقةواحدةمثلىتصلحلجميعالطالبفيجميعاملراحلوتحت
نفســالظروفوهومايفرضتعدداملوادالتعليميةاملطروح
11
ةحتىيتناســبكلمنهامعجمهورمعينذيخصائصمعينة»
ومــن املفيــد اإلشــارة إىل رضورة التقييــم والتقويــم
املســتمرة للطــاب أثنــاء ا لــدرس ،وعــدم االعتــاد
10

10

مــازن املبــارك :نحــو وعــي لغــوي ،مؤسســة الرســالة،بريوت،
الطبعــة األوىل1979 ،م ،ص .13

11

رشدي أحمد طعيمة ،ومحمود الناقة ،تعليم اللغة اتصاليا
بــن املناهــج واالســراتيجيات ،ص .157
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عــى التقويــم النهــايئ فقــط ،وعــي املعلــم الواعــي
دمــج وتوظيــف األدب والفــن مــن شــعر ونــر ومــرح
وأغــاين وأفــام ورســم يف العمليــة التعليميــة مــا يــؤدي
إىل ز يــادة ملحوظــة يف ا ســتيعاب الطــاب وبقــاء
12
املعلومــات أطــول وقــت ممكــن يف الذاكــرة.
ب  -رؤيــة الدراســة يف مواجهــة التحديــات اللغويــة
تتلخــص يف أن يضــع املعلــم جــل مجهــوده يف الرتكيــز
عىل بعض نقاط لغوية وتنظيمية رضورية تريح الطالب
وتجعلــه يشــعر أنــه مــدرك متا ًمــا للفــروق اللغويــة بــن
لغتــه األم واللغــة العربيــة ،ومــن هــذه النقــاط:
 1التدريــب املســتمر عــى التمييــز بــن األصــوات
املشــركة بــن لغتــه األم وبــن اللغــة العربيــة ثــم
تحد يــد األصــوات الخا صــة باللغــة العربيــة.
 2الربط بني الصوت وشكل الحرف ،مع التمييز كتابة
بــن أشــكال كل حــرف حســب موقعــه يف الكلمــة.
 3أن يتــم تدريــب الطالــب يف البدايــة عــى القــراءة
بالتشــكيل ثــم تنــزع منــه الحــركات بالتدريــج وذلــك
مــع تعــود الطالــب عــى كيفيــة نطــق الحــروف.
 4أن يبدأ املعلم بتدريس الكلامت والجمل البسيطة
التــي تســتخدم يف الحيــاة اليوميــة ،وذلــك حتــى
يشــعر الطالب أنه منذ أول أســبوع قد تعلم شــيئا،
وهــذا دافــع نفــي قــوي يحفــزه عــى اســتكامل
الدراســة بجــد واجتهــاد ،هــذه الكلــات مثــل تبــادل
التحيــة والســؤال عــن الصحــة والحــال ،التوديــع.
 5أن مييــز الكلــات والعبــارات التــي تــدل عــى الزمــن
يف قصة يسمعها أو نص يقرؤه مع اإلشارة إىل أيام
األســبوع والشــهور وفصــول الســنة والظــروف الزمانيــة.
 6أن يوضــح تعــدد املعنــى للفــظ الواحــد بوضــع كل
معنــى يف ســياقه الخــاص ،حتــى ال يســبب ذلــك
إربــاكًا للطالــب.

ف
ً
ت
ال� تواجه
ثانيا:رؤية الدراسة ي� مواجهة التحديات ي
الجامع:
األستاذ
ي
تتىكء رؤية الدراسة عىل وجهة نظرية محددة تتلخص
يف أن كل برنامــج لتعليــم اللغــة العربيــة البــد أن يكــون
لــه مواصفــات منهجيــة علميــة محــددة تفــي باحتياجات
املتلقيينأنفســهم وإال فقــد الربنامــج أهميتــه وقيمتــه،
أول أن يتعلــم اللغــة العربيــة
فالطالــب الجامعــي يحتــاج ً
للحياة،وهــو برنامــج تتعــدد بداخلــه املســتويات إىل
خمســة هــي (مبتــدئ -متوســط -متقدم–متفــوق-
متميز) وذلك بناء عىل برنامجمعايرياملجلساألمريكيل
تعليامللغاتاألجنبيــة  ،ACTFL13ثــم بعــد ذلــك ينتقــل
إىل برنامــج خــاص يتعلــم فيــه مــا يريــده مــن علــوم رشيعة
أو فقــه أو نقــد أديب...إلــخ.
وينبغــي اإلشــارة إىل أن كل مقــرر لــه مدخــات
ومخرجــات ولكــن هــذا ال يعنــي أن يتســم املنهــج
بالجمــود بــل البــد أن يكــون فيــه بعــض املرونــة ليالئــم
املتغــرات الحياتيــة والســياق املحيــط باملنهــج ،والبــد
أن يحتــوي الربنامــج ســواء يف ذلــك العــام أم الخــاص
عــى املهــارات اللغويــة األربعــة (االســتامع – التحــدث
– القراءة – الكتابة) وإن كان يختلف الرتكيز عىل مهارة
دون أخــرى حســب املســتوى الــدرايس.
حاولــت هــذه الدرا ســة املختــرة التعــرض
للمشــكالت التــي تصا حــب عمليــة تدر يــس الللغــة
العربيــة لغــر الناطقــن بهــا ،ســواء أكا نــت هــذه
التحد يــات توا جــه الطــاب أم األســتاذ الجامعــي،
وتضمنــت الدراســة كذلــك األهــداف العامــة لتدريــس
اللغــة العربيــة مــع اإلشــارة إىل مقرتحــات ُيكــن أن
تساهم يف تجاوز هذه التحديات والوصول إىل النتائج
واملخرجــات املقــررة يف املنهــج.
13
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فــواز إبراهيــم العبــد اللــه وآخــرون :مدخــل إىل تقنيــات
التعليــم ،جامعــة دمشــق ،دمشــق2011 ،م ،ص.22 – 19
رلاو تايدحتلاو فادهألا( اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا سيردت

صالــح عيــاد الحجــوري ومحمــد إبراهيــم الجــراح :إرشــادات
املجلــس األمريــي لتعليــم اللغــات األجنبيــة ،ص -101
.104

المصادر والمراجع
•خالــد بســندي :مصطلــح الكفايــة وتداخــل املفهــوم يف
اللســانيات التطبيقيــة ،املجلــة األردنيــة يف اللغــة العربيــة
وآدابهــا ،مجلــد( ،)5العــدد األول ،محــرم 1430هــ.

العــدد  ،25فربايــر 2016م.

•فــواز إبراهيــم العبــد اللــه وآخــرون :مدخــل إىل تقنيــات
التعليــم ،جامعــة دمشــق ،دمشــق2011 ،م.

•رشــدي أحمــد طعيمة،محمــود كا مــل النا قــة :تعليــم
اللغــة اتصاليــا بــن املناهــج واالســراتيجيات ،منشــورات
املنظمةاإلســامية للرتبيــة والعلــوم والثقافــة (إيسســكو)،
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•مازن املبارك ،نحو وعي لغوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل1979 ،م.

•صالــح عيــاد الحجــوري ومحمــد إبراهيــم الجــراح :إرشــادات
املجلــس األمريــي لتعليــم اللغــات األجنبيــة ،مجلــة األثــر،

•محمــود الســيد:إعداد معلِّــم اللّغــة العربيّــة ،بحــث مقــدم
إىل املؤمتــر الخمســن ملجمــع اللّغــة العربيّــة يف القاهــرة،
 2009م.

•رضــا الســوييس :التكويــن الرتبــوي ألســاتذة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا ،منشــورات املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة
والعلــوم ،تونــس1992 ،م.

•كــال بــر :اللغــة العربيــة بــن الوهــم وســوء الفهــم ،دار
غريــب ،القاهــرة1999 ،م.

•محمد حامسة عبد اللطيف :النحو والداللة ،دار الرشوق،
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جل ُة ُ
ليم و ُم َعا َ
اللغة ال َعر ِب َية �آلي ًا  -مناذجٌ تطبيقية
َت ْع ُ
ن�ص ِة «نوج» NooJ
ُمقار َب ٌة ِمب ّ
أ .د .عزالدين غازي

ض
القا� عياض ،مراكش ،المغرب
مخت� تحليل الخطاب وانساق المعارف  ،DAKSجامعة
ب
ي

امللخ�ص
تقــدم هــذه الدراســة منصــة نــوج  NooJباعتبارهــا بيئــة لتعليــم وملعالجــة اللغــات الطبيعيــة ،تتضمــن أدوات
مصممــة منهجيــا ووظائــف توفــر للمــدرس فرصــا لعــاج اللغــة وتعليمهــا ،ناهيــك عــن إجــراءات البحــث واالختبــار
والتدريــب مســاعدة للطالب/املســتخدم .نقــدم هنــا أمثلــة تطبيقيــة لهــذه البيئــة عــى اللغــة العربيــة ،وهــي
عبــارة عــن أنشــطة خاصــة بدراســة الجانــب الرصيف-املعجمــي ،كالبحــث عــن البنيــات املشــتقة والتعــرف عــى
املفــردات البســيطة واملركبــة واســتخراجها مــن املدونــة ،وأمــا الهــدف هــو تطويــر النشــاط التعليمــي باســتخدام
هــذه البيئــة أوال ،وبتطويــر وظائفهــا ثانيــا ،وذلــك بشــكل تفاعــي ومتكامــل ،بحيــث ال نكــون يف حاجــة الســتخدام
سلســلة مــن الربامــج املعقــدة أو حتــى تجهيــز الحاســوب بربمحيــات خارجيــة ،مقترصيــن فقــط عــى تلــك التــي
متكــن املســتخدم مــن املعالجــة اآلليــة للغــة .وهــذا يقتــي التنســيق بــن املعالجــة اللغويــة والربامــج التعليمية
مــن جهــة ،وبــن طلبيــات املتعلــم وتصحيحــات النظــام التــي يتــم إجراؤهــا بتطويــر العديــد مــن امليــزات التطبيقيــة
الرتبوية للبيئة ،سعيا وراء تقييم أمثل وأفضل للكفاية اللغوية لدى الناطقني باللغة العربية سواء يف املراحل
األوىل و /أو كلغــة أجنبيــة.
الكلامت املفتاحية :تعليم اللغة العربية ،معالجة اللغات الطبيعية ،NLPاملدونة اللغوية ،منصة .NooJ

مقدمة
لقد حظيت مسألة تعليم ومعالجة اللغة العربية آليا،
باهتــام العديــد مــن الخــراء واملهتمــن بالهندســة
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اللســانية عربيــا وعامليــا ،بغــرض متكــن الحا ســوب
مــن التعا مــل مــع اللغــات ،كــا أصبحــت أنظمــة
معالجــة اللغــات الطبيعيــة (  )NLPتقــدم خدمــات

عُم ُ ميلْعَتْعَت
جون ِةّصنِمب ٌةَبراقُم  ةيقيبطت ٌجذامن ً -ايلآ ةَيِبرَعلا ةُغ للا ُةَ لجاَ و
«

جليلــة للبحــث اللغــوي مــن خــال إعــداد برمجيــات
تطبيقيــة مندمجــة يف الربا مــج االلكرتونيــة الخا صــة
بالتعليــم املربمــج 1ليصبــح معهــا قــادرا َ عــى التعامــل
ٍ
ٍ
خرجات
دخالت و ُم
مع املعطيات اللسانية باعتبارها ُم
لخوارزمـ ٍ
ـات تجيــب عــن مختلــف اإلشــكاالت املطروحــة
آليــا ،الســيام وأن هــذه التطبيقــات تعتمــد أسا س ـاً
عــى التحليــات اللســانية اآلليــة التــي ال زالــت تعتمــد
مقاربــات خطيــة يف مجملهــا.
ســنقدم هنــا بعــض األدوات اللســانية املتاحــة يف
لسانيات املنصات من قواعد نحوية ورصفية وتركيبية
ودالليــة ومعجميــة مــن جهــة ،وعــى األدوات العقالنيــة
املعلوماتيــة كــرورة تقنيــة ومنهجيــة يف اإلعــداد
القبــي للمعالجــة اآلليــة مــن جهــة ثانية،بغيــة بنــاء أنظمة
معلوماتيــة واقعيــة ال خطيــة مــن حيــث كونهــا تســاعد
اإلنســان عــى التعلــم واإلنتــاج املعــريف والثقــايف
بشــكل ذايت ،تلقينــا وتفاعــا .ولبلــوغ هــذا الهــدف تــم
تصميــم ُمدققــات إمالئيــة ونحويــة و ُمعالجــات نصيــة
للتلخيــص وللتوثيــق ،..وأنظمــة للتعــرف عــى الحــروف
وأشــكالها ،وبنــاء محلــات رصفيــة وتركيبيــة ودالليــة
وصــوال إىل ُمولّفــات صوتيــة وتوليــد الــكالم ،2وهــدف
هــذه األنظمــة العــام هــو االســتجابة ملتطلبــات ســوق
التطبيقــات الحاســوبية التــي مــا فتئــت تتســارع وتتكاثــر
وتتــوزع عــى مجموعــة مــن القطاعــات منهــا الرتجمــة
والتلخيــص والتعليــم املربمــج واإلعــام والتوثيــق،..
وكلهــا أصبحــت تعتمــد عــى قواعــد بيانــات معرفيــة
مؤسســة عــى االنطولوجيــا اللغويــة الدالليــة وعــى
املوســوعات واملعاجــم التــي أصبحــت العــاد الرئيس
Kraif, O. (2003). “Propositions pour l’intégration
d’outils TAL aux dispositifs informatiques d’apprentissage des langues”. Lidil, n° 28. Pp. 53-165.
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1

يقصــد بامل ُولّــف الصــويت ،التعــرف عــى األصــوات وتركيبهــا
ونقلهــا مــن النصــوص ورمــوز الكتابــة إىل إشــارات صوتيــة،
أو العكــس وهــو مــا يصطلــح عليــه باالنجليزيــةtext to :
.speech / speech to text

يف كل عمليــة تعليمية،وهــذا مــا ســنحاول اإلحاطــة بــه
مــن خــال أربعــة محــاور أساســية هــي:
أوال  -كيــف ميكــن تطو يــر أدوات لســانية قابلــة
للتكيــف مــع أنــواع مــن النصــوص لتعليــم اللغــة ،بدراســة
آليــات التشــكيل املعجمــي فيهــا ،وعــى ســبيل املثــال
كيف ميكن تتبع الكلامت يف اللغة العربية مثل الفعل
واشــتقاقاته املمكنــة وكــذا تصنيــف هــذه املشــتقات
يف أبنية يحتاجها املســتخدم عند اســتغالل املنصة،
وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بأنشــطة توليــد معجمــي
تلقــايئ وفقــا للمــوارد املتاحــة فيهــا.
ثانيــا -كيــف ميكــن تطبيــق قواعــد النحــو املحليــة
( )local grammarلتحديد ظواهر وبنيات محددة،
ثــم كيــف ميكــن إ جــراء هــذه االستكشــافات بشــكل
تفاعــي بواســطة املتعلمــن أو إجــراء معالجــة مســبقة
مــن قبــل املدرســن.
ثالثا -كيف ميكن للمرشفني والطلبة كمستخدمني
للمنصــة ،عــى متييــز أنــواع مختلفــة مــن املشــتقات
واملصــادر والظــروف ،بحيــث يتــم إنشــاؤها تلقائيــا
بالتدريــب ،مــن خــال اســتخراج عينــات مــن املــوارد
املتاحــة ،مــع ضــان جودتهــا ،وإذا لــزم األمــر تصحيــح
كل حالــة مبــارشة مــن قبــل املــرف عــى العمليــة
التعليميــة ،وذلــك مثــا بدراســة املشــتقات االســمية
وتأكيــد صالحيتهــا وتصفيتها( ،)fi l t e rبا لــرح
التفاعــي للمدونــة ،والتــي تصبــح يف النهايــة مشــاريع
تعليميــة جد يــدة.
رابعــا  :كيــف ميكــن تطو يــر النشــاط التعليمــي
با ســتخدام منصــة نــوج ،بحيــث ال نكــون يف حا جــة
الستخدام سلسلة من الربامج املعقدة أو حتى تجهيز
أو اســتخدام الحاســوب مــن قبــل متخصصــن فقــط
يف املعالجــة اآلليــة للغــات .وهــذا مــا يجعــل االتســاق
قامئــا بــن املعالجــة اللغويــة والربامــج التعليميــة التــي
يتــم إجراؤهــا -.يتطويــر العديــد مــن امليــزات التطبيقيــة
الرتبوية للبيئة .وعالوة عىل ذلك ،وغريها من امليزات
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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املتقدمــة ،ميكــن للمتعلــم أن يتفاعــل مــع سلســلة مــن
التحويــات اللغويــة لتصنيــف املبنــى ســواء تعلــق األمــر
باملشــتقات االســمية أو الفعليــة أو الظــروف ومــا إىل
ذلــك مــن املســائل التــي يتــم التعامــل معهــا ،وهــذا مــا
يضفــي عــى جــل األنشــطة املقرتحــة التقويــم الرتبــوي
املتزامن مع كل عملية ،قد تساهم بدورها كام تحدد
الحقــا تطويــر البيئــة.
 –1نظرة موجزة عن منصة نوج
تعتــر منصــة نــوج البيئــة اللســانية التــي تعنــى برتقيــة
اللغــات الطبيعيــة وتطبيقاتهــا الحاســوبية واملجهــزة
بــأدوات لســانية مبســتوياتها املختلفــة ،مســاعدة عــى
بنــاء املــوارد اللســانية ،كــا تجعلهــا ذات قــدرة عــى
صورنة حجم كبري من الظواهر اللغوية :3إمالئية وخطية
ومعجميــة (مبداخلهــا البســيطة واملتعــددة املفــردات
واملتصلة منها واملنفصلة) ،وصورنة البنيات الرصفية
إعرابــا واشــتقاقا ،بتحويالتهــا الرتكيبيــة والدالليــة التــي
تســتجيب إىل النحويــات املحليــة /االلكرتونيــة .وقــد
كان -فعــا -هــذا العمــل مثــرة مــا تحقــق يف مختــر
املعالجــة اآلليــة والتوثيــق اللســاين ( )LADLبباريــس7
يف القــرن املــايض وجامعــة فرانــش كومتــي بفرنســا يف
أوائــل القــرن الحــايل حيــث بنــاء نظــام إلكــروين كمحرك
لســاين ،يشــتغل ضمــن منظومــة املعاجــم الفرنســية
(  4 )DELAأطلــق عليــه «أنتكــس  »INTEXوطــوروه
Antoniadis, G., Echinard, s., Kraif, O.,
Lebarbé, T., Loiseau, M. & Ponton, C. (2005).
“Modélisation de l’intégration de ressources
TAL pour l’apprentissage des langues : la plateforme MIRTO”. Apprentissage des langues et
systèmes d’information et de communication
(ALSIC). vol. 8.http://alsic.org/v08/antoniadis/alsic_v08_04-rec4.htm
4

134

فيــا بعــد ليصبــح منصــة مفتوحــة املصــدر ســميت
ب»نــوج ،« Nooونظــرا ً ألهميــة هــذا النظــام كمحلــل
ومعالــج وممثــل للبيانــات ومدقــق ومفهــرس وموثــق
للمعطيــات اللســانية والنصيــة باألســاليب املعلوماتيــة
املتطــورة ،نقــدم -فيــا يــي -نظــرة موجــزة عــن أدواتهــا
وقوالبهــا وتجهيزاتهــا العقالنيــة الربمجيــة والهندســية.
 -1-2منصة وخوارزميات نوج:
نظــام «نــوج» هــو عبــارة عــن منصــة تتــاءم مــع العديــد
مــن أنظمــة االســتغالل بإصداراتهــا املختلفــة ،كــا
يعتــر متقدم ـاً عــن أنظمــة كثــرة .5وألنــه ُمــزود بقالــب
إحصــايئ ميــد املســتعمل مبعلومــات هــي معطيــات
رقميــة ملختلــف عمليــات توزيــع املفــردات يف املدونــة
املعالجــة .كــا يســتطيع هــذا الربنا مــج أن يحلــل
املدونــات املرتكــزة عــى املعاجــم اإللكرتونيــة وعــى
األنحــاء املحليــة االلكرتونيــة التــي انتــرت يف لغــات
كثــر ًة .6وخاصــة يف مراكــز البحــث املتخصصــة حيــث
املذكــور .للمزيــد ينظــر زايــد محمــد ،دراســة يف املعاجــم
الفرنســية الحا ســوبية ،أشــغال االجتــاع الثــاين لخــراء
املعجم الحاســويب للغة العربية،مدينة امللك عبد العزيز
للعلــوم والتقنية،أبريــل .2008
5

لقد تكاثرت يف ســوق الربمجيات منصات عديدة تشــتغل
بتكنولوجيــات مختلفــة ،اذكــر عــى ســبيل املثــال ال الحــر
الربنامــج الحــرة مثــل برنامــج «الخليــل الــريف morph
 »alkalillوبرنامج « غواص  »Ghawasو»مادامريا�mad
 « amiraو»قطرب  « Qutrubو»فرس  »Farasبالنسبة
للغــة العربيــة ،وقــد وقــع االختيــار عــى املنصــات اللســانية
املصممــة بتكنولوجيــا االوتومــات ذات الحــاالت النهائيــة
مثــل نــوج  NooJورديفاتهــا الكثــرات التــي تعالــج العــرات
مــن أصنــاف اللغــات الطبيعيــة املختلفــة يف أنظمتهــا ،وال
يتســع املقــام هنــا لذكرهــا كلهــا.

6

جـت املنصــة عــى مجمو عــة مــن اللغــات الطبيعيــة
ر بـ
تفــوق خمســن لغــة عامليــة اذكــر منهــا عــى ســبيل املقــال
ال الحــر اللغــات التاليــة :العربيــة و الفرنســية واألملانيــة
والدامنركيــة واإليطاليــة والربتغاليــة واإلســبانية واليونانيــة

3

بنيــت معا جــم د يــا  DELAوهــي عبــارة عــن حزمــة مــن
املعاجم الفرنســية املبنينة ،اختربها نظام انتكس INTEX
الســابق عــن نــوج  NooJتحــت إرشاف العــامل مور يــس
كــروس كــا طورهــا باحثــون آخــرون وهــم تالمــذة العــامل

عُم ُ ميلْعَتْعَت
جون ِةّصنِمب ٌةَبراقُم ةيقيبطت ٌجذامن ً -ايلآ ةَيِبرَعلا ةُغ للا ُةَ لجاَ و
«

يتــم تكويــن فــرق عمــل بحثيــة لتطويــر املنصــة خاصــة
األنحــاء اإللكرتونيــة وأنحــاء الحــاالت وتطبيقــات برمجيــة
 صناعيــة مختلفــة .وأمــا الشــكل العــام لهــذه األنحــاءيف الربنامــج تناســبه متام ـاً تقنيــة أوتوماتــات الحــاالت
املنتهية ( .)finite state automataلذلك فالنظام
يقوم بوظيفته تلك مزودا ً بخوارزميات صارمة .ومبا أن
حزمــة األنحــاء املحليــة يف تضا عــف دا ئــم ،بســبب
البنيــات املســتحدثة يف اللغــة نتيجــة االســتعامل،
فإنهــا تســتدعي ال محالــة تطويــر تقنــي جــد فعــال إلدارة
رسعة املعالجة حتى تستجيب لحجم املدونات التي
تكرب وتتســع شــيئا فشــيئا وتحليالتها الرتكيبية املتزامنة
التــي تتطلــب ذاكــرة حيــة دقيقــة ورسيعــة وذاكــرة تخزيــن
ضخمــة ،7ومــن املالحــظ أن بــن تحليــل النصــوص -عــن
االشــتعال بتقنيــة األوتومــات املذكــورة -وبــن حســاب
تدفــق الرســوم (  )graphتوازن ـاً مــا ،وهــذه إمكانيــة
كبــرة لترسيــع البحــث يف نصــوص املدونــة .بإضافــة
إىل إد مــاج النتا ئــج الرياضيــة الجرب يــة مــع البيا نــات
اإلحصائيــة األصليــة ،وهــذه العمليــة طــورت بصفة كبرية
بنــاء النظــام ،عــاوة عــى مناهــج أخــرى تقــوم بتصفيــة
قوا عــد املعطيــات ومالمئــة مســارد النــص املزمــع
معالجته مع األنحاء املحلية قبل الرشوع يف تحليلها.
إن وظيفــة أوتومــات الحــاالت املنتهيــة هــي وظيفــة
خوارزميــة تصــف مجموعــة مــن الكلــات ()words
باعتبارهــا أبجديــات (،)alphabetكــا تقــوم بوصــف
« جمــل» هــي متواليــات معرو فــة ،ولألوتو مــات
خصوصيــات خوارزميــة هامــة وهــي املعالجــة الخطيــة
والبلغار يــة والتشــيكية والكيتشــوا واالمازيغيــة والعرب يــة
والصينيــة والرصبيــة واليابانيــة...
7

تعمــل فــرق تطويــر منصــة نــوج جاهــدة عــى بنــاء نظــام ملحــق
يسمى بنوج ويب NooJ Webالغرض منه ترسيع معالجة
البيانــات واملــوارد وتخزينهــا يف خــوادم الكرتونيــة قــادرة
عــى تدبــر حجــم تدفــق املعلومــات وإدارتهــا وإتاحتهــا
ملســتخدمي املنصــة بشــكل آين يف الشــابكة.

للظواهــر اللغويــة معالج ـ ًة آنيــة .مثــا( :كتــب ،بحــث)
كتــب « ك ت ب « * نــص
واىل جا نــب هــذا ،تســتغل محــوالت الحــاالت
املنتهيــة هنــا ( )finite state transducerجميــع
العمليــات الخوارزميــة التــي تقــوم بتحويــل مجموعــة مــن
املتواليــات يف الدخــل ،تضــاف إليهــا متواليــات أخــرى
يراهــا الخــوارزم رضوريــة يف الخــرج .ويقــوم املحــول
بتعديــل هــذه املتواليــات يف الدخــل مســحاً وتعويضـاً
حيــث نحصــل عــى :ج/كتــب /كاتــب /اكتتــب /ت
* نــص
كــا أن هــذا النظــام يحيــل إىل أنحــاء محليــة متــى
كان ذلــك رضوري ـاً ،فالنحــو املحــي محــدد وواصــف
ملجموعة من املتواليات اللغوية ،عرب القيام مبجموعة
مــن العمليــات التــي تنــاط بــه كالفصــل والوصــل والنفــي
ا لــذي يلحــق األوتومــات واملحــوالت ،كــا تســتغل
األنحــاء املحليــة يف التحليــل الرتكيبــي الجــزيئ للغــة،
وهذا يعني أن مهمته تنحرص يف وصف ومعالجة أجزاء
أقســام الكلــم كنحــو االســم ونحــو الفعــل ونحــو الحــرف..
إلــخ ،كــا يبــن الصــوغ التــايل [ :أ -ب ] [أ -ب ] +
 - 3المجاالت التطبيقات للمنصة
كان طمــوح مصممــي هــذه البيئــة ليجعلوهــا املعيــار
الصوري العام لكل اللغات ومن ضمنها اللغة العربية
كلغــة إعرابيــة .لهــذا جهزوهــا مبحلــات لســانية مختلفــة
8
ومبحلــل معجمــي ،عبــارة عــن قالــب ( )module
يســتطيع معالجــة جميــع أصنــاف املتواليــات اللســانية
املشــتقة واملعربــة ،البســيطة واملركبــة والتعبــرات
املتعــددة املفــردات واألســاليب واملصطلحــات..
واملقصــد األســايس هــو:
1 )1املســاعدة عــى بنــاء نظــام للرتجمــة اآلليــة يتمكــن
Mesfar Slim, Analyse morpho-syntaxique automatique et reconnaissance des entités nommées en arabe standard, thèse doctorale de
l’université de Franche Compté, France 2008

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨

8

135

مــن ترجمــة تعبــرات اللغــات املطــورة بنــوج.
2 )2التمرن عىل املعالجة اآللية للغات الطبيعية يف
سائر مستوياتها.
3 )3التدريب عىل رصد املفردات البسيطة واملركبة
والتعبــرات املتالزمــة واملتعــددة الكلــات
انطالق ـاً مــن نصــوص مدونــة معطــاة.
4 )4التمكــن مــن اســتخراج املصطلحــات ومتغرياتهــا
املمكنة ،بدراسة األدوات املعلوماتية واللسانية،
وذ لــك بهــدف البحــث عــن املعلومــات يف
املدونــات النصيــة والوثائــق اإللكرتونيــة.
5 )5القيام بالتدقيق اإلماليئ واألســلويب واملســاعدة
عــى الرتجمــة والتلخيــص اآلليني.
وعمومــا فإنــه نظــام يجمــع كومــة ضخمــة مــن األنحــاء
املحليــة تقــوم بوصــف وتحليــل الجزئيــات الرتكيبيــة
يف الســياق ،ومجهــز بالكشــاف الســياقي اآليل
( 9)concordancierو مبحــرك لألنحــاء املحليــة.
يز
وتتم� منصة نوج بثالث تطبيقات معلوماتية
-1-3
وه:
رئيسية ي
ئ
اآلل :يعمل هذا األخري يف التدقيق
أ-المدقق
اإلمال� ي
ي
يف املتواليــات املعجميــة خــارج الســياق النــي
حيــث مييــز بــن املفــردات املصنفــة يف املعجــم اآليل
للمفــردات البســيطة واملصنفــة يف معجــم املفــردات
البســيطة املعربــة وذلــك بهــدف أمــن اللبــس .ويعمــل
املدقق اإلماليئ كربنامج للتحليل املعجمي استجابة
ألهــداف محــددة وهــي التعــرف عــى أقــل عــدد ممكــن
مــن األخطــاء الــواردة أثنــاء القــراءة اآلليــة ،وتجــدر اإلشــارة
إىل أن هذه إمكانية تسمح للمستخدم تصحيح الخطأ
حينــا يكــون ذلــك غــر ممكــن آليــا ،أمــا الربنامــج فيتأكــد
أوال وقبل كل يشء من صحة الكلمة ومن خالل قاعدة
9
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فظلنــا هــذا املقا بــل يف اللغــة العربيــة اعتــاد ا ً عــى
قاموس مصطلحات املعلوماتية ،فرنيس– عريب لصاحبه
إ.و.حــداد ،مكتبــة لبنــان حــرف .c

املعطيــات املصنفــة يف النظــام.
ب  -المدقق النحوي :يشتغل هذا املدقق بصفة
أساســية ،مبحــوالت الحــاالت املنتهيــة التــي تقــوم بــدور
رئيــي أال وهــو رفــع اللبــس ،بهــذا األســلوب ميكــن
وصــف املتواليــة باألنحــاء املحليــة التــي تنتســب إليهــا،
فعــى الحاســوب أن يتعــرف عــى طــريف املحــول ،فــإن
تعــرف حــرا ً عــى الجــزء األول مــن املتواليــة أرســل
الربنامــج خطــاب الخطــأ ( 10)error messageوهــو:
> 3s׃ ،< Vألن القــراءة تكــون غــر كاملــة عنــد تحليــل
الجملة كام يف املثال التايل * :أكلت عيل التفاحة.
ج -برنا مــج الكشــاف الســياقي :يوظــف معجــم
املفــردات البســيطة واملركبــة برنا مــج الكشــاف
اآليل،بهــدف إيجــاد البنيــات الصحيحــة مورفــو -تركيبيـاً
يف ســياقاتها النصيــة األصليــة وذ لــك للمطابقــة
والتحقــق .وإذا كانــت هــذه التقنيــة قــد اســتخدمت
يف النظريــة األســلوبية بالعــودة ،إن شــئت أن تبحــث
عن أصل لفظة ما ،إىل نصوص قدمية شعرية أو نرثية
أو قرآنيــة لتستشــهد بهــا ،فإنــه عــى مســتوى النظــام
اآليل يرتكــز مبدئي ـاً عــى برمجــي يحتــوي عــى جميــع
املفــردات املوجــودة يف النــص ،فيقــوم بالبحــث يف
نصــوص املدونــة ليطابــق النتائــج التــي توصــل إليهــا
بالتحليــل واملعالجــة ومــا هــو موجــود يف املدونــة
األصليــة ،مرفقــا -يف ذلــك -بحزمــة مــن األنحــاء املحليــة
التــي تســاعد عــى إقامــة هــذا التطابق.كــا يقــوم هــذا
الربمجــي مبعالجــة نصــوص ثابتــة وأخــرى متحركــة وهــذا
مــا مييــز بيئــة نــوج كونهــا مفتوحــة املصــدر ،تفاعليــة مــن
حيــث مقارنتهــا باملعطيــات الجديــدة ،ولذلــك يطلــب
األمــر تطبيــق مفاهيــم لغويــة وعبــارات عقالنيــة لتنظيــم
وفرز وتصدير هذه النتائج .ببناء تقرير إحصايئ اعتامدا ً
عــى أرقــام دقيقــة عــن البنيــات املعالجــة .ويعتــر
10

عُم ُ ميلْعَتْعَت
جون ِةّصنِمب ٌةَبراقُم ةيقيبطت ٌجذامن ً -ايلآ ةَيِبرَعلا ةُغ للا ُةَ لجاَ و
«

أورد سلربشــتاين مثــاال يف اللغــة الفرنســيةil ne man�( :

* ،)gerasانظــر .169.P .)1993( M.Silberztein

الكشاف السياقي أداة معلوماتية تسمح بالكشف عن
املنت باستخدام بعض األبنية الخاصة حيث تربز فيها
هــذه األخــرة محــددة لســانياً ويف موقـعٍ ضمــن أقســام
الكلــم ،فيخصــص لهــا نحــو معــن يســتطيع وصفهــا
بدقــة كــا هــو الشــأن مــع النحــو املحــي للمفــردات.
كــا تجــرى تطبيقــات بتشــغيل هــذا الكشــاف الختيــار
مقوالت معينة للمعالجة حيث يقوم النظام باستخراج
املفــردات املنا ســبة مــن املدونــة وذ لــك تصنيفــا
وتشــخيصا (مصطلحــات ،مفــردات ،أســاء أعــام،
كيانــات جغرافيــة) .يعمــل االوتومــات عــى رصــد كل
مــا لــه انتــاء أو عالقــات دالليــة بالكلمــة املفتاحيــة
املستخرجة كام يحصل مع محوالت االستخراج اآليل.
د -الفهرســة اآلليــة :إن عمــل الفهرســة اآلليــة التــي
يســتخدمها النظــام 11للتعامــل مــع معجــم املشــتقات
واملصادر واملفردات البسيطة واملركبة ،يقوم بفهرسة
جميــع املداخــل املصنفــة يف املدونــة 12ســواء معربــة
أم غــر معربــة ،وهــذه الكلــات املفتاحيــة هــي عبــارة
عــن مصطلحــات تقنيــة حاملــة للدال لــة يســتخدمها
هــذا املفهــرس ألغــراض التوثيــق اآليل ،ومــع ذلــك
فاملفردات التي يســتخدمها املفهرس اآليل يجب أال
تكــون غامضــة متام ـاً  ،13وال ميكــن أن يقــوم بالتلخيــص
اآليل انطالق ـاً مــن العنــارص املكونــة للمتواليــات كــا
مــع الكلــات املركبــة ،ألنهــا ال تختــزل بالــرورة داللتهــا
يف عنرص واحد ميكن االقتصار عليه كام يحصل األمر
مــع التعبــرات املتعــددة املفــردات نحــو :تفــرق العــرب
شــذر مــذر ،ألنــك ال ميكــن أن تكتفــي بتفــرق العــرب
فقط.مــا يعــرض ذلــك إىل إجــراءات تقنيــة للتصحيــح
والتدقيــق يف بنيــة يعالجهــا محــول األوضــاع النهائيــة.
Silberztein, M. (1999). “Indexing large corpora
with INTEX”. Computer and the Humanities,
n° 33 3. pp. 265-280.
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 -2-3ي ز
مم�ات المنصة
تتميــز البيئــة التــي بــن أيدينــا بشــكلها املوحــد يف
متثيــل املعلومــات كــا عودتهــا املحــوالت يف أدوارهــا
املختلفــة املرتبطــة أساس ـاً مبــا يســمى بأنحــاء شــبكة
14

يتــم تزويــد نظــام نــوج  NooJبربمجيــات صغــرة وظيفيــة
وأساســية الســتكامل عملــه الشــامل ،ويف هــذا املضــار،
نجــد مــا توصلــت إليــه األبحــاث اإلحصائية-ملختــر تابــع
لجامعــة فرانــش كومتــي ،بيزانســون بفرنســا .إذ متكنــت مــن
تزويد املعجم اآليل للغة العربية بحوايل  340000مدخل
قامــويس وتولــد حــوايل  500ألــف شــكل فرعــي.

15

محمــد زايــد ،دراســة يف املعاجــم الفرنســية الحاســوبية،
االجتــاع الثــاين لخــراء املعجــم الحاســويب للغــة العربيــة،
مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة ،أبريــل .2008
صــص.28-1.

11

ال ميكــن للمفهــرس اآليل أن يعــر عــى البنيــات يف النــص
إذا مل تكــن مدرجــة ومصنفــة.
 M.Silberztein (1993). p. 179.انظر

هــذا وتســمح هــذه البيئــة بإمكانيــة عاليــة للوصــول
إىل البيانــات عــن طريــق برمجيــات حاســوبية أخــرى
ملحقة بالربنامج 14واالستفادة منها يف معالجة قضايا
كثرية .وملا كانت هذه البيئة اللغوية املذكورة متصفة
بهيكلة بياناتها املرتاصة من حيث العالقات والروابط
بينها،فذلك يجعلها تُ َثِّل بياناتها النهائية بشكل رسيع
وســهل املنــال بالنســبة للمســتخدم ،بــكل املقاييــس
املعيارية املعروفة والتي تســتجيب ألســاليب العرض
بلغة أكس إم إل( ( )XMLأو حتى ميتامودال (�meta
 )modalللهيكلــة يت إم إل (.15)TML
وللتحقــق مــن توافــق البيانــات املتوصــل إليهــا يف
التحليــل ،فــإن النظــام يقــوم بوصــف قواعــد الترصيــف
واإلعــراب والتحليــل الرصيف،كــا يتعــرف بشــكل آيل
عــى أســاء الكيانــات ،بالتدقيــق اإلمــايئ لتصحيــح
بعض األخطاء مع التشكيل اآليل بالنسبة للغة العربية
واملفهــرس اآليل مــع االختبــار والتثبيــت بالتوافــق اآليل
مــع محتــوى الشــابكة يف كل مــا يتعلــق بالكائنــات
الســياقية.

13
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االنتقــال املعــززة ( 16)ATNوذلــك ب:
1 )1رصد وتحضري ونقل النصوص،

2 )2أنحاء محلية تناسب كل جزء من أجزاء الخطاب،

3 )3أنحــاء تصنــف مجموعــة مــن املعلومــات املورفــو -تركيبيــة
مثــا والتــي قــد تختــص مبعالجــة املدا خــل املعجميــة
البســيطة واملركبــة،
4 )4أنحــاء محليــة تســتعمل القواميــس كأدوات لهــا باعتــاد
جــداول املعجم-الرتكيبــي،
5 )5أنحاء محلية تستغل لطلبيات البحث املهيكلة،

6 )6تعترب األشــكال البســيطة مرتكزا ً أساســياً ،يتم التعرف عليها
ويف صيغتها األصلية،
7 )7ومــن مزايــا هــذا النظــام اســتطاعته البحــث يف أصنــاف
تركيبيــة دقيقــة مثــل التعبــرات املتعــددة املفــردات مثــا،
وقــد خصــص لهــا معج ـاً آلي ـاً
خاص ـاً ســمي بد يــاك
ّ
( ،)DELACتكون مرفق ًة بسنن يبني التغريات يف الشكل
و إشــارات لخطــوط لغويــة كــا يف التمثيــل التــايل:17

•صفحة بيضاء
•ا ل  /صفحة  /ال /بيضاء
•صفحا  /ت  /بيضاء
•*صفحة حمراء
•التعاون املثمر
•املثمر  *Xالتعاون
يتــم تجميــع املفــردات املركبــة لهــذه األقســام مــن
قبــل لســانيني مختصــن مشــتغلني يف إعــداد معجــم
املفــردات املركبــة ويتــم تصنيفهــا وتســنينها مرفقــة
بأشــكالها اإلعرابيــة يف معجــم املنصــة .ففــي املثــال:
تفــرق العــرب شــذر مذر،كتعبــر متعــدد الكلــات غــر
متصــل ،غالب ـاً مــا يكــون العنــر الثــاين ثابت ـاً.
 16نريــد باملناســبة التذكــر بــأن نظــام نــوج يعتمــده كفرشــة أوليــة
لتحضري املنت وتصنيفه حسب املقوالت النحوية املحلية
املمكنــة.
17
 Rhaziانظــر ،املرجــع الســابق .صــص12-17 .ـ وانظــر أيضــا

Azeddine, Morpho-Syntactical based recognition of Arabic MWUs with NooJ , Formalizing
Natural languages, NooJ Proceedings 2014
CambridgeScholarsPublishing2015.pp.112-121
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ولإلشــارة هنــا يعتــر الغمــوض مــن أهــم املشــاكل
املطروحــة يف املعالجــة وتتلخــص أساسـاً يف التعــرف
اآليل مــا يســتدعي بنــاء برمجيــات تتمكــن مــن مواجهــة
مجموعــة مــن الصعوبــات ومنهــا املدققــات اإلمالئيــة
والنحو يــة واملشــكل اآليل ،فكلــا كا نــت التغطيــة
أشمل لقواعد بيانات يف النظام اللغوي ،كان التطوير
يف املعالجــة وبنجاعــة ،والســيام املعالجــة الرتكيبيــة
والدالليــة كأن تتعــرف عــى معنــى فعــل (ألقــى) مــن
خالل :ألقى زيد الحبل عىل الغارب وألقى زيد الحبل
يف املــاء.
 -4التطبيقات البيداغوجية للمنصة
إن املبتغــى مــن بنــاء بيئــة نــوج مل يكــن ترفــا علميــا ،بــل
رضورة لتحليــل املدونــات اللغويــة إلكرتونيــا وبجميــع
اللغــات ،وإذا كان األمــر يهــدف إىل معالجــة اللغــات
والرتجمــة والتوثيــق اآلليني..فــإن الغايــة الكــرى هــي
تعليميــة ،متكــن املتعلــم مــن استكشــاف املعلومــات
اللســانية وخاصــة منهــا األنحــاء املحليــة أو حتــى كذلــك
األمنــاط الدالليــة أو الوظائــف الرتكيبيــة وذلــك بصفــة
تفاعليــة ومبعالجــة قبليــة .فعنــد درا ســة املســتوى
ا لــريف -املعجمــي يتعــرف النظــام عــى البنيــات
املحولة واملشتقة ويقرتح تصنيفا آخر بحسب مناذج
البنــاء .علــا بــأن هنــاك صعوبــة يف تعلــم اللغــة وفــق
املهــارات االنجاز يــة ،ولذلــك وجــب الحــرص عــى
التطبيقــات التــي تعطــي نتا ئــج مرضيــة ألنهــا أخطــاء
تشــوش عــى العمليــة التعليميــة بــل مبعالجــة أوليــة
وأخــرى ُمراقبــة باعتــاد املــوارد اللســانية املتاحــة يف
املدونــة وبحلــول املختصــن لبعــض املشــاكل التقنيــة
ســتكون التطبيقــات البيداغوجيــة واعــدة عنــد جميــع
املدرســن واملتعلمــن.
وكــا تهــدف املنصــة إىل الرتكيــز عــى األنشــطة
التعليميــة يف ســياق تعلــم اللغــة العربيــة .فهــي
تحــرص عــى بنــاء مدوناتهــا اللســانية وتختربهــا وتديرهــا

عُم ُ ميلْعَتْعَت
جون ِةّصنِمب ٌةَبراقُم ةيقيبطت ٌجذامن ً -ايلآ ةَيِبرَعلا ةُغ للا ُةَ لجاَ و
«

وتصفهــا صوريــا عــى نطــاق واســع يف شــكل أنحــاء
الكرتونيــة ومعا جــم آليــة ،بإرضــاء جمهــور اللغو يــن
يف وصــف املســتوى الــريف والرتكيبــي واملعالجــة
اآلليــة للنصــوص وخاصــة حينــا يتعلــق األمــر باســتخراج
املعلومــات واســرجاعها ،وهــذا مــا يفضلــه املدرســون
أكــر مــن غريهــم ،ألن غاياتهــم تعليميــة .لذلــك فــإن
مصــادر البيئــة مفتوحــة ووظائفهــا هــي رهــن إشــارة
املســتخدمني مــا يجعلهــا نظامــا تفاعليــا قــادرا عــى
بنــاء أنحائــه املحليــة برسعــة ،ويجعــل بالتــايل مــدريس
اللغــة ،يتكيفــون بســهولة وعنــد تطبيقهــا مــع متعلمــن
مبتدئــن كذلــك وعــى مدونــة نصيــة مــن اختيارهــم.
وعــى هــذا األســاس جهــزت املنصــة بــاألدوات
التاليــة:
1 )1جهــز نــوج ليصبــح معالجــا للوثائــق بكافــة أنواعهــا
( XMLو  HTMLو ).Microsoft Word
2 )2كــا جهــز بــأدوات آنيــة شــبه-تطبيقية مثــل TP
أو  ..Labsإلعطــاء الفرصــة للمســتعملني حتــى
يتمكنــوا مــن التمــرن عــى معالجــة نصــوص معينــة
وفــق أبجديــة وكتابــة كل لغــة والعبــارات العقالنيــة
املتاحــة والتــي تتعلــق بالــرف التحويــي مثــا.
3 )3وقــد يقــوم املســتخدم متــى شــاء بإضافــة وتخزيــن
متارينــه عــى شــكل مشــاريع كــا وكيفــا يعــود إليهــا
وقتــا شــاء مثــا ميكــن للمــدرس أن يحــر مدونــة
ومعجام وبعض األنحاء الرضورية وموارد معجمية
وتركيبيــة وحتــى كذلــك تحريــر وثائــق أو جملــة مــن
التامريــن وتخزينهــا مــا يتيــح للمتعلمــن مالمئــة
املشاريع مع أهدافهم والتي تجيب عنها الوثائق
املختــارة يف العمليــة التعليميــة.
4 )4تدبــر ونــر الكشــاف الســياقي وذلــك بالعمــل
عىل مجموعة من الطلبيات يف اآلن نفسه وبفرز
النتائج غري الصحيحة ثم تصحيح األخطاء الواردة
يف الكشــاف وهــذا مــا يتيــح معالجــة املشــاكل
اللســانية بصفة سلســة و تدريجية .وهكذا يصبح

املتعلــم بعــد ذلــك ذا قــدرة عــى القيــام بتامريــن
وعــى مواجهــة ظواهــر لغويــة أخــرى ومعالجتهــا
بواسطة طلبيات جديدة ،آخذا يف عني االعتبار،
سياق الكلمة املعالجة وكل مرحلة تكون موضوع
التمريــن حيــث يصبــح الكشــاف الســياقي مبثابــة
مراقــب ومــرف 18يســاعد املــدرس عــى نــر
وانتقــاء وحفــظ املعلومــات الصحيحــة املوجــودة
والكامنــة يف الكفايــة اللغويــة لــدى املتحدثــن
بالعربيــة.
 -5نماذج تطبيقية :أمثلة البحث عن المشتقات
ف
ي� العربية
نفــرض مجموعــة مــن املتعلمــن يف مراحــل متقدمــة
يف تعلــم اللغــة العربيــة ولهــذا نقــرح القيــام باشــتقاق
االسم من االفعال مثل «كتب» كام سرنى ،فباالضافة
اىل القــدرة التواصليــة املفرتضــة للمتعلمــن منكنهــم
مــن معالجــة املعجــم لتعلــم االلغــة الثانيــة بشــكل فردي
لكنهــا مرتبطــة بتامريــن االنتــاج والفهــم .وقــد كان هــذا
املســتوى محــط دراســة العديــد مــن املختــرات التــي
ركــزت عــى اســتيعاب املعجــم ،19ومــا قــد يرتبــط بــه مــن
صعوبــات مثــل املعجــم الســياقي لبعــض املداخــل
املعجميــة املركبــة كــا ذكرنــا .وقــد تبــن أن جعــل
املتعلــم يقــوم بعمليــة البحــث وا ســتخراج االلفــاظ
املناسبة بصفة بنيوية يف السياق .20أما األنشطة التي
نفضلها-هــا هنا-هــي مالحظــة املشــتقات يف النــص
مثــا بدايــة مــن الفرضيــة الوصفيــة اللســانية اوال بغيــة
جعــل املتعلــم يتعــرف عــى االدوات املعجميــة بصفــة
Max Silberztein et Agnès Tutin, NooJ, un
outil TAL pour l’enseignement des langues.
Application pour l’étude de la morphologie
lexicale en FLE ;. revues alsic , Vol. 8, n° 2 . 2005a

Cuq, J.-P. (2004). «Le lexique en situation d’ap)prentissage guidé : pour une méthodologie
(d’enseignement interventionniste dans l’enseignement du français langue étrangère.
Tréville, M.-C. & Duquette, L. (1996). Enseigner
le vocabulaire en classe de langue. Paris
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دقيقة ولتمكينه من معرفة القواعد الرصفية التي تكون
الكلمــة والقواعــد املعجميــة املصاحبــة وهــذا يظهر من
خــال املحــرف التعليمــي.
 -1-5تصفية وفرز المعلومات من خالل البحث عن
ف
المشتقات االسمية ي� النص
يتوفر نوج عىل محل رصيف يقوم بالبحث وباملعالجة
يف النــص بنــاء عــى عبــارات عقالنيــة صوريــة موحــدة
تحكــم االشــكال والبنيــات والصيــغ واملقــوالت الرتكيبيــة
واملعلومــات الرصفيــة.21
نطلــب مــن املتعلــم اســتخراج األلفــاظ املتعلقــة
بالظــروف مثــا مســتعينا برباديكــم عبــارة عــن متواليــات
مــن األجــزاء و/أو مورفيــات يف مدونــة صغــرة الحجــم
(مــن اختيــار املــدرس) ،وللقيــام بذلــك وجــب عــى
املتعلــم إعــداد طلبيــات متالمئــة مــع النــص باعتــاد
الكاشــف الســياقي ثــم فــرز النتائــج املمكنــة بحيــث
تســاعده الوســومات ( )annotationsليعــرف مــدى
اختيــار املداخــل التــي عــر عليهــا الكاشــف الســياقي
والتــي تناســب يف اآلن نفســه املشــتقات ويحتفــظ
بهــا ومتحــى األلفــاظ التــي ســيقت عرضــا بالكاشــف «
مشــتقات فعــل كتــب» ،انظــر الشــكل التــايل:

شكل  :1ميثل الكاشف السياقي لنوج:
نتيجة البحث عن اشتقاقات فعل «كتب»

يستطيع نوج رصد مجموعة من املدونات النصية
Max Silberztein et Agnès TutinVol. 8, n° 2 . 2005a
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يف نفــس اآلن ليبحــث عــن الفعــل االصــي للظــروف
املشــتقة كــا ميكــن تطبيــق هــذه الحا لــة عــى كل
االلفاظ التي تشــبه البنيات املحولة يف أشــكال أخرى
مشــابهة.
 -2-5ش
التفاعل للمدونة:
ال�ح
ي

ميكــن االشــتغال بالنحــو املمثــل بواســطة الرســوم التــي
تــم بناؤهــا وحفظهــا يف البيئــة لتطبيقهــا عــى مدونــة
تحتــوي عــى الوحــدات االســمية العدديــة او الزمنيــة،
كــا تســتغل النتائــج املحصــل عليهــا لــرح النــص،
ولقــد أظهــرت تقنيــات أوتومــات الحــاالت املنتهيــة،22
نجا َعتهــا وأســلوبَها املتميــز ،ألنهــا تــزود املعاجــم بطــرق
صورية رصينة يف املعالجة املعجمية ،كام أنها تشكل
عــاد كل مرحلــة مــن مراحــل املعالجــة اآلليــة ،بدايــة مــن
التحليل الرتكيبي– املعجمي إىل التحليل الفونولوجي
والتعرف اآليل عىل الكالم .لهذا السبب أصبحت هذه
التقنيات مشــهورة جدا ً ومحط اهتامم جل التطبيقات
التي تستخدم كبيئة للتنمية اللغوية مفتوحة املصدر،
يف التمثيــل الدقيــق للمدونــات النصيــة ،مبــا تتيحــه
مختلــف أنــواع هــذه األوتوماتــات التــي بواســطتها ت ُرتَّــب
املفردات وت ُص َّنف يف جه ٍة ت ِ
ب كل وحدة معجمية
ُناس ُ
عــى حــدة .مبعنــى آخــر ،حتــى ت ُعالـ َـج بدق ـ ٍة كل حالــة
نحوية عىل حدة ،البد أن يكون هناك تالؤ ٌم لألوتومات
مــع األنحــاء املحليــة ،وتســتدعي إثــر ذلــك،كل عمليــة،
أوتومات ـاً للقيــام بالعمليــات الخواريزميــة .وهكــذا فــكل
نحــو يتحــول إىل أوتومــات لألوضــاع النهائيــة تناســب
املدونــة النصيــة املطلوبــة يف املعالجــة.
نشــر إىل أن نظــام نــوج كــا هــو يحتــوي عــى
معلومات يسهل عىل مستعمليه توظيف املعلومات
واســرجاعها ،ومبــا أن العربيــة إعرابيــة وتتطلــب تشــكيل
حروفهــا فــإن التطبيقــات الحاســوبية تفــرض تحليــا
ملتوالياتها وخاصة ما يتعلق بالتشكيل اآليل والبحث

21

عُم ُ ميلْعَتْعَت
جون ِةّصنِمب ٌةَبراقُم ةيقيبطت ٌجذامن ً -ايلآ ةَيِبرَعلا ةُغ للا ُةَ لجاَ و
«

M.Silberztein (1993). P.179.

22

عــن املعلومــات فــا يحــب االكتفــاء بالتأكــد مــن عالقــة
الكلمــة باملعجــم بــل كذلــك تقســيم وتجــزيء الكلمــة
إىل مورفيــات بحيــث يصبــح كل جــزء منهــا يف عالقــة
مــع املعلومــات الرصفيــة الرتكيبيــة املناســبة واألشــكال
املعربــة يف العربيــة ( )Tokenisationكــا توضــح
الخطاطــة التاليــة:
الكلمة يف النص
القواعد
الرصفية

التعرف عىل األشكال ()tokenisation
تطبيق القواعد
الرصفية – الرتكيبية

معجم األشكال
املعربة

املعلومات اللسانية املتعلقة
بالشكل املتعرف عليه

شكل  :2معامرية املحلل الرصيف يف نوج:
سلسلة أجزاء الكلمة.
وتشــكل ظاهــرة االطــراد الفعــي يف اللغــة العربيــة،
مام يجعل الحصول عىل النتائج أمرا ً صعبا من الناحية
املعجميــة كلــا تعمقنــا يف وصــف الحالــة اإللصاقيــة
للفعل وهذا ما يقتيض الوصف الرتكيبي أوال عند بناء
املداخل املعجمية مام يسمح بفهم سمة الفعل اهو
متعدي أم الزم وكذا طريقة ترصيفه مبنيا للمجهول ام
للمعلوم مثال الفعل «كتب»  -متعدي – يقبل إلحاق
الضمــر «ه» يف كتبــه ( ،)kataba+huيف حــن ال
يقبــل هــذا يف حالــة الفعــل مرصفــا للمبنــي للمجهــول
يف كتــب+ه ( )kutiba+huنفــس األمــر يف الحالــة
األخرية يحصل مع فعل «مات « –الزم -الذي ال يقبل
زيــادة ضمــر «ه» يف مــات +ه (.)maata+hu

شكل  :3رسم يبني اطراد الفعل املتعدي يف اللغة العربية.
انطالقــا مــن هــذا الرســم يتبــن أن الشــكل املتعــرف
عليه كالصقة فعلية «ه» ينبني عىل سلسلتني اثنتني
تشــكالن متواليــة حرفيــة ميكــن متثيلهــا يف الربنامــج
بالعبــارة التاليــة <L>* :ومحفوظتــان يف املتغرييــن
الفعليــن$ Verb :و  $ Suffبحيــث يجــب أن يعــرا
عىل االطراد املعجمي املوجود بني “<“ ”>” وهذا ما
يعتــر ضامنــا ألمــن لبــس هــذه البنيــة مــن ناحيــة:
•االطرادات الرصفية ،واإلمالئية والفونولوجية،
•التشكيل اآليل ،ومراحل إعادة التشكل اآليل،
•خوارزم جديد للتحليل املعجمي،
•إضعــاف الغمــوض املعجمــي عنــد إعادة التشــكيل
اآليل،
•الفعــل متبوعــا باســم موصــول ،والفعــل متبوعــا
بحــرف،
•تصحيــح بعــض األخطــاء يف الكتا بــة :التطو يــل
والهمــزة مثا لــن،
•معالجــة العلــة «ي» و إعــادة كتابــة «ة « يف آخــر
الكلمــة،
•تصحيح التنوين،
•التحليل اآليل والرشح اآليل للنصوص،
•البحث اللغوي والكشف السياقي،
•مرحلة تقييم النتائج وبناء مشاريع تعليمية جديدة.
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خالصة
إن منصــة نــوج تبــدو واعــدة لتدريــس اللغــات واللغــة
العربيــة عــى وجــه الخصــوص ،ميزتهــا الرئيســية هــو
بســاطتها ألنهــا تســمح لــكل مــن املعلــم ببنــاء املــوارد
اللغوية وباستخدام واجهات بسيطة فتصبح عبارة عن
مشاريع تعليمية للمتعلمني لتطوير النشاط التعليمي،
و ليــس مــن الــروري اســتخدام سلســلة معقــدة مــن
املعالجــة .،وهــذا يضمــن التنســيق بــن املعالجــة
اللغو يــة وتطو يــر العد يــد مــن امليــزات التطبيقيــة
لهــذه البيئــة ،يف املــدى القصــر باســتغالل املــوارد
املتاحة،حيــث يتمكــن املتعلــم مــن متييــز انواع مختلفة
مــن االشــتقاقات وأ نــواع املدا خــل املعجميــة بنــاء
عــى اجــراء تحويــات صغــرى وكــرى بواســطة متاريــن
يتــم إنشــاؤها تلقائيــا ،وعــى مــدى متقــدم يســتطيع

املســتخدم  /املتعلــم اخــذ العينــات املعالجــة بعــد
استخراجها قصد القيام بالتحقق من سالمتها اللغوية
لضــان جودتهــا ،واذا لــزم األمــر مبكــن تصحيحهــا بإزالــة
الشــوائب منهــا عــى مســتوى كل حالــة عــى حــدة.
كام ميكن للمتعلم أن يلعب دور املساعد وذلك
بالقيام بسلسلة من التحوبالت لتصنيف املبنى الذي
تــم التعامــل معــه ..وبنــاء عــى مرحلــة التقييــم ميكــن
اقــراح مشــاريع أنشــطة التــي ســيتم تدريســها فيــا بعــد
والتــي بدورهــا تحــدد التطــورات الالحقــة للبيئــة وهكــذا
يصبــح نــوج منصــة لرتقيــة وظائــف التعلــات املتعــددة
املستويات واألهداف بالتفاعل البيداغوجي املبارش
وبيئــة لتطو يــر مهــارات املتعلمــن يف التعا مــل مــع
الربامــج املحوســبة وبالنفــاذ إىل برمجياتهــا الدقيقــة
والناجعــة يف املعالجــة اآلليــة والتعليــم.
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تدري�س اللغة العربية يف املدار�س اليهودية يف ا�سرائيل
د .جهينة الخطيب

ين
ين
ين
فلسط� 48
فلسط�،
سخن�  -شمال
أستاذ مساعد ،جامعة

امللخ�ص
يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيمية»:فــإن اللســان العــريب شــعار اإلســام وأهلــه واللغــات مــن أعظــم شــعائر األمــم
التــي بهــا يتميّــزون»
وقد جاء االهتامم بتدريس اللغة العربية يف مدارس يهودية يف ارسائيل لسببني:
1.1رضورة التعايش خاصة أن اللغة الثانية يف ارسائيل هي اللغة العربية.
2.2رضورات أمنية واستخباراتية ،من منطلق استقطاب كادر للعمل يف االستخبارات.
لقــد كان تعلــم اللغــة العربيــة يف املــدارس العربيــة أمــرا اختياريــا إال أنــه يف العرشيــن ســنة األخــرة أصبــح تعلــم
اللغــة العربيــة إلزاميــا .وبنــاء عــى البحــوث األخــرة فــإن الوضــع عــى النحــو اآليت:
يتضمــن تدريــس اللغــة العربيــة العاميــة ضمــن برنامــج « يــا ســام»  800صــف و 220مدرســة و  32ألــف طالــب
وهــذا املنهــاج إلزامــي يف مناطــق الشــال.
ويف الثانويــة العامــة يــدرس مــا يقــارب العــرة آالف طالــب اللغــة العربيــة بشــكل إلزامــي .ويتق ـدّم المتحانــات
اللغة العربية الثانوية يف صفوف الحادي عرش والثاين عرش بشكل اختياري ما يقارب الثامنية آالف طالب.
وملخــص القــول فإنــه مــا يقــارب  141ألــف طالــب يهــودي يدرســون اللغــة العربيــة يف مراحــل التعليــم املختلفــة.

ولكن ما يعيق تطور تعلم اللغة العربية يف املدارس
اليهودية أنها ما زالت ال تعترب ضمن املواضيع املهمة
كاللغــة االنجليزيــة رغــم أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة
الثانيــة يف ارسائيــل .ففــي الوقــت الــذي فيــه نجــد أن
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اللغــات الثــاث العربيــة والعربيــة واالنجليزيــة هــي رشط
أســايس لشــهادة الثانويــة العامــة يف املــدارس العربيــة
فإن األمر ليس كذلك بالنســبة للمدارس اليهودية فال
تعتــر دراســة اللغــة العربيــة وتقديــم امتحانــات بهــا يف

الثانويــة العامــة رشطــا أساســيا إلنهــاء شــهادة الثانويــة
العامة .وهذا األمر يؤثر ســلبا عىل مكانة اللغة العربية
يف املــدارس اليهوديــة.
ســتقوم الدرا ســة بتتبــع منهجيــة تدر يــس اللغــة
العربيــة يف املــدارس اليهوديــة االبتدائيــة ومــا فــوق
االبتدائيــة مــن خــال اتبــاع منهــج تحليــي تطبيقــي نقــوم
مــن خاللــه بتأطــر املناهــج الدراســية.
تتبع املدارس اليهودية منهجني للغة العربية:
منهــج املرحلــة االبتدائيــة ويقتــر عــى تدريــس
اللغــة العربيــة العاميــة
يبــدأ تعلــم اللغــة العربيــة العاميــة يف الصــف الرابــع
وحتــى الصــف الســادس
ويخصص مابني ســاعتني لثالث ســاعات أســبوعيا
لصفي الخامس والســادس.
املواضيع املقرتحة للمحادثة:
كلامت املباركة والتهنئة.أنا وعائلتي -املدرســة –
بيتي غرفتي –األرقام -األلوان ،الثياب ،جسم اإلنسان،
تعابري زمنية -تعابري تتعلق بالطقس -الساعة واوحدات
الزمنيــة -االتجاهــات والتواجــد يف الفــراغ ،الحيوانــات،
املهن املختلفة وأصحابها ،األعياد واملواعيد.
وحســب منهــاج اللغــة العربيــة يف ا ملــدارس
اليهود يــة يف املرحلــة االبتدائيــة فــإن الرتكيــز عــى
املحادثة باللغة العربية يف مواضيع مختلفة والتعرف
شــفويا عــى حــروف األبجديــة وعــى بعــض الكلــات،
ويهــدف هــذا املنهــاج إىل تحبيــب الطــاب باللغــة
العربية ولتجهيزهم نفسيا لتعلم اللغة العربية املكتوبة
يف املرحلــة اإلعداديــة.
إضافــة إىل تعلــم بعــض املســائل النحويــة واللغويــة
وتوظيفهــا يف اللغــة العاميــة :الضامئــر وأســاء اإلشــارة
وأدوات الربــط ،والصفــات والتعريــف والفعــل بالزمنــن
املــايض واملضــارع ،وأســلوب املفاضلــة.
أما عن طريقة التدريس فهي تشمل النقاط اآلتية:
•يتم التعليم مبعظمه باللغة العربية

•االهتــام بطالقــة الحديــث أكــر مــن االهتــام
بالدقّــة يف توظيــف اللغــة.
•يتــم تعلــم الكلــات مــن خــال توظيفهــا يف
جمــل .
•يتم اختيار مواضيع قريبة من عامل الطالب.
•يتــم توظيــف وســائل ايضــاح مرئيــة ومســموعة
ومكتوبة لتصبح الطريقة التعليمية أكرث جاذبية
للطالــب.
•إجراء مقارنات بني اللغة العربية واللغة العربية
وإ بــراز نقــاط التشــابه بهــدف تطو يــر قــدرات
الطالــب اللغويــة.
•يجب تعريف الطالب تعريفا أساسيا بالحضارة
العربية.
منهاج اللغة العربية ف ي� مدارس يهودية صف سابع:
مييّــز الطا لــب حــروف اللغــة العربيــة لفظًــا وكتا بــة
بأ شــكالها املختلفــة
مي ّيز الطالب الحركات لفظا وكتابة
مييّز الطالب األرقام.
يتعلــم الطالــب يف هــذه املرحلــة مــا يقــارب -200
 150كلمــة باللغــة العربيــة إضافــة إىل كلــات أخــرى
مــن خــال نصــوص قصــرة يتعلمونهــا عــى مــدار الســنة
الدراســية.
•يط ـ ّور الطا لــب قدرتــه يف التعبــر الشــفوي
مــن خــال توظيفهــم لبعــض األمثــال املتداولــة
والعبــارات املأثــورة وتوظيفهــا يف محادثتهــم
•يتعلمون بعض قواعد النحو الرضورية.
•يتعلمــون عــن الحضــارة اإلســامية والعربيــة مــن
خــال نصــوص مختلفــة.

رشح مفصّ ل:

فهم املقروء:
قــراءة صامتــة وجهريــة وفهــم معــاين جمــل قصــرة
وتعابــر.
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مواضيع التعلم للصف السابع:
1 )1األحرف
2 )2الحركات
3 )3الهمزة،التــاء املربوطــة ،ألــف مقصــورة ألــف
قامئــة املــدة.
•األرقام
•الــروة اللغويــة :قــراءة كلــات وتهجئتهــا وفهــم
معناهــا مــن خــال الكلــات املقــررة للصــف
الســابع.

مسائل نحويّة:

•أل التعريف
•التاء املربوطة
•الضامئر وترصيفها
•ترصيف الفعل املايض
•أسامء اإلشارة
•اإلضافة
•ترتيــب عنــارص الجملــة الفعليــة وكــون الفعــل
أوال.

فهم املسموع:

اإلصغاء لكلامت مسموعة وتوظيفها يف جملة.
•متييز األرقام بشكل شفوي.
•فهــم جمــل تتضمــن املســائل النحويــة املطلوبــة
منهم.
•التعبري الشفوي
محادثة بني الطالب باللغة العربية

ّ
التدريسية المطلوبة بنا عىل المنهاج
الكتب

1 )1كتــاب « تعلّــم ومتتّــع « بإجزائــه الثالثــة شــامال
علمــي النحــو وا لــرف.
حيث خصص الجزء األول للصف العارش الثانوي
وشمل:
مواضيــع يف علمــي ا لــرف والنحــو :األوزان
الرصفيــة وتدريبــات
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أمــا الجــزء الثــاين فتضمــن مواضيــع يف النحــو
وا لــرف:
•املبنــي للمجهــول ،أفعــل التفضيــل ،النواســخ
(إن وأخواتهــا وكان وأخواتهــا) املثنــى ،كتابــة
الهمــزة ،الحــال ،ال النافيــة للجنــس ،نصــب
املضــارع وجزمــه.
وشــمل الجــزء الثا لــث أسا ســيات يف علمــي
ا لــرف والنحــو ومهــارات يف فهــم املقــروء.
2 )2كتاب» اللغة باب الحضارة» بجزأيه:
الجــزء األول للصــف الثامــن وتضمــن أوراق عمــل
حــول األحــرف ،أصواتهــا وكتابتهــا.
الجزء الثاين شمل نصوص فهم مقروء (ومعظمها
أخذت منحى سياسيا):
3 )3كتــاب اللغــة العربيــة – كرا ســة عمــل للصــف
العــارش يف مواضيــع النحــو وفهــم املقــروء يف
األدب الحديــث واألدب القديــم ،ونصــوص مــن
الصحافــة واإلعالنات،والرتجمــة ومقــاالت ومنــاذج
المتحانــات الثانويــة العامــة وتســمى « البجــروت).

4 )4كتاب القرآن الكريم وهو يشمل جمع لسور قرآنية
قصرية إضافة لألحاديث.

مالحظات حول كتب التدريس
•يتم الرتكيز عىل الدول العربية املحيطة يف منطقة
الرشق األوسط :األردن – مرص سوريا ،لبنان:
•« أوالد الرشق األوسط
•اجتمــع ســمري وســلمى ونديــم ووداد ونــر يف مبنــى
األمــم املتحــدة مبناســبة عيــد\ الطفــل العاملــي
وأخــذوا يتح ّدثــون:
•سمري :من أين أنت يا نديم؟
•نديــم :أنــا مــن لبنــان ،وأســكن يف مدينــة بــروت
العاصمــة.
•وقــال ســمري إنّــه يســكن يف مدينــة عـ ّـان عاصمــة
األردن
•وقالــت ســلمى :إنّهــا مــن مدينــة القاهــرة ،عاصمــة
مــر
•أ ّما وداد فقالت إنّها من دمشق عاصمة سورية
•ويف النهاية سأل الجميع نري:
•ومن أين أنت يا نري؟
•فقــال نــر :أنــا مــن ارسائيــل وأســكن يف اورشــليم
القــدس

•عاصمة ارسائيل
•ويف هــذه اللحظــة قــال ند يــم :انظــروا هنــاك!
الخارطــة ،خارطــة العــامل...
كل األوالد إىل الخارطــة وأشــار نديــم إىل
جــه ّ
•فتو ّ
بــروت وقــال :هــذه مدينتــي.
كل ولد إىل دولته وإىل مدينته...
•وأشار ّ
•ونظــرت ســلمى إىل الخارطــة وقالــت :انظــروا! نحــن
أوالد الــرق األوســط .وكلّنــا جــران!
•طغيــان سياســة ف ـ ّرق تســد املتبعــة يف ارسائيــل
مــن خــال تقســيم العــرب إىل عــرب (مســلمني
ومســيحيني) ودروز و بــدو ،واتضــح هــذا مــن
خــال نصــوص فهــم املقــروء املوجــودة يف كتــب
التدر يــس:
«اسمي داود وأنا درزي
يل بستان كبري
يف بستاين أَ ْرز وورد
23
زرعت يف بستاين اليوم بصل وبطاطا»
ومثال آخر:
«كوثر بنت عرب ّية من يافا
أبوها مسلم وأ ّمها مسلمة
كل يوم أحد تذهب كوثر إىل املدرسة
ّ
تدرس كوثر يف مدرسة يهوديّة فيها يهود وعرب.
لكل التالميذ دروس كثرية معا
تدرس كوثر يف درس الدين اليهودي
ونجــد هنــا خطــورة هــذه الجملــة فمــن املتبــع دراســة
كل طالب دينه يف حصة الدين وليس متبعا أن تدرس
مسلمة يف حصص الدين اليهودي
•عدم التدقيق اللغوي والنحوي:
24
•مثال :انظوروا
خلل يف كتابة همزة الوصل إجتمع
23

اللغة باب الحضارة ،الجزء  ،1ص .5

24

اللغة باب الحضارة ،الجزء الثاين ص 6
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•عــدم التدقيــق يف اختيــار الكلــات عنــد صياغــة
25
الجمــل« :مدينتــي هــي لبنــان»
•ترجمــة حرفيــة مــن اللغــة العربيــة :وهــي مقدســة
لثالثــة األديــان ،ففــي اللغــة العربيــة نقــول לשלושת
הדתות
أشقال بدال من شواقل.
•بنــاء عــى طبيعــة النصــوص نالحــظ التو جــه
الســيايس فمعظــم مواضيــع النصــوص تتطــرق إىل
عالقــة ارسائيــل بالــدول العربيــة فتشــمل النصــوص
لقــاءات دبلوماســية بــن الــدول :26
« وصل رئيس الدولة أمس إىل أورشليم
عاد وزير الخارجية إىل القاهرة مساء أمس.
27
قام رئيس الحكومة بزيارة رسميّة لبريوت»
•اختيار نصوص يتضمن نقدا ذاتيا ،ويقصد به نقد
العريب للعرب:
مثــال :قصيــدة الشــاعر الســوري نــزار قبــاين» متــى
يعلنــون وفــاة العــرب
« أنا منذ خمسني عا ًما
أراقب حال العرب
..وهم يرعدون ،وال ُيطرون
وهم يدخلون الحروب ،وال يخرجون
وهم يعلِكون جلود البالغة علكا
28
 ..وال يهضمون»
وهــذا االختيــار مل يــأت صدفــة أو ليــس متوقعــا
فسياســة الدولــة إظهــار نقــد العــرب ألنفســهم وعالقاتهــم
املهرتئة بينام إظهار ارسائيل بالدولة التي تنادي بالسالم
خالفا ملا يحدث يف الواقع ،فهنا من خالل االختيارات
يتضــح الهــدف الســيايس مــن معرفــة لغــة العــدو.
25

اللغة باب الحضارة ،الجزء الثاين ،ص .8

26

اللغة باب الحضارة ،الجزء الثاين ،ص .15-20

27

اللغة باب الحضارة ،الجزء الثاين ،ص .13

28

نزار قباين ،قصيدة « متى يعلنون وفاة العرب
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وهنــاك توظيــف لقصيــدة أنــا يوســف يــا أيب والتــي
تحتــوى عــى اســقاطات عالقــة الفلســطيني بالــدول
العربيــة ففلســطني مبثابــة النبــي يوســف واإلخــوة هــم
العــرب.
•تعتمــد الكتــب عــى طريقــة الرتجمــة مــن اللغــة
الهــدف إىل اللغــة األصليــة وتــدرس النحــو العــريب
باللغــة العربيــة ،ولكــن هــذه الطريقــة ال تعلــم اللغــة
إمنــا تعطــي معلومــات عــن اللغــة فيجــب أن يتــم
تعليــم اللغــة بشــكل مبــارش مــن خــال حــوار وقصــة
أو رسد ومــن خاللهــا يتــم تدريــس اللغــة العربيــة مــن
خــال تدريبــات تعمــل عــى مهــارة االســتامع الــكالم
القــراءة الكتابــة.
•تنقــص كتــب اللغــة العرب يــة التعلــم حســب
اسرتاتيجية التعليم النشط للرتغيب باللغة العربية
ودمــج التعلــم باملتعــة.
•يؤخــذ عــى تدريــس اللغــة العربيــة قلــة االهتــام
مبقارنتها باللغة العربية ال سيام أن أصول اللغتني
واحــد فهــا مــن الســاميات والتشــابه بينهــا كبــر
فالتقابــل اللغــوي أو التحليــل التقابــي بــن اللغات
مبثابة بناء أساس لتعلم اللغة الثانية ،إذ تنبع فكرة
التحليــل التقابــي مــن أن أي متعلــم للغــة ثانيــة ال
يدخــل إليهــا خــايل الوفــاض بــل يكــون عاملــا ببعــض
كلامتها وقواعدها دون أن يشعر بذلك وذلك عن
طريق ظاهرة االشرتاك اللغوي بني لغات العامل أو
االقــراض اللغــوي بــن لغتــن فأكــر وهــو مــا يســمى
بالكليــات املشــركة.
•أمــا املقصــود بالتقابــل اللغــوي يف أبســط صــوره
فهــو :دراســة مقارنــة بــن لغتــن أو أكــر للوقــوف
عــى أوجــه التشــابه واالختــاف بينهــا.
وأهداف التقابل اللغوي ثالثة:

 – 1دراسة أوجه التشابه واالختالف

وفائدته :اتخاذ أوجه التشابه يف اللغتني للبدء بها
يف مرحلة التعلم لكرس الحاجز اللغوي والنفيس عند

املتعلــم ليشــعر بأنهــا لغــة ســهلة فيقــدم عــى املزيــد
مــن تعلمهــا وهــذا مــن أهــم مــا يكــون.
كــا يؤخــر أوجــه االختــاف يف مرحلــة تعليميــة تاليــة
باإلضافــة إىل الرتكيــز عــى جانــب االختــاف يف أثنــاء
مرحلــة التعليــم.

 – 2التنبؤ باملشكالت والعقبات التي ستظهر يف اللغة
الثانية الجديدة

وفائدتــه :الرتكيــز عــى هــذا الجانــب والعنايــة بــه
ووضــع أوراق عمــل ملعالجــة تلــك الصعوبــات مســبقا
باإلضافــة إىل لفــت املتعلــم لهــذه االختالفــات بــن
اللغتــن ليكــون عىل بينــة مــن أمــره يف الفــرق بــن
س ِقط قواعد لغته األم يف الحديث
اللغتني وحتى ال يُ ْ
عــى اللغــة الثانيــة ،خاصــة يف بنــاء تركيــب الجملــة
العربيــة فــإن اللغــة الرتكيــة مثــاال تؤخــر الفعــل إىل نهايــة

الجملــة وال تبــدأ بــه بخــاف العربيــة.

 – 3اإلسهام يف تطوير املناهج التعليمية للغة الثانية

وفائدتــه :معالجــة الصعوبــات يف اللغــة الثانيــة
يف املناهــج التعليميــة ووضعهــا يف بــؤرة االهتــام
مــع كــرة التدريبــات عليهــا وهــذا مــن أهــم األمــور فــإن
اإلضافــة وإســناد الضامئــر والتذكــر والتأنيــث مــن أهــم
الصعوبات التي تواجه أكرث األجانب يف تعلم العربية
فــإذا أولــت املناهــج التعليميــة هــذا الجانــب مزيــدا من
العنايــة واالهتــام فإنهــا تكــون قــد عملــت عــى تيســر
تلــك الصعوبــات وتذليــل العقبــات أمــام تعلــم العربيــة:
أمثلــة التشــابه بــن العربيــة وغريهــا مــن اللغــات يف
الكلــات:

لفظا ومعنى

وهو ما يسمى «الكليات اللغوية» ،وهذه أمثلة منه:

ن
ومع� ي ن
والع�ية
ب� اللغة العربية
أمثلة عىل الكلمات المتشابهة لفظا
ب

أب

אבא

أم

אמא

حامر

חמור حمور

كلب

כלב كيلب

لنب

לבן لينب

التشابه يف الضامئر :هي هو هم

היא הוא הם

التشابه يف األرقام فقط تقلب الثاء إىل شني:
واحد،اثنان ثالثة ،أربعة خمسة.....

אחד (ايحــاد) שניים (شــنايم) שלושה (شلوشــاه)
ארבע (أربــع)

الفاكهة :إجاص -تفاح  -بطيخ  -عنب

אגס (أجاص)  -תפוח تابواح
אבטיח (أباتياح) ענבים عنابيم

ولد ،بنت ،عني،ليلة شعر إذن ،فلفل،
بيت ،ذباب ،مفتاح يم

ילד ِيلِد – עין عايِن –לילה اليال
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•مــا يؤخــذ عــى طريقــة التدر يــس أنهــا تفصــل
الطرا ئــق التدريســية املختلفــة وال تد مــج بينهــا،
فمــن املعــروف أن طرائــق تدريــس اللغــة األجنبيــة
عد يــدة وهــي:
1 )1طريقة الرتجمة :وهي تطبيق للقواعد دون اهتامم
لألسلوب اللغوي

)2
)3
)4
)5

2الطريقة املبارشة :وتهتم مبهارة الكالم.
3الطريقــة الســمعية الشــفاهية تهتــم بالنظــام
الصــويت والنحــوي لــدى الطا لــب
4الطريقة التواصلية تهتم بالكتابة وترصيف األفعال
باألزمنة املختلفة.
5االنتقائية :تختار ما يناسبها من األربع طرائق.

المصادر والمراجع
أَ َما َم – מול ,לפני (מקום)
أَ ْم ِ
س – אתמול

اللغة باب الحضارة،وزارة الرتبية والتعليم ،ارسائيل2013 ،

اللغــة العربيــة ،كراســة عمــل للصــف الثــاين عــر،وزارة الرتبيــة
والتعليــم2014 ،

أَنَا – אני
ْت – אתה
أَن َ

القــرآن الكريــم ،تجميــع لبعــض الســور،.وزارة الرتبيــة والتعليــم،
.2014

أَن ِ
ْت – את
أَنْتُ ْم – אתם

شوفل دان،تعلم ومتتّع بأجزائه الثالثة2013،

مالحق الدراسة

ْت – אתן
أَن ُ َّ
أَهْل – משפחה ,אנשי ,בני

الصف السابع
الكلامت التي يفرتض تعلمها يف ّ
أَ  -האם?

أَهْال – שלום ,ברוך הבא
أَ ْهالً َو َس ْهالً – أَ ْهالً ِفيك  /بِك  -ברוך הבא
أَ ْو – או

أَب  -אב
أَبْيَض  -לבן

إِبْن (ج) أَبْ َناء  -בן
أَخ (ج) إ ْخ َوة  -אח

أُورشَ لِيم الْ ُقدْس – ירושלים
أَ َّول – ראשון

أُخْت (ج) أَ َخ َوات  -אחות
أ ِديب – אדיב ,מנומס
أُذُن  -אוזן

أُ ْستَاذ (ج) أَ َساتِذَة  -מורה
سائِيل – ישראל
إِ ْ َ
إِ ْسم (ج) أَ ْس َمء  -שֵם
أَك ََل – يَأْك ُُل  -אכל

أَألُ ْر ُد ّن – ירדן

ألْ ُق ْرآن  -הקוראן
ل  -ל ,-אל
إِ َ
إل أَيْ َن  -לאן?
َ
أُ ّم  -אֵם
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إيالت – אילת
أَيْ َن – היכן? איפה?

ب

ب – ּב ְ ,-באמצעות
ِ
بَاب (ج) أَبْ َواب  -דלת ,שער
بَاص (ج) ات – אוטובוס

ِي (ج) بَدْو – בדווי ,בדואי
بَ َدو ّ
بَرِيد  -דואר

بَ ْع َد – אחרי (זמן)

ِبالَد (נ›) (ج) بُلْدَان – ארץ

بَلَد (ז›) (ج) بِالد – עיר ,ארץ
ِب ْنت (ج) بَ َنات – בת ,ילדה

بَ ْنك – בנק

بَ ْيت (ج) بُ ُيوت – בית

ر

يوت – ביירות
بَ ْ ُ
ي – בין
بَ ْ َ

ت

َر َج َع – يَ ْر ِج ُع  -חזר

َر ُجل (ج) ِر َجال – גבר
َر ِفيق (ج) ِرفَاق – חבר

ت َّل أَبِيب – תל-אביב

َب א – נסע ב-
ب – يَ ْرك ُ
َركِ َ

تِلْ ِميذ (ج) ت َال ِميذ – תלמיד

تِلْ ِميذَة (ج) تِلْ ِميذَات – תלמידה

تَ ْرِين – תרגיל

ث
ج

ز

تُوت  -תותים

ث َ ْوب (ج) ثِ َياب – ּבֶגד

َزيْتُون (ז›)  -זיתים

َج َبل (ج) جِبال  -הר

َزيْت – שמן

س

َسالم – שלום

َج ِميل – יפה
َحال – מצב

َحلِيب – חלב
َحيْفَا – חיפה

دَار(נ›) (ج) دُور – בית ,דירה
ِي (ج) ُد ُروز – דרוזי
ُد ْرز ّ

س  -למד
س – يَ ْد ُر ُ
َد َر َ

َس َنة (ج) َس َنوات  -שנה

ُسوريَا – סוריה

ش

شَ ْهر (ج) شُ ُهور – חודש

ص

َد ْور – תור ,תפקיד

ذ

َب – הלך
َب – يَ ْذه ُ
َذه َ

ص َباح – בוקר
َ

صبَاح ال ُّنور -בוקר טוב -בוקר אור
صبَاح الخ َْي َ -
َ
ص ِغري (ج) ِ
صغَار – קטן
َ

ُدكّان (ז›) (ج) َدكَاكِني -חנות
ِد َمشْ ق  -דמשק

ب  -שתה
َ
ش ُ
ش َ
ِب – يَ ْ َ
شَ ْمس  -שמש

َدف َْت (ج) َدفَاتِر -מחברת
ُدكْتُور – דוקטור ,רופא

َسا َعة (ج) ات – שעה ,שעון
سأَ ُل  -שאל
َسأَ َل – يَ ْ

س ُك ُن  -גר ,שכן
َس َك َن – يَ ْ

س  -ישב
َس – يَ ْجلِ ُ
َجل َ

د

زَا َر א (ע› يَ ُزو ُر) – ביקר ב-

ِزيَا َرة – ביקור

َج ِديد (ج) ُجدُد – חדש

ح

َرأْس  -ראש
َرأَى – ראה

صفُوف – כיתה
ص ّف (ج) ُ
َ

ض
ظ

ضَ ْيف (ج) ضُ ُيوف – אורח
ظُ ْهر -צהרים
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ع

اص َمة (ج) َع ِ
َع ِ
واصم – עיר בירה

ل

ب (ج) َع َرب – ערבי
َع َر ِ ّ

الَ – לא (גם מילת שלילה לעתיד)

س  -לבש
ِس – يَلْبَ ُ
لَب َ

ل – על
َع َ

لُ ْب َنان – לבנון

َع ّمن – רבת-עמון

َع ِم َل – يَ ْع َم ُل  -עבד ,עשה
ِع ْن َد – אצל

لُغَة (ج) ات – שפה

لِ َمذَا – למה? מדוע?

لَ ْوح – לוח

َع ْي (ج) ُع ُيون  -עין ,מעיין

غ
ف

ُغ ْرفَة (ج) ُغ َرف – חדר

لَيْل /لَيْلَة – לילה

م

َف – ו ,-ואז

َماذَا – מה? (מילת שאלה לפני פועל)
َم ْد َر َسة (ج) َمدارِس -בית-ספר

ف – ב ,-בתוך
ِ

ُم ِدير (ج) ُم ِدي ُرونَُ ,م َد َراء – מנהל

َم ِدي َنة (ج) ُمدُن – עיר

َال (ע› يَق ُ
ق َ
ُول)  -אמר

َم ْر َحبًا – َم ْر َحبْتني  -שלום ,ברוך הבא

قَ ْب َل – לפני (זמן)
قَ َرأَ – يَ ْق َرأُ  -קרא

َمطْبَخ  -מטבח
َمطَر – גשם

قَرِيب ِم ْن – קרוב ל

َم َع – ע ִם

قَلِيل – מעט ,קצת

ُم َعلِّم (ج) ُم َعلِّ ُمو َن – מורה

قَ ْه َوة  -קפה

ك

َمكَّة  -מֶּכה

َم ْكتَب (ج) َمكَاتِب – משרד

كَاتِب (ج) كُتَّاب – סופר ,פקיד

َمكْتوب (ج) َمكَاتِيب – מכתב

كَبِري (ج) كِ َبار – גדול

ِم ْن – מ ,-מן
ِم ْن أَيْ َن – מהיכן?

كَا َن – (ע› يَكُونُ) -היה

َملِك (ج) ُملُوك – מלך

كِتَاب (ج) كُتُب  -ספר
ب  -כתב
ب – يَ ْكتُ ُ
كَتَ َ

ريو َن – רב ,הרבה
كَ ِثري (ج) كَ ِث ُ
ك ُّل – כל

كَلْب (ج) كِالب – כלב

كَ ْي َف – איך

كَيْ َف َحال َ
سوط/ة  -מה שלומך? – בסדר גמור,
ُك ؟ َ -مبْ ُ
שבע רצון (מבסוט/ה)
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ما – לא (שלילת העבר)

ما  -מה? (מילת שאלה לפני שם עצם)

فَتَ َح – يَ ْفتَ ُح  -פתח

ق

ِل – ל-

رسا يف ةيدوهيلا سرادملا يف ةيبرعلا ةغللا سيردت

َم ْن – מי?

ن

نَتَانيا – נתניה

نَ ْح ُن – אנחנו

نَ َز َل – يَ ْنز ُِل  -ירד
نَ َع ْم – כן

نَ ْهر  -נהר

ﻫ

•أهل الجنة /إحسان عبد القدوس
ٰهذَا – זה ,הזה

ه ِٰذ ِه – זאת ,הזאת

ه َْل – האם?
ُه ْم – הם

ُه َّن – הן

ُه َنا – כאן

ُه َن َ
اك – שם

ُه َو – הוא

ِه َي – היא

و

َو – ו-

َو ْرد – פרחים ,ורדים
َوزِير (ج) ُو َز َراء – ׂשַר

ص َل  -הגיע ,בא
َو َ
َولَد (ج) أَ ْوالد – יֶלֶד

ي

يَا – הוי (מילת קריאה)

يَافَا – יפו

يَد (נ›) – יד

ي (ج) يَ ُهود – יהודי
يَ ُهو ِد ّ
يَ ْوم (ج) أَيَّام – יום

النصوص الحديثة املختارة:

•إبليس ينترص /حبيب الياس

•جنة االطفال /نجيب محفوظ
•حادثة /نجيب محفوظ

•حكاية رقم  /۱۱نجيب محفوظ

•حكاية مرصية جدا /يوسف إدريس
•خصام /محمود تيمور

•زهرة – هل يل أن أقدّم لك باقة ورد؟ /رياض بيدس
•عبودية الجامل املصنوع /نوال السعداوي
•فرصة /احمد عبد العظيم
قصة حب /أنيس منصور
• ّ

•قطرات العطر /إحسان عبد القدوس

•كنت مهرة ...رصت فأرة /ليىل بعلبيك
•ال أعشاش يف املدينة /رمية راعي
•للفقراء مجانا /محمود تيمور

•مقاطع من الحياة /رشيفة الشمالن
•مهر ابنتي /إحسان عبد القدوس
•موظف إحصاء /محمد عيل طه

•نجية بنت الفقي /محمود تيمور

مقاالت מאמרים:

•آراء يف مشكلة اللغة /طه حسني

•ازدواج اللغتني العامية والفصحى /ميخائيل نعيمة
•الرواية التمثيلية ومسألة اللغات /ميخائيل نعيمة

نصوص شعرية :קטעי שירה (ע «פ סדר הא» ב של
שמות השירים):
•أغنية حب للكلامت /نازك املالئكة

•أغنية الحب /جربان خليل جربان

•الدموع /محمد املاغوط

•البرش الثالثة /محمد املخزنجي

•الطرد /بُلند الحيدري

•األمثان /جربان خليل جربان

•الشاعر /جربان خليل جربان

•الذهاب إىل حديقة الحيوان /سلوى بكر

•الظل والهجري /محمد املاغوط

•الغلطة األخرية /إحسان عبد القدوس

•النعش ذو الغطاء البعيد /محمد املاغوط

•الرشطي /زكريا تامر

•القضية األخرية /إحسان عبد القدوس

•املعرفة ونصف املعرفة /جربان خليل جربان
•اليوبيل األملايس /ميخائيل نعيمة

•الغرب والرشق /ادونيس (عيل احمد سعيد اسرب)
•الوشم /محمد املاغوط

•إىل أ ّمي /محمود درويش

•أنا يوسف يا أيب /محمود درويش
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•جارية وأنت أمري /أنيسة درويش

•حبيبي أضاع ضفرييت يف الخريطة /سهام داود
حق الحياة /سعاد الصباح
• ّ

•صليب الصمت /ريتا عبده عودة

اإلصبهــاين

•رجع ب ُخف َّْي حنني /مجمع األمثال للميداين

•عــر صــدر اإلســام وفــرة النبــي محمــد صــى اللــع عليــه
وســلم

•عاشقان مذعوران /محمد املاغوط

•طفولة النبي محمد /السرية النبويّة البن هشام

•قصيدة  -.s.o.sرسالة استغاثة /غادة السامن

•نبذ عن غزوة بدر /السرية النبويّة البن هشام

•كن صديقي /سعاد الصباح

•رسول الله يدخل مكّة /السرية النبويّة البن هشام

•فتاة فراشة فتاة /انيس الحاج

•كل عام وأنت حبيبتي /نزار قباين

•لغة الخطيئة /ادونيس (عيل احمد سعيد اسرب)
•ما اإلنسان /عبد الحميد بن هدوقة

•متى يعلنون وفاة العرب ؟ /نزار قباين
•مع الجريدة /نزار قباين

•من أنت؟ /أدونيس (عيل احمد سعيد اسرب)
•هجم النفط مثل ذئب علينا /نزار قباين

النصوص القدمية:
العرص الجاهيل :התקופה הטרום אסלאמית
•بناء الكعبة /أخبار مكة لألزرقي

•زواج محمد /السرية النبويّة البن هشام

•نبذ عن غزوة بني قريظة /كتاب املغازي للواقدي
•من خطبة الوداع /البيان والتبيني للجاحظ

ـى اللــه عليــه وســلم /الســرة النبويّــة
•وفــاة رســول اللــه صـ ّ
البــن هشــام

فرتة الخلفاء الراشدين :תקופת ארבעת הח› ליפים
הראשונים
•بيعة أيب بكر /تأريخ الخلفاء للسيوطي

•رســول قيــر وعمــر بــن الخطّــاب /مجــاين األدب للويــس
شــيخو
•أخــاق عمــر بــن الخطّــاب /مناقــب عمــر بــن الخطّــاب البــن
الجــوزي

•إبراهيــم عليــه الســام يبنــي الكعبــة /ســبل ال ُهــدى والرشــاد
للصالحــي

•عهــد عمــر ألهــل بيــت املقــدس  /تأريــخ الرســل وامللــوك
للطــري

•أديان العرب /أخبار مكة لألزرقي

•قميص عثامن /مسند ابن حنبل ,لسان العرب البن منظور

•إبراهيم يزور ابنه إسامعيل /سبل ال ُهدى والرشاد للصالحي

•مقتل عمر بن الخطّاب /مروج الذهب للمسعودي

•وصيّــة ُح ْجــر والــد امــرئ القيــس /كتــاب األغــاين أليب فــرج
اإلصبهــاين

•مقتــل عثــان /التمهيــد والبيــان يف مقتــل الشــهيد عثــان
للاملقــي ,وقعــة صفــن لنــر بــن حــزام املنقــري

•امــرؤ القيــس يستقســم عنــد ذي الخلصــة /كتــاب األغــاين
أليب فــرج اإلصبهــاين
•السموأل بن عادياء /كتاب األغاين أليب فرج اإلصبهاين
رشا /كتاب األغاين أليب فرج اإلصبهاين
•تأبّط ّ

السـلَكَة /كتــاب األغــاين أليب فــرج
السـلَيك بــن ّ
•فُ َك ْي َهــة تُجــر ّ
اإلصبهــاين
•أجود من كعب بن ماما /مجمع األمثال للميداين
•الخيل عند العرب /كتاب الخيل أليب عبيدة
يئ /مجمع األمثال للميداين
•حاتم الطا ّ

•صعصعــة «محيــي الْ َم ـ ْوؤُودات»  /كتــاب األغــاين أليب فــرج
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•ذكر وقعة صفني ورفع املصاحف /تأريخ الخلفاء للسيوطي
•مقتل عيل /مقاتل الطالبيني أليب الفرج اإلصبهاين

יالدولة اإلسالمية مجتمعًا وثقافة :האימפריה
המוסלמית – חברה ותרבות
•مــن أقــوال الشــيعة عــن مقتــل الحســن /كتــاب بحــار األنــوار
للمجلــي
•حريق الكعبة /كتاب اإلمامة والسياسة البن قتيبة
•العداوة بني األزد ومتيم /عيون األخبارالبن قتيبة

•حالــة املــوايل يف العــر األمــوي /العقــد الفريــد البــن عبــد
ربّــه

•أســباب تأليــف النحــو /املحكــم يف نَ ْقــط املصاحــف أليب
عمــرو الــداين

•اإلرساء ( – )17פסוק ראשון בלבד

•الرشــيد يســتدعي طبيبــا مــن الهنــد /تأريــخ الرســل وامللــوك
للطــري

•القدر ()97

•وضع النقط عىل الحروف /وفيات األعيان البن خلكان

•العلــم والعلــاء يف أيّــام املأمــون /طبقــات األمــم لصاعــد
بــن أحمــد األندلــي
•املعتزلة /اعتقادات لفخر الدين الرازي

•نبذة من أخبار القرامطة /صلة تأريخ الطربي للقرطبي

•الضُّ َحى ()93

•اإلخالص ()112
•الفلق ()113

•فضل املعلّمني /بستان العارفني للسمرقندي

•ال ّناس ()114

•الفاتحة ()1

الكريس – سورة البقرة ( ,)2פס› 255
•آية
ّ

الصور القرآنية املطلوبة:

•آية ال ّنور -سورة ال ّنور ( ,)24פס› 35
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بني تعليم اللغة وتعليم النحو
أ .د .محمد سعيد ربيع الغامدي
جامعة الملك عبد العزيز بجدة ،المملكة العربية السعودية

امللخ�ص
يلتبــس عــى كثــر مــن الدارســن يف ســياقات عــدة الفــرق بــن «النحــو» و»اللغــة» .وقــد نتــج عــن بعــض جوانــب
االلتبــاس بــن األمريــن التبــاس «تعليــم النحــو» وتعليــم اللغــة» ،فجعــل يف كثــر مــن األحيــان أحدهــا مــكان اآلخــر.
وتتصــدى هــذه الورقــة ملحاولــة الفصــل التــام الدقيــق بــن مفهومــي «اللغــة» و»النحــو»؛ لتصــل مــن خــال ذلــك
إىل رؤيــة واضحــة ملــا ينبغــي أن يكــون الوعــي بــه حــارضا يف املجــال التعليمــي ،ومــا ينبغــي أن يُتنبــه لــه عنــد
وضــع املقــررات التــي تكــون الغايــة منهــا تعليــم اللغــة أو تعليــم النحــو بــا اشــراك وال غمــوض يف التصــورات.
وتختــار الورقــة ـ لــي تصــل إىل هدفهــا املنــوه عنــه أعــاه ـ االنطــاق مــن بيــان الصــورة العامــة للنمــوذج النحــوي
العــريب الــرايث وحــدود مــا ميكــن ومــا ال ميكــن أن يُتعلــم مــن اللغــة عــن طريــق تعلمــه .وتنتهــي إىل بيــان أهــم
مرتكــزات منــوذج تعليــم اللغــة ومهاراتهــا بصــورة مســتقلة عــن تعليــم النحــو.

مفهوما (اللغة والنحو)
قــد يطمــن كثــر مــن املختصــن يف الشــأن اللغــوي
واملهتمــن بــه متــام االطمئنــان إىل وضــوح الفــرق بــن
أمريــن ،ال مجــال ـ فيــا يبــدو ظاهريــا ـ ألن يتداخــا أو أن
يلتبس أحدهام باآلخر ،هام« :النحو» و»اللغة» .فهل
األمران من الناحية املفهومية من الوضوح حقا بحيث
ال لــزوم لوضــع حــدود فاصلــة بينهــا ،وال حاجــة أصــا
إىل لحديــث عــن أي غمــوض أو التبــاس؟
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حنلا ميلعتو ةغللا ميلعت نيب

الحقيقــة أن املتأمــل يف عمــوم املشــهد اللغــوي
را مــا يجــري فيهــا التداخــل
يجــد أن هذيــن األمريــن كثـ ً
وااللتباس .وقد أحسن صنعا من أفرد لـ «اللغة والنحو»
كتابــا مســتقال ،كــا فعــل حســن عــون ،1وكــذا عبــاس
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حسن2؛ ملا يف ذلك ـ يف أقل تقدير ـ من التنبيه ولفت
األنظــار إىل وجــوب الحــذر مــن الخلــط بينهــا.
بطبيعــة الحــال ال يُقصــد ب ـ «اللغــة» يف هــذا املقــام
ـيم ل ـ «النحــو والــرف واألصــوات» حــن
مــا يــأيت قسـ ً
يــراد اإلشــارة إىل أحــد مســتويات اللغــة هــو مســتوى
الداللــة واملعجــم وفقــه اللغــة مثــا ،وال اللغــة باملعنــى
الــذي يقابــل «الــكالم» يف اصطــاح دي سوســر يف
ثنائيــة (اللغــة  /الــكالم) الشــهرية ،وال اللغــة باملعنــى
الــذي يــرد يف الــراث مــرا ًدا بــه أحيانــا األلفــاظ ومــا تــدل
عليــه يف لغــة العــرب وأحيانــا أخــرى مبــا يــرادف اللهجــة.
مفهــوم اللغــة الــذي تتحــدث عنــه هــذه الورقــة،
والــذي أشــر يف الســطور الســابقة إىل أنــه قــد يلتبــس
مبفهــوم النحــو ،هــو املفهــوم األعــم للكلمــة املــرادف ل ـ
«اللســان» ،ونعني به اللغة العربية يف مقابل اللغات
األخرى .إنه املفهوم الذي يعنيه بالرضورة من يتحدث
عــن «تعليــم اللغــة» بــكل مهاراتهــا ومســتوياتها .وهنــا
تكمــن الغرابــة؛ إذ كيــف تتداخــل اللغــة مبفهومهــا العــام
الواســع مع مفهوم أحد مســتوياتها هو مســتوى النحو،
أي :الرتكيــب؟ عــى أن مفهــوم النحــو املتحــدث عنــه
يف الســياق نفســه هنــا ال نعنــي بــه مســتوى الرتكيــب
بصــورة مطلقــة ،بــل مــا يعــد بصــورة مخصوصــة جــز ًءا منــه
هــو ذلــك «النمــوذج» الــذي توصــل إليــه علــاء العربيــة
األوائل لدراســة الرتكيب يف العربية ،مع أنه يشــار إليه
را باســم «النحــو العــريب».
يف الدراســات والبحــوث كثـ ً
إنــه ذلــك النمــوذج (البارادايــم  )Paradigmالــرايث
الــذي بُنــي بصــورة رئيســة عــى نظريــة العامــل كــا هــو
مشــهور ،ومــن أعالمــه املشــتغلني بــه الخليــل وســيبويه
واألخفش واملربد وابن الرساج والفاريس وابن عصفور
وابــن مالــك وابــن هشــام ..إلــخ .ومــن أهــم الكتــب
املنجــزة فيــه كتــاب ســيبويه واملقتضــب واألصــول
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واإليضاح والجمل والكافية واأللفية ...إلخ ،ومن أبوابه
املبتدأ والخرب والفاعل واملفعول واملســتثنى والحال
والتمييــز ...إلــخ.
النمــوذج النحــوي ا لــذي بنــاه النحــاة بطريقــة
مخصوصة هو الذي كثريا ما نطلق عليه اسم «النحو»
أو «النحو العريب» مع أنه يف حقيقة األمر مجرد طريقة
من الطرق املمكنة لدراسة الرتكيب يف العربية ،وكان
ميكــن أن يــدرس الرتكيــب يف العربيــة بطريقــة أخــرى
ووفــق منــوذج آخــر .فالنحــو يف هــذا الســياق وبهــذا
املعنى إمنا هو جزء من املعنى الواسع للنحو مبعنى
علــم الرتكيــب يف العربيــة ،وهــو بالــرورة أيضــا جــزء
مــن املعنــى الواســع ل ـ «علــم النحــو» يف مقابــل العلــوم
العربيــة األخــرى كعلــم البالغــة وغريهــا.
هذا التأسيس املنهجي ملفهومي «اللغة والنحو»
أراه أمــرا رضوريــا ال بــد أن يســبق بيــان مــا يتداخــل مــن
التصــورات يف قضيــة تعليــم اللغــة وتعليــم النحــو.
وهنــاك بعــض النقــاط األخــرى التــي أرى أنهــا ميكــن أن
مت ِّهــد للحديــث يف هــذه القضيــة ســتعرضها الســطور
التاليــة.

النحو واللحن
شــاع يف الدراســات والبحــوث شــيوعا كبــرا ال يخفــى
عــى أحــد الربـ ُ
ط بــن النحــو (باملعنــى املشــار إليــه يف
الفقــرة الســابقة :أي النمــوذج النحــوي الــرايث) وفشــو
ميا وحديثًا
اللحن .والغالبية العظمى من الدارسني قد ً
يعتقــدون أن النحــو إمنــا نشــأ ملقاومــة اللحــن وصيانــة
اللســان مــن الفســاد والخطــأ .لــن أطيــل يف مناقشــة
هذا االعتقاد؛ فقد ناقشــته يف مقامات أخرى عدة،3
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وناقشه غريي أيضً ا ،4بل سأكتفي هنا بالتساؤل اآليت:
هل ميكن للنموذج النحوي الرتايث بالصورة املعهودة
يف أذهاننــا أن يقــي عــى اللحــن والخطــأ يف اللغــة؟
وبعبارة أخرى :هل يغطي هذا النموذج جميع األخطاء
التــي يحتمــل أن يقــع فيهــا املتكلــم ،فتجنبــه معرفتــه
بــه الوقــوع فيهــا؟ وتكمــن أهميــة هــذا التســاؤل يف أن
اإلجابة عنه تظهر بوضوح إىل أي مدى ميكن أن يتعلم
املرء «اللغة» بواســطة تعلمه «النحو» ،كام أن اإلجابة
عنــه تقتــي إعــادة التفكــر والتأمــل يف طبيعــة النحــو
عــى حقيقتــه ،ويف حقيقــة مــا يكتســبه متعلمــوه مــن
اللغــة ومهاراتهــا املختلفــة دون زيــادة أو نقــص.
ميكــن إدراك األســاس الــذي بنــي عليــه النحــو مــن
خالل التأمل يف أبوابه (األبواب النحوية)؛ ألنها قضاياه
الرئيســة التــي بســقوطها أو بســقوط بعضهــا يســقط
النمــوذج أو يختــل اختــاال واضحــا .وهنــا ميكــن أن نقــول:
إن النحو إمنا هو أبوابه مجتمعة .يف املحصلة النهائية
ميكــن القــول إن الــذي متثلــه األبــواب مجتمعــة (أبــواب
املرفوعــات واملنصوبــات واملجــرورات ومــا يــدور يف
فلكها) هو بصفة رئيسة تفسري وتوجيه للعالمة اإلعرابية.
كام ميكن الخروج بنتيجة مجملة هي أن العارف بالنحو
يُنتظــر منــه أال يخطــئ يف عالمــات اإلعــراب ال أكــر.
وأســتطيع الجــزم بــأن النحــو قــادر يف حــده األقــى
عــى القضــاء عــى اللحــن يف العالمــة (أي :يف إعــراب
األلفاظ) .فهل ما يراد ملتعلم اللغة معرفته وإتقانه هو
العالمة فقط؟ هذا سؤال مهم يجب التصدي لإلجابة
عنــه .وهنــاك ســؤال آخــر ال يقــل أهميــة عــن هــذا الســؤال
هــو :مــا مــدى أهميــة العالمــة اإلعرابيــة يف اللغــة؟ ومــا
مــدى داللتهــا عــى املعنــى وعــى الداللــة؟
اللغــة ليســت إعرابــا فقــط .واللحــن ال ينحــر يف
الخطأ يف تغيري العالمة أو اإلتيان بعالمة مكان أخرى.

قــد يلحــن املــرء يف الترصيــف ،أو يف املفــردات (كأن
يــأيت بكلمــة عاميــة غــر فصيحــة ،أو يســتعمل كلمــة
فصيحــة يف غــر مــا ا ســتعملها فيــه العــرب ،ونحــو
ذلــك) أو يف تعديــة فعــل بحــرف غــر الحــرف الــذي
يتعــدى بــه ،أو يف التضمــن ،أو يف تذكــر املؤنــث أو
تأنيــث املذكــر ،أو يف املطابقــة بــن أجــزاء العبــارة ،أو
يف اســتعامل الضامئــر ،أو يف النــر ،أو يف التنغيــم،
أو يف األصــوات (كتبديــل بعــض أصــوات الكلــات ،أو
تغيــر بعــض حــركات حــروف الكلمــة الداخليــة ،أو عــدم
إخــاص النطــق بالحــركات كاختالســها أو إشــامها
حـ ٍ
ـركات أخــرى ،أو تفخيــم املرقــق وترقيــق املفخــم ونحــو
ذلــك) أو يف املعــاين والــدالالت (كتغيــر صــور بعــض
التعبريات االصطالحية ،وكالخطأ يف اســتعامل بعض
املجــازات واالســتعارات املأثــورة الــواردة يف الــراث
بصــورة مــا معينــة) وهكــذا.
النحــو إذن ميكــن أن يجنــب مــن تعلمــه اللحــن
والخطــأ يف أشــياء ،لكنــه حتــا يعجــز عــن تجنيبــه الخطــأ
يف أشــياء أخــرى كــا هــو واضــح .بــل إن تعلــم العالمــة
ومــا اختصــت األلفــاظ بــه منهــا يف الرتكيــب ،وكذلــك
تعلــم توجيــه العالمــات وتفســرها والوصــول إىل علــة
وجودهــا يف اللفــظ (وهــذا يف نظــري أقــى مــا ميكــن
أن يصل إليه العارف بالنحو) ال يساعد كثريا يف إقامة
األلســنة وإصالحهــا ،وإن توهــم كثــر مــن النــاس غــر
هذا ،وإن قيل« :والنحو يصلح من لســان األلكن» كام
هــو البيــت الشــهري املتناقــل.
أمــا بخصــوص الســؤال عــن داللــة اإلعــراب عــى
املعنــى ،وعالقــة املعنــى باإلعــراب ،فيمكــن القــول
بإ جــال وإيجــاز شــديد ـ لضيــق املقــام ـ إنهــا داللــة
محــدودة محصــورة يف األلفــاظ التــي يظهــر عليهــا
اإلعراب ،وهي بعض األسامء دون الحروف واألفعال.5

يؤكد مثال سعد الغامدي باألدلة أن ال عالقة للنحو باللحن
من قريب أو بعيد .ينظر الغامدي ،سعد حمدان« :النحو
واللحــن» مقالــة منشــورة يف موقعــه عــى شــبكة اإلنرتنــت.

اإلعراب يف األفعال يختلف كام هو معلوم بصورة جوهرية
عن اإلعراب يف األســاء .فاملضارع من األفعال هو وحده
املعــرب ،لكــن اإلعــراب فيــه ال يبــن إال تجــرده مــن عوامــل
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ثــم إن اإلعــراب داللتــه يف هــذه الطائفــة مــن األســاء
داللــة وظيفيــة (أي :الفاعليــة أو املفعوليــة أو اإلضافــة)
ال أكرث ،ولهذا اقرتح متام حسان أن يضاف إىل العبارة
الشــهرية( :اإلعــراب فــرع املعنــى) لفــظ «الوظيفــي»؛
لتصبــح( :اإلعــراب فــرع املعنــى الوظيفــي) ،ال املعنــى
املعجمي وال املعنى الداليل .6فالعالمة ال تزيد عىل
أن تضــع االســم التــي تظهــر عليــه يف إحــدى الدوائــر
الثــاث (دائــرة املرفوعــات ودائــرة املنصوبــات ودائــرة
املجــرورات) وكل دائــرة يشــرك فيهــا عــدد غــر قليــل
مــن احتــاالت التعيــن يف بــاب معــن ،وال ســيام
املنصوبــات.
مــا تقــدم يتبــن أن تعليــم النــاس «النحــو» ال ميكــن
أن يكســبهم «اللغــة» ويجعلهــم يجيدونهــا حــق اإلجــادة.
ويتبني أيضً ا أن املهارات اللغوية ال ميكن أن تُكتســب
من خالل النحو حتى لو أكرثنا من التطبيقات أو جعلنا
تعليم النحو من خالل النصوص ،كام يتوهم كثري ممن
ينادون بذلك ،وقد يسمونه «النحو الوظيفي» (كعبد
العليــم إبراهيــم عــى ســبيل املثــال) .إن تعليــم النــاس
النصب والجزم يف حال الرفع ،ووجود النواصب والجوازم
يف حــايل النصــب والجــزم .ينظــر الغامــدي ،محمــد ربيــع
«خصائــص الفعــل يف العربيــة» ،دوريــة العقيــق الصــادرة
عــن نــادي املدينــة املنــورة األديب ،مــج  ،37ع  ،74 ،73عــام
1430ه ـ (ص .)46
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ينظــر حســان ،متــام :مناهــج البحــث يف اللغــة ،اللغــة
العربيــة معناهــا ومبناهــا ،ط  ،3القاهــرة :الهيئــة املرصيــة
العامــة للكتــاب1985 ،م (ص  .)228وكــذا أكــد أن املعنــى
الوظيفي إذا اتضح يف العبارة أمكن اإلعراب حتى لو غاب
املعنــى املعجمــي والــداليل لهــا .فيمكــن أن نعــرب إعرابًــا
كامــا مفصــا جمــا مكونــة مــن كلــات غــر مســتعملة
يف اللغــة وال معنــى لهــا ،وأن نصنــع بيتًــا مــن الشــعر يتضــح
للمعربــن املوقــع اإلعــرايب لــكل لفــظ فيــه ،كأن تقــول مثــا:
ني شحالَ ُه ب ِ
ِرتيس ِه الـ فاخي فلم يس ِت ْف بطاسي ِة
(قاص التج ُ
َ
ـرنْ) أو مــا شــابه ذلــك .انظــر حســان ،متــام :اللغــة العربيــة
الـ َ َ
معناهــا ومبناهــا (ص .)183

النحو ال يكسبهم إال النحو وليس اللغة .وفرق كبري بني
إجــادة النحــو وإجادة اللغة.
ومــع وضــوح الفــرق بــن هذيــن املنحيــن (أعنــي:
تعلــم اللغــة وتعلــم النحــو) لــكل متأ مــل تجــد يف
املجــال األكادميــي وعــى صفحــات كثــر مــن البحــوث
والدراســات مــا يؤكــد التباســهام وتداخلهــا ،وكأ َّن يف
األمــر مــا يــؤدي إىل الغمــوض وعــدم وضــوح الرؤيــة.
تجــد عــى ســبيل املثــال يف حــوارات األكادمييــن
ويف مجالــس أقســام اللغــة العربيــة بالجامعــات ـ إن
جــاء الحد يــث عــن تطو يــر املقــررات وا ملــواد التــي
تعطــى للطــاب املتخصصــن يف علــوم العربيــة ـ مــن
يشــدد بحامســة عــى رضورة االســتبدال بكتــب النحــو
كتبــا حديثــة تقــدم املهــارات اللغويــة والتطبيقــات عــى
النصــوص ،أو مــن يقــرح حــذف بعــض األبــواب النحويــة
التي ال يؤثر حذفها يف االستعامل اللغوي كاالشتغال
والتنــازع ومــا إىل ذلــك .أمــا يف مجــال الدراســات
والبحــوث فالشــواهد عــى التداخــل وااللتبــاس كثــرة
ال تــكاد تقــع تحــت حــر ،ومــن أبرزهــا مــا كُتــب يف
قضيــة تيســر النحــو الشــهرية ،وهــو مــدار الحديــث يف
الفقــرة اآلتيــة.

تيس� تعليم اللغة؟
تيس� النحو أم
ي
ي
ال يخفى عىل مختص أو مهتم بالشأن اللغوي الجهود
املتتابعــة التــي قادهــا عــدد مــن الباحثــن املحدثــن
وامتــدت عقــو ًد ا مــن القــرن ا ملــايض فيــا ُعــرف
مبحــاوالت «تيســر النحــو» .وأرى أن لفــظ «التيســر»
املضاف إىل «النحو» هنا لف ٌ
ظ مشكل حقا .واإلشكال
فيــه يأتيــه مــن جوانــب عــدة ال بــد مــن الوقــوف عليهــا.
أول هــذه الجوانــب هــو أن التيســر ينبغــي أن يكــون يف
املــادة املقدمــة ملتعلمــي اللغــة وليــس يف النحــو،
فــا الــذي حــال دون ذلــك وصــار التيســر مضافــا إىل
النحــو دامئــا؟ الــر فيــا أرى يكمــن يف أن النحــو (أي:
النمــوذج النحــوي الــذي بنــاه النحــاة األوائــل كــا مر) هو
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الوســيلة املتبعــة الوحيــدة لتعليــم اللغــة .وكان ميكــن ـ
توصل إىل منوذج آخر خاص بتعليم
بل كان يجب ـ أن يُ َّ
اللغــة مبنــي عــى ذلــك النمــوذج النحــوي وعــى غــره
مبــا يغطــي مجــاالت اللغــة الصوتيــة والرصفيــة واللغويــة
والدالليــة والبالغيــة وجميــع مهاراتهــا كافــة .لكــن ذلــك
مل يحصــل واكتفــي بتعليــم النحــو ،و ُع ـ َّد تعليــا للغــة
يف الوقــت نفســه .فاملحصلــة هــي أنــه ال يوجــد منــوذج
لتعليــم اللغــة ميكــن الحديــث عــن تيســره أو تطويــره،
فكيــف نتحــدث عــن معــدوم؟
لقــد كان مــن نتائــج االكتفــاء بالنحــو طريقــا لتعليــم
اللغــة ،واالكتفــاء بتيســر النحــو بديــا مــن تيســر تعليــم
اللغة ،أن اختلط أمر التيسري عىل كثري من الدارسني.
فظــن بعضهــم أن تيســر تعليــم النحــو يــؤدي حتــا إىل
تيســر تعلــم اللغــة ،متناســيا أن النحــو إذا نجحنــا يف
تيســر تعلمــه لــن يــؤدي ذلــك يف أحســن األحــوال إال
إىل تيســر تعلــم جانــب محــدود مــن اللغــة ال إىل اللغــة
ومهاراتهــا كافــة .وظــن بعــض آخــر منهــم أنــه يجــب أن
تحــذف أجــزاء مــن النحــو مــن هنــا وهنــاك توصــف غالبــا
بالصعوبــة أو بقلــة األهميــة ،مــع أن ذلــك ســيؤدي إىل
مزيد من تضييق حدود ما يُتعلم .وســاوى فريق ثالث
بــن النحــو واللغــة بــا أدىن فــرق البتــة؛ فالتيســر هنــا
هــو التيســر هنــاك ،والحــذف هنــا هــو حــذف هنــاك،
وهكذا .ومل يفرق هذا الفريق بني إتقان النحو (مبعنى
التمكــن مــن فهــم النمــوذج النحــوي الــرايث) واكتســاب
اللغــة بإجــادة ومبهــارة.7
لقــد بــدا لهــؤالء الدارســن عــى اختــاف مشــاربهم
رضوري ،مع أن النحو يف
ملح
ٌّ
أن تيسري النحو مطلب ٌّ
حقيقــة األمــر ال يُتوجــه بتعليمــه إال إىل فئــة مخصوصــة
هــي فئــة املتخصصــن فيــه مــن طــاب أقســام اللغــة
7
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لالســتزادة يف االتجاهــات املختلفــة التــي اتخذتهــا جهــود
تيســر النحــو ينظــر عــى ســبيل املثــال ال الحــر :ســعيد،
عبــد الــوارث مــروك :يف جهــود إصــاح النحــو العــريب:
دراســة نقديــة ،الكويــت دار القلــم ،ط 1985 ،1م.
حنلا ميلعتو ةغللا ميلعت نيب

العربيــة ،وهــي فئــة مســتهدفة بهــذا التعليــم لتكــون
متمكنــة يف النحــو قــادرة إمــا عــى تأهيــل فئــة أخــرى مــن
بعدهــا يف االختصــاص نفســه ،أي :يف النحــو ،وإمــا
عــى مواصلــة الدراســات العليــا يف هــذا االختصــاص.
ومعلــوم أن هــذه الفئــة املختصــة بالنحــو مفــرض
فيهــا أن تكــون قــد تجــاوزت مرحلــة اكتســاب اللغــة
وإجادة مهاراتها .فإن كان هناك من محاوالت لتيسري
النحــو لهــؤالء فينبغــي أن تكــون كلهــا باتجــاه متكينهــم
مــن اســتيعاب النمــوذج النحــوي القائــم بــكل أبعــاده
وتفاصيلــه الدقيقــة ،وهــو مــا مل يكــن يف حســبان
أصحــاب محــاوالت التيســر عــى اختــاف جهودهــم
كــا هــو واضــح.
مــن هنــا قــد يتضــح ملــاذا كانــت الدعــوات إىل
تيســر النحــو ،وهــي دعــوات كثــرة جــادة امتــدت عقو ًدا
طويلــة كــا ســبق ،مل تســفر عــن يشء ومل تــؤد إىل
تغيــر .وكذلــك مل ينتــج عــن حركــة التيســر النحــوي
أيــة مقرتحــات عمليــة لتعليــم اللغــة بصــورة مســتقلة
عــن النحــو ،أو مخطــط ميكــن عــده منوذ ًجــا (بارادايــم)
مخصوصــا لتعليــم اللغــة العربيــة.
وقــد يتضــح بعــد هــذا العــرض أيضً ــا أن تعليــم اللغــة
ينبغي أن يكون له منوذجه الخاص املبني عىل مجمل
علــوم العربيــة كافــة ،وليــس عــى النحــو فقــط وال مــن
خالل تيســر تعلمه .وهو منوذج مل ينب بعد كام أشــر
إىل ذلــك ســلفا ،بخــاف مــا حصــل يف بعــض اللغــات
األخــرى كاإلنجليزيــة مثــا .وال بــد بالــرورة أن يكــون
هــدف هــذا النمــوذج املنتظــر هــو إكســاب املتعلــم
اللغــة بجميــع جوانبهــا الصوتيــة والرصفيــة والرتكيبيــة
والدالليــة ،واالعتنــاء بتنميــة مهــارات اللغــة املختلفــة
كافــة للمتعلــم.
عــى أن هنــاك التباســا يجــدر التنبيــه عليــه يف هــذا
املقــام ،هــو مــا اشــتهر بــن الدارســن مــن أن مهــارات
اللغــة التــي ينبغــي أن يكتســبها الطالــب أربعــة هــي:
القــراءة والكتابــة والتحــدث واالســتامع .إن هــذه األربعــة

إمنــا هــي مهــارات يجــب عــى متعلــم اللغــة األجنبيــة ـ
وهــي اللغــة التــي مل يكــن املتعلــم قــد عرفهــا مــن قبــل
ـ أن يتقنهــا بالتــوازي وباكتســاب متعــادل إىل حــد مــا.
وهذا التوازي يرافق متعلم اللغة األجنبية طوال مسرية
تعلمــه لهــا إىل أن يصــل إىل فهــم مــا يســمعه أو يقــرؤه
بصــورة متعادلــة يف املســموع واملقــروء ،وإىل إفهــام
اآلخريــن مــا يتحــدث بــه أو يكتبــه بصــورة متعادلــة أيضً ــا
يف امللفــوظ واملكتــوب .أمــا مــا يجــب أن يكتســبه

متعلم اللغة األم فهو يف مجموعه عىل نحو ما وصفنا
ســيؤدي بالــرورة يف نهايــة املطــاف إىل تنميــة هــذه
املهــارات ،ولكــن ليــس بصــورة متوازيــة أو متعادلــة؛
ألن مهــاريت الفهــم (االســتامع والقــراءة) ال تتطلبــان مــا
تتطلبــه مهارتــا اإلفهــام (التحــدث والكتابــة) .وأرى أن
تعليــم العربيــة للناطقــن بالعربيــة ال يجــوز أن يتطابــق
منوذجــه مــع منــوذج تعليــم العربيــة لغــر الناطقــن بهــا،
وإن تشــابها يف بعــض الجوانــب بالــرورة.
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عر�ض الظاهرة البالغية-ر�ؤية يف تناول
البالغة العربية لغري الناطقني
د .فتوح يونس داود

قشغاري-ق� ي ز
غ�ستان
جامعة محمود
ي

امللخ�ص
تهــدف هذهالدراســة-ما وســعها الجهــد-إىل وضــع رؤيــة متكاملــة لكيفيــة تنــاول الظاهــرة البالغيــة للطــاب
الناطقــن بغــر العربيــة ،ومعالجــة القصــور الــذي يبــدو فيــا ألــف قبــل يف هــذا املجــال عــى قلتــه ،عــاوة عــى
الوقــوف عــى املشــكالت التــي تواجــه الطــاب الناطقــن بغريهــا ،وطــرق تنــاول الظاهــرة البالغيةبصــورة ســهلة
وميــرة عــى الــدارس العجمــي ،بعيــدا عــن التعقيــد اللفظــي واملعنــوي الــذي متتلــئ بــه كتــب البالغــة قدميهــا
وحديثهــا مبــا فيــه مــن تحديــد القيــم الرتبويــة للــدرس وطريقــة العــرض ،وفلســفة اختيــار الشــواهد البالغيــة،
والوســائل املعينــة عــى الفهــم ،وأخــرا التدريبــات املتنوعــة امللحقــة بــه.

المقدمة
اللغة العربية من أعظم اللغات العاملية مكانة وأوسعها
معانيــا وأكرثهــا اســتيعابا لــكل جديــد يف حيــاة النــاس،
وقــد أضحــى اإلقبــال عــى تعلمهــا واســعا ،وال يكتمــل
تعلمهــا دون بالغتهــا إذ أضحــت مــن األهميــة مبــكان
نظــرا لقيمتهــا يف الكشــف عــن جامليــات الرتاكيــب
العربيــة وبالقلــب منهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة
املطهرة بوصفهام املعني األســاس الذي يســتقي منه
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املســلم دينــه وخلقــه ،وقــد ذهــب األوائــل إىل رضورة
تعلــم البالغــة وإتقانهــا ملــا لهــا مــن أهميــة عظيمــة يف
معرفــة خصائــص الرتكيــب القــرآين ،وإدراك حقيقــة
إعجــازه ،فــرأى أبــو هــال العســكري أنهــا «أحـ ّـق العلــوم
بالتعلّــم ،وأوالهــا بالتحفّظ-بعــد املعرفــة باللــه جـ ّـل
ثناؤه-علــم البالغــة ،ومعرفــة الفصاحــة ،الــذي بــه يعــرف
إعجــاز كتــاب اللــه تعاىل..فاإلنســان إذا أغفــل علــم
البالغــة ،وأخـ ّـل مبعرفــة الفصاحــة مل يقــع علمــه بإعجــاز

خصــه اللــه بــه مــن حســن التأليــف،
القــرآن مــن جهــة مــا ّ
1
وبراعــة الرتكيــب”
وإذا كانــت البالغــة العربيــة رضورة ال غنــى عنهــا يف
إدراك جامليــات النظــم والتأليــف ،فإنهــا ال زالــت ذلــك
العلــم العــي عــى الرتويــض واالنصيــاع ،وقــد أشــار
غــر واحــد مــن مؤســي هــذا العلــم يف مهــده ،فريجــو
العلــوي يف مقدمــة طــرازه أن يكــون كتابــه متميــزا عــن
سائر الكتب املصنفة يف هذا العلم بأمرين”:أحدهام
اختصاصــه بالرتتيــب العجيــب ،والتلفيــق األنيــق...
وثانيهــا اشــتامله عــى التســهيل والتيســر ،واإليضــاح
والتقريــب .ألن مباحــث هــذا العلــم يف غايــة الدقــة،
وأرساره يف نهايــة الغمــوض ،فهــو أحــوج العلــوم إىل
اإليضــاح والبيــان”.2
لقــد فطــن البالغيــون العــرب إىل صعوبــة البالغــة
ودقــة مســالكها ،وغموضهــا يف بعــض األحيــان ملــا
تتميز به اللغة العربية من سعة املعاين ووفرة األلفاظ
واختــاف املقامــات واألحــوال ،وكــذا تنــوع الســياقات
التــي تنتظــم يف إثرهــا املعــاين ،وإذا كان اإلقبــال عــى
تعلــم العربيــة مــن غــر أهلهــا أضحــى رضورة كــرى يف
عــامل ميــوج بالتغــرات والتقلبــات ،فباألحــرى عــى
أصحــاب اللســان العــريب تســويق لغتهــم ،وبســط
إمكاناتهــا لــري النفــوس العطــى الناهلــة مــن معينهــا
العــذب ،وكيــف الســبيل إىل ذلــك ،وأبناؤهــا األقحــاح
ال زال معظمهــم يعانــون الســر يف مســالكها ،ويظنــون
بهــا الظنونــا ،وال زال الــدارس العجمــي يشــعر بغصــة
شــديدة لعــدم متكنــه مــن القبــض عــى أســباب متيــز
النظــم العــريب وجــال ســبكه ،حينــا يط ـ ّوف مدرســه
عــى معــاين بعــض الرتاكيــب القرآنيــة ويكشــف لــه عــن
1

الصناعتــن :أبــو هــال العســكري :ص1تــح :عــي محمــد
البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيم-املكتبــة العرصيــة –
بــروت 1419-ه ـ

2

الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز :يحيى بن حمزة
ـوي -7/1املكتبــة العنرصيــة –بــروت-ط( 1423- )1ه ـ
العلـ ّ

أرسارهــا ،فهــو يشــعر بزهــو وأمل ،زهــو ألنــه أضحــى يف
زمــرة املتحدثــن بتلــك اللغــة ،وأمل لعجــزه الشــديد
عــن إدراك كنــه التأثــر ملقتــى تلــك الرتاكيــب التــي
تطــرق مســامعه ليــل نهــار حينــا يفتــح كتــاب ربــه ،أو
حينــا يرتقــرق بــن يديــه نظــم أديب خصــب ســواء كان
شــعرا أو نــرا.

ين
الناطق�
لغ�
–٣صعوبات فهم البالغة ي
لعــل الــدارس العــريب نفســه يوا جــه صعوبــات جمــة
يف الفهــم واالســتيعاب والتطبيــق يف ســبيل وعــي
الدرس البالغي ملا درج عليه العرض الرتيب واملتواتر
ملوضوعاتــه بــذات الشــواهد والعــرض ،يســتوي يف
ذلــك القدمــاء واملحدثــون ،وكــذا أيضــا طــرق التدريــس
التي ينتهجها املتصدون لتدريس الدرس البالغي،وإن
كان ذلــك للطالــب صاحــب اللســان العــريب ،فــا بالنــا
بالطالب العجمي الذي ال زال يحبو يف محراب العربية
يحــاول جهــده تــذوق جاملياتهــا والتمتــع بصفــاء الكلمــة
العربيــة والتأثــر ملقتــى نظمهــا وســبكها ،وصعوبــة
تدريــس البالغــة للناطقــن بغــر العربيــة “يكــون عــى
مســتوى التذكــر والفهــم والتطبيــق والتحليــل والرتكيــب
والتقويــم وتقبــل املــادة واالســتجابة»  3وقــد وقفــت
علىذلــك مــا يربــو عــى خمســة أعــوام يف ذلكامليــدان.
وهــذه الصعوبــات التــي يتملمــل منهــا الطالــب غــر
الناطــق تتــوزع يف عــدة محــاور متباينــة منهــا مــا يعــود
إىل مــادة البالغــة ذاتهــا ،أو مــا يعــود إىل طــرق تدريســها
والوســائل التعليميــة املســتخدمة يف تدريســها لغــر
الناطقــن ،أو قــد تعــود تلــك الصعوبــات إىل أســاليب
تقويــم تحصيــل الطالــب ،أو منهــا مــا يعــود إىل الطالــب
نفســه.
3

دراسة البالغة العربية يف ضوء النص األديب للناطقني بغري
العربيــة :د.عبداللــه أحمــد العطــاس ص-782مجلــة جامعــة
أم القــرى لعلــوم الرشيعــة واللغــة العربيــة وآدابهــا املجلــد
(- )15عــدد (– )26صفــر 1424ه

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨

163

 – ١.٣أوال :ما يعود إىل مادة البالغة:
البالغــة علــم يقــوم عــى الحــس والــذوق ،وغايتــه
التأثــر أو اإلقنــاع ،والنــاس –جلهم-متفاوتــون يف هاتــه
األمور ،ومن ثم يصبح غاية إتقان ذلك العلم باالعتامد
عىل استظهار القواعد البالغية أمرا يف غاية الخطورة،
إذ إن القواعــد البالغيــة التــي تنتظــم ذلــك العلــم مــا هي
إال أدوات مساعدة ال أكرث؛ ليصبح املعول األساس يف
ســبيل ذلــك الــذوق املرهــف والحــس الفطــري والــذكاء
اللــاح ،ومــن ثــم يجــد الطالــب غــر الناطــق صعوبــة
كبــرة يف الوقــوف عــى جامليــات ذلــك العلــم ،فهــو
ال يــزال يحبــو يف ميــدان تعلــم العربيــة ،مل تكتمــل جــل
أدواته بعد ،ومن ثم فال يعقل «تقديم البالغة للطالب
العجمــي قبــل إتقــان مهــارات االســتامع والتحــدث
والكتابــة والقــراءة «.4
كذلك فإن معظم الربامج املقدمة لغري الناطقني
ينحرص جل اهتاممها يف إتقان الطالب مبادئ القراءة
والكتابــة والفهــم واالســتيعاب ،وإن اتســعت برامجهــا
ملــواد التخصــص فــإن نصيــب البالغة٭٭5فيهــا يكــون
نذرا يسريا إذا ما قورنت بالنحو والرصف وحتى الشعر
وتاريــخ األدب ،حتــى أنهــا لتــدرس منفصلــة عــن األدب
كأنهــا صنــوان مختلفــان ،وهــا يف األصــل يتواصــان
ويتكامالن.
كام تقدم البالغة لغري الناطقني كوحدات منفصلة
عــن بعضهــا البعــض ،وإن كان البعــد تعليميــا رصفــا يف
البدايــة فلــه مــا يــرره ،أمــا أن يظــل األمــر هكــذا يف
جميــع أطــوار تدريــس البالغــة فهــو أمــر ال يــروق وال يحقــق
املبتغــى مــن درســها ،عــاوة عــى أنهــا تقــدم بالطريقــة
ذاتهــا التــي تواتــرت عــن العــرب األول ،فبنظــرة يســرة
4

-السابق .803

5

 يقوم برنامج تدريس البالغة يف جامعة محمود قشغاريالتــي أنتســب إليهــا عــى ســاعتني أســبوعيا عــى مــدار ثالثــة
فصــول دراســية مجموعهــا ( )90ســاعة فقــط يف مقابــل
ســاعات ال تقــارن مبــاديت النحــو والــرف
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إىل مباحــث التشــبيه الضمنــي أو املقلــوب أو الكنايــة
ســتجد الشــواهد التــي اهتــدى إليهــا البالغيــون العــرب
هــي ذاتهــا التــي تناقلهــا عنهــم املحدثــون يف ســبيل
تحديث الدرس البالغي ،وقد كان من نتيجة ذلك أن
البالغة أضحت عبئا عىل الطالب العجمي الذي يرى
نفسه متقوقعا يف ثوب األقدمني ال يتجاوزه إال قليال،
عــاوة عــى جهــل الطالــب العجمــي بالثقافــة العربيــة
«ذلــك أن أيــة محاولــة لفهــم النــص األديب وإدراك
بالغتــه دون الوقــوف عــى الثقافــة العربيــة اإلســامية
هــي محاولــة فاشــلة» ،6ومــن منــاذج ذلــك يف الثقافــة
العربيــة :طويــل النجــاد رفيــع العامد-رفقــا بالقواريــر-
إياكم وخرضاء الدمن ،فيستحيل عىل الطالب إدراك
بالغــة تلــك الظواهــر دون الوقــوف عــى معينهــا العــريب
األصيــل ،والــذي يختلــف -حتام-عــن لغتــه األم.
وال زال املتصــدون للــدرس البالغــي يضعــون جــل
اهتاممهــم يف الجا نــب التنظــري متنا ســن الغا يــة
األثرية من تدريس البالغة وهي تنمية مواهب الطالب
األدبية وإرهاف حسهم الفني وتنمية الذائقة الشعورية
لديهم ،فأضحى عرض الظواهر البالغية يف جله ينحى
نحــو التنظــر ال التطبيــق إال مــا نــدر مــن الكتــب ،فوجــد
الطالــب العجمــي نفســه يســتظهر قواعــد بالغيــة كتلــك
النحويــة والرصفيــة التــي اســتظهرها ،وهــي إن أفادتــه
يف كليهــا فلــن تفيدهألبتــة يف علــم يقــوم جلــه عــى
اإلحســاس بجــال اللغــة وطاقاتهــا التأثرييــة واإلقناعيــة.
ُ
 – ٢.٣ثانيا ما يعود إىل المدرس وما يستخدم من
طرق التدريس والوسائل التعليمية.
ا ملــدرس هــو حجــر الزاو يــة يف عمليــة تدر يــس
البالغة ،ويقع عليه العبء األكرب يف تحبيب الطالب
للبالغــة أو نفورهــم منهــا ،ويرتكــز غا لــب صعو بــات
تعلــم البالغــة لغــر الناطقــن عــى املــدرس وطريقــة
6
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تدريســه وا ســتخدامه الوســائل املســاعدة لتحقيــق
عمليــة التدريــس أهدافهــا املنشــودة ،وقدميــا قيــل إن
املــدرس الناجــح ينجــح املنهــج الفاشــل والعكــس.
ولعــل غا لــب طــرق التدر يــس التــي تقــوم عــى
اإللقــاء ال تحقــق غاياتهــا ،وذلــك يف تدريــس البالغــة
ألــزم ،ويكــون األمــر أشــد إلزامــا إن تعلــق األمــر بتدريــس
غــر الناطقــن ،إذ يكــون عــرض الــدرس ممــا ورتيبــا
للطــاب ،فــا توجــد األنشــطة الحواريــة التــي تــري
تعلــم الطالــب العجمــي وتنمــي فهمــه لبالغــة الرتاكيــب
وجــال األســاليب ،وتعطيــه القــدرة عــى اســتخدام
الرتاكيــب القويــة الرصينــة املســتهدفة مــن درس كل
ظاهــرة بالغيــة ،كــا أن غيــاب دليــل املعلــم يف تنــاول
ظواهر البالغة جانب من تلك الصعوبات حيث يفتقر
املــدرس إىل طــرق إثــراء الــدرس وتحفيــز الطــاب نحــو
الفهــم واالســتيعاب والتطبيــق ،ورمبــا يف حقــل تعليــم
غــر الناطقــن يُفتقــر إىل املتخصصــن أكادمييــا يف
تعليــم البالغــة لتلــك الفئــة خاصــة مــا ينطــوي عليــه
عدم فهم لطبيعة الدارس العجمي الذي يجعل درس
البالغــة مــن الصعوبــة مبــكان.
ويرتبــط با ملــدرس طــرق التدر يــس وا ســتخدام
الوســائل التعليميــة يف عــرض الــدرس البالغــي ،إذ
تعــرض البالغــة بالطريقــة ذاتهــا التــي تعــرض بهــا قواعــد
النحــو ،إضافــة إىل اإلرساف يف عــرض املصطلحــات
والتقســيامت والتفريعــات التــي تنــوء بــه الظا هــرة
البالغيــة ،كــا أن الحــرص عــى إيعــاب الطالــب يلجــئ
املــدرس إىل األمثلــة املصنوعــة واملجتــزأة وصبهــا
أمامــه يف جــداول دقيقــة تــودي حتــا بأدائيــة الظاهــرة
البالغيــة وأثرهــا وقيمتهــا ،وإن كنــا ننــادي بكــون ذلــك
أحــد خطــوات ا ســتيعاب ا لــدرس البالغــي ولكــن ال
تكــون هــي الغايــة التــي يقــف عندهــا حــدود الظاهــرة
البالغيــة ،وتظــل طبيعــة الــدارس العجمــي يف ســبيل
إتقــان فهــم الظاهــرة البالغيــة يف حاجــة إىل اســتخدام
وسائل تعليمية مبتكرة بعيدا عن الصورة الرتيبة اململة

التــي يعــرض فيهــا الــدرس البالغــي مــن طــرف واحــد هــو
املــدرس.
 – ٣.٣ثالثا ما يعود إىل التقويم
لعل غالب أساليب التقويم يف الدرس البالغي-
عموما-تهــدف إىل قيــاس مــدى اســتيعاب الطالــب
وفهمــه للظاهــرة البالغيــة ،كــا ينحــو بعضهــا إىل قيــاس
مــدى قــدرة الطالــب عــى تحليــل الظاهــرة البالغيــة إىل
عنارصهــا األوليــة وطريقــة نســجها ،األمــر الــذي أغفلــت
معــه املهــارات العليــا كالرتكيــب والتقويــم وإبــداء الــرأي
وعقــد املقارنــات التــي تنمــى معهــا الذائقــة األدبيــة،
وبــدا األمــر منحــرا يف أســئلة الحفــظ واالســتظهار،
إن التقويــم الــذي يســتتبع الــدرس البالغــي يجــب أن
يشــمل قيــاس كامــل املســتويات املعرفيــة والتحليليــة
والذوقيــة التــي هــي الغايــة األثــرة مــن تعلــم البالغــة،
ورمبــا العائــق يف ذلــك هــو طبيعــة اللغــة العربيــة التــي
تنحو إىل املجاز وســعة املعاين والفروق الدقيقة بني
األلفــاظ التــي تتشــابه معانيهــا.
 – ٣.٤رابعا ما يعود إىل الطالب:
ليــس الطا لــب العجمــي مبنــأى عــن كونــه أحــد
صعو بــات تلقــي ا لــدرس البالغــي حيــث الســلبية
املقيتــة التــي تنعــدم فيهــا املشــاركة مــع املــدرس،
وعدم وجود الحافز الذي يشعل الرغبة بداخلة لتعلم
البالغــة ،ورمبــا باعــث ذلــك لديــه إحساســه الكامــن
بصعوبــة اللغــة العربيــة حــن يجهــد نفســه يف البحــث
عــن الكلمــة باملعجــم اللغــوي ويجــد املعنــى مختلفــا
متامــا ،ورمبــا تعــود الصعوبــات إىل دراســة الطالــب مــن
كتــب مختــرة جــدا تحفــزه نحــو الحفــظ واالســتظهار،
وهــي كتــب مخلــة ال تحقــق الغايــة املرجــوة مــن درس
البالغــة ،وقــد يكــون النفــور عائــدا إىل عــدم اهتــام
املنهــج مبيولــه ومشــكالته الفكريــة.
ولعــل أي عــرض للظاهــرة البالغيــة يجــب أن يراعــي
تلك الصعوبات ويحاول االقرتاب من حلها ،إن مل تكن
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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جميعها فأغلبها حتى نرى إقباال من الدارس العجمي
عىل درس البالغة واســتيعابها والتمتع بروائع أســاليبها
وجميل تراكيبها ،والتأثر ملقتضاها ،ومعرفة الغاية من
مجــيء الرتاكيــب عــى تلــك الشــاكلة ،ولعــل ذلــك مــا
تطمــح لــه الدراســة.

المشــاعرالوجدانية لــدى العــريب عــى وجــه العمــوم،
وللناطــق بلغــة أخــرى عــى وجــه الخصــوص“ ،فالبالغــة
تعمــل عــى إكســاب الطا لــب ا لــذوق ،وتحد يــد
األســباب ،ومتييــز األرسار ،وإال فاالبتعــاد عــن البالغــة
يؤدي إىل فقدان الطبع األديب ،وهذا بدوره يؤدي إىل
حرمــان املتعلــم مــن جنــي مثــار البالغــة وأهمهــا االرتقــاء
مبلــكات الطلبــة النقديــة والتذوقيــة ،والعجــز عــن صنــع
كالم بليــغ” ،8ويف ذلــك الصــدد يرصــد أحــد الدارســن
املختصــن أثــر هــذه الدراســات البالغيــة لتلــك الفئــة،
فيذكــر أن»الطــاب الناطقــن بغــر العربيــة الذ يــن
واصلوا الدراسات العليا ثم التخصص والعاملية بكلية
اللغة العربية بالقاهرة كان لهم دور عظيم يف الكشف
عــن بالغــة القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة املطهــرة بــل
إن لهــم جهــودا عظيمــة يف تحقيــق الــراث البالغــي”.9

يف دراســته لفــروع اللغــة العربيــة مــن أدب ونحــو ورصف
وتفســر وعقيــدة وغريهــا مــن علــوم اللغــة العربيــة هــو
تنمية معجمه اللغوي وإثراؤه باملفردات واملصطلحات
الجديــدة التــي تتنــاول علــوم العربيــة التــي يدرســها.
ثانيا :التعرف عىل الثقافة العربية األصيلة والنهل
مــن معينهــا الصــايف ،ويبقــى القــرآن الكريــم والحديــث
الرشيــف هــا العــاد يف التعــرف عــى تلــك الثقافــة
التــي أثــرت الحضــارة البرشية،فالــدارس األجنبـ ّـي ال
ميكــن»أن يفهــم اللغــة العربيّــة فهـ ًـا دقي ًقــا مبعــزل عــن
املختصــة بهــا”  ،7ولعــل التعــرف
املفاهيــم الثقاف ّيــة
ّ
عــى البالغــة وطرائــق حســنها وعظيــم أثرهــا وجــال
سبكها وحبكها ،يتيح للطالب العجمي معرفة اإلعجاز
القرآين والنبوي وطرائق نظمهام وتفوقهام عىل غريهام
مــا نظمتــه العــرب قدميــا أو حديثــا.

«فالبالغــة هــي العلــم الــذي يــزود الطالــب مبعرفــة
الوســائل التــي يســتعني بهــا األد يــب يف تعبــره،
ويساعده عىل تذوق العمل األديب ،وينتجه إذا توافرت
بــه القــدرة الفنيــة»  ،10فالطا لــب العجمــي املتميــز
يســتطيع-من طر يــق البالغــة-إذا توفــرت لــه امللكــة
األدبيــة عــاوة عــى حفــظ نتــف ثريــة مــن الــراث العــريب
الخصيــب أن ينتــج أدبــا خصبــا ذو تأثــر ناجــع نظــرا ملــا
تتيــح لــه البالغــة مــن فــرص املقارنــة بــن األســاليب
واختيــار أجودهــا ومــا هــو حــري بالتعبــر عــن فكرتــه.

ين
الناطق�
لغ�
 – ٤غايات تدريس البالغة ي
إن غايــات تدريــس البالغــة لغــر الناطقــن ال تقــف
عنــد حــدود مــا يرومــه أصحــاب اللســان العــريب ،فمــن
طر يــق البالغــة تســتطيع نقــل قيــا وثقا فــة وحضــارة
أدهشــت العــامل مبــا قدمتــه للبرشيــة ،وعــى ذلــك
ميكــن حــر تدريــس البالغــة العربيــة لغــر الناطقــن
يف تلكــم الغايــات:
أوال :تنميــة المعجــم اللغــوي للطالــب بالمفــردات
والمصطلحات :تظل الغاية الرئيسة للطالب العجمي

يز
للمتم� يــن منهــم
رابعــا :تنميــة القــدرة األدبيــة
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طرا ئــق تدر يــس األدب والبالغــة والتعبــر بــن التنظــر
والتطبيق :د .سعاد عبد الكريم الوائيل ص-48دار الرشوق
للنــر والتوزيع-عــان-األردن-ط(2004- )1م.

9

األســاليب البالغيــة الالزمــة لطــاب املســتوى املتقــدم مــن
الناطقــن بغــر العربيــة .الواقــع واملأمــول :الــراء صفــوان
عبــد الغني-حوليــة كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة األزهــر –فــرع
القاهــرة

10

طرا ئــق تدر يــس األدب والبالغــة والتعبــر بــن التنظــر
والتطبيــق :د .ســعاد عبــد الكر يــم الوا ئــي ص 47

ثالثا  :تنميــة مهــارة التــذوق اللغــوي ،وتثقيــف
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األســس املعجم ّيــة والثقافيــة لتعليــم اللغــة العرب ّيــة لغــر
الناطقني بها:رشدي أحمد طعيمةص 34جامعة أم القرى،
مكــة املكرمــة1982 ،م.
نلا ريغل ةيبرعلا ةغالبلا لوانت يف ةيؤر-ةيغالبلا ةرهاظلا ضرع

غ
ي ن
 –٥واقع التأليف
الناطق�
لغ�
البال� ي
ي

عــى الرغــم مــن أهميــة تدريــس البالغــة لغــر الناطقــن
ملا عرضنا قبل ،فإن السالسل التعليمية الشهرية يف
ذلــك املجــال مل تهتــم بعلــم البالغــة كاهتاممهــا بعلمي
النحــو وا لــرف وكذلــك األدب إال مــن سلســلتني
شــهريتني صــدرا يف فــرة متقاربــة هــا:
 تعليم العربية للناطقني بغريها (الكتاب األسايس– جامعة أم القرى) 1994م ،طبعته الثالثة 2008م.
 سلســلة تعليــم اللغــة العربيــة (جامعــة اإلمــاممحمــد بــن ســعود) 1994م ،طبعتــه الثالثــة 2004م.
أوال :تعليــم العربيــة للناطقـ ي ن
بغ�هــا (الكتــاب
ـ� ي
ـاس – جامعــة أم القــرى)
األسـ ي

قدمــت موضوعــات البالغــة يف الجزأيــن الخامــس
والســادس ،يف الجــزء الخامــس 11خــال ( 81صفحــة)
قــدم علــم املعــاين عــاوة عــى تعر يــف الفصا حــة
والبالغــة ،وقــد أســهب قليــا يف عــرض بعــض ظواهــره
كاألســاليب اإلنشــائية ،ومنهــج العــرض يقــوم عــى
الطريقــة االســتنباطية حيــث يبــدأ باألمثلــة وإن وضــح
فيها استخدام اآليات القرآنية بكرثة ،ثم تحليلها بصورة
مبســطة ،وأخــرا اســتخالص القاعــدة والنــص عليهــا،
ثــم تذييــل الــدرس ببعــض التدريبــات املحلولــة ،ويلمــح
االقتصــاد املخــل يف التدريبــات حيــث تتضمــن منطــا
واحــدا مــن التدريبــات أو ثالثــة عــى األكــر.
ويف الجــزء الســادس 12خــال ( 116صفحــة) قــدم
علمي البيان والبديع ،وبدء فيه بالحقيقة واملجاز عىل
غري العادة ثم التشبيه فاالستعارة فالكناية ثم أهم ظواهر
علــم البديــع ،وأخــرا تدريبــات عامــة عــى علمــي البيــان
والبديــع مــن خــال قطــع أدبيــة ثريــة وتدريبــات متنوعــة.
11

ينظــر الكتــاب األســايس – جامعــة أم القرى-الجــزء الخامــس
ص520-439
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ينظر الكتاب األسايس – جامعة أم القرى-الجزء السادس
ص427-345

ثانيــا :سلســلة تعليــم اللغــة العربيــة (جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود)

قدمــت موضوعــات البالغــة يف كتــاب منفصــل
يحمــل اســم «البالغــة والنقــد» ضمــن أحــد عــر كتابــا
آخــر للمســتوى الرابــع ،والكتــاب يقــع متنــه يف 200
صفحــة تقريبــا تتضمــن حوا شــيه معجــم الكلــات
واملصطلحــات الجد يــدة والتعريــف بهــا ،وذكــر يف
مقدمتــه أن الكتــاب يتضمــن  250كلمــة جديــدة ،عــاوة
عــى  65مصطلحــا بالغيــا ،وتقــوم عــرض مــادة الكتــاب
عــى «الطريقــة االســتنباطية حيــث عــرض النــص أو
النــاذج التــي ســتقدم مــن خاللهــا الظاهــرة البالغيــة
ثــم رشح املفــردات الصعبــة والعبــارات الغامضــة ،ثــم
اإليضــاح ويتضمــن دراســة النــاذج األدبيــة واملوازنــة
بينها ،وأخريا استخالص املعلومات التي تساعد عىل
13
اســتنباط القاعــدة وتركيزهــا وتوضيحهــا»
وموضوعــات البالغــة تقــدم خــال ( )15وحــدة كل
منهــا متثــل أحــد الــدروس بــدأت بتعريــف مصطلحــات
علــم البالغــة ثــم علــم املعــاين فالبديــع وأخــرا البيــان،
أمــا التدريبــات فاقتــرت عــى مثانيــة أمنــاط نهايــة كل
وحــدة منهــا :أجــب عــن األســئلة ،وأكمــل ،وصــل ،وبــن
اللون البالغي ،وضع الكلامت يف جملة ،وأخريا إنتاج
الظاهــرة البالغيــة (مثــل هــات جملــة خربيــة للتحــر ،أو
أســلوب اســتفهام للتمنــي)..
ويالحظ عىل السلسلتني ما ييل:
حرصــت السلســلتان عــى تنــاول أ بــرز ظوا هــر
البالغــة ،وبالطريقــة ذاتهــا ،وإن ظهــر اعتــاد كتــاب
اإلمــام عــى بعــض آيــات القــرآن.
املوضوعــات التــي انفــرد بهــا كتــاب اإلمــام خمــس
موضوعــات حقهــا أن تــدرس يف مجــال النقــد ،وهــذه
املوضوعــات الخمســة هي:الرسقــات األدبية،الجديــد
13

ينظر مقدمة سلسلة تعليم العربية-البالغة والنقد(بترصف)
ص-13ط(1994- )1م
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والقديم،العمــق والضحالة،الطبــع والصنعة،الرتابــط
والتفــكك.
أغفلــت السلســتان موضوعــات هامــة معينــة عــى
فهــم كتــاب اللــه مثــل االلتفــات واالســتعارة التمثيليــة
وبراعــة االســتهالل.
تــم تنــاول البديــع كوحدتــن منفصلتــن تناولــت
كثــر مــن ظواهــره يف كتــاب اإلمــام ،بينــا عرضت أربعة
ظواهــر فقــط يف كتــاب أم القــرى.
التدريبــات يف نســخة اإلمــام متنو عــة وتقيــس
أكــر مــن مهــارة ،بينــا يف أم القــرى فمقتضبــة جــدا
ومحــدودة.

 –٦ت
مق�ح بأسس عرض الظاهرة
ي ن
الناطق�
لغ�
البالغية ي

إن الواقــع الحــايل الــذي يعيشــه مجــال تأليــف البالغــة
لغري الناطقني يفرض عىل الدارسني يف ذلك الحقل
البكروضع رؤية متكاملة لكيفية تناول الظاهرة البالغية،
وتنميــة الجوانــب اإليجابيــة فيــا ألــف قبــل ومعالجــة
القصــور ا لــذي تب ـ ّد ى بعــد الثــورة الهائلــة يف هــذا
املجــال ،عــاوة عــى ربــط الــدارس العجمــي باملعــن
الصــايف للثقافــة اإلســامية ويف أعــى هرمهــا القــرآن
الكريم والسنة املطهرة ،وميكن تناول الظاهرة البالغية
يف عرضهــا املقــرح عــى النحــو التــايل:
 – ٦.١استهداف القيم ت
ال�بوية وجعلها محور
تناول الظاهرة.

ينبغــي أن تنطلــق دراســة الظاهــرة البالغيــة مــن قيــم
تربويــة محــددة ســلفا ،وعليهــا يقــام الــدرس ســواء يف
مناذجــه املصنوعــة أو الفنيــة الرثيــة ســواء كانــت آيــة
قرآنيــة أو حديــث رشيــف أو مجموعــة شــعرية محبكــة
لفظــا ومعنــى أو قطعــة أدبيــة نرثيــة ،ومــن ثــم يتحتــم عــى
دارس الظاهــرة بعــد جمــع مناذجــه البالغيــة املتنوعــة
أن يتبنــى مــن خاللهــا بعــض القيــم الرتبويــة التــي تــري
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تعلــم الطالــب العجمــي ويكــون عامدهــا اآليــات القرآنيــة
الوجيزة التي تتضمن تلك القيم ،أو األحاديث الرشيفة
القصــرة ذات املعــاين البســيطة واملتكاملــة ،فقــد
أظهرت “اإلحصاءات املتع ّددة أ ّن  %86من األسباب
الرئيسة الكامنة وراء إقبال غري الناطقني بالعربية رهني
بالرغبــة يف تعلّــم لغــة القــرآن ،وتحصيــل معرفــة كافيــة
بعلــوم الرشيعــة اإلســامية ،وهــذا يقتــي االســتفادة
مــن القــرآن الكريــم ،وجهــود علامئــه يف تعليــم العربيــة
للناطقــن بغريهــا ،والتــز ّود بالثقافــة الالزمــة لذلــك،
وهــي مســألة ال تقـ ّـل أه ّم ّيــة عــن تعليــم املهــارة ،إن مل
تَ ُفقْها ،”14وعىل ذلك يجب أن يرتبط الدرس البالغي
بحاجــات الطــاب وتطلعاتهــم.
واألمــر يبــدو يف غايــة الصعوبــة ،إذ إن جمــع النــاذج
البالغية العالية التي تتضمن قيام تربوية محددة لعرض
ظاهرة بالغية –أيضا-محددة يحتاج جهدا كبريا ،ولكنه
يحقق الغاية التي من أجلها تدرس البالغة ،ويغرس يف
نفس الطالب القيم الرتبوية التي من أجلها طلب تعلم
اللغــة العربيــة ،كــا أنــه ميكــن أيضــا التعريــف بالثقافــة
أجنبي
أي دارس
العربية الخالصة “فمن الصعب عىل ّ
ّ
فهم دقيقًا مبعزل عن املفاهيم
أن يفهم اللغة العرب ّية ً
املختصة بها”.15
الثقافيّة
ّ
 – ٦.٢تأكيد مستهدفات الدرس ،وتحديد طرق
التدريس.
ال ينبغي أن تخلو كتب غري الناطقني عىل اختالف
مشــاربها مــن مســتهدفات الــدرس الرتبويــة ،ذلــك أنهــا
امليــزان الفاصــل فيــا يتضمنــه العــرض ،إذ تظــل كل
14

 التوظيــف التقنــي للقــرآن الكريــم يف تعليــم اللغــة العربيــةللناطقــن بغريهــا :محمــد عبــد الفتــاح الخطيــب ومحمــد
عبــد اللطيــف رجــب ،ص ،2نــدوة القــرآن الكريــم والتقنيــات
املعــارصة.
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األســس املعجم ّيــة والثقافيــة لتعليــم اللغــة العرب ّيــة لغــر
الناطقــن بها:رشــدي أحمــد طعيمــة ص-34جامعــة أم
القــرى ،مكــة املكرمــة1982 ،م.

حركات العرض وسكناته تصب يف تلكم املستهدفات
عىل اختالفها سواء كانت معرفية أو وجدانية أو مهارية،
إنهــا الغايــة مــن التدريــس ،ويجــب أن تكــون واضحــة
وواقعيــة تراعــي ظــروف الــدارس وحاجاتــه ،وإن كان ذلــك
يف مختلف كتب الناطقني فإنه أوىل مراما يف تدريس
البالغــة نظــرا لطبيعــة كل مــن املــادة واملتعلــم.
كذلــك ينبغــي اقــراح طــرق التدريــس والوســائل
التعليمية وإثبات يف الهامش غاية كل وسيلة ،وسبب
اقــراح الطريقــة التدريســية ،واألمــر يف ذلــك كلــه غايتــه
تســهيل العــرض عــى املــدرس ،فأنــا أعيــش يف قطــر
تفتقر كتبه التعليمية إىل توضيح األهداف من الدرس
عالوة عىل أن الذي يقوم بالتدريس أساتذة محليون،
وأجــد التخبــط الكبــر يف اســتخالص األســتاذ املحــي
لألهــداف الرتبويــة املبتغــاة مــن الــدرس عــاوة عــى
طــرق التدريــس املمكنــة لــه والوســائل املعينــة لتحقيــق
مســتهدفاته ،ومن ثم فإن تحديد مســتهدفات الدرس
الرتبويــة ،واقــراح طــرق التدريــس املناســبة عــاوة عــى
الوســائل التعليميــة يســهل كثــرا عــى كال الطرفــن
املعلــم واملتعلــم تدريــس الظاهــر البالغيــة وبخاصــة
إذا كان ليــس عربيــا.
 – ٦.٣مفتاح العرض وعقد المقارنات.
إن عــرض الظاهــرة البالغيــة يف حاجــة إىل مفتتــح
شــامل وجــذاب يكــون توطئــة للظاهــرة املســتهدفة،
ويراعــى يف هــذا املفتــاح الشــمول واالختصــار قــدر
اإلمــكان ،وبألفــاظ شــائعة 16ضمــن قامــوس الطالــب
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 §اقــرح أحــد الباحثــن تقديــم «قوائــم املفــردات الشــائعةالتي تتحكم يف املفردات املقدمة لهم من حيث الشيوع
والفصاحــة والوضــوح والتكامــل واالقتصــاد والحاجــة املاســة
إىل الكلمــة» دراســة البالغــة العربيــة يف ضــوء النــص األديب
للناطقــن بغــر العربيــة :د.عبداللــه أحمــد العطــاس ص
.785

العجمي-مــا أمكن-17بعيــدا عــن ألفــاظ القدمــاء ،ثــم
يأتيــدور مفتتــح الظاهــرة عــن طريــق شــواهد مصنوعــة
مــا هــو قريــب عــى ذهنــه ،ويتــم مــن خاللهــا املقارنــة
بــن جملتــن أحدهــا مبــارشة واألخــرى تحمــل الظاهــرة
طي الدراسة ،ثم يرتك الطالب نفسه يبدي اآلراء حول
أيهــا األفضــل وملــاذا مــن وجهــة نظــره ،ولعــل يف ذلــك
إثارة ذهنية وعصف ذهني للطالب للوقوف عىل كنه
الظاهــرة البالغيــة ،وتتيــح لهالدخــول يف الــدرس.
ي:
مثال:يف درس الكناية-قَا ِر ْن ِ
ف امل َ ْع َنى بَ ْ َ
ـب
ت َس ِعي ًدا نَا ِد ًماَ - .رأَ يْـ ُ
َرأَيْ ُ
ـت َس ـ ِعي ًد ا يُ َقلِّـ ُ
ـرةً.
كَ َّف ْي ـ ِه َحـ ْ َ

 – ٦.٤فلسفة اختيار الشواهد البالغية.
إن طبيعــة الطالــب العجمــي يف تناولــه للثقافــة
العربيــة متثــل عبئــا كبــرا يف كيفيــة عــرض تلــك الثقافــة
ملــا لهــا مــن خصائــص ومثــل وقيــم وعــادات تتبايــن
تباينــا ملحوظــا ملــا يعايشــه هــذا الطالــب ،ويكــون األمــر
أكــر صعوبــة إذا تعلــق بدراســة البالغــة العربيــة ،حيــث
اختــاف اللغــة يف طبيعتهــا وتراكيبهــا وقواعد هــا،
وعــى ذلــك يكــون حــري التدقيــق يف اختيــار الشــواهد
البالغيــة ،وتعــد الشــواهد البالغيــة املختــارة لدراســة
الظا هــرة هــي عصــب ا لــدرس والتــي يكمــن خاللهــا
فلسفة العرض حيث تأكيد القيم الرتبوية املستهدفة
ورشح الظاهــرة وتحليلهــا وبســطها ،وتكــون مــن خــال
 3:5شــواهد بالغيــة متدرجــة ويراعــى يف اختيارهــا مــا
يــي:
17

ميكــن اســتخدام الهوامــش يف توضيــح بعــض األلفــاظالبعيــدة عــن ا ســتخدامات الطا لــب مبــا يعلمــه.
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1أن يرتبــط بعضهــا ببيئــة الطا لــب ،وأن تكــون
مصنوعــة ليســهل عليــه فهــم الظاهــرة البالغيــة،
وا ســتخدامها يف أحاديثــه اليوميــة.
2أن تتسم بسهولة اللفظ ووضوح املعنى.
3أن تكون غري مجتزأة قدر اإلمكان.
4أن تكــون مــن النــاذج العاليــة كالقــرآن الكريــم
والحديــثالرشيــفواألقــوالاملأثــورةنــراأوشــعرا.
5تجنــب الشــواهد املتواتــرة يف كتــب البالغــة،
والتــي تتميــز بالصعوبــة ،أو ال تتضمــن محتــوى
معرفيــا أو تربويــا يفيــد الطالــب.
6أن تتضمن ملحات تربوية ترتقي بالطالب معرفيا
وخلقيا.

)1

)2
)3
)4
)5

)6

 – ٦.٥الوسائل المعينة للفهم:
تلعب الصورة دورا فعاال يف مؤلفات غري الناطقني
“فهي الرابطة بني املكون اللفظي واملعجم ومتصوره،
كــا تســاعد املعلــم بشــكل فعــال عــى ربــط املتعلــم
بعاملــه الــذي خــره وبالتــايل تحصــل املعرفــة اللغويــة
وتكتســب املهــارة اللغويــة” ،18فوظيفــة الصــورة فعالــة
يف إثــارة انتبــاه الــدارس لريبــط بــن الصــورة والنمــوذج
البالغــي املقــدم لــه ،كــا أن أهميتهــا-يف نظــر فــرث-
تكمن يف أنها”تقدم الحقائق العلمية يف صورة برصية
19
وتعــن بشــكل فعــال عــى التفكــر االســتنتاجي”
وعــاوة عــى كــون الصــور مصــدر جــذب انتبــاه
املتعلــم فــإن الفوائــد املتمثلــة يف االســتعانة بالصــورة
يف الكتــاب التعليمــي أرجعهــا أحــد الباحثــن 20إىل
18

علــم اللغــة النفســي:عبــد املجيــد ســيد أحمــد منصــورص-46
دار العلــوم للكتــاب ،دمشــق ،ســورية1989-م.

19

السابق ص10

20

فاعلية الصور امللونة يف تنمية املهارة اللغوية لدى الطفل
د.عبــد اللطيــف حنــي ص-208-207مجلــة الدرا ســات
والبحــوث االجتامعية-جامعــة الشــهيد حمــة لخرض-الــوادي
العــدد 31/31ديســمرب.2015
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نلا ريغل ةيبرعلا ةغالبلا لوانت يف ةيؤر-ةيغالبلا ةرهاظلا ضرع

أنهــا وســيلة لتقويــة التحصيــل والحفــظ اللغــوي ،وتنميــة
الــذوق الفنــي ،كــا أنهــا وســيلة ناجعــة يف يــد املعلــم
عالوة عىل أنها تزيل الفروق الفردية بني الطالب “فهم
يشــاهدون الصــورة نفســها وباأللــوان نفســها ويطلــب
منهــم املطلــوب نفســه ،فلغــة الصــورة يفهمهــا الجميــع
فهــا متقاربــا”.21
والوســائل املعينــة عــى الفهــم ميكــن حرصهــا
يف عــدة وســائل كالصــور التوضيحيــة املعــرة التــي
تصا حــب النــاذج البالغيــةيف الكتــاب ،واألشــكال
املتباينــة املصاحبــة لعــرض الظاهــرة ،حيــث إن كل
شــكل يرســخ يف ذهــن الطالــب هدفــا محــددا ،ثــم يــأيت
دور الخرائط الذهنية التي ميكن من خاللها تتبع مسار
الظاهرة البالغية كأنواعها أو أركانها أو أغراضها البالغية
وبنــاذج مبســطة إن أمكــن وتثبيــت مــا ميكــن تثبيتــه مــن
عــرض الظاهــرة.
وال يجــب اللهــاث مطلقــا عــى تضمــن الصــورة ،بــل
إن وجودهــا يكــون رضوريــا يف تلكــم األمثلــة والنــاذج
التــي ال يتــم الفهــم إال بهــا إذ الزالــت للثقافــة العربيــة
خصوصيــة واضحــة تختلــف حتــا عــن البيئــة التــي
يعيشــها الطــاب ،ليكــون اســتخدام الصــورة بــن بــن
وحني تدعو الرضورة إىل ذلك ،فال تكون قلة مخلة وال
كــرة مملــة ،واألمــر يف ذلــك يعــود إىل تحبيــب البالغــة
إىل الطالــب بــدال مــن ذلــك العــرض الجــاف الــذي
دأبــت عليــه الكتــب املتخصصــة لغــر الناطقني ،ولعل
املرء يتعجب من الوفرة الهائلة للصور يف كتب تعليم
املبتدئــن بينــا تنعــدم ألبتــة يف كتــب التخصــص
كاألدب والنحــو والــرف والبالغــة.
كــا تبقــى الصــورة النهائيــة للكتــاب وإخراجــه الفنــي
املتميز إحدى وسائل جذب الطالب العجمي”وليس
يل فحســب،
يعنــي اإلخــراج مــا اتّصــل بالجانــب الشــك ّ
ـي أيضً ــا؛
بــل يشــتمل عــى االهتــام بالجانــب النفـ ّ
21

-السابق :ص209

فالطلبــة يرغبــون عــن قــراءة نصــوص الكتــاب التي تفتقد
القيمــة الفنيّــة ،كــا أنهــم يقبلــون عــى النصــوص التــي
تتمتّــع باإلخــراج الفنــي الراقــي”.22
 – ٦.٦النماذج المحلولة.
يحتاج الطالب العجمي إىل مناذج تحليلية إضافية
تتذيــل الــدرس لتثبيــت الظاهــرة البالغيــة املدروســة،
وتكــون هــذه النــاذج التحليليةمــن  3:5منــاذج تســتقي
معينهــا مــن النــاذج البالغيــة العاليــة وبخاصــة القــرآن
الكريــم والســنة النبويــة ،وتتســم بقــدر مناســب مــن
التحليل البالغي الذي يقرتب من أثر الظاهرة البالغية
الفنــي ،ويكــون ذلــك «بواســطة املناقشــة التفصيليــة
لعنارصهــا األوليــة» 23ليتعــود الطالــب العجمــي تــذوق
النــاذج البالغيــة الرثيــة ،وتســر تلــك النــاذج يف إطــار
القيــم الرتبويــة املتبنــاة قــدر اإلمــكان.
 – ٦.٧ربط الظاهرة البالغية بالنصوص األدبية.
اختلــف الدارســون كثــرا حــول الطريقــة التــي يعــرض
24
بهــا ا لــدرس البالغــي ســواء بالطريقــة االســتقرائية
أو االســتنباطية أو العصــف الذهنــي ،ولكنهــم اتفقــوا
عــى أن األمــر يعــود إىل املعلــم وقدرتــه عــى ترســيخ
الظا هــرة البالغيــة يف نفــس الطا لــب مهــا كا نــت
22

ـدريس يف تعليــم اللغــة العربيّــة للناطقــن
الكتــاب ا ملـ
ّ
خاصــة
باملاليز يّــة يف ماليز يــا :محاولــة يف بنــاء معا يــر
ّ
النتقــاء النصــوص (رســالة دكتوراه):رحمــت بــن عبــد اللــه بــن
موداص 140وما بعدها .إرشاف أ.د .فيصل إبراهيم صفا،
جامعــة الريمــوك2001 ،م 1421-هــ.

23

البالغــة املفــرى عليهــا بــن األصالــة والتبعيــة :د .فضــل
حســن عبــاس ص 75

24

رأت د .ســعاد الوا ئــي ص49أن «الطريقــة القيا ســية
(االســتداللية) تجعــل مــن البالغــة درســا نحويــا يهــدف إىل
حفظ القواعد وتطبيقها ،ويكون فيها االنتقال من العام إىل
الخــاص ،يتعــود فيهــا الطالــب املحــاكاة العميــاء ،وتنعــدم
لديــه روح االبتــكار وإبــداء الــرأي بجــرأة ورصاحــة.

الطريقــة التدريســية املتبعــة ،كــا ثــار جــدل كبــر حــول
طريقــة ربــط الــدرس البالغــي بالنــص األديب أو انفصالــه
عنــه ،ولــكل فريــق أدلتــه وبراهينــه ،25فقــد رأى البعــض
أن ربــط تدريــس البالغــة بالنــص األديب “معــن عــى
اســتيعاب األغــراض مــن تدريــس األدب”26كــا «أنهــا
«مفــرة وموضحــة لــه»  27عــاوة عــى أن غايتاهــا
واحــدة وهــي تــذوق النصــوص األدبيــة الرفيعــة «وإدراك
مــدى قــدرة األد يــب عــى صيا غــة أفــكاره الجميلــة
بعبارات موحية» ،28بينام يرى آخرون «رضورة استقالل
البالغة يف كتاب خاص بعيدا عن األدب» ،29والواقع
أن كال الفريقــن يــدور يف فلــك عــدم اجتــزاء النصــوص
ا لــذي يحــول دون كشــف أدائيــة الظا هــرة البالغيــة
وبعدها الجاميل والتأثريي ،لذا رمبا يف حالة الدراس
العجمي نجد أن تأكيد الظاهرة البالغية يف األحاديث
النبويــة املقتضبــة واآليــات القرآنيــة الســهلة املعــاين أو
الصــور الشــعرية الكاملــة يف بيــت أو بيتــن هــو الحــل
األمثــل لطبيعــة ذلــك الــدارس ،وذلــك لعــدة أمــور:
 - ١تأكيد القيم الرتبوية املتبناة والتي يبنى عليها الدرس.
 - ٢ترسيخالقيم العربية وتعميق الهوية اإلسالمية.
 - 3الخروج من مثلبة النصوص املجتزأة.
 - 4التعرف عىل اإلعجاز البالغي قرآنا وحديثا.
25

ينظــر طرائــق تدريــس األدب والبالغــة والتعبــر بــن التنظــر
والتطبيــق :د .ســعاد عبــد الكريــم الوائــي ص51-48

26

أســاليب تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة وآدابهــا :د .عبــد
الفتــاح حســن البجــة ص ،449دار الكتــاب الجامعــي،
اإلمــارات ،ط(2001 ،)1م ،.وينظــر العطــاس ص.802

27

تدريــس فنــون البالغــة :د .أحمــد مدكــور ص-199مطبعــة
الفالح-الكو يــت

28

تدريس فنون اللغة العربية :د .عيل أحمد مدكور ص،182
دار الفكــر العــريب ،القاهــرة ،ط(2002 ،)3م.

29

املرشــد الفنــي لتدريــس اللغــة العربيــة :د .فيصــل حــي
طحيمر العيل ص ،247دار الثقافة للنرش والتوزيع ،األردن،
ط(1998 ،)1م.
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 – ٦.٨فلسفة وضع التدريبات.
إن دارس البالغــة عمومــا يحتــاج إىل وفــرة هائلــة مــن
التدريبــات املتنوعــة التــي مــن شــأنها ترســيخ الظاهــرة
البالغيــة املدروســة ،ويكــون األمــر أكــر إلحاحــا للطالــب
العجمــي ،كــا أن فلســفة وضــع التدريبــات يجــب أن
تنطلــق مــن أهــداف الــدرس التعليميــة التــي يصـ ّدر بهــا،
وعمومــا ينبغــي أن تتوافــر فيها”تنــوع أمنــاط التدريبــات،
وتناولهــا بأســلوب يثــر الــدارس ،وتدرجهــا مــن األســهل
إىل األصعب ،وتصميمها حسب احتياجات الدارس،
عــاوة عــى معالجــة املشــكالت الناتجــة عــن دراســات
تحليــل األخطــاء».30
وتفتقــر البالغــة التعليميــة عمومــا ولغــر الناطقــن
خاصــة إىل قيــاس املهــارات الشــاملةلدى الدارســن،
ولعــل ذلــك مــا تبــن مــن فحــص مــا أ لّــف قبــل يف
ذلــك امليــدان ،وتــرى الدراســة رضورة تنــوع التدريبــات
وشــمولها وأن تكــون محققــة لألهــداف التــي صــدرت
بهــا الظاهــرة البالغيــة ،وميكــن تقســيم التدريبــات إىل
عــدة مســتويات منهــا املعــريف والتحليــي والتذوقــي،
وهــي كــا يــي:
ف
المعر�.
 - ٦.٨.١أوال :المستوى
ي

يقــوم هــذا املســتوى عــى قيــاس املســتوى
املعريف للطالب ويجب أن يراعى فيه طبيعة الدارس
ويقــرح ألمنــاط ذلــك املســتوى:
•أكمــل الناقــص وفيــه التعريــف بالظاهــرة وأركانهــا
وقيمتهــا البالغية.
•اخرت اإلجابة الصحيحة.
•ضع عالمة صح أو خطأ ،وهي لتأكيد التعريف
بالظاهرة.
•أوجد املفهوم البالغي الصحيح.
30
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•صــل التعريفــات مبــا يناســبها ،أو األســاليب
مبفاهيمهــا (وتكــون لألســئلة الشــاملة).
•أكمل النقص من الخريطة الذهنية.

التحليل.
 – ٦.٨.٢المستوى
ي

ويقــوم هــذا املســتوى عــى قيــاس مــدى قــدرة
الطالــب عــى الوقــوف عــى الظاهــرة وتحليل عنارصها
ويجــب أن يراعــى فيــه طبيعــة الــدارس ويقــرح ألمنــاط
ذلــك املســتوى:
حــدد اللــون البالغــي فيــا يــي (ويجــب أن تحتــوي
عــى منــاذج مصنوعــة ،أو مــا درســه خــال عــرض
الظاهــرة.
أوجــد الركــن الناقــص (يف التشــبيه مثــا) محمــد
كاألســد ،البنــت قمــر يف الجــال.
بني أركان الظاهرة( .وتكون بناء عىل مناذج سابقة
درب عليهــا) ،وميكــن حــل منــوذج واملطالبــة بالســر
عــى منوالــه.
ك ـ ِّون جمــا لنــاذج للظاهــرة :مثــل :تشــبيه مجمــل
أو بليــغ أو متثيــي.
ق
التذو�.
 – ٦.٨.٣المستوى
ي

ويقــوم هــذا املســتوى عــى قيــاس مــدى قــدرة
الطالب عىل تذوق الظاهرة والتعبري من خاللها وتبني
أثرهــا ،ويجــب أن يراعــى يف ذلــك املســتوى خــرات
التعلــم ،واحتياجــات الطالــب وتطلعاتــه ،وكــذا طبيعــة
الــدارس ويقــرح ألمنــاط ذلــك املســتوى:
•صل التعبري بالصورة املناسبة.
•اكتــب تعبــرا مناســبا عــن الصــورة مســتخدما
الظاهــرة البالغيــة.
•التحــدث عــن موضــوع باســتخدام الظاهــرة يف
قطعــة أدبيــة أو مــن خــال عــدة جمــل مرتابطــة،
مثــل( :تحــدث يف  5أســطر أو  5جمــل عــن
جامعــة محمــود قشــغاري مســتخدما أســاليب
تشــبيهية متنوعــة).
•قــارن بــن األســاليب واخــر األفضــل معلــا ملــا

تقول ،ويكون فيه قصد الظاهرة املدروسة:
•(يف درس االســتعارةمثال) أيهــا أفضــل يف
التعبــر :انتــر الخــر يف كل مــكان ،طــار الخــر
يف كل مــكان.
•صــل التعبــر باإليحــاءات املتضمنــة لــه ،وميكــن
خاللهــا اســتخدام اآليــات واألحاديــث مــع بيــان
املفــردات الصعبــة يف الهامــش ،أو أي إضــاءة
للنمــوذج (ففــي درس االســتعارة مثــا) :أســتمع
نــورا كل صبــاح (الهدايــة والســكينة واإلرشاق).
•قطعــة أدبيــة ،أو بضعــة أبيــات( )2:4يرشحهــا
ويــرز أثــر الظاهــرة البالغيــة فيــه ،ويجب»اختيــار
نصــوص أدبيــة ســهلة حتــى ال نجمــع عــى
ا لــدراس صعو بــة فهــم النــص وصعو بــة فهــم
الظا هــرة البالغيــة» .31
•حوار متبادل بني زميلني يقول املعنى املبارش
واآلخــر يقولــه عــن طريــق الظاهــرة (كمعاين الكرم
الشجاعة الخوف الجنب.)....
•ضــع الكلــات يف جمــل مــرة باملعنــى املبــارش
ومــرة باملعنــى املجــازي مثــل( :نجــم) رأيــت
نجــا يف الســاء ،ســمعت نجــا عــى املــرح.

 – ٧خاتمة البحث
بعــد هــذا التطــواف يف ذلكــم الحقــل البكــر مــن فــروع
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهاتخلــص الدراســة إىل:
1 )1رضورة االهتــام بتدريــس البالغــة لغــر الناطقــن
بدايــة مــن املســتوى الثالــث عــى األكــر ،أو يف
املســتويات العليــا.
31

البالغــة املفــرى عليهــا بــن األصالــة والتبعيــة :د .فضــل
حســن عبــاس ص -141دار الفرقــان للنــر والتوزيع-عــان-
األردن

2 )2االهتــام بتضمــن املفاهيــم الرتبويــة واألخالقيــة
يف املحتــوى الثقــايف لتأليــف كتــب البالغــة لغري
الناطقــن.
3 )3إيجــاد خريطــة كاملــة وشــاملة لعــرض الظا هــرة
البالغيــة تتضمــن الجوانــب املعرفيــة والتحليليــة
والجامليــة.
4 )4االســتعانة بالصــورة لتقريــب املحتــوى الثقــايف
للبالغــة العربيــة ،إذ للصــورة أثــر ال يحــد.
5 )5الحــرص عــى النصــوص الكاملــة يف تلمــس
الظاهــرة البالغيــة ،والتنقيــب عنهــا يف املصــادر
البالغيــة العاليــة ويف مقدمتهــا القــرآن والســنة
6 )6البــدء يف تدريــس البالغــة العربيــة بعلــم البيــان
فالبديــع وأخــرا علــم املعــاين مراعــاة الكتــال
أدوات الطالــب اللغويــة.
7 )7عــدم اإللحــاح عــى تشــقيقات الظاهــرة البالغيــة
وتفريعاتهــا ،والتدثــر باملفاهيــم األساســية.
8 )8رضورة اعتامد الدرس البالغي عىل تنمية الذوق
واإلحساس.
9 )9إ ثــراء الظا هــرة البالغيــة بالتدريبــات املتنو عــة
والشــاملة وصــوال للغايــة األســاس وهــي تــذوق
جامليــات الرتكيــب اللغــوي.
1010االرتقاء مبستوى تدريس البالغة لغري الناطقني،
وقرصها عىل املتخصصني إن أمكن.
1111االســتعانة بكافــة الطــرق الحديثــة يف تعلــم البالغــة
العربيــة ،وكــذا الو ســائل التعليميــة الحديثــة
املمكنــة.
1212االهتــام بالحــوار لرتســيخ الظاهــرة البالغيــة يف
نفــس الطالــب.
1313مرا عــاة خصوصيــة الثقا فــة املحليــة للطا لــب
العجمــي وربــط تعلــم البالغــة العربيــة بهــا.

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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المصادر والمراجع
1 )1البجــة ،حســن (2001م) ،أســاليب تدريــس مهــارات اللغــة
العربيــة وآدابهــا ،دار الكتــاب الجامعــي ،اإلمــارات ،ط(.)1
2 )2جوهــر ،نرصالديــن (2011م) ،األســس النفســية لبنــاء منهــج
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا( ،جامعــة ســونن
أمبيــل اإلســامية الحكوميــة ،إندونيســيا.
3 )3الحامــد ،عبــد اللــه وآخــرون(1994م) ،سلســلة تعليــم اللغــة
العربية-البالغــة والنقــد ،جامعــة اإلمــام ،ط(.)1
4 )4حســان ،متــام ،التمهيــد يف اكتســاب اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا ،مــن مطبوعــات معهــد اللغــة العربيــة ،مكــة
املكرمــة.
5 )5حنــي ،عبــد اللطيــف (ديســمرب2015م ،فاعليــة الصــور
امللونــة يف تنميــة املهــارة اللغويــة لــدى الطفــل ،مجلــة
الدراســات والبحــوث االجتامعيــة ،جامعــة الشــهيد حمــة
لخرضالــوادي ،العــدد .31/31
6 )6داود ،فتــوح(2016م) ،البالغــة العربيــة امليــرة لغــر
الناطقــن ،بشــكيك ،قرغيزســتان ،ط(.)1
7 )7الســعدين ،مصطفى-محمــد ،عبــد التــواب(2008م)،
الكتــاب األســايس ،الجــزء الســادس ،جامعــة أم القــرى،
ط(.)3
8 )8طحيمــر ،فيصــل (1998م) ،املرشــد الفنــي لتدريــس اللغــة
العربيــة ،دار الثقافــة للنــر والتوزيــع ،األردن ،ط(.)1
9 )9طعيمــة ،رشــدي(1982م) ،األســس املعجميّــة والثقافيــة
لتعليم اللغة العربيّة لغري الناطقني بها ،جامعة أم القرى،
مكــة املكرمــة.
1010العبــادي ،عبــد الله-فــرج اللــه ،ســيد فضــل(2008م)،
الكتــاب األســايس ،الجــزء الخامــس ،جامعــة أم القــرى،
ط(.)3
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1111عبــاس ،فضــل ،البالغــة املفــرى عليهــا بــن األصا لــة
والتبعيــة ،دار الفرقــان للنــر والتوز يــع ،عــان ،األردن.
1212عبــد الغنــي ،الــراء (2006م) ،األســاليب البالغيــة الالزمــة
لطــاب املســتوى املتقــدم مــن الناطقــن بغــر العربيــة.
الوا قــع واملأمــول ،حوليــة كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة
األزهرفــرع القاهــرة.
1313العســكري ،أبــو هــال (1419ه) ،الصناعتــن تــح :عــي
البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،املكتبــة العرصيــة،
بــروت.
1414العطاس ،عبد الله(صفر 1424ه) ،دراســة البالغة العربية
يف ضــوء النــص األديب للناطقــن بغــر العربيــة ،مجلــة
جامعــة أم القــرى لعلــوم الرشيعــة واللغــة العربيــة وآدابهــا
املجلــد ( ،)15عــدد (.)26
ـوي ،يحيــى بــن حمــزة (1423ه) ،الطــراز ألرسار البالغــة
1515العلـ ّ
وعلــوم حقائــق اإلعجــاز ،املكتبــة العنرصيــة ،بــروت ،ط()1
1616مدكــور ،أحمــد ،تدريــس فنــون البالغــة ،مطبعــة الفــاح،
الكو يــت.
1717مدكــور ،أحمــد(2002م) ،تدريــس فنــون اللغــة العربيــة ،دار
الفكــر العــريب ،القاهــرة ،ط(.)3

1818منصــور،عبــد املجيــد (1989م) ،علــم اللغــة النفســي ،دار
العلــوم للكتــاب ،دمشــق ،ســورية.
ـدريس يف تعليــم
1919مــودا ،رحمــت(2001م) ،الكتــاب املـ
ّ
اللغــة العربيّــة للناطقــن باملاليزيّــة يف ماليزيــا :محاولــة
خاصــة النتقــاء النصــوص (رســالة دكتــوراه)،
يف بنــاء معايــر
ّ
إرشاف أ.د .فيصــل إبراهيــم صفــا ،جامعــة الريمــوك.
2020الوائــي ،ســعاد (2004م) ،طرائــق تدريــس األدب والبالغــة
والتعبري بني التنظري والتطبيق ،دار الرشوق للنرش والتوزيع،
عامن ،األردن ،ط(.)1

املنهج القر�آين يف التعليم
د .أنور محمد بن خليفة
عضو هيئة تدريس بالكلية الجامعية بالقنفذة ،جامعة أم القرى  -مكة المكرمة -المملكة العربية السعودية
ض
العال ألصول الدين -جامعة الزيتونة  -تونس
محا� بالمعهد
أستاذ
ي

ُ

الحمــد هلل الــذي أنـ َ
ن،
ـزل الفرقــا َن رحم ـ ًة للعامل ـ َ
ني ومنــا ًرا لل ُمهتدي ـ َن .أ ْحم ـ ُده
وجعل ـ ُه نــو ًرا لل ُمســتضيئ َ
ح ْم ـ َد معـ ٍ
بإحســانِه ونِ َع ِمــه ،والصــا ُة
ـرف بفضلِــه ُمق ـ ٍّر
َ
ن محمـ ٍـد بــنِ عبـ ِـد اللـ ِه
والســا ُم عــى نب ِيــه الطاهـ ِر األمـ ِ
خ ـرِ خل ِق ـ ِه وس ـيّ ِد األبْــرارِ .وبعــد،
هــذه املداخلــة تُعنــى بدراســة موضــوع يُع ـ ُد مــن
أولويــات أهــداف املســلم يف هــذه الحيــاة .بــل يــأيت
يف الدرجــة األوىل مــن تلــك األولويــات نظــرا الرتباطــه
الكبــر مبســتوى عيــش األمــم وتقدمهــا ،وهــو التعليــم.
والقــرآن الكريــم كالم اللــه العظيــم ،ورصاطــه املســتقيم،
ونظامــه القويــم ،جعلــه اللــه تعــاىل هاديــا للتــي هــي
ـن فيــه كل يشء قــال تعــاىل »:إِنََّٰ  هذَا الْ ُقـ ْرآ َن
أقــوم ،وبـ ّ
يَ ْه ِدي لِلَّ ِتــي ِهـ َـي أَقْـ َو ُم « وقــال ســبحانه وتعــاىلَ »:ونَ َّزلْ َنــا
َعلَ ْي َ
ش ٍء « فالقرآن اشتمل عىل
ك الْ ِكتَ َ
اب تِ ْب َيانًا لِّك ُِّل َ ْ
علوم نافعة ومناهج هادفة ،والناس إليه محتاجون يف
أمــر دينهــم ودنياهــم.
ومل ّا كان القرآن كذلك فإ ّن مام ال شك فيه أ ّن الله
ـن فيــه العــاج لــكل العلــل واملشــكالت التــي
تعــاىل بـ ّ
تصيــب األمــة واألفــراد ،وكان العبــاد مطالبــن باإلهتــداء

بــه يف كل شــؤونهم ،والرجــوع إليــه لحــل املشــكالت
التــي متــر بهــا األمــة يف شــتى مجــاالت الحيــاة وخاصــة
مجــال التعليــم .وســأحاول اســتخالص املنهــج القــرآين
يف التعليــم مــن خــال بعــض النــاذج املســتخرجة مــن
آيــات الذكــر الحكيــم.
وقــد اخــرت هــذا املوضــوع ملــا لــه مــن دور كبــر
يف النهــوض باإلنســان يف املجــال التعليــم مــن ناحيــة
ولــدوره الفعــال يف الرقــي باملســلم والدفــع بــه نحــو
املساهمة يف بناء الحضارة اإلنسانية من ناحية أخرى.
وقــد وجــدت أثنــاء البحــث عــن الدراســات الســابقة
رســالة دكتــوراه بعنــوان « املنهــج القــرآين يف تعليــم
اللغــات الحيــة :العربيــة أمنوذ جــا « لصا لــح رشــيد
ســليامن الجــراح ،ولكــن بالرغــم مــن تقــارب العنــوان
مــع عنــوان هــذه املداخلــة إال أ ّن موضــوع الرســالة ال
ـت إىل البحــث بصلــة ،فضــا عــن عــدم تنــاول تلــك
ميـ ُ
الرســالة لألســاليب والطــرق التــي يطرحهــا القــرآن الكريــم
يف التعليــم.
فــكان لهــذا البحــث خصوصيــة يف هــذا الجانــب إذ
يحــاول اســتخالص املنهــج الربــاين يف التعليــم وإبــراز
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨

175

مختلــف األســاليب املســتعملة فيــه.
لقــد اعتمــدت عــى املنهــج الوصفــي التحليــي يف
توصيف األساليب التعليمية القرآنية الواردة يف املصادر
واملراجــع .كــا اعتمــدت عــى املنهــج االســتنباطي يف
استخالص بعض األساليب التعليمية من اآليات القرآنية
ومــن هــذا املنطلــق فــإ ّن الدراســات الســابقة ملثــل هــذا
املوضــوع مل تكــن باملنهجيــة التــي أريــد أن أنتهجهــا يف
هذه املداخلة .التي تتكون من مقدمة ومدخل متهيدي
ومبحثــن وخامتــة عــى النحــو التايل:
املقدمــة وفيهــا بيــان إلشــكالية البحــث وأهميتــه مــع
ابــراز املنهــج املتبــع فيــه وخطتــه.
املد خــل التمهيــدي وفيــه التعر يــف مبصطلــح
املنهــج يف اللغــة ويف االصطــاح.
املبحث األول :أهمية املنهج القرآين.
املبحــث الثــاين :منــاذج مــن األســاليب التعليميــة
يف القــرآن.

املرســومة أو املســلوكة يف العلــم والدراســة ،فقيــل
منهــاج الدرا ســة ومنهــاج التعليــم ،ومنهــج البحــث
ا لعلمــي .
ويعرف املنهج اصطالحا بأنه «مجموعة العمليات
العقليــة التــي ترتكــز عليهــا أي دراســة علميــة وصــوال
للحقيقــة أو الحقائــق التــي نســعى إليهــا «  .4واملناهــج
هــي مــا تقدمــه النظــم التعليميــة يف اطــار مؤسســاتها
التعليميــة إىل املتعلمــن ،وفقــا لخطــة ،وتحقيقــا
لرســالة ،يف ضــوء أهــداف تعمــل عــى تحقيقهــا».5
وبذلــك فــإ ّن املنهــج القــرآين هــو الطريــق الواضــح
ـن الــذي أرشــدنا إليــه القــرآن الكريــم وحثنــا عــى أن
البـ ّ
نسلكه .واملنهج عام يف كل مسلك ،وال يراد به مجرد
املحسوســات ،ولهــذا ورد يف القــرآن الكريــم « َٰذلِـ َ
ـك
ِبـأَ َّن ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا اتَّ َب ُعــوا الْ َب ِ
اطـ َـل َوأَ َّن ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا اتَّ َب ُعــوا
6
ِب اللَّ ُه لِل َّن ِ
الْ َح َّق ِمن َّربِّ ِه ْم ۚ كَ َٰذلِ َ
اس أَ ْمثَالَ ُه ْم ۚ »
ك يَ ْ
ض ُ

مدخل تمهيدي :تعريف مصطلح المنهج.

يُعـ ُد القــرآن الكريــم مــن أعظــم املعجــزات التــي أيّــد اللــه
تعاىل بها سيدنا محمد صىل الله عليه وسلم يف كل
زمــان ومــكان .وقــد أمــره ســبحانه وتعــاىل بالســر عــى
املنهــج القــرآين القويــم ودعــا أهــل العلــم مــن أتباعــه إىل
الســر عــى منهاجــه وذلــك «لتحقيــق وراثــة األنبيــاء يف
اإلصــاح واإلرشــاد وتبليــغ دعــوة اإلســام للنــاس كافــة
عــى وجههــا لطبقــات الخلــق وتنفيــذ أحــكام الله.7 »...

املنهج يف الداللة اللغوية يقصد به «الطريق واملنهاج
ش َع ـ ًة
كالنهــج ويف التنز يــل» « لِـك ٍُّل َج َعلْ َنــا ِمن ُك ـ ْم ِ ْ
َو ِم ْن َها ًجــا» 1وأنهــج الطريــق وضــح واســتبان وصــار نهجــا
واضحــا ب ّينــا واملنهــج الطريــق الواضــح ( )...واملنهــج
الطريــق املســتقيم( )...وكلمــة املنهــج مأخــوذة مــن
النهــج وهــي بشــكل عــام تعنــي الطريــق الواضح،والنهــج
هو الوضوح واالستبانة يف الطريق فتقول :نهج الطريق
2
أي اســتقام ووضــح واســتبان».
و «ا مل َ ْن َهـ ُـج وامل ِن َهـ ُـج واملنهــاج تعنــي الطريقــة
الواضحــة 3 .واســتخدم لفــظ املنهــج مبعنــى الخطــة
1

4

الفــوال (صــاح مصطفــى) -علــم االجتــاع بــن النظريــة
والتطبيــق  -دار الفكــر العــريب ط  ،1القاهــرة 1996 ،ص .158

5

بغدادي (محمد رضا)  -األهداف واالختبارات بني النظرية
والتطبيــق يف املناهــج وطــرق التدريــس -مكتبــة الفــاح
للنــر والتوزيــع ،الكويــت .17 ،1981

سورة املائدة اآلية .48

2

ابن منظور( ،أبو الفضل جامل الدين)  -لسان العرب  -مادة
نهــج  -دار صــادر ،بــروت ط  1992 ،6م ،مــج  2ص .383

3

البســتاين (عبــد اللــه)  -فاكهــة البســتان ،معجــم لغــوي
مختــر مــن البســتان ،مكتبــة لبنــان  1992م ،ص .1513
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ن
القرآ�.
المبحث األول :أهمية المنهج
ي

عتلا يف ينآرقلا جهنملا

6
7
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الزرقاين(محمــد عبــد العظيــم)  -مناهــل العرفــان يف علــوم
القرآن  -مطبعة عيىس البايب الحلبي ورشكاؤه ،ط 2010 ،3
ج  1ص .58

واملنهــج القــرآين يســتند إىل معرفــة كاملــة بقوانــن
الخلــق وســنن الوجــود وغاياتــه العليــا وحقائــق الحيــاة
ـك ِبـأَ َّن ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا اتَّ َب ُعــوا الْ َب ِ
ومقاصدهــا « َٰذلِـ َ
اطـ َـل َوأَ َّن
ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا اتَّبَ ُعــوا الْ َحـ َّـق ِمــن َّربِّ ِهـ ْم ۚ كَ َٰذلِـ َ
ِب اللَّـ ُه
ـك يَـ ْ
ـر ُ
لِل َّنـ ِ
ـاس أَ ْمثَالَ ُهـ ْم».8
وســأحاول الوقــوف عــى أهميــة املنهــج القــرآين يف
النقــاط التاليــة:
ن
ربا� المصدر :تكمن أهمية املنهج القرآين يف
•
ي
كونــه ربــاين املصــدر ســاوي الترشيعــات يســعى ألن
يكفــل لإلنســان املســلم الحيــاة الســوية التــي تحقــق لــه
الســعادة يف الداريــن يقــول ســبحانه « أَفَ َمــن َيْـ ِ
ـي
ص ٍ
يـ ِ
اط
ى أَ َّمــن َ ْ
ـى َو ْج ِهـ ِه أَ ْهـ َد ٰ
ـى ِ َ
ـي َسـ ِويًّا َعـ َ ٰ
ُم ِك ًّبــا َعـ َ ٰ
ستَ ِقيمٍ « .9واملنهج القرآين يف التعليم هو من وضع
ُّم ْ
اللــه تعــاىل ،العــامل بخائنــة األعــن ومــا تخفــي الصــدور،
غري قابل للتدخل من قبل االنسان لعجزه وعدم قدرته
عــى وضــع منهــج عــام وشــامل لجهلــه الكبــر بنتائــج
ترصفاتــه ومــا ينجــزه ومصائــر أعاملــه اآلنيــة ،فكيــف يضــع
منه ًجا عاماً للتعليم غري قابل للخطإ ،والعقل البرشي
لــه دور كبــر يف اســتخراج هــذا املنهــج واســتقائه مــن
مصــدره وتطبيقــه.
• يخاطــب الفطــرة :خاطــب القــرآن الكريــم فطــرة
االنســان ،ووازن بــن روحــه وجســده ومل يغلــب جان ًبــا
عــى آخــر ومل يهمــل املســتجدات والظــروف التــي
تحكمــه .وقــد وضــع منها جــه التعليمــي عــى معرفــة
كاملــة بهــذه الفطــرة ،أل ّن الواضــع هــو الخالــق بــل «رصح
القــرآن وتعهــد والتــزم بــأن يكــون هــذا الديــن هــو ديــن
الفطــرة بحيــث لــو ثبــت منافــاة أي ترشيعاتــه وتعاليمــه
لفطرة االنسان ألمكن رفضه» .10وما نراه يف مجتمعاتنا
8
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العربيــة اليــوم مــن كــرة املصحــات النفســية والعيــادات
املرضيــة ليــس اال نتيجــة للمناهــج التعليميــة الوضعيــة
املتبعــة اليــوم والتــي مل توفــق بــن فطــرة االنســان وبــن
أعاملــه مــن جهــة وبــن االنســان ومــا يحيــط بــه مــن جهــة
أخــرى ومــن هنــا ال يحصــل الوئــام بــن فطــرة االنســان
وبــن أعاملــه إال باتبــاع املنهــج القــرآين الــذي آمــن بحالــة
الوئــام .خاصــة وأ ّن وضــوح املنهــج القــرآين وســهولة
التعامــل معــه ويــر اســتخراجه ،يجعــل كل ذي عقــل
راجح ميتلك القدرة عىل استخراج ما يفيده وينري دربه
يف ظلــات الحيــاة .واملنهــج القــرآين منهــج عــام لــكل
النــاس فاللــه ســبحانه وتعــاىل يخاطــب كل النــاس يف
أكرث من موضع بقوله « يا أيها الناس « وهو ال يخاطب
املواطــن املحبــوس يف حــدود جغرافيــة اصطنعهــا
لنفســه بــل يخاطــب االنســان بغــض النظــر عــن عرقــه أو
قوميتــه أو لونــه فاالنســان هــو املخاطــب ال املواطــن.
ومناهــج التعليــم الوضعيــة تجدهــا تخاطــب املواطــن،
يك تصنــع منــه مواط ًنــا صال ًحــا عــى حســاب االنســان
الصالــح أمــا املنهــج القــرآين يف التعليــم فقــد حطّــم
كل الحواجــز ليؤســس ملجتمــع انســاين يجســد أوارص
التآخــي واملحبــة والســام للجميــع ،وهــذه صــورة مــن
العاملية يف املنهج التعليمي القرآين أال وهي القضاء
عىل الفكرة البغيضة للمواطن التي رسخها االستعامر
ليســتغل خــرات اآلخريــن ويؤســس لدولــة املســتغلني
ويزيد يف ثراء األثرياء عىل حساب الفقراء واملساكني.
• عالميــة المنهــج وشــموليته :تفــرد القــرآن يف
التعليــم مبنهــج يتميــز بالعامليــة والشــمولية إذ ال ميكــن
للمناهج الوضعية أن ترتقي لهذا املستوى ،وهو يسعى
إىل بناء أمة ذات طابع عام لها خصوصياتها ومميزاتها»
أمــة أنيــط بهــا مهمــة قيــادة البرشيــة ،وتحقيــق املنهــج يف
األرض ،وإنقــاذ البرشيــة مــا كانــت تعانيــه 11»...واألمــة
11
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التــي يهــدف املنهــج القــرآين إىل تكوينهــا أمــة اســتقامة
ى آ َم ُنوا َواتَّ َق ْوا لَ َفتَ ْح َنا َعلَيْهِم
إذ يقول « َولَ ْو أَ َّن أَ ْه َل الْ ُق َر ٰ
بَ َرك ٍ
السـ َـا ِء َو ْالَ ْر ِ
ض َولَٰ ِكــن كَ َّذبُــوا فَأَ َخ ْذنَا ُهــم بِ َــا
َات ِّمـ َن َّ
كَانُــوا يَك ِ
ْسـبُو َن  .12شــمولية املنهــج القــرآين النابعــة مــن
قــدرة الواضــع لهــا عــى ادراك صغائــر األمــور وكبائرهــا،
والشــمولية مبعنــى االســتيعاب الكبــر لــكل مــا يتطلبــه
املنهــج التعليمــي يف القــرآن مــن تغــرات زمانيــة باعتبــار
احتوائــه عــى عنــارص ثابتــة قــادرة عــى التفاعــل بشــكل
مســتمر ،وعــى عنــارص متغــرة قابلــة لتغــرات الظــروف
واالحــوال .وهــذا املنهــج شــامل لــكل مجــاالت الحيــاة،
ال يســتثني جزئيــة مــن جزئيــات االنســان ولــكل مــا ترتكــب
منــه طبيعتــه فــا يهتــم بعقلــه ويــرك جســده ،وال يهتــم
بروحه ويرتك عقله .ولهذا أخطأ البعض عندما حاول أن
يســتعري مناهــج علميــة وتصــورات غربيــة خارجيــة دخيلــة
عىل مجتمعاتنا اإلســامية ،فاالســام يرفض كل عنرص
غريب عن منظومته خصوصا وأ ّن هذه العنارص ولدت
يف أزمنة مختلفة ورافقتها ظروف خاصة ال ميكن عزلها
عنهــا ،فــا ميكــن االســتفادة منهــا باعتبــار عــدم متيزهــا
بالشمولية.
• عمــارة الكــون وحفظــه :املنهــج القــرآين يهتــم
بعــارة الكــون وحفظــه دون إهــال اآلخــرة « إذ عــارة
الكــون عبــادة ،والتمتــع بطيباتهــا عبــادة ،ومل يَ ْخـ ُـل شــأن
مــن شــؤون هــذه الدنيــا مــن توجيــه الشــارع الحكيــم
وتعليامتــه»  .13وهــو منهــج إحتــوى عــى عنــارص ثابتــة
متثل منطلقاته األساسية مثل حقيقة التوحيد وحقيقة
االنســان ومــا عــدا ذلــك فهــي صــورة متغــرة متحولــة تبعــا
للظــروف واملتغــرات .وهــذا مــا ال نجــده يف املناهــج
التعليمية الوضعية التي آمنت بالتغيري يف كل األشياء
وأنكــرت أي يشء ثابــت ،وأنتجــت رصا ًعــا مســتم ًرا بــن

األجيــال « فــا دامــت الحيــاة كلهــا موضوعــة عــى خــط
فأن لألجيال أن تلتقي عىل أمر واحد من أمور
التغيريّ ،
الحياة والزمن املتطور وقد فصل بني جيل وجيل وإىل
غــر لقــاء ،فــإذا تواجــد جيــان  -يف أي أمــر  -فهــي يف
مواجهــة الــراع ال مواجهــة الهدنــة وال مواجهــة االتفــاق
«  .14ومل تقــف عنــد ح ـ ّد الــراع بــن األجيــال داخــل
الحضــارة الواحــدة بــل تجــاوزت إىل رصاع الحضــارات
فيام بينها ،الذي أدى إىل الدمار والحروب يف العامل
وما نشهده اليوم يف مناطق عديدة من العامل ليس إال
حلقة من حلقات هذا املسلسل الدموي القائم عىل
النظــرة الخاطئــة للمناهــج التعليميــة الوضعيــة.

ن
الثا� :نماذج من األساليب التعليمية
فالمبحث ي
ي� القرآن الكريم.
متهيد:
لــن نظــر علــاء اللغــة القدامــى واملحدثــون إىل
اآليــات املتعلقــة بالتعليــم وتناولوهــا مــن حيــث ،أن
اللغة توقيفية أو وضعية ومل ينظروا إليها من زاوية أنها
تكشف منهج القرآن الكريم يف التعليم فإ ّن املفرسين
واملهتمــن بالدرا ســات القرآنيــة خلصــوا منهــا أهــم
األســاليب والطــرق املســاعدة عــى التعليــم والتعلّــم
وأ ّن العمليــة التعليمــة ال تكــون مبعــزل عــا يــدور حولهــا
مــن الظــروف واملقاصــد.
15
واألسلوب :بضم الهمزة :الطريق والفن « .
وميكــن أ ّن نع ـ ّرف األســلوب بأنّــه الطريقــة التــي يتــم
مــن خاللهــا توجيــه العمليــة التعليميــة إىل املتعلــم
بأقــر الطــرق وأيــر الســبل عــى أكمــل وجــه وأحســن
حــال .واألســاليب التعليميــة هــي مجموعــة مــن الطرائــق
التعليميــة تســتهدف تنميــة املعــارف وتعديــل األفــكار
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عتلا يف ينآرقلا جهنملا

لــدى املتعلمــن .واألســلوب التعليمــي الفا عــل أو
الوســيلة التعليميــة الناجحــة ،هــا اللــذان ُيكنــان
املتعلمني من فهم الحقائق والربط بينها ،واالستفادة
يف فهــم الواقــع إذ «يركــزان عــى إكتســاب املتعلمــن
االتجا هــات اإليجابيــة ،وعــى مهاراتهــم ومداركهــم،
وال يعينــان بحفــظ الحقائــق واملعلومــات إال بالقــدر
الــذي يحقــق األهــداف املتوخــاة ويزيــدان مــن تفاعــل
16
املتعلمــن»
ولبيــان املنهــج القــرآين يف التعليــم أو التصــور
ـري
األســايس للعمليــة التعليميــة مــن منظــور قــرآين حـ ٌ
بنــا أن نســتدعي اآليــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن
التعليــم والتعلّــم وتُعـ ُّد قطــب الرحــى يف هــذا البحــث.
وا لــدارس آليــات الذكــر الحكيــم املتعلقــة بالتعليــم
والدعــوة إليــه يالحــظ أ ّن املنهــج القــرآين يف التعليــم
يقــوم عــى طــرق وأســاليب عديــدة كلهــا تهــدف إىل
تهيئــة االنســان املتعلــم للتخــي عــا يحمــل مــن جهــل
ومن أفكارال تتناسب مع عقيدة التوحيد .وقد تنوعت
هذه األساليب والوسائل التعليمية يف القرآن لتتالءم
مــع كل العقــول واآلراء واألهــواء تنوعــا شــامال لجوانــب
شــخصية املتعلّــم .واملتأمــل يف القــرآن الكريــم يجــد
أســاليب ووســائل تعليميــة كثــرة ومتنوعــة ،منهــا مــا
يُنمــي الجوانــب املعرفيــة ،ومنهــا مــا يُنمــي الجوانــب
الروحيــة ،ومنهــا مــا يُنمــي الجوانــب األخالقيــة ،وغريهــا
مــن الجوانــب األخــرى.
وملــا كان مــن الصعوبــة مبــكان محاولــة اســتقصاء
وتتبــع كل تلــك األســاليب ،فإننــا ســنقترص عــى
ذكــرورشح عــدد منهــا بصــورة موجــزة ومركــزة.
أوال :أسلوب القدوة:
القدوة :اسم من اقتدى به ،إذ فعل مثل فعله تأسيًا،

وفالن (قُدوةٌ) أي :يُقتدى به» .17
املتدبــر آليــات الذكــر الحكيــم يــدرك دون عنــاء أ ّن
طريقــة القــدوة الحســنة يف القــرآن رضورة العــداد الفــرد
املتعلــم والقــادر عــى اتبــاع أفضــل الســبل التــي متكنــه
مــن الوصــول إىل الرقــي والنجــاح .وتكتســب هــذه
الطريقــة أهميتهــا يف العمليــة التعليم ّيــة والتعلّميــة ،إذ
تساعد املتعلّم عىل اكتساب املفاهيم بسهولة ويرس
س َن ٌة
قال تعاىل « :لَّ َق ْد كَا َن لَ ُك ْم ِ
ف َر ُسو ِل اللَّ ِه أُ ْس َو ٌة َح َ
را».18
لِّ َمــن كَا َن يَ ْر ُجــو اللَّ ـ َه َوالْيَ ـ ْو َم ْال ِخ ـ َر َو َذكَ ـ َر اللَّ ـ َه كَ ِث ـ ً
وقــد أوضــح القــرآن الكريــم أ ّن األنبيــاء الذيــن اختارهــم
اللــه لحمــل رســالته هــم القــدوة ونــراس الهدايــة لجميــع
البــر ،وقــد قــال تعــاىل »:أُولَٰ ِئـ َ
ـك ال َِّذي ـ َن َه ـ َدى اللَّ ـ ُه ۖ
فَ ِب ُه َدا ُه ـ ُم اقْتَـ ِـدهْ ۗ قُــل لَّ أَ ْس ـأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ـ ِه أَ ْج ـ ًرا ۖ إِ ْن ُه ـ َو إِلَّ
ني» .19والهدف من هذا األسلوب تحويل
ى لِلْ َعالَ ِم َ
ِذكْ َر ٰ
املنهــج النظــري إىل واقــع عمــي متجســد أمــام الجميــع
يتحرك عىل األرض ،فالله سبحانه وتعاىل أراد ملنهجه
هــذه الطريقــة فــكان الرســول صــى اللــه عليــه وســلم
التطبيــق الحقيقــي لهــذا املنهــج فهــو «القــدوة الحســنة
واملثــل األعــى الــذي ال ينتهــي حديــث عظمتــه.20»...
فأصبح طريقا لآلخرين يك يصلوا إىل املراد قال تعاىل
س ـ َن ٌة لِّ َمــن كَا َن
« لَّ َق ـ ْد كَا َن لَ ُكـ ْم ِ
ف َر ُســو ِل اللَّـ ِه أُ ْس ـ َو ٌة َح َ
21
را»
يَ ْر ُجــو اللَّـ َه َوالْ َيـ ْو َم ْال ِخـ َر َو َذكَـ َر اللَّـ َه كَ ِثـ ً
را
فاملتعلــم طفــا كان أو شــابا لديــه اســتعدا ًدا كبـ ً
ملحــاكاة الغــر وتقليــده ملجــرد أن يتأثــر بــه ،ومــن هنــا
ركّــز القــرآن عــى نصــب القــدوة وحــث األب واملعلــم
17

18

سورة األحزاب اآلية .21

19

سورة األنعام .90

20
16

أبو رشيخ (شاهر)  -األساليب الرتبوية والوسائل التعليمية
يف القــرآن  -دار جريــر –عــان 2005م ،ص 27

الفيومي(أحمــد بــن محمــد)  -املصبــاح املنــر يف غريــب
الــرح الكبــر -املطبعــة األمرييــة ج .494 ،2

21

الحسن (عبد الله)  -املناظرات يف اإلمامة -سلسلة كتب
املناظــرات ( ،)1ص .36
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عــى أن يكونــا قــدوة لالبنــاء وللمتعلمــن ولهــذا قيــل
«إن القــدوة هــي دامئــا قيمــة موجبــة ،يحــذف بإزائهــا
قــدر مســا ٍو مــن الجهــد الــذي يجــب بذلــه» 22فاملعلــم
البــد أن يكــون قــدوة للمتعلمــن وال يكــون كذلــك إال إذا
متثــل باملنهــج القــرآين الحــق.
وتدخل الصحبة للمتعلم يف هذه الطريقة« ،فقد
دلــت الدراســات عــى أن لهــا أثـ ًرا بالغــا يف منــو الطفــل
النفــي واالجتامعــي فهــي تؤثــر يف قيمــه وعادا تــه
واتجاها تــه»  .23قــال تعــاىل « :أُولَٰ ِئـ َ
ـك ا ل َِّذ ي ـ َن َه ـ َد ى
اللَّ ـ ُه ۖ فَ ِب ُه َدا ُه ـ ُم اقْتَـ ِـدهْ ۗ قُــل لَّ أَ ْس ـأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ـ ِه أَ ْج ـ ًرا ۖ إِ ْن
ـت لَ ُك ـ ْم
ن»  ،24وقولــه« :قَ ـ ْد كَانَـ ْ
ى لِلْ َعالَ ِم ـ َ
ُه َو إِلَِّ  ذكْ ـ َر ٰ
ف إِبْ َرا ِهيـ َم َوال َِّذيـ َن َم َعـ ُه إِ ْذ قَالُــوا لِ َق ْو ِم ِهـ ْم
سـ َن ٌة ِ
أُ ْسـ َو ٌة َح َ
25
إِنَّــا بُ ـ َرآ ُء ِم ْن ُك ـ ْم َو ِم ـاَّ ت َ ْعبُ ـ ُدو َن ِم ـ ْن ُدونِ اللَّ ـ ِه».
فاملتعلــم لــه قــدرة عــى محــاكاة اآلخريــن ،مــا
يســهل عمليــة التعلــم بهــذه الطريقــة مــادام االعجــاب
باقيــا ،وال يحتــاج إىل كبــر جهــد فهــي طريقــة عمليــة
ناجعــة تفــوق التعلــم النظــري للقيــم ،باإلضافــة إىل
االســتفادة من دافع الغرية يف االنســان عىل تطبيق ما
وصــل إليــه اآلخــرون مــن مــدارج ســلوكية عمليــة.
ثانيا :أسلوب الموعظة:
ُ

الوعــظ :النصــح ،والتذكــر بالعواقــب ،نقــول َو َعظْتُ ـ ُه
و ْعظًا ،و ِعظَ ًة فاتّعظَ ،أي قبل املوعظةَ ،يقال السعي ُد
مــن وع ـ َ
ـقي مــن اتّعــظ بــه غري ِه»26يقــول
ظ بغــر ِه ،والشـ ُّ
22

مدكــور (عــي أحمــد)  -منهــج الرتبيــة يف التصــور اإلســامي
 دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر ،ط  ،1990 /1ص324

23

ســامة (أحمــد عبــد العزيــز)  /عبــد الغفار(عبــد الســام)
 علــم النفــس االجتامعــي  -دار النهضــة العربيــة 1979 ،م،ص 107

الحق سبحانهَ « :وإِ ْذ ق َ
َال لُق َْم ُن ِلبْ ِن ِه َو ُه َو يَ ِعظُ ُه يَا بُ َن َّي
ـر َ
ك لَظُلْـ ٌم َع ِظيـ ٌم».27
َل تُـ ْ
ـر ِْك بِاللَّـ ِه ۖ إِ َّن الـ ِّ ْ
و جــاء يف كتــاب «العــن» للخليــل بــن أحمــد
الفراهيــدي« ،املوعظــة هــي التذكــر بالخــر مــا يــرق
ـاس قَـ ْد َجا َءت ْ ُكــم
لــه القلــب» 28قــال تعــاىل «يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
َّم ْو ِعظَ ٌة ِّمن َّربِّ ُك ْم َو ِ
الص ُدو ِر َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة
لِّم ِ
ف ُّ
شفَا ٌء َ
ن» .29
�لِّلْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َ
وبــذل النصــح عــن طريــق الوعــظ مــن أهــم األســاليب
التعليمية والرتبوية التي استعملها القرآن الكريم والتي
تُع ـ ُد مــن أنجــع الطــرق القريبــة للنفــس واملســاعدة
للفهــم والتــي تُفــي باملتعلــم إىل حســن االســتجابة
والتطبيــق .ويعتــر أســلوب الو عــظ مــن األســاليب
الفعالــة يف العمليــة التعليميــة التعلّميــة إذا أحســن
املعلــم اســتخدامها.
وطــرق املوعظــة تــأيت مــن الحــق ســبحانه وتعــاىل
للجميــع كــا يف موعظتــه لنــوح عليــه الســام قــال
ـس ِمـ ْن أَ ْهلِـ َ
تعــاىل «قَـ َ
ـر
ـال يَــا نُـ ُ
ـك ۖ إِنَّـ ُه َع َمـ ٌـل َغـ ْ ُ
ـوح إِنَّـ ُه لَ ْيـ َ
ـك ِبـ ِه ِعلْـ ٌم ۖ إِنِّ أَ ِعظُـ َ
ـس لَـ َ
ـك
َ
صالِـ ٍح ۖ فَـ َـا ت َْسـأَلْنِ َمــا لَيْـ َ
30
ن»  ،وتــارة تــأيت املوعظــة مــن
أَن تَ ُكــو َن ِم ـ َن الْ َجا ِهلِ ـ َ
الكبــر إىل الصغــر مثــل قولــه ســبحانه وتعــاىل « َوإِ ْذ
َال لُق َْمن ِ
ق َ
ـر ِْك بِاللَّـ ِه ۖ إِ َّن
ُ لبْ ِنـ ِه َو ُهـ َو يَ ِعظُـ ُه يَــا بُ َنـ َّـي َل تُـ ْ
ـر َ
ك لَظُلْـ ٌم َع ِظيـ ٌم» 31وأخــرى مــن الصغــر إىل الكبــر
الـ ِّ ْ
كــا يف موعظــة إبراهيــم ألبيــه قــال تعــاىل « َوإِ ْذ قَـ َ
ـال

اللغــة  -تــح :أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن
بــروت ط1990 ،4 ،م ج.286 ،2
27
28
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الفراهيدي (الخليل بن أحمد) -العني  -دار الكتاب بريوت
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سورة يونس اآلية 57
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سورة املمتحنة اآلية 4
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سورة هود اآلية 46
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الجوهــري (أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد)  -الصحــاح يف
عتلا يف ينآرقلا جهنملا

اك َوقَ ْو َم َ
ص َنا ًما آلِ َه ًة ۖ إِنِّ أَ َر َ
ك
إِبْ َرا ِهي ُم ِلَبِي ِه آ َز َر أَتَتَّ ِخ ُذ أَ ْ
ن « .32
ف ضَ ـ َـا ٍل ُّم ِب ـ ٍ
ِ
فالوعــظ يحــدث تأثــره إذا مــا كان الواعــظ أقــرب
إىل قلــب املتعــظ ســواء أكان أبًــا أم معلـ ًـا ،وهــو عــي
نوعــن :الوعــظ املبــارش والوعــظ غــر املبــارش الــذي
يعــر عنــه بعــض املختصــن بااليحــاء.
ثالثا :أسلوب القصص:
ـص أثَــره ،أي تت َّبعــه ،قــال ســبحانه
ـص واقْتَـ َّ
القصــة :مــن قـ َّ
وتعــاىل« :قَـ َ
ـال َٰذلِـ َ
ـى آث َا ِر ِهـ َـا
ـك َمــا كُ َّنــا نَبْ ـغِ ۚ فَا ْرتَـ َّدا َعـ َ ٰ
القص ـ ُة كذلــك بأنهــا« :األم ـ ُر
صــا»  33كــا تعــرف
َّ
َص ً
ق َ
ص ـ ِة
والحديــث،
ـص ،بكــر القــاف :جمــع ال ِق َّ
والقصـ ُ
َ
34
ب»  .كام تعرف الكلمة أحيانا بأنها «نوع من
التي تُ ْكتَ ُ
املتابعة ســواء بالنســبة إىل القاص نفســه أو املســتمع
أو القــارئ ،فالقــاص تتبــع يف رسده ألحــداث القصــة
تسلســا معين ـاً حتــى يصــل إىل نهايتهــا ،والقــارئ هــو
اآلخر يتابع املعاين التي يلقيها القاص يف ذهنه حتى
35
يصــل إىل نتيجتهــا»
طريقــة القــص مــن أ حــب الطــرق إىل قلــوب
املتعلمــن مــن األطفــال والكبــار أيضــا ،وقــد جعــل اللــه
لها سبحانه وتعاىل حي ًزا مدي ًدا واسعة يف كتابه العزيز
ملــا لهــا مــن إثــارة ملشــاعر املتعلــم وجدانيــا ،بحيــث
يتصــور نفســه أحــد رجالهــا ،فتــارة يدخــل فيهــا كالعــب
أسايس وأخرى متفرج يريد أن يعرف النتيجة .والقصة
لهــا محــاكاة مــع الوجــدان واملشــاعر واالنفعــاالت ،تؤثــر
يف االنســان بقــدر تفاعلــه معهــا .ولقــد حفلــت آيــات
القــرآن الكريــم بهــذا األســلوب الش ـ ّيق ليصــل املتعلــم
32
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33

سورة الكهف اآلية .64

34

الجوهري(أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد)  -الصحــاح يف
اللغــة  -ط1990 ،4 ،م ج  / 2ص.81

35

الربيعــي (فالــح) -القصــص القــرآين رؤيــة فنيــة  -الــدار
الثقافيــة للنــر ط  ،2002 ،1ص .10

مــن خــال القصــص الواقعيــة املــرودة إىل الهــدف
الــذي يريــده اللــه ســبحانه وتعــاىل لإلنســان مــن التعليــم
واإلرشــاد والهدايــة.
ومل تكــن القصــة القرآنيــة وســيلة للــرد واللهــو بقــدر
ماهي طريقة للتعليم والوعظ واإلرشــاد .واملتأمل يف
القصــص القرآنيــة يجــد أ ّن « عنــارص القصــة ترتكــز عــى
جوانب علمية أخالقية مثل العدالة واإلحسان والصرب
36
واألخــاق والصــدق»...
رابعا :أسلوب رضب األمثال:
ِمثْــل :كلمــة تســوية ،يقــال ِمثْلُ ـ ُه و َمثَلُ ـ ُه كــا يقــال
ِ
ـرب بــه األمثـ ُ
ـال.
ش ـبْ ُه ُه وشَ ـبَ ُه ُه مبع ًنــى .واملثَـ ُـل :مــا يـ
ُ
37
ومثـ ُـل الــيء أيضــا ص َفتَـ ُه «  .واملتتبــع آليــات الذكــر
الحكيم يدرك اســتخدام القرآن ألســلوب رضب األمثلة
لغايــة تعليميــة مهمــة ،فمــن خاللــه تتوضــح املفهومــات
السـ َـا َو ِ
ات
واألفــكار املجــردة ،قــال تعــاىل« :اللَّ ُه نُو ُر َّ
َوالْ َ ْر ِ
ـاح
ـاح ۖ الْ ِم ْ
ض ۚ َمثَـ ُـل نُــور ِِه كَ ِمشْ ـكَا ٍة ِفي َهــا ِم ْ
صبَـ ُ
صبَـ ٌ
ي يُوقَ ُد ِمن شَ َج َر ٍة
ِ
َب ُد ِّر ٌّ
ف ُز َجا َج ٍة ۖ ال ُّز َجا َج ُة كَأَنَّ َها كَ ْوك ٌ
ش ِقيَّـ ٍة َو َل َغ ْر ِبيَّـ ٍة يَـكَا ُد َزيْتُ َهــا يُـ ِ
ـي ُء َولَـ ْو
ُّمبَا َركَـ ٍة َزيْتُونَـ ٍة لَّ َ ْ
ل نُــو ٍر ۗ يَ ْهـ ِـدي اللَّ ـ ُه لِ ُنــور ِِه َمــن
ْس ْ
لَ ـ ْم تَ َ
س ـ ُه نَــا ٌر ۚ نُّو ٌر َع َ ٰ
ـال لِل َّنـ ِ
ِب اللَّ ـ ُه الْ َ ْمثَـ َ
ش ٍء
يَشَ ــا ُء ۚ َويَـ ْ
ـر ُ
ـاس ۗ َواللَّ ـ ُه ِب ـك ُِّل َ ْ
َعلِيـ ٌم» 38وقــال أيضــا « َمثَـ ُـل ال َِّذيـ َن ات َّ َخـذُوا ِمــن ُدونِ اللَّـ ِه
وت ات َّ َخ َذتْ بَ ْيتًا ۖ َوإِ َّن أَ ْو َه َن الْ ُب ُي ِ
أَ ْولِ َيا َء كَ َمثَلِ الْ َعن َك ُب ِ
وت
39
ت الْ َعن َكبُـ ِ
ـوت لَ ـ ْو كَانُــوا يَ ْعلَ ُمــونَ»
لَبَيْ ُ
ولالشــارة فــإ ّن رضب األمثلــة مــن الطــرق األساســية
التــي ركــز عليهــا علــاء الرتبيــة والتعليــم وهــي طريقــة
إلفــات النظــر إىل العواقــب والنتائــج املســاة بطريقــة
األشــباه والنظائــر واتخــاذ مواقــف ســلوكية عقليــة أو
36
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وجدانيــة منهــا ،وهــذه الطريقــة كانــت مقصــودة مــن
خــال رضب املثــل يف القــرآن ،أل ّن املثــل يهــدف إىل
تركيــز والتفــات ســامعه إىل النتائــج والعواقــب التــي
تؤدي إىل السلوكيات املتبعة فيه؛ فالتعليم هنا قائم
عىل أساس إثارة دافع غريزي ،ومل تقف هذه الطريقة
عنــد هــذا الحــد ،بــل ســعت إىل تحقيــق أهــداف
كثــرة مــن خــال صــور وســلوكيات أدت إىل نتائــج،
ســواء أكانــت عــى مســتوى العقيــدة أم عــى مســتوى
التحديــد الســلويك املطلــوب عباديــا أو غــر عبــادي.
فمثــا عــى مســتوى العقيــدة أزال القــرآن الشــك يف
اليــوم اآلخــر مــن خــال صــورة لحــدث معــن أريــد لهــا أن
ـى
تكــون مثــا للجميــع ،قــال تعــاىل« :أَ ْو كَالَّـ ِـذي َم ـ َّر َعـ َ ٰ
ـى ُع ُر ِ
وش ـ َها قَـ َ
ـال أَنَّ ٰ يُ ْح ِيــي َٰهـ ِـذ ِه
قَ ْريَ ـ ٍة َو ِهـ َـي خَا ِويَ ـ ٌة َعـ َ ٰ
اللَّـ ُه بَ ْعـ َد َم ْوتِ َهــا ۖ فَأَ َماتَـ ُه اللَّـ ُه ِمائَـ َة َعــامٍ ثُـ َّم بَ َعثَـ ُه ۖ قَـ َ
ـال كَـ ْم
ض يَ ْومٍ ۖ ق َ
ْت ۖ ق َ
ْت ِمائَ َة
ْت يَ ْو ًما أَ ْو بَ ْع َ
َال بَ ْل لَ ِبث َ
َال لَ ِبث ُ
لَ ِبث َ
عَامٍ  40.»...وأما ما يتصل بالسلوك يف بعض جوانبه
فقــد حــاول القــرآن أن يجعــل مــن االنســان زاهــدا يف
الدنيــا ،وذلــك مــن خــال جعــل قيمهــا قيــا زائلــة زائفــة
يجــب أن ال تكــون هدفــا وغايــة بــل هــي وســيلة فقــط،
ـب
قــال ســبحانه تعــاىل «ا ْعلَ ُمــوا أَنَّ َــا الْ َح َيــا ُة ال ُّدنْ َيــا لَ ِعـ ٌ
ف ْالَ ْم ـ َوا ِل َوالْ َ ْولَ ِد ۖ
َولَ ْه ـ ٌو َوزِي َن ـ ٌة َوتَفَا ُخ ـ ٌر بَيْ َن ُك ـ ْم َوتَكَاث ُـ ٌر ِ
كَ َمثَــلِ َغ ْيـ ٍ
ص َفـ ًّرا
ـرا ُه ُم ْ
ـث أَ ْع َجـ َ
ـب الْ ُك َّفــا َر نَ َباتُـ ُه ثُـ َّم يَ ِهيـ ُـج فَـ َ َ
ث ُـ َّم يَ ُكــو ُن ُحطَا ًمــا».41
هــذا غيــض مــن فيــض الــدروس التعليميــة الرتبويــة
القرآنيــة مــن خــال رضب األمثلــة والرتكيــز عــى نتائجهــا؛
فبعدمــا كان املثــل يف األدب العــريب فــارغ املحتــوى
واملضمــون  -حتــى قيــل «إن املثــل يــرب ال يقــاس
« – جــاء التصحيــح مــن املثــل القــرآين ،الــذي حمــل
دروســا تربويــة تعليميــة يف العقيــدة والســلوك وغريهــا.

فعــي املعلمــن أن يهتمــوا بهــذه الطريقــة ويرشــدوها
باتجــاه تعليــم جيــل عــى أســاس القــرآن ووفــق منهجــه.
خامسا :أسلوب توظيف الحدث.
مل يرتك القرآن الكريم وسيلة تؤدي إىل احداث ه ّزة يف
وجــدان االنســان وعقلــه وتهيئتــه لتقبــل مــا يُعــرض عليــه
إال وأرشــد إليهــا ،ومــن أهــم هــذه األســاليب والوســائل،
التعليم عن طريق توظيف األحداث التي يتم التخطيط
لهــا؛ وهــي مــن األســاليب القرآنيــة الف ّعالــة يف التعليــم
مــع حســن اختيــار الوقــت املناســب للتوجيــه والتعلــم.
فمــن املعــروف أ ّن لــكل مقــام مقــاال ،لذلــك كان اختيــار
الوقــت املناســب للتعليــم لــه أكــر األثــر يف تحقيــق
األغراض املنشودة .وتوظيف الحدث تتفاعل العقول
معه وتتعاطى ،بحيث تصبح جاهزة للتقبل واإلدراك،
واملعلــم الناجــح هــو الــذي يســتغل الحــدث لتوظيفــه
للمنهــج التعليمــي الــذي يتبعــه ،ولهــذا نجــد القــرآن
الكريــم ألقــى دروســا تعليميــة عنــد األحــداث املهمــة
كيــوم حنــن عندمــا اغــر املســلمون بكرثتهــم ،ودخلــوا
املعركــة وخرجــوا منهــا بالشــكل الــذي نعرفــه ،وقــد
وظــف القــرآن هــذا الحــدث وركــز عــى أســباب الفشــل
وأعطــى درســا تعلميــا تربويــا رائعــا يف ذلــك ،فقــال
ســبحانه « َويَ ـ ْو َم ُح َنـ ْ ٍ
َثتُ ُك ـ ْم فَلَ ـ ْم ت ُ ْغــنِ
ـن ۙ إِ ْذ أَ ْع َج َبتْ ُك ـ ْم ك ْ َ
ت ث ُ َّم َولَّيْتُم
َت َعلَيْ ُك ُم الْ َ ْر ُ
ض بِ َا َر ُحبَ ْ
َعن ُك ْم شَ يْئًا َوضَ اق ْ
ُّم ْد ِب ِري ـ َن» .42وكذلــك يــوم أحــد عندمــا فضّ ــل البعــض
الغنائــم وعــرض الدنيــا عــى توجيهــات القيــادة النبويــة
فحدثــت الهزميــة ،وقــد أشــار إىل ذلــك القــرآن بقولــه
ســونَ ُه ْم ِب ِإ ْذنِـ ِه
تعــاىلَ « :ولَ َقـ ْد َ
ص َدقَ ُكـ ُم اللَّـ ُه َو ْعـدَهُ إِ ْذ ت َ ُح ُّ
ۖ َحتَّـ ٰـى إِذَا ف ِ
صيْتُـ ْم ِمـ ْن بَ ْعـ ِـد
َشـلْتُ ْم َوتَ َنا َز ْعتُـ ْم ِ
ف الْ َ ْمـ ِر َو َع َ
َمــا أَ َراكُـ ْم َمــا ت ُِح ُّبــونَ».43
عنــد تتبــع األحــداث التــي جــرت يف صــدر اإلســام
عــى عهــد النبــي ﷺ نجــد أ ّن هنــاك توظيفــا كامــا لــكل
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عتلا يف ينآرقلا جهنملا

حدث من األحداث ،مام يدل داللة بليغة عىل نجاعة الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة

هــذه الطريقــة يف التأثــر والتعليــم .وبذلــك يجــب عــى
كل مــن يهتــم بأمــور التعليــم اســتحضار األحــداث التــي
متــر عــى األمــة ،وتوظيفهــا لخدمــة املنهــج التعليمــي.
سادسا :أسلوب الثواب والعقاب.
مــن األســاليب الناجعــة تعليميــا وهــي نابعــة مــن رحــم
الرتغيب والرتهيب وهذه الصفات متالزمة يف اآليات
القرآنيــة فالثــواب هــو املكافــأة ،والعقــاب ليــس نتيجــة
بــل هــو وســيلة فــا بــد أن تحــدد بحدودهــا ،ومــن هنــا
جعل القرآن الكريم هذه الوسيلة آخر الوسائل فقال «
44
اللَّت تَخَافُو َن نُشُ و َز ُه َّن فَ ِعظُو ُه َّن َوا ْه ُج ُرو ُهنَّ»... 
َو
ِ
فالوعظ والهجر سابق للرضب؛ فأما الهجر فهو عقوبة
معنويــة ،بينــا الــرب عقوبــة جســمية؛ فاملعلــم عليــه
أن يحــدد نــوع العقوبــة التــي يســتحقها املتعلــم ،ال أن
يســاوي بــن الجميــع »،فهنــاك طفــل ال يحتــاج إىل أن
تعاقبه مرة يف حياتك ( )...فلم تعاقبه؟ وهناك طفل
يــرى يف إعراضــك عنــه لحظــة عقوبــة قاســية ال يحتملهــا
وجدانــه ( )...فل ـ َم تتجــاوز معــه لحظــة اإلعــراض؟ أو
تطيل عليه اإلعراض؟ وطفل يبيك أملا إذا عبست يف
وجهــه ()...فلــم تتجــاوز معــه هــذه الوســيلة الفاجعــة؟
ثم هناك طفل ( )...أبدا حتى يذوق العقوبة الحسية
املوجعــة ( )...وأكــر مــن مــرة» .45والعقوبــة يف الرتبيــة
القرآنيــة بشــكل خــاص واإلســامية بشــكل عــام لهــا
بعــدان :أوال :رد املرتكــب للعمــل املرفــوض وعــدم
تكــراره مــرة ثانيــة .ثانيــا :إخافــة الغــر ووعظُ ـ ُه ليتحــاىش
سلوك الفعل املؤدي إىل العقوبة .فلو اتبع القامئون
عىل املنهج التعليمي هذه الطريقة يف عملهم لجن ُوا
مثراتهــا بشــكل علمــي ومــدروس.
44
45

سورة النساء اآلية 34
قطــب (محمــد)  -منهــج الرتبيــة اإلســامية  -دار الــروق،
(د ت) ،ج ،2ص 136

بعــد هــذا االســتعراض للمنهــج القــرآين يف التعليــم،
بــد ًءا ببيــان أهميتــه ،وانتهــا ًء بذكــر منــاذج مــن األســاليب
التعليميــة التــي يطرحهــا القــرآن ميكــن أن نخلــص إىل
عــدد مــن النتائــج ،منهــا:
•إ ّن األســاليب التعليميــة القرآنيــة مصدرهــا ربــاين
وترشيعاتها ساموية ،كام تتميز بأنها موجهة لعموم
النــاس ،فضــا عــن شــموليتها وموافقتهــا للفطــرة
البرشيــة ،لذلــك فهــي صالحــة لــكل زمــان ومــكان.
•تتميــز األســاليب التعليميــة القرآنيــة عــن غريهــا مــن
األساليب الوضعية بأنها متكاملة فيام بينها؛ بحيث
إنهــا تشــكل منظومــة تعليميــة متناســقة ومرتابطــة
كالبنيان املرصوص يش ُّد بعضه بعضا ،تساهم يف
توضيــح املفاهيــم واملهــارات التــي يريــد أن ينقلهــا
املعلم للمتعلم .باإلضافة إىل أنها تساعد املتعلم
عــى كيفيــة فهــم وتلقــي املضمــون العلمــي.
•رضورة تبصــر املعنيــن يف ســلك التعليــم
باألســاليب والطرائــق القرآنيــة التــي تُعنــى بتعليــم
األجيــال عــى أســس الرشيعــة االســامية.
•فتــح آفــاق جديــدة أمــام النخــب العلميــة املختلفــة
لإلفــادة مــن أخــاق القــرآن ومناهجــه ،وال ســيام
يف مجــال األســاليب العلميــة الراقيــة التــي دعــت
إليهــا الرشيعــة مــن أجــل تطويــر املنظومــة التعليميــة
والعمــل عــى تجويدهــا.
•رضورة مواكبة األســاليب -والطرق التعليمية بصفة
عامــة -للحضــارة والتكنولوجيــا والواقــع املرقمــن
اليوم ،وإعادة النظر يف األساليب القدمية املتبعة
يف التعليــم ،بحيــث تصبــح متوافقــة مــع التطــور
والحداثــة ،يف ظــل الدخــول يف عــر االنرتنــت
والفضائيــات املفتوحــة ،وذلــك مــن أجــل اعتــاد
منهــج إســامي تعليمــي متكامــل يجمــع بــن األصالة
واملعــارصة.
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المصادر والمراجع
أوال :القرآن الكريم
ثانيا :املعاجم:

•إبراهيم (مصطفى) وآخرون ،املعجم الوسيط ،دار الدعوة،
املحقق مجمع اللغة العربية ،األردن 2013 ،م.
•ابــن منظــور (أبــو الفضــل جــال الديــن) ،لســان العــرب ،دار
صــادر ،بــروت ،ط 1992 ،6م.
•البستاين (عبد الله) ،فاكهة البستان (معجم لغوي مخترص
من البستان) ،مكتبة لبنان ،بريوت 1992 ،م.
•الجوهــري (أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد) ،الصحــاح يف
اللغة ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني،
بــروت ،ط 1990 ،4م.
•الفراهيــدي (الخليــل بــن احمــد) ،العــن ،دار الكتــاب،
بــروت 1422 ،هــ.
•الفيومــي (أحمــد بــن محمــد) ،املصبــاح املنــر يف غريــب
الــرح الكبــر ،املطبعــة األمرييــة ،القاهــرة،د.ت

ثالثا :المراجع
•أبــو رشيــخ (شــاهر) ،األســاليب الرتبويــة والوســائل التعليميــة
يف القــرآن ،دار جريــر ،عــان2005 ،م.
•بغــدادي (محمــد رضــا) ،األهــداف واالختبــارات بــن النظريــة
والتطبيق يف املناهج وطرق التدريس ،مكتبة الفالح للنرش
والتوزيع ،الكويت1981 ،م.
•الحســن (عبــد اللــه) ،املناظــرات يف اإلمامــة ،سلســلة كتــب
املناظرات (.)1
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عتلا يف ينآرقلا جهنملا

•الخطيــب (عبــد الكر يــم) ،القصــص القــرآين :منطو قــه
ومفهومــه ،دار املعرفــة ،القا هــرة ،ط ( ،1د ،ت).
•الربيعي (فالح) ،القصص القرآين :رؤية فنية ،الدار الثقافية
للنرش ،ط 2002 ،1م.
•الزرقــاين (محمــد عبــد العظيــم) ،مناهــل العرفــان يف علــوم
القــرآن ،مطبعــة عيــى البــايب الحلبــي ورشكاؤه ،القاهــرة،
ط 2010 ،3م.
•ســامة (أحمــد عبــد العزيــز) ،عبــد الغفــار (عبــد الســام)،
علــم النفــس االجتامعــي ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة،
 1979م.
•العاميل (جعفر مرتىض) الصحيح يف سرية الرسول األعظم
دار الهادي للطباعة والنرش – دار السرية ،ط 1995 / 4م.
•الفــوال ( صــاح مصطفــى) ،علــم االجتــاع بــن النظر يــة
والتطبيــق ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة ،ط 1996 ،1م.
•قطــب (ســيد) ،خصائــص التصــور اإلســامي ومقوماتــه ،دار
الــروق،ط 1414 ،14هــ.
• ،-----------منهــج الرتبيــة اإلســامية ،دار الــروق ط ،14
1414هــ..
•كروزن (أنس أحمد) ،منهج اإلسالم يف تزكية النفس ،بحث
لنيــل درجــة الدكتــوراه ،جامعــة أم القــرى ،اململكــة العربيــة
الســعودية1995 ،م.
•مدكــور (عــى أحمــد) ،منهــج الرتبيــة يف التصــور اإلســامي،
دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر ،القاهــرة ،ط 1990 ،1م.

العوامل وال�صعوبات التي تواجه تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني بها �سلب ًا و�إيجاب ًا
د .عمر محمد حمودة عطا المنان
جامعة تبوك ـ السعودية

مقدمة
شــهد تعليــم وتعلُّــم اللغــات األجنبيــة تطــورا ً ها ئ ـاً
يف الشــكل واملضمــون ،خاصــة عندمــا ت ـ َّم توظيــف
التقنيــات الحديثــة واســتخدامها يف هــذا املجــال؛
وذلك يف ضوء الرؤى الحديثة املتطورة وفق املعايري
العامليــة .وكان هــذا التطــور يف بنــاء املحتــوى املقــدم
و اســراتيجيات التعلــم لتحقيــق الكفايــة اللغويــة .ونظــرا ً
لإلقبــال املتنامــي عــى تعلُّــم اللغــة العربيــة مــن غــر
العــرب بدوافــع سياســية واقتصاديــة وثقافيــة ودينيــة.
ألن العربيــة لغــة الثقافــة والديــن والدنيــا .ومــن هــذا
املنطلق ،كان البد من التطور يف تعلُّم العربية ملواكبة
األســاليب الحديثــة ومواجهــة االنفجــار املعــريف الهائــل
يف كافــة مجــاالت الحيــاة ،لــي نسـ َّد النقــص الحاصــل
يف برامــج بعــض املعاهــد التــي تُعنــى بتعليــم اللغــة
العربيــة كلغــة أجنبيــة.

مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث يف العوامل التي تؤثر يف تعليم
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ســلباَ وإيجابــا والبحــث

عن إطار علمي لتعليم العربية يستند هذا اإلطار عىل
األسس واملعايري العلمية التي ت ُسهم يف التع ُّرف عىل
الصعوبــات ومعالجتهــا التــي تواجــه الطــاب الناطقــن
بغري العربية.1

حدود الدراسة
تركــز الدراســة عــى الجوانــب الثالثــة (املســتويات،
املهــارات ،الكفايــات) ،فقــد أرشــدت إليهــا معايــر
املجلــس األمريــي لتعليــم اللغــات األجنبيــة ،وكذلــك
املجلــس األوريب لتعليــم اللغــات األجنبيــة .وهــذه
الجوانــب الثالثــة جوانــب مهمــة جــدا ً تعتمــد عليهــا
العمليــة الرتبويــة التعليميــة .وتعلُّــم أي لغــة البــد أن
تتوفــر فيهــا هــذه الجوانــب .ومــن األفضــل حســب رأيــي
الخــاص تطبيــق هــذه اإلرشــادات عــى تعليــم اللغــة
العربيــة لغــر الناطقــن بهــا؛ واإلفــادة منها.خاصــة أن
1

الحجــوري ومحمــد إبراهيــم فــراج ،إرشــادات املجلــس
األمريــي لتعليــم اللغــات األجنبيــة ص  84ـ معهــد اللغــة
العربيــة جامعــة امللــك ســعود
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الهــرم األكادميــي الــذي يقــوم عــى ثالثــة محــاور وهــي
(املتعلِّــم واملعلِّــم واملنهــج) .وغيــاب أي عنــر مــن
هــذه العنــارص أو تــدين املــردود منــه ،يــؤدي إىل عــدم
الوصــول إىل النتيجــة املرجــوة يف تعليــم اللغــة ،وهــي
الكفايــة اللغويــة واألداء الج ِّيــد.

منهج الدراسة
تتبــع هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي ،الــذي
يصــف الظاهــرة املشــكلة وتحليلهــا واســتخدام الطــرق
املفيــدة يف حلهــا ،ومعالجتهــا حتــى نُفيــد الــدارس
ليتم َّكــن مــن إتقــان اللغــة العربيــة بســهولة ويــر.
الدراسات السابقة :تحدث عدد كبري من العلامء
عــن هــذه الصعوبــات ومحاولــة إيجــاد الحلــول لهــا .ومــن
الذيــن تناولــوا تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا
متــام حســان ،مشــكالت تعليــم األصــوات للناطقــن
بغريهــا ،و افريجــون أفنــدي ظوا هــر اللغــة العربيــة
ومشــكالت عمليــة حلهــا للناطقــن بغريهــا ،ورشــدي
طعيمــه تعليــم اللغــة لغــر الناطقــن بهــا مناهجــه
وأســاليبه .ويف إعــداد املناهــج تناولهــا حلمــي أحمــد
الوكيل تحت عنوان املناهج ،وغريهم كثري من العلامء
أدىل بدلــوه يف موضــوع تعليــم العربيــة والصعوبــات
التي تقف حجر عرثة عند الدارسني .مازالت الكتابات
عــن تعليــم العربيــة كلغــة اجنبيــة تــرى .ونأمــل أن تتوحــد
جهود العلامء فيام يعود عىل تعليم العربية لألجانب
بالفائــدة املنشــودة .والجديــد يف هــذا الورقــة اقــراح
بقيــام املجلــس العاملــي لتعليــم اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا ووضــع األطــر الالزمــة لتفعيلــه لتفــادي
القصور الذي يشوب عملية تعلُّم العربية لغري العرب.

الهدف من الدراسة
تهدف هذه الورقة إىل ما ييل:
•تنــاول الصعوبــات التــي تعــرض طريقــة املتعلــم
وتُ ِعيْقَه يف تعلُّم اللغة العربية .ومحاولة معالجتها
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بصــورة ترفــع مــن كفايتــه اللغويــة.
•الحديــث عــن إعــداد معلــم اللغــة العربيــة للناطقني
بغريهــا ودوره يف إنجــاح العمليــة التعليميــة،
والــروط التــي يجــب توافرهــا
•يف املعلــم الــذي يتصــدى إىل هــذا النــوع مــن
التعليــم .واملعايــر العامليــة التــي يجــب توافرهــا
لــدى معلــم اللغــة األجنبيــة .خا صــة املعا يــر
األمريكيــة:
•تنــاول إعــداد الكتــاب املنهجــي ودوره يف العمليــة
التعليميــة؛ بصفتــه أحــد أركان العمليــة التعليميــة
الثالثــة (املعلــم ،الــدارس ،املنهــج) كــا تحدثــت
الورقــة عــن العنــارص التــي يجــب أن يشــتمل عليهــا
الكتــاب ورضورة االهتــام مبضمــون وبنــاء وتصميــم
الكتــاب.
•محاولــة تذليــل الصعوبــات التــي تقــف حجــر عــرة
أمــام الدارســن وتقلــل األداء عندهــم.
•تناولــت الورقــة رضورة اســتخدام وســائل التقنيــة
الحديثــة .وإمكانيــة إ عــداد مــواد عــى الشــبكة
العنكبوتيــة لتنو يــع مصــادر التعلُّــم.
•الدعــوة إىل تكويــن مجلــس عاملــي إلدارة شــؤون
تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا يف العــامل
وحشــد جهــود الــدول العربيــة واإلســامية وجامعــة
العربيــة التخــاذ قــرار ســيادي مــن تلــك الــدول لقيــام
املجلــس ودعمــه باملــال والخــراء يف مجــال تعليــم
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا.

الكلمات المفتاحية
كفا يــة اللغو يــة ،األداء ،التحليــل التقا بــي ـ حليــل
األخطــاء ـ الصعوبــات الصوتيــة ،الصعوبــات النحويَّــة
والرصف َّيَــة والدالليــة ،املعجــم ،أثــر اســتخدام الرتجمــة
إىل اللغــات التــي يعرفهــا الــدارس .تأهيــل املعلــم ـ
الكتــاب املنهجــي.
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الخطة
قســمت الورقــة إىل ثالثــة مباحــث وخامتــة .املبحــث
األول :يتناول الصعوبات التي تواجه الدارس واملبحث
الثاين :ويتناول محور املعلم و ما يتعلق به .واملبحث
الثالــث :ويشــمل محــور املنهــج .ثــم الخامتــة والنتائــج
والتوصيــات وثبــت باملصــادر واملراجــع.

مستخلص البحث
إن اإلقبال املتزايد عىل تعليم اللغة العربية يف العامل
يحتــم علينــا أن نبــذل جهــودا ً مضنيــة يف تدريــس اللغــة
العربية لغري الناطقني بها بصورة تساعد عىل انتشارها.
واالهتــام بتدريســها والســعي لتحقيــق الهــدف
املنشــود ،ويجــب الرتكيــز عــى طبيعتهــا وخصائصهــا
ومكانتها بني لغات العامل .وألن خصائص اللغة العربية
تؤهلهــا لتكــون واحــدة مــن اللغــات التــي تــدرس بهــا
العلوم ،وألنها لغة اإلعجاز القرآين .و قــد ناقشــت
الدراسة العوامل املؤثرة إيجابا وسلباً يف تدريس اللغة
العربيــة لغــر للناطقــن بهــا ،وتحديــد التأثــر اإليجــايب
والســلبي .فالعامــل الســلبي يشــكل عقبــة أمــام الــدرس
ويقلــل التحصيــل عنــده ومــن هــذه العوامــل الســلبية:
•مشــكالت املحتــوى مــن الناحيــة الصوتيــة النطقيــة
واملشــكالت الرصفيــة واملشــكالت النحويــة.
•املشــكالت املعجميــة الدالليــة .ومشــكالت تعــود
إىل الــدارس نفســه وحالتــه النفســية وبيئتــه.
وحاولــت الدراســة اإلشــارة إىل الصعوبــات التــي
تتعلــق باملعلــم وطــرق التدريــس التــي ينتهجهــا يف
التدر يــس .وكذلــك مشــاكل املنهــج ا لــذي ال يــرز
جامليات النص املستهدف .وتطرقت إىل عدم وجود
منهــج علمــي لغــوي موحــد بــن املعاهــد .واقرتحــت
الدراسة أن يكون هناك منهج لغوي متفق عليه وموحد
بــن جميــع املعاهــد مــع األخــذ بتجربــة املعاهــد الــرواد
يف العامل العريب مثالً (معهد القاهرة ،جامعة امللك

ســعود ،معهــد الخرطــوم الــدويل) .ومــن املشــكالت
أيض ـاً عــدم وجــود مســح ميــداين للتعــرف عــى ميــول
الــدارس ومــن ث ـ َّم يتــم اختيــار املنهــج املناســب لــه.
وتقرتح الدراسة قيام مجلس لوضع منهج مشرتك
من كل املعاهد .ويقوم املجلس بإعداد هذا املنهج
؛ تنا قــش فيــه اإليجابيــات والســلبيات واملتغــرات
الناتجة من االنفجار املعريف يف العامل .كذلك عقد
دورات تدريبيــة للجــودة .وكذلــك إعــداد مــواد لغويــة
موحــدة ملعامــل اللغــات .اللــه املوفــق ملــا فيــه خــر
اإلســام واألمــة اإلســامية.

المبحث األول

ُّ ت
لغ�
ال� تواجه دارس اللغة العربية ي
صعوبات التعلم ي
ين
الناطق� بها

تنقســم صعوبــات تعلُّــم العربيــة لــدي الدارســن إىل
جوا نــب .هــذه الجوا نــب تؤثــر يف الكفا يــة اللغو يــة
لديهــم .وهــذه الصعوبــات منهــا مــا يتعلــق بال ـ َّدارس
نفسه وبيئته ،ومنها ما يتعلق باملعلِّم ومنها ما يتعلق
باملنهج .وسوف نتناول كل صعوبة منها يف موضعها.
ت
ال� تتعلق بالدارس
الصعوبات ي

مهارة التعلُّم أمر فطري يقوم بها اإلنســان ،وهو بفطرته
قا بــل للتعلُّــم بقصــد أو بــدون قصــد .والتعلُّــم هــو
اكتســاب املعرفــة ومامرســتها وتطبيقهــا .أمــا التعلُّــم
يف االصطــاح الرتبــوي هــو :عمليــة منظمــة الكتســاب
املهارات واملعارف والخربات من شتى املصادر التي
تؤثــر يف ســلوك املتعلــم وطريقــة تفكــره ،وتعاطيــه مــع
املتغــرات والثوابــت مــن حولــه تغيــرا ً جذري ـاً دامئ ـاً.
وللتعلُّــم الجيــد يقــوم عــى دعائــم ال بــد مــن توافرهــا،
وهي :الرغبة والدافعية ،وتوفر القدرة عىل االستيعاب
والفهم واإلدراك والتحليل املنطقي ،واالهتامم بعملية
التطبيــق والتدريــب املكثــف للــادة الكتســاب املهــارة
والخــرة واملعرفــة.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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ومــن الصعوبــات التــي توا جــه ال ـ َّدارس ،منهــا مــا
هــو نفــي ويســمى العامــل الداخــي وهــو االســتعداد
النفيس والعقيل بحيث يكون مه َّيئاً نفسياً الكتساب
املهــارات املطلو بــة إلجــادة عمليــة التعلُّــم .مــع
االستعداد العقيل والفكري الكتساب مهارات التعلُّم.
ومن ذلك عجز الدارس عن استيعاب الدروس ،وعدم
قــدرة الــدارس عــى نطــق األصــوات لوجــود مشــكالت
عنده .وهذه ليست صعوبات من الصعوبات لغوية.
وهناك صعوبات تعود للغة الدارس مثل :عدم وجود
اإلعــراب الــذي تتميــز بــه اللغــة العربيــة ،وصعوبــة نطــق
بعــض األفعــال لــدى الــدارس الختــاف عــن الفعــل،
وازدواجيــة اللغــة يف البلــدان العربيــة (اللغــة الفصحــى
والعاميــة) ،أي اللغــة املســتعملة يف القاعــة واللغــة
العاميــة املســتعملة اليوميــة .وأيضـاً عــدم التفريــق بــن
األصــوات املرققــة التــي لهــا أصــوات مطبقــة مــن نفــس
نوعهــا .وكذلــك إجــادة املهــارات األربعــة والرتكيــز عليها
مــن جانــب املعلــم.
ومــن أكــر الصعوبــات التــي تواجــه الــدارس الظواهــر
الصوتيــة يف اللغــة العربيــة :2هنــاك أصــوات ســهلة ال
يجــد الــدارس صعوبــة يف نطقهــا لوجــود نفــس الجــرس
يف لغتــه األم .وميكــن للمعلِّــم البــدء بهــا لكــر الحاجــز
النفــي لديــه .ثــم يتــدرج مــن الســهل إىل األصعــب.
مــع االنتبــاه إىل األصــوات التــي ال توجــد يف لغتــه األم
والتــي يجــد فيهــا صعوبــة عنــد النطــق بهــا؛ مثــل صــوت
الضاد يف العربية .كذلك الحروف املطبقة [ص ،ط،
ظ] مثالً .والبد يف هذه الحالة من الرتكيز عىل تقويم
النطق الصحيح للدارس ،للتع ُّرف عىل مناطق صعوبة
النطــق التــي يجــد الــدارس صعوبــة يف نطقهــا .كذلــك
2
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()دكــوري ماســري ،و أ .ســمية أحمــد دفــع اللــه األمــن،
املشــكالت الصوتيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريها ،مجلة املجمع جامعة املدينة العاملية .ينظر متام
حســان ،مشــكالت تعليــم األصــوات للناطقــن بغريهــا ،أم
القــرى مكــة املكرمــة ،مجلــة معهــد اللغــة العربيــة.

عليــه االنتبــاه عمليــة التداخــل اللغــوي عنــد الدارســن.
وســوف نتع ـ َّرف عــى بعــض الظواهــر التــي يجــد فيهــا
الـ َّدارس صعوبــة ومنهــا>?<:
•تشــابه الحروف كالحروف املعجمة وغري املعجمة
[ص ،ض ،ش ،س) عىل سبيل املثال.
•التنويــن التــي متتــاز بهــا العربيــة .وظاهــرة املــد يف
اللغــة العربيــة .واألصــوات املكتوبــة غــر املنطوقــة،
والعكس ،مثل :ألف الوصل يف حالة وصل الكالم
ـرب)
ال تنطــق ولكنهــا تثبــت كتابــة فنقــول مثالً(:فـ
ْ
ـارضب) بألــف .ومــن أمثلــة
نطقـاً ،ونصورهــا كتابــة (فـ
ْ
ذلــك كتابة(ألــف واو الجامعــة) ،التــي ُعـ ّـر عنهــا
بألــف التفريــق ،بعــد الفعــل املــايض.
•الضبــط بالشــكل وهــي ظا هــرة تنفــرد بهــا اللغــة
العربيــة عــى وجــه الخصــوص وهــي الحــركات
القصــرة الفتحــة والضمــة والكــرة .والش ـ َّد ة.
•التــاء املربوطــة واملفتوحــة وأل الشمســية والقمريــة
وتعــدد الهمــزة [قطــع ووصــل] وكيفيــة النطــق بهــا
وكتابتهــا يف موقعهــا.
الصعوبــات النحويــة والرصفيــة فهــي تشــكل عقبــة
حتــى عــى ابــن اللغــة األم العــريب>?<.
صعوبــات متعلقــة بالرتجمــة ومقرتحــات عالجهــا.
اســتحالة ترجمــة بعــض كلامتهــا «ســبحان» يف ســبحان
اللــه ال يوجــد مــرادف حقيقــي لهــا يف أيــة لغــة متــت
دراســتها حتــى اآلن .وميكــن االســتفادة مــن علــم اللغــة
التطبيقــي ألن تعلُّــم اللغــات يعتمــد عليــه اعتــاد ا ً
كبــرا ً>?<.
هــذه بعــض الصعو بــات عــى ســبيل املثــال ال
ا لحــر .

كيفية معالجة هذه الظواهر:
هــذه الظواهــر هــي التــي تقــف عقبــة أمــام كثــر مــن
الدارســن للغــة العربيــة كلغــة ثانيــة .و للتخلُّــص
مــن صعوبــة هــذه الظواهــر ،يجــب الرتكيــز عــى كــرة
التطبيقــات والتدريبــات غــر املرهقــة للطالــب ،وعــى

باجيإو ًابلس اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت هجاوت يتلا تابوعصلاو لماوعلا

املعلِّــم أال يتوقــف عــن التدريبــات ،حتــى خــارج قاعــة
ا لــدرس .ومــن املفيــد جــد ا ً تقســيم هــذه الحــروف
الهجائيــة إىل مجموعــات متدرجــة مــن األســهل إىل
األصعــب .وقــد أثبتــت التجــارب أن التدر يــب مــن
أهــم عوامــل النطــق الســليم مبعاونــة املعلِّــم لتصحيــح
الخطــأ مــن دون أن يحــرج ال ـ َّدارس أمــام زمالئــه .كــا
أن ا ســتخدام التقنيــة الحديثــة رضورة ال غنــى عــن
اســتخدامها .خاصــة معامــل اللغــة التــي تســاعد كثــرا ً
يف مســألة الوضــوح الســمعي لــدى الــدارس .وهــي
متوفــرة يف معظــم املعاهــد التــي تهتــم بتعليــم اللغــة
العربيــة لغــر أبنائهــا .غــر أن اإلفــادة منهــا ضئيلة بشــكل
ما عند بعض املعلمني الذين ال يهتمون بهذه التقنية
الحديثــة .فاملعلِّــم الجيــد البــد لــه مــن اســتخدام معمل
اللغــة خاصــة عنــد املبتدئــن.
ومن الصعوبات التي يجد الدارس فيها عنتاً كبريا ً:
صفــات الحــروف مــن حيــث الجهــر والهمــس والشــدة
والرخــاوة والتفخيــم والرتقيــق واإلطبــاق ،والنــر والتنغيــم
وغريهــا مــن الصفــات .فهــذه الظواهــر إذا مل يتقنهــا
ال َّدارس تؤثر سلباً عىل تقدمه يف اللغة الهدف .ورأيي
الخاص أن ميدان علم التجويد هو من يُس ِّه ُل التعامل
مع هذه الظواهر وبالتايل يسه ُم علم التجويد يف حل
تلــك الصعوبــات ،فيجــد فيــه ال ـ َّدارس األثــر اإليجــايب
الذي يجعله يحقق الكفاية اللغوية .وبعد إتقان الكفاية
اللغويــة يــأيت دور األداء اللغــوي للغــة املنشــودة.
ومــن الــروري أن يســتمر املعلِّــم يف التدريبــات
املتواصلة حتى نصل إىل تحقيق املنشود وهو النطق
الســليم .خاصــة يف العربيــة نجــد أصواتـاً ال تجتمــع مــع
بعضها أي ال تتجاور يف الكلمة نحو [س،ص،ث،ض]
هــذه األصــوات ال تجتمــع مــع صــوت الــذال .وهنــا تــأيت
أهميــة دور املعلِّــم يف التخلُّــص مــن هــذه الصعوبــة
التــي تؤثــر ســلباً عــى العمليــة التعليميــة لــدى الـ َّدارس
وتقلِّـ ُـل مــن وصولــه إىل الكفايــة اللغويــة وال يصــل إىل
األداء الجيــد للغــة.

ومــن الظواهــر التــي تؤثــر ســلباّ يف الكفايــة واألداء
اللغــوي ظاهــرة الــرادف واألضــداد>?< .فالعربيــة تتميــز
وتتســم بالــراء اللغــوي وغــزارة األلفــاظ واملفــردات،
والتــي تشــكل صعوبــة لــدى الــدارس عــى الرغــم مــن
حــاوة الجــرس وعذوبتــه والوضــوح الســمعي العــايل
الــذي متتــاز بــه مــع مرونتهــا .فحينــا يجــد ال ـ َّدارس
عــددا ً مــن األلفــاظ واملفــردات تختلــف صــورة كتابتهــا
ولفظهــا فرتتبــك يف ذهنــه مــا يؤثــر ســلباً عــى كفايتــه
اللغوية وبالتايل ينخفض لديه األداء اللغوي الســليم.
ومعالجــة هــذه الظاهــرة تعتمــد عــى املعلِّــم الناجــح
ســط عنــد عرضــه لهــذه الظاهــرة،
الــذي يســتطيع أن يُبَ ِّ
وال يتعداهــا إىل مهــارة أخــرى قبــل أن يتأكــد مــن إتقــان
ظاهــرة الــرادف واألضــداد .واملعالجــة لصعوبــة هــذه
الظا هــرة تعتمــد عــى قــدرة املعلِّــم يف املعالجــة
الســليمة وإدارة التدريبــات بصــورة تُســهم يف زيــادة
االســتيعاب للمرتادفــات واألضــداد.
أما ظاهرة التنوين التي تنفرد بها اللغة العربية دون
غريهــا مــن اللغــات .فالتنويــن ميثــل عقبــة لدى الدارس
خاصــة عنــد الكتابــة ،ولكــن النطــق بالتنويــن ال يشــكل
عقبــة كبــرة عنــد الــدارس .ولكــن عنــد الكتابــة تتشــابك
يف ذهنــه صــور الكتابــة بــن النطــق والكتابــة ،فمث ـاً:
كتابــة « شــجر ٌة « عندمــا متــى عليــه يحــول التنويــن تــاء
مربوطة إىل نون فيكتبها « شــجرتن» فتكون كتابه هذه
كتابــة صوتيــة حســب مــا ســمع .وهنــا يــأيت دور املعلِّــم
الناجــح يف معالجــة صعوبــة كتابــة التنويــن حتــى يتمكــن
الــدارس مــن الكتابــة بالصــورة الصحيحــة.
أمــا ظاهــرة املــد التــي تتميــز بهــا اللغــة العربيــة دون
غريهــا فتُشَ ـ ِك ُل عقبــة حقيقــة لــدى الــدارس .ويُقصــد
باملد كل واو قبلها ضمة وكل ياء قبلها كرسة وكل ألف
قبلهــا فتحــة .وكذلــك يجــد الــدارس صعوبــة يف كتابــة
الهمــزة بأشــكالها املختلفــة .ومعالجــة هــذه الصعوبــات
تعتمــد عــى التدريبــات وكفــاءة املعلــم وقدرتــه عــى
تذليــل هــذه الصعوبــات.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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إن مــن أهــم األســباب التــي تكم ـ ُن وراء رغبــة الدارســن
األجانب يف تعلُّم اللغة العربية .رغبتهم يف تعلُّم لغة
القــرآن الكريــم ،التــي نــزل بهــا .وقــد أشــارت آيــات ُعــدة
أن القــرآن نــزل باللغــة العربيــة .منهــا قولــه تعــاىل ﴿:نَـ َز َل
ـك لِتَ ُكــو َن ِم ـ َن الْ ُم ِ
ـى قَلْ ِبـ َ
نذ ِري ـ َن
ن * َعـ َ
وح الْ َ ِم ـ ُ
ِب ـ ِه ال ـ ُّر ُ
ن ﴾>?< .وقولــه جــل شــأنه ﴿ :إِنَّــا
ب ُّم ِب ـ ٍ
ســانٍ َع ـ َر ِ ٍّ
* ِبلِ َ
َج َعلْ َنــا ُه قُ ْرآنًــا َع َر ِبيًّــا لَّ َعلَّ ُكـ ْم ت َ ْع ِقلُــونَ﴾ >?<.لــذا يجــب أال
تغيب مضامني القرآن الكريم وآياته ومعانيه عن إعداد
مناهج العربية لغري الناطقني بها ،وتزويد الدارس بقدر
ٍ
كاف مــن الثقافــة اإلســامية .ويف نظــري أن الــدارس
يســتوعب ويفهــم اللغــة العربيــة مــن مفاهيــم إســامية
وثقافــة عربيــة ،ألن اللغــة العربيــة وعــاء الفكــر والديــن.
ودارس اللغــة العربيــة األجنبــي ال بــد لــه مــن التع ـ ُّرف
عــى منــط معيشــة أهــل العربيــة وعقيدتهــم وثقافتهــم.
والــدارس ال ميكــن أن يتصــل بالقــرآن إال مــن تعلُّــم اللغــة
العربيــة التــي نــزل بهــا .والقــرآن محفــوظ بنــص القــرآن
الكريــم قــال تعــاىل >?< ﴿:إِنَّــا نَ ْح ـ ُن نَ َّزلْ َنــا ال ِّذكْ ـ َر َوإِنَّــا لَ ـ ُه
لَ َحا ِفظُــو َن ﴾.
ين
الناطق� بها
لغ�
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<?>:

إ َّن تصميــم منهــج اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا
عمليــة دقيقــة ومعقــدة ،تحتــوي عــى مجموعــة مــن
الحقا ئــق تنبثــق مــن الدرا ســات اللغو يــة ونتائجهــا؛
مكونــة األســس التــي يقــوم عليهــا املنهــج املــراد إعــداده
وتصميمــه .ومــن هــذه الدراســات الدراســة النظريــة
والتطبيقيــة ،ومفهــوم اللغــة ،ووظيفتهــا وخصائصهــا،
ونعني خصائص العربية .وإجراء عملية التقابل اللغوي
بــن اللغتــن لغــة الــدارس واللغــة العربيــة .وكذلــك
عملية تحليل األخطاء التي يقع فيها الدارس والتعرف
عــى ســبب الوقــوع فيهــا لتصحيحهــا.
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وليك نُ ِع ُّد منهجاً ج ِّيدا ً هناك أسس إلعداده البد
مــن اتباعهــا حتــى يحقــق لنــا األهــداف املنشــودة ،وهــي
الكفايــة اللغويــة الج ِّيــدة واألداء الج ِّيــد .البــد مــن احتــواء
املنهج عىل اآليت>?<:
•تقديــم محتــوى الكتــاب بصــورة ج ِّيــدة بعيــدا َ عــن
مظاهر الخالف يف اللغة العربية .وتحديد دواعي
وألي فئــة أعــد الكتــاب؟.
تأليــف الكتــابِّ ،
•اســتخدام األلفــاظ والرتاكيــب الســهلة الشــائعة و
البعد عن الغريب والنادر االستعامل؛ خاصة عند
تعليــم املبتدئــن.
•تن ـ ُّوع التدريبــات والتامريــن بحـ ٍـد معقــول .والبــدء
باملحسوس ثم املعنوي واالنتقال من السهل إىل
الصعــب .والرتكيــز عــى املهــارات األربــع.
•اســتخدام الوســائل املعينــة مثــل الصــور التــي تعــر
عــن النــص لتســاعد يف تقريــب الفكــرة ووضوحهــا
يف ذهــن الــدارس ،مــع مراعــاة طبيعــة الــدارس.
ومراعــاة حاجاتــه النفســية التــي تدفعــه وتحفــزه عــى
التعلُّــم .االحــراز عنــد اســتخدام الرتجمــة ألنهــا تــر
بالــدارس .و ميكــن اســتخدامها يف حــدود ضيقــة.
•أن تكون الحوارات يف الكتاب مام يكرث استخدامه
يف الوسط الذي يتعامل معه الدارس يومياً خارج
القاعــة .مــع عــدم وجــود أخطــاء لغويــة .ومعالجــة
الصعوبات النحوية والرصفية والداللية واملعجمية
>?<.
•قبــل تعميــم الكتــاب واعتــاده للتدريــس البــد أن
يكــون ُج ـ ِّرب ملــدة كافيــة للوقــوف عــى فاعليتــه
وجودته .وتصحيحه ومراجعته ،والبد من اإلشارة إىل
االهتامم ببناء كتاب الناطقني بغريها ،وتقسيمه إىل
وحدات دراسية؛ مع االهتامم مبعالجة عنارص اللغة
التــي احتواهــا ،بصــورة فرديــة ،أو جامعيــة حســب مــا
يقتضيــه املوقــف .وكذلــك االهتــام بإخــراج الكتاب
يف صورته املثىل .وهو عنرص مهم .فإذا كان حيِّد
اإلخراج ؛ أدى ذلك إىل شد انتباه الدارس أو نفوره

باجيإو ًابلس اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت هجاوت يتلا تابوعصلاو لماوعلا

منــه .كذلــك االنتبــاه إىل حجــم الكتــاب بحيــث يكــون
معقــوالً مــن حيــث عــدد الصفحــات ،ونوعيــة الــورق
املستخدم ،وبعد عن املبالغة يف اإلخراج .وأن يربز
الكتــاب أوجــه الثقافــة والحضــارة اإلســامية ،واإلفادة
مــن الحضــارات األخــرى مــا أمكــن.
إ َّن االهتــام بهــذه العنــارص وتطبيقهــا يــؤدي إىل
كتــاب ج ِّيــد يصــل بالــدارس إىل حــد الكفايــة اللغويــة،
وبالتــايل يكــون أداؤه ج ِّيــدا ً ويحقــق الغــرض الــذي أُ ِعـ َّد
مــن أجلــه .والبــد مــن تحديــد األهــداف الســلوكية التــي
تحدد املستوي الذي وصل إليه الدارس بعد االنتهاء
مــن دراســة الكتــاب .وكذلــك تحديــد نــوع الرتاكيــب
املســتخدمة يف الكتــاب أثنــاء القيــام بتدريــس املــادة
املقــررة يف الكتــاب ،والتــي تســاعده أثنــاء عمليــة
التواصــل .وصياغــة األهــداف يجــب أن تكــون بطريقــة
واضحة .ألنها تُعني املعلم عىل تعليم املادة اللغوية
َصـ َده مؤلــف الكتــاب.
بالطريقــة التــي تطابــق مــا أراده وق َ
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إن دور معلــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا كبــر
يف العمليــة التعليميــة؛ فاملعلــم الجيــد يوفــر الجــو
املناسب والطرق الجيدة ليتمكن املتعلِّم من التعلُّم،
فاملعلِّــم ال نســتغني عــن دوره يف عمليــة التعلُّــم أبــدا ً.
إن العمليــة الرتبويــة تشــتمل عــى ثالثــة عنــارص هــي:
املعلــم ،واملتعلــم ،واملنهــاج .فــإن دور املعلــم يعــد
العنرص األسايس؛ وذلك ألن املعلم مبهاراته املهنية
الرتبو يــة والتواصليــة والتقنيــة يســتطيع التأثــر عــى
العنرصيــن اآلخريــن ،وذلــك يتــم مــن خــال التخطيــط
للــدرس ،واإلملــام بطرائــق التدريــس ،وإدارة الصــف،
والتعامــل مــع الطــاب ،وإدارة الحــوار ،وطــرح األســئلة،
وبنــاء االختبــارات ،ومامرســة التعليــم التعــاوين ،وغــر
ذلــك حتــى يســتطيع أن ينجــح يف مهمتــه>?< .واملعلــم
الناجــح هــو مــن ميــر بتلــك الخــرات الســابقة بوعــي

وإتقــان ،ويكــون دقي ًقــا يف تخطيطــه وحاذقًــا لطرائــق
التدريــس الناجحــة ،ومهــارات املعلــم الفعالــة ،ومهمته
يف جعــل دراســة اللغــة العربيــة ممتعــة ومحببــة لطالبــه
للوصــول بهــم إىل الغايــة منشــودة والوصــول بهــم إىل
الكفايــة اللغويــة ،والكفايــة التواصليــة ،بالتــايل يكــون
املعلــم قــد اســتوىف رشوط التَّعلُّــم الجيِّــد.
رشوط التَّ َعلُّم الج ِّيد>?<:
 1الرغب ــة أو الحـاف ــز :الحافــز يعنــي امتــاك رغبــة يف
فعــل يشء مــا .يقــال إن لدي ــك حافــزا ً للــدرس إذا
كنــت ترغــب وتهتــم فع ـاً يف تحصيلــه.
 2الرتكيــز :نعنــي بذ لــك توجيــه انتبا هــه ا لــكيل
ومجهــوده الذهنــي واهتاممــه باملــادة التــي يحــاول
أن تعليمهــا.
 3التفـاعـل :يعنـي أن تفكر فيمـا تقـرأ .و تتفاعل معه.
 4التنظي ــم ( :)Organizationلــن تســتطيع تعلّــم
مــادة بفاعليــة مبجــرد حفــظ املعلومــات املتعلقــة
بهــا عــن ظهــر قلــب .قبــل اســتعامل املعلومــات
التي قد تعلمتها عليك أن تعتني بتنظيمها بشكل
متناســق يبــن الهيــكل العــام والصــورة املتكاملــة
لهــا .تَ َذكُّ ــر كــم مــن الســهل ترتيــب أحجيــة الصــورة
املتقطعــة إذا رأيــت الصــورة املتكاملــة أوالً.
 5اإلدراك :يعنــي فهــم مــا تقــرأ واســتيعاب املــادة
موضــوع الــدرس .ويعلــم الـ َّدارس الربــط بــن أجــزاء
الجمــل املتباعــدة يف موضــوع طويــل.
 6املراجعـة :املراجعة رضورية للتعلُم لكنها وحدها
ال تضمــن التعلُّــم .قــد تراجــع املــادة عــدة مرات من
دون تعلُّمهــا .وحتــى تقيــده املراجعــة؛ عليــه أن
يطبِّــق قواعــد :الحافــز ،الرتكيــز والتفاعــل ،والتنظيم
واإلدراك .وعندما تأخذ هذه العوامل دورها ينتج
عــن املراجعــة تعلـاً جي ِّــدا ً.
 7و عــى املعلــم االســتفادة مــن منهــج تحليــل
األخطــاء  ،<?> Errors Analysisليســاعده يف
تصحيحهــا .كذ لــك االســتفادة مــن االتجــاه
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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التقابــي  .Direction Contrastiveليقــارن
بــن لغــة الــدارس واللغــة العربيــة ويســتفيد .وكذلــك
االهتــام بعلــم اللغــة التطبيقــي
الــذي يعتــر الركيــزة التــي يقــوم عليهــا تعليــم اللغــة
العربيــة للناطقــن بغريهــا >?<.
ف
ت
لغ�
ال� يجب أن تتوفر ي� معلم اللغة العربية ي
المزايا ي
يِّ ز
ين
المتم�:
الناطق� بها
•اإلعداد الج ِّيد للدرس .وتعويد الدارس عىل فهم
مــا يقــرأ مبفرده.
•القــدرة عــى توصيــل املعلومــات املســتهدفة مــن
املحــارضة بصــورة جيــدة .حتــى يتمكــن الــدارس مــن
اســتيعابها.
•إثــارة الدافعيــة لــدي الــدارس؛ حتــى يصــل إىل
الكفا يــة اللغو يــة بصــورة ســهلة وميــرة.
•التم ُّيــز العلمــي للمعلــم .بحيــث يكــون متمكن ـاً مــن
املــادة العلميــة .مجيــدا ً لطــرق تعليــم العربيــة لغــر
الناطقــن بغريهــا .متحمس ـاً ومخلص ـاً يف أدائــه
التدرييس .وعليه توفري الجو املناسب باستخدام
الطــرق لجيِّــدة التــي تناســب الدارســن يف عمليــة
االســتيعاب والفهــم.
•ويجــب أن تتوفــر فيــه الثقــة بالنفــس .ويكــون متمكنـاً
مــن اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم الحديثــة.
•احــرام الــدارس ومنحــه الحريــة يف التعبــر .ويكــون
مل ـاً ببيئــة ا لــدارس لتعينــه عــى فهــم نفســية
الــدارس ليتمكــن مــن معالجــة
الصعوبات التي تعوق تقدمه يف الوصول للكفاية
اللغوية من ثم األداء الج ِّيد.
ص ِّممــت معايــر عامليــة تصــف لنــا خصائــص
وقــد ُ
معلمــي تعليــم اللغــات األجنبيــة .ومنهــا املعا يــر
األوربيــة واملعايــر األمريكيــة .وقــد انتــرت املعايــر
األمريكيــة أكــر مــن األوربيــة .ونعــرض املعايــر األمريكيــة
(  )ACTFLألنهــا تفيد نــا كثــرا ً يف تعليــم اللغــة
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العربيــة لغــر الناطقــن بهــا وهــي>?<:
•اللغــة واللغويــات (اللســانيات) والتقابــل اللغــوي
املعرفــة بأنظمــة اللغــة الصوتيــة والرصفيــة والنحويــة
والدالليــة ،وأوجــه التشــابه واالختــاف بــن اللغــة
املتعلمــة واللغــات األخــرى.
•املعرفــة الثقافيــة واألدبيــة ،بهــدف دمــج العلــوم
األخــرى ،وخا صــة العلــوم األدبيــة عــر العصــور
الثقافيــة ملفهومهــا الواســع يف العمليــة التدريســية.
•نظر يــات اكتســاب اللغــة وتعلمهــا وتطبيقاتهــا
الرتبويــة ،وذلــك عــى مســتويني ،مســتوى الفهــم
من أجل إنشــاء البيئة التعليمية الداعمة ومســتوى
التطبيــق عــر تطويــر املامرســات التعليميــة.
•دمــج املعايــر يف األهــداف واملنهــج والتدريــس،
ويضــم هــذا املعيــار ثالثــة مســتويات ،مســتوى
التخطيــط وفــق املعايــر ،وتطبيقهــا يف التدريــس،
وتعميــم املــواد التدريســية يف ضوئهــا.
•التقويــم اللغــوي والثقــايف والتعليمــي ،عــر معرفــة
أنــواع التقييــم ،وتطبيــق التقييــم التأمــي بأنواعــه
الثالثــة :التأمــل القبــي والتأمــل يف أثنــاء العمليــة
التدريســية ،والتأمــل البعــدي ،وأخــرا ً رفــع التقاريــر
عــن أداء الدارســن.
•التنميــة املهنيــة :وذلــك عــر اإلميــان بقيمــة التطــور
الــذايت واملهنــي املســتمر ،وإدراك قيمــة تعليــم
اللغــات األجنبيــة.

الخاتمة
إن التطــور الــذي ننشــده يكــون يف املحتــوى اللغــوي
خاصــة عنــد تدريــس األصــوات ،القوالــب الرصفيــة
والنحوية ،والنحية الداللية واملعجمية .وكذلك التطور
يف منهجيــة التدريــس وطــرق توصيــل املــادة للــدارس.
وقد تناولت الورقة مشكلة صعوبات األصوات ومحاولة
اقرتح حلول لها ولغريها من الصعوبات التي تؤثر سلباً
عــى العمليــة التعليميــة .كــا تعرضــت املعلــم باعتباره

باجيإو ًابلس اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت هجاوت يتلا تابوعصلاو لماوعلا

اهم محور يف هرم العملية التعليمية .أما املنهج فرتى
الورقــة أن هنــاك فــوارق كبــرة بــن املعاهــد املعنيــة
بتعليــم العربيــة لألجانــب .واقرتحــت قيــام مجلــس
عاملــي تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا تتضافــر
فيه كل جهود الدول اإلسالمية والعربية لنرش لغة القرآن
العظيــم ونــر الدعــوة اإلســامية يف العــامل .وامتنــى أن
أكــون قــد رميــت بســهم يف تعليــم اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا ،فاســحاً املجــال لإلخــوة العلــاء إلضافــة
املزيــد مــن الــرؤى وهــو جهــد املقــل .وباللــه التوفيــق.

التوصيات
يف ضوء هذه الدراســة ،خرجت الدراســة بالتوصيات
التالية:
 )1إ جــراء املز يــد مــن الدرا ســات واألبحــاث حــول
التطويــر للتع ـ ُّرف عــى مســتويات أداء املعلمــن
املهنيــة والتقنيــة والتواصليــة ،ومــن مداخــل أخــرى
لتعلُّيــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا.
 )2تأهيل املعلِّم يف مجال تعليم اللغة العربية لغري
الناطقــن بغريهــا .وإعــداده إعــدادا ً جيــدا ً .وعــدم
الســاح لغــر املتخصصــن مــن التصــدي للعمــل
يف هــذا املجــال>?<.
 )3اعتــاد الــدورات التدريبيــة الدوريــة ،مــن أجــل
تنميــة الكفايــة التواصليــة بــن املعلمــن والطلبــة،
وتحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن تواصــل الــدارس مــع
اللغــة العربيــة.
 )4زيــادة خــرات املعلمــن وقدراتهــم عــى األداء
التعليمــي الفعــال واملتميّــز مــن خــال تبــادل
الخــرات مــع املؤسســات التعليميــة األخــرى.
 )5إجــراء اختبــارات الكفايــات الرتبويــة عــى معلمــي
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،وذلــك بشــكل
دوري ومســتمر.
 )6رضورة االتفــاق عــى منهــج تربــوي لغــوي علمــي
موحــد بــن معا هــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــر

الناطقــن بهــا تُرا َعــى فيــه األســس واالســراتيجيات
املنهجيــة لوضــع املنهــج والكتــاب ،مــع تقييــم
الكتــاب كل أربــع ســنوات ،لتفــادي األخطــاء إن
وجــدت وتحديــث املوضوعــات ملواكبــة االنفجــار
املعــريف املضطــرد يف العــامل.
 )7رضورة توحيــد الكتــاب األول للمبتدئــن يف كل
املعاهــد التــي تهتــم باللغــة العربيــة لغــر الناطقــن
بهــا كلغــة ثانيــة .وتطو يــره ،مــع إمكانيــة تطو يــره
وتعديلــه كلــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك .حتــى يتــم
تقييــم الدارســن يف كل املعاهــد مبعيــار واحــد.
 )8الرتكيــز عــى مامرســة اللغــة يف موا قــف حيــة،
ومتابعــة ا لــدارس يف هــذه املواقــف للمتابعــة
والتقو يــم.
 )9زيادة توظيف إمكانات التقنية الحديثة يف تكنولوجيا
التعليــم يف املؤسســات التــي ت ُعنــى بتعليــم اللغــة
العربيــة لغــر الناطقــن بهــا .وربــط املناهــج
بالتكنولوجيا الحديثة>?<.
 )10تزويــد املعاهــد بكتــب إضافيــة (مكتبــة) ت ُ َع ـ ُّد
خصيصـ�ا ً للدارسـين تنا سـ�ب مسـ�تواه م �sup
 plentary readersلز يــادة املعرفــة لد يــه
عــن طريــق
ممارسة القراءة الحرة خارج قاعة الدراسة.

 )11تكويــن هيئــة موحــدة مــن جميــع املعاهــد التــي
تُعنــى بتدريــس العربيــة لغــر الناطقــن بهــا كلغــة
ثانيــة ،بغــرض توحيــد الجهــود وتوحيــد املناهــج
وتقييمها ومراجعتها دورياً كل أربعة سنوات .وعدم
السامح لغري املتخصصني يف تعليم اللغة العربية
أي كتاب
لغري الناطقني من إصدار ِّ
للغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا دون الرجــوع إىل
لجنــة مختــارة بعنايــة.
 )12قيام املجلس العاملي لتعليم اللغة العربية لغري
الناطقــن بهــا تتبنــاه الــدول اإلســامية والعربيــة،
والجامعــة العربيــة .ويوفَّ ـ ُر الدعــم مــن املؤسســات
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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الوطنية ومنظامت املجتمع املدين الناحية املادية
واملعنوية ،وحشد كل الطاقات لتنفيذ وقيام هذا

املجلس .وتكليف املعاهد الرواد للقيام مبسؤولية
وتكوين املجلس ،واختيار مقر دائم له.
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املشــكالت الصوتيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا ،مجلــة املجمــع جامعــة املدينــة العامليــة.
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افريجــون أفنــدي ،ظواهــر اللغــة العربيــة ومشــكالت تعليمهــا
للناطقــن بغريهــا (مقــال).
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خالــد أبــو عمشــة وعــوين الفاعــوري ،تعليــم العربيــة للناطقــن
بغريها مشكالت وحلول.ـ ـ خالد أبو عمشة وعوين الفاعوري،
تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا مشــكالت وحلــول.
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ا الحجــوري ومحمــد إبراهيــم فــراج ،إرشــادات املجلــس
األمريــي لتعليــم اللغــات األجنبيــة ص  84ـ معهــد اللغــة
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 15عبد العزيز عبد الله السلمي ،أهمية االحتياجات التدريبية
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الغزو الفكري و�أثره على اللغة العربية
ن
الحلوا�
د .محمد عبد الجابر
ي

أستاذ مساعد بجامعة أم القري – مكة المكرمة.

الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى
أرشف املرســلني ،ســيدنا محمــد وعــى آلــه وأصحابــه
أجمعني،وبعــد.
فــإ ّن الــراع بــن الحــق والباطــل ســنة مــن ســنن اللــه
عز وجل يف هذا الكون ،ماضية بأمره ،دامئة ما دامت
السموات واألرض حيث قال سبحانهَ « :ولَ ْو َل َدفْ ُع اللَّ ِه
اس بَ ْعضَ ُه ْم ِب َب ْع ٍ
صلَ َواتٌ
ض لَ ُه ِّد َم ْ
ص َوا ِم ُع َو ِب َي ٌع َو َ
ت َ
ال َّن َ
ـر َّن اللَّـ ُه َمـ ْن
ســا ِج ُد يُ ْذكَـ ُر ِفي َهــا ْ
َو َم َ
اسـ ُم اللَّـ ِه كَ ِثـ ً
را ۗ َولَيَ ْنـ ُ َ
1
ِي َع ِزيـ ٌز»  .لقــد أيقــن أعــداء اإلســام
ـرهُ ۗ إِ َّن اللَّـ َه لَ َقـو ٌّ
يَ ْنـ ُ ُ
يف رصاعهم الطويل مع اإلسالم واملسلمني أن مصدر
قوة املسلمني هو اإلسالم لذا سعوا إىل تعميق شقة
البعــد بــن املســلمني ودينهــم ،وكلــا بعــد املســلمني
عــن إســامهم زاد انقيادهــم لغريهــم ،ولهــذا كان هــدف
الغــرب هــو املزيــد مــن إبعــاد املســلمني عــن دينهــم
كذلــك وجــدو أن القضــاء عــى مقومــات الشــخصية
العربيــة ،هــي وســيلته للبقــاء واالســتمرار يف الســيطرة
عــى مقــدرات البــاد ،وملــا كانــت اللغــة العربيــة يف
مقدمــة عوامــل الوحــدة والتجمــع وااللتقــاء بــن العــرب،
ركــز الغــرب غــزوه الثقــايف عليهــا محــاوال القضــاء عليهــا،
1
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بــأن تصبــح اللهجــات املحليــة يف أقطــار العــامل العــريب
لغــات مســتقلة لهــا آدابهــا وثقافتهــا وبذلــك تتعــدد
اللغــات ويقــى عــى اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريــم
والــراث العــريب اإلســامي الضخــم الــذى اشــرك يف
إبداعــه مئــات الكتــاب والعلــاء منــذ بــزوغ فجــر اإلســام
حتــى اليوم.لذلــك كلــه :لجــأوا إىل مــا يســمى بالغــزو
الفكــري باعتبــاره أكــر خطــورة مــن الغــزو العســكري،
وذ لــك نظــرا لرتكيــز الغــزو الفكــري عــى ا ســتهداف
ســلوك وعقيدة الفرد وأفكاره وأخالقه ،وبالتايل ضياع
أمته بأرسها ،حيث يبدأ الغزو الفكري بالتفيش بجسم
األمة شيئا فشيئا ليتحقق مبتغاه وأهدافه ويقع األفراد
ضحيــة هــذا الغــزو وينقــادون لــه وألفــكاره ومــن الجديــر
بالذكر أن الغزو الفكري يستهدف غالبا األمم املسلمة
لتحقيــق انســاخها عــن عقيدتهــا ودثــر الهويــة اإلســامية
وتشــويهها.
وقــد قســمت هــذا املوضــوع إىل مقدمــة ،وســتة
عنــارص وخامتــة:
العنرص األول _ مفهوم الغزو الفكري
العنرص الثاين _تاريخ الغزو الفكري
العنرص الثالث _أهداف الغزو الفكري
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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العنرص الرابع _وسائل الغزو الفكري
العنــر الخامــس _ أثــر الغــزو الفكــري يف اللغــة
العربيــة
العنرص السادس _كيفية الوقاية من الغزو الفكري
وســأقوم  -مبشــيئة اللــه تعــايل -بألقــاء الضــوء عــى
كل عنــر مــن هــذه العنــارص بــيء مــن التفصيــل
لتتضح الصورة أمام القارئ الكريم لتعم الفائدة والنفع
قــال تعــايل »:إِ ْن أُ ِري ـ ُد إِ َّل ْ ِ
ت ۚ َو َمــا
اس ـتَطَ ْع ُ
ال ْ
صـ َـا َح َمــا ْ
ـب «.2
تَ ْو ِفي ِقــي إِ َّل بِاللَّ ـ ِه ۚ َعلَيْ ـ ِه ت َ َوكَّلْـ ُ
ـت َوإِلَيْ ـ ِه أُنِيـ ُ

العنرص األول :مفهوم الغزو الفكري
لغــة :يتكــون مصطلــح «الغــزو الفكــري» مــن لفظــن
«الغــزو» ،و»الفكــري» وكل لفــظ منهــا لــه يف اللغــة
العربيــة معنــى أو أكــر .أمــا عــن كلمــة « الغــزو « فإنهــا
تطلــق عــى ثالثــة معــان:
«األول :اإلرادة والطلــب للــيء ،يقــال غــزا الــيء
غــزوا أي أراده وطلبــه.
الثــاين :تطلــق كلمــه الغــزو عــى القصــد يقــال غــازاه
غــزوا إذا قصــده.
الثالث :السري إىل قتال العدو يف بالده ملقاتلته
وحربــه»  3وعــى هــذا فمعنــى الكلمــة يــدور عــى معنــى
القصــد والطلــب والســر إىل قتــال األعــداء يف ديارهــم
وقهرهــم والتغلــب عليهــم.
وأمــا عــن كلمــة «الفكــر» فإنهــا تطلــق يف اللغــة
العربية عىل معنني »:األول:الخاطر يف الىشء ،وتردد
القلب بالنظر والتدبري لطلب املعاين.الثاين :ترتيب
أمــور يف الذهــن يتوصــل بهــا إىل مطلــوب يكــون علــا
أو ظنا.وعــى هــذا فالفكــر هــو القــوة العاقلــة والناظــرة
يف األمــور املوجهــة لإلنســان ،وهــى التــي تحكــم عــى
2
3
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األشــياء ،وتقــدر األمــور التــي يتوصــل بهــا إىل مطلــوب
اإلنسان يف الحياة» 4وعىل هذا يقصد بالغزو الفكري
محاربــة الخصــم ومحاولــة القضــاء عليــه باألســاليب
الفكريــة وليــس باألســلحة العســكرية.
تعريف الغزو الفكري اصطالحا:
تعــدد تعريفــات الباحثــن ملصطلــح «الغــزو الفكــري»
ورغــم تعددهــا وتبايــن ألفاظهــا ،إال أنهــا تتحــدد يف
املضمــون وســأذكر فيــا يــي بعــض هــذه التعريفــات:
تعريف الشيخ محمد قطب « يقصد بالغزو الفكري
الوسائل العسكرية التي اتخذها الغزو الصليبي إلزالة
مظا هــر الحيــاة اإلســامية ،ورصف املســلمني عــن
التمســك باإلســام مــا يتعلــق بالعقيــدة ،ومــا يتصــل
5
بهــا مــن أفــكار وتقاليــد وأمنــاط ســلوك.
تعريــف توفيــق يوســف الواعــي الغــزو الفكــري بأنــه»،
إغــارة األعــداء عــى األمــم بأســلحة معينــه وأســاليب
مختلفــة لتدمــر قواهــا الداخليــة وعزامئهــا ومقوماتهــا
6
وانتهــاب كل مــا متلــك».
ويعرفه عبد الرحمن حسن حنبكه امليداين .حيث
يذكــر يف تعريفــه للغــزو الفكــري بأنــه» عنــوان أطلــق يف
الثلــث األخــر مــن القــرن العرشيــن امليــادي ،عــى
املخططــات ،واألعــال الفكريــة .والتثقفيــة ،والتدريبيــة
والرتبويــة ،والتوجيهيــة وســائر وســائل التأثــر النفــي
والخلقي والتوجيه السلويك الفردي واالجتامعي التي
تقــوم بهــا املنظــات واملؤسســات الدوليــة والشــعبية
من أعداء اإلسالم واملسلمني ،بغيه تحويل املسلمني
4

املصباح املنري ،أحمد محمد الفيومي ،املكتبة العلمية،
بــروت( ،د.ق.ت) ص.479
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واقعنــا املعــارص  /محمــد قطــب – ص  53مؤسســة
املدنيــة ،جــده ط 1991 4410 3ه ـ
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الحضارة االسالمية مقارنة بالحضارة الغربية ،توفيق يوسف
الواعــي ،ص  680دار الوفــاء باملنصــورة ط 1408 – 1ه ـ
1999م

هود اآلية  88سورة
تراجــع مــادة «غــزا» يف مختــار الصحــاح محمــد بــن أىب بكــر
عبــد القــادر الــرازي ترتيب:الســيد محمــود خاطــر ص 474
املطبعــة االمرييــة بالقاهــرة ط 1953 7م
يبرعلا ةغللا ىلع هرثأو يركفلا وزغلا

عــن دينهــم تحويــا كليــا أو جزئيــا وتجزئتهــم وتقطيــع
روابطهــم االجتامعيــة ،وإضعــاف قوتهــم الســتعامرهم
فكر يــا ،ونفســيا ،ثــم ا ســتعامرهم سيا ســا وعســكريا
7
واقتصاديــا اســتعامرا مبــارش أو غــر مبــارش «
ومن خالل التعريفات السابقة نستنتج اآليت:
 -1أن الغــزو الفكــري عبــارة عــن معــارك فكر يــة ال
تســتخدم فيهــا األســلحة العســكرية.
 -2أن الغــزو الفكــري أشــد خطــرا وأرســخ أثــرا مــن الغــزو
العســكري.
 -3أن الغــزو الفكــري ال يــرك وســيلة مــن الوســائل إال
اســتخدمها لتحقيــق أهدافــه قريبــة.
وصدق الله حني قال « َولَ يَ َزالُو َن يُقَاتِلُونَ ُك ْم َحتَّ ٰى
استَطَا ُعوا ۚ ».8
يَ ُر ُّدوكُ ْم َع ْن ِدي ِن ُك ْم إِنِ ْ
 -4أبديــة الــراع بــن الحــق والباطــل ،والخــر والــر
إىل قيــام الســاعة.
 -5تطور الرصاع بأساليبه ووسائله بتطور العصور.
 -6الهــدف مــن هــذا الــراع هــو إخــراج املســلمني مــن
دينهم الذى هو مصدر عزتهم وسيادته

ن
الثا� :تاريخ الغزو الفكري
العنرص ي

إن مصطلــح الغــزو الفكــري كان موجــودا يف القديــم
والحديــث حيــث يقــول الدكتــور عبــد الســتار فتــح اللــه
ســعيد .وهــذا التعبري.الغــزو الفكــري .عــى حداثــه
مبنــاه إال أنــه قديــم املدلــول واملعنــي ،وتتفــاوت األمــم
والجامعــات فيــه مــن حيــث الدرجــة ال النــوع ،وال نبالــغ
إذا قولنــا :إن كل جامعــه برشيــة قــد عرفــت هــذا اللــون
مــن الغــزو ،واســتخدمته يف ســبيل كســب معــارك
حياتهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة ،بــل والعســكرية ذاتهــا
« 9فالغزو الفكري سالح قديم حيث يعترب إبليس لعنة
7

اللــه .أول مــن اســتخدم هــذا الســاح تجــاه آدم وزوجــه
حواء فوسوس لهام ،وتقنع بقناع النصح ،وارتدي رداء
الصداقــة ودلــف إيل عقليهــا ،وتســلل إىل قلبيهــا،
فخضعهام وغرر بهام ،وهو يرتدى ثوب الناصح األمني
ي لَ ُهـ َـا َمــا
س لَ ُهـ َـا الشَّ ـ ْيطَا ُن لِ ُي ْبـ ِـد َ
قــال تعــاىل« :فَ َو ْسـ َو َ
ِم َوقَـ َ
ـال َمــا نَ َهاكُـ َـا َربُّ ُكـ َـا َع ـ ْن
ِي َع ْن ُهـ َـا ِم ـ ْن َس ـ ْوآتِه َ
ُوور َ
َاس َم ُه َم
َه ِٰذ ِه الشَّ َج َر ِة إِ َّل أَ ْن تَكُونَا َملَك ْ ِ
َي أَ ْو تَكُونَا ِم َن َوق َ
ن لَ ُكـ َـا لَ ِم ـ َن ال َّن ِ
ن»  10ومــع تــوايل الرســاالت
إِ ِّ
اص ِح ـ َ
الســاوية وتتابــع األمــم ،ظــل هــذا الســاح مســتخدما
يتطــور يف أســاليبه و وســائله.
بتطــور الزمــان واختــاف املــكان ورغــم تعــدد وتنــوع
أســاليب الحــرب ووســائلها يف كل زمــان ومــكان ،إال أن
أســلوب القــوة تبقــى لــه مكانتــه األوىل يف الــراع يف
كل عــر .فــا يلجــأ اإلنســان يف رصاعــه إىل الحيلــة
إال إذا شــعر بالضعــف أمــام خصمــه أو اضطرتــه هزميــة
امليدان إىل الشعور بالدونية والهوان.كانت تلك هي
حــال أعــداء اإلســام الذيــن مل يصدقــوا أن اإلســام كــر
شــوكتهم وق ـ َوض ملكهــم ،وأبــاد مجدهــم ،مل يصدقــوا
أن رعــاة الغنــم أصبحــوا ســادة لألمــم ،وقــادة للعاملــن
فدفعهــم ذلــك الغــرور والكربيــاء إىل أن يشــعلوها حــرب
حديد ونار ،وشنوا عىل األمه اإلسالمية سلسلة حروب
عاتيــه ولكــن األمــة اإلســامية وبقــوة عقيدتهــا ومتاســك
صفوفهــا وقفــت عقبــة يف طريــق تقــدم األعــداء ،فدفــع
القــوم مثــن غرورهــم وتجرعــوا مــن كــؤوس الــذل ألوانــا،
وذهبــت جهودهــم أدراج الريــاح ،وبعــد تفكــر عميــق
متعقل من أعداء اإلسالم ،هداهم تفكريهم الشيطاين
الخبيــث إىل اســتخدام الغــزو الفكــري كســاح فتــاك
ضــد اإلســام واملســلمني مــع مــا تيــر لهــم مــن غــزو
عســكري ،وذلــك ملــا يتمتــع بــه الغــزو الفكــري

أجنحــة املكــر الثالثــة عبــد الرحمــن حســن حنبكــه ص – 25
دار القلــم – دمشــق ط 1414 7ه ـ 1994م
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الغــزو الفكــري والتيــارات املعاديــة لإلســام ص 20،22

عــي عبــد الحليــم محمــود ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلسالمية1401 ،هـ.
10
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مــن خصائــص تجعلــه ذا خطــورة تفــوق خطــورة الغــزو
العســكري بعــرات املراحــل ومــن هــذه الخصائــص
مــا يــى:
 -1الخــداع ،فالعــدو مــن خــال الغــزو الفكــري ال يواجــه
بــل يتســلل مــن خــال مقــال جــذاب ،أو كتــاب
بغــاف ب ـ ّراق أو برنامــج إذاعــي أو تلفزيوين......الــخ
 -2البســاطة ،فالغــزو الفكــري ســهل وبســيط ،أقــل
تكلفــه مــن الغــزو العســكري الــذى يكلــف كثــرا مــن
الدمــاء واألمــوال والطاقــات وباختصــار فهــو « أقــل
11
تكلفــة وأبلــغ تأثــرا «
 -3الشــمول فمــن شــمولية الغــزو الفكــري ،حــدث
وال حــرج ،فهــو شــامل مــن حيــث الزمــان واملــكان
واألهــداف واألثــار يقــول عبــد الســتار فتــح اللــه
الســعيد «يتميز الغزو الفكري بالشــمول واالمتداد
فهــو حــرب دامئــة دائبــة ال يحرصهــا ميــدان ،وتســبق
حــروب الســاح ،وتُواكبهــا ،ثــم تســتمر بعد هــا
لتكســب مــا عجــز الســاح عــن تحقيقــه فتشــل
إرادة املهــزوم وعزميتــه حتــى يلــن ويســتكن،
فيقبــل التــايش والفنــاء يف بوتقــة أعدا ئــه ،أو
يصبــح امتــدادا ذليــا لهــم ،بــل رمبــا تبلــغ حــدا
مــن اإلتقــان يصــل بهــا إىل أغــوار النفــس ،فتقلــب
معايريهــا ومفاهيمهــا وتشــكل لهــا أمناطــا جديــدة
يف الســلوك واألخــاق واألذواق إىل الدرجــة التــي
تجعــل املهــزوم يفتخــر بتبعيتــه ،ويراهــا رشفــا خليقا
12
بالرضــا والشــكران».
لهــذا وغــره لجــأ أعــداء اإلســام يف حربهــم ضــد
اإلســام واملســلمني إىل معــارك فكر يــه جنود هــا
مــن املســترشقني واملبرش يــن وعمالئهــم مــن أبنــاء
املســلمني .وبالفعــل حقــق الغــزو الفكــري ألعــداء
 11حرب الكلامت د/كرم شــلبي ص 12العدد  .32من كتاب
االذاعــة والتلفزيــون الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب د .ق .ت
 12الغــزو الفكــري والتيــارات املعاديــة لإلســام ص 21،22
بتــرف
198

يبرعلا ةغللا ىلع هرثأو يركفلا وزغلا

اإلســام كثــرا مــن النتائــج التــي مــا كانــوا يحلمــون بهــا
يومــا مــن األيــام.

العنرص الثالث :أهداف الغزو الفكري
إن أعــداء االســام أرادو بهــذا الغــزو محاولــة الســيطرة
عــى الفكــر واإلمســاك بزمامــه وبالتــايل الســيطرة عــى
الســلوك.ومن هنــا خطــط أعــداء االســام بإ حــكام
للســيطرة عــى جميــع الوســائل التــي يســتقي منهــا
املسلمون.فالبســوا ســمومهم مــن خاللهــا ،وتغــر
فكرهم إىل الوجهة التي تخدم أغراضهم الخبيثة وذلك
لتحقيــق أهــداف كثــره أكتــف منهــا مبــا يــى:
1 )1متجيــد اللغــات الالتينيــة وإضعــاف اللغــة العربيــة
والحــط مــن شــأنها ،والتقليــل مــن أهميتهــا.
2 )2تشــويه صــورة اإلســام .وهــذا التشــويه ال يقتــر
عــى جانــب واحــد ،وال يشــكك يف نقطــة بعينهــا
بــل يشــمل اإلســام بجميــع جوانبــه ،وىف كل
ركائــزه .ومــن هنــا نجــد محــاوالت لتشــويه القــرآن
الكريــم ،والســنة النبويــة وشــخص الرســول عليــه
الصالة والســام ،والتاريخ اإلســامي ونظم الحياه
اإلســامية والــراث اإلســامي.
3 )3التشــكيك يف تار يــخ األمة.حيــث قصــد بهــذا
التشــكيك نُ ــو أجيــال ال تعــرف منــه إال عصــور
الظلم واالستعباد مراحل القهر والقحط .وبذلك
كلــه يــرى النا شــئ تار يــخ أمتــه مسلســات مــن
العــذاب ،وحلقــات مــن الســواد
4 )4تذو يــب شــخصية األمــة .بحيــث تفقــد األمــة
اإلســامية هويتهــا ،وتــذوب فيــا يغا يــر طبيعتهــا.
5 )5وقــف امل ـ َد اإلســامي ،وحــر اإلســام داخــل
حــدود ال يتجاوزهــا ،حتــى ال يدخــل فيــه أحــد مــن
الغربني وحقن الشعوب االخرى بكراهية اإلسالم
واملســلمني
6 )6تجزئــه املســلمني أرضــا وأمــة وفكــرا ،وتشــويه
صورتهــم التاريخيــة الغابــرة والحاليــة ،والحيلولــة

دون مســتقبل مــرق لإلســام واملســلمني
7 )7رضب االســام مــن الداخــل ،عــن طريــق إضعــاف
فاعليتــه ،وعزلــه عــن الدولــة والحكــم وحيــاة النــاس
العامــة .مــا أريــد أن أقولــه أ ّن مــا يفعلــه أعــداء
اإلســام نابــع مــن عقيــدة لديهــم ورغــم ذلــك إال
أنّــه مــازال يف قلوبهــم أكــر قــال تعــاىل « قَـ ْد بَـ َد ِ
ت
ـر ۚ
الْ َبغْضَ ــا ُء ِمـ ْن أَفْ َوا ِه ِهـ ْم َو َمــا تُ ْخ ِفــي ُ
ص ُدو ُر ُهـ ْم أَكْـ َ ُ
13
قَ ـ ْد بَ َّي َّنــا لَ ُك ـ ُم ْاليَـ ِ
ـات ۖ إِ ْن كُ ْنتُ ـ ْم تَ ْع ِقلُــونَ»

العنرص الرابع :وسائل الغزو الفكري
لقد استخدم أعداء االسالم كل وسيلة وطريقة وجدوا
فيها محورا نافعا يف رصاعهم ضد اإلسالم ،وتعددت
وسائل الغزو الفكري ،وتكاثرت سبله حتى كاد الباحث
املســلم يعجــز عــن تحديدهــا وحرصهــا ومــن العجيــب
أن بعــض هــذه الوســائل أصبحــت أمــرا مستســاغا جــدا
عنــد كثــر مــن املســلمني وســأحاول الحد يــث عــن
بعضهــا بصــورة شــبه إجامليــة لبيــان خطورتهــا و أثارهــا
يف حيــاة املســلمني.
أوال .وسائل ش
مبا�ة:
«ومنهــا التبشــر والتغريــب ،والعلامنيــة .وبصفــة عامــة
ميكــن القــول بــأن هــذه الوســائل متدرجــة ،ومتكاملــة،
وتوز يــع األدوار بينهــا توزيعــا عــادال بحيــث تختــص
كل منهــا مبرحلــة مــن مراحــل التطــور وغالبــا مــا تتحــرك
جميعهــا يف منظومــة وا حــدة ،لتحقيــق األهــداف
السابقة اإلشارة إليها وإذا تبني أن الوسيلة األوىل أعنى
التبشري ،تثري الغضب ،وتستفز ردود أفعال قوية ،فال
بــأس مــن الرتكيــز عــى التغريــب .والعلامنيــة وىف كثــر
من األحيان قد تكون العلامنية أمىض ســاحا ،وأعمق
تأثــرا ،وأقّـ ُـل ضحايــا ،ولهــذا كلــه فهمــى الورقــة الرابحــة
اآلن ،يركــزون عليهــا ويعمقــون جذورهــا ليصبــح املســلم
مســلام بالتاريــخ والــوالدة واالســم.
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غ� ش
مبا�ة
ثانيا :وسائل ي
وتشمل وسائل كثريه من أهمها ما يىل:
 -1السيطرة عىل أجهزة الترشيع واتخاذ القرار .فمثل
هــذه الســيطرة طريــق أســايس لتوجيــه جميــع نظــم
ومنظــات الحيــاة بحيــث تصبــح مواكبــة ألهــداف
الغــزو الفكــري ومخططاتــه ،أمــا الترشيــع اإلســامي
واالقتصــاد اإلســامي .فتصبــح جميعــا حديثــة
الكتــب واملراجــع ،خزينــه األوراق والوثائــق ال تــرى
النــور إال عــى مقاعــد الدراســة ،وال تتنفــس الهــواء
إال يف دروس تاريــخ الترشيــع اإلســامي.
 -2التغلغــل إىل أجهــزة التعليم.وبذلــك تــم الســيطرة
عــى التعليــم قلبــا وقالبــا ،وفلســفه وتنظيــا،
ومحتوى ومتويل وإدارة ومناهجا ،وطريقه وتدريسا
ولغــة ،وهــو مــن أخطــر وســائل الغــزو الفكــري ،ألنــه
14
عــى مناهــج التعليــم يــرىب الجيــل».
تقليل االهتامم مبواد الدين ويتم ذلك مبا يىل:
 -1دعوى صعوبتها وصعوبة فهام.
 -2جعلها يف نهاية الجدول اليومي ،مام يجعلها يف
وقــت تعــب وملــل.
 -3التقليل من شأن مدرسها.
 -4د عــوة ان الطا لــب رمبــا يســتفيدها مــن خــارج
ا ملد ر ســة
 -5جعلهــا مــادة ال يرتتــب عليهــا نجــاح الطالــب وإمنــا
للفائــدة فقــط.
 -6حــر الديــن يف املــواد الرشعيــة وإخــراج العلــوم
األخــرى.
 14راجع يف ذلك /الغزو الفكري وأثره يف املجتمع اإلسالمي
املعــارص عــى عبــد الحليــم محمــود ص  140:127بتــرف
دار البحــوث العلميــة الكو يــت  1399وكذلــك التبشــر
واالســتعامر يف البــاد العربيــة مصطفــى خالــد وعمــرو فــروخ
ص  114،76بتــرف – حســان محمــد حســان  /التعليــم
باللغــات األجنبيــة يف املــدارس العربيــة تاريخهــا  -أســبابها.
أثــاره ،دار الوثائــق العراقيــة ،ص 1400
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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-4هدم اللغة العربية بالطرق التالية
أ -الدعــوة إىل كتابــة اللغــة العربيــة بالحــروف الالتينية
بدعــوى أن الحــركات ال تكتــب.
ب  -الدعوة إىل العامية والبعد عن الفصحى.
ج  -دعوى صعوبة العريب15ة وعدم قدره النشء عىل
تعلمها.
د  -الدعوة إىل تعلم اللغات األجنبية ،ورمبا للصغار
مــا يفســد لغتهــم األصليــة «.
 – 5االبتعاث
ويقصــد بــه إرســال أوالد املســلمني إيل البــاد التــي
ال تديــن باإلســام للتعلــم هنــاك وهــذا قــد تضطــر لــه
الــدول اإلســامية لتتعلــم العلــوم التــي ســبقتنا فيهــا
تلــك الــدول ولكــن اإلشــكال حينــا يفتــح االبتعــاث عــي
مرصاعيــه لــكل أحــد ،وبــدون ضوابــط وال عوامــل حاميــة
للمبتعثــن ،فيذهــب املبتعــث ويرجــع بفكــر غــر الذي
ذهب به مام يرتتب عيل هذا الغزو الفكري يف ذاك
امليــدان نتائــج أهمهــا مــا يــي:
1 )1االستســام للغــرب واملبالغــة يف تأكيــد التبعيــة
للغرب التي أرادها يف بادئ األمر وتحققت لهم
يف نفــوس املبعوثــن.
2 )2رجــوع كثــر مــن املبعوثــن بــروح الغــرب وفكــره،
يتنفســون برئــة الغــرب ويفكــرون بعقــل الغــرب،
و يــرددون يف بالد هــم صــدى أ ســاتذتهم
املســترشقني ،وينــرون أفكارهــم ونظرياتهــم
بإ ميــان عميــق ولبا قــة وبالغــة وبيــان.
3 )3تســلم هــؤالء املبعوثــون بعــد عودتهــم مســئوليات
التوجيــه والرتبيــة واإلعــام ،إنهــم عندئــذ يســلخون
امتهم عن دينها وقوميتها ويقومون بعمليه مســخ
لواقعهــا وقيمهــا ومثلهــا.
4 )4دعــوة بعــض املبتعثــن ليحققــوا أغــراض أعــداء
15
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طه حسني« :سياسة بريطانيا يف جنوب اليمن – دار الفكر
العــريب ص  375و376
يبرعلا ةغللا ىلع هرثأو يركفلا وزغلا

األمــة ويدعــون بحامســه لألخــذ بالحضــارة الغربيــة.
5 )5االنحــراف العقــدي واالنهيــار الخلقــي اللــذان
يصــاب بهــا كثــر مــن ابنائنــا الطلبــة يف د يــار
16
الغــرب»

العنرص الخامس
ف
– أثر الغزو الفكري ي� اللغة العربية

اللغــة العربيــة هــي الهويــة الحقيقيــة لهــذه األمــة فهــي
وعاؤهــا وتاريخهــا وحضارتهــا ودينهــا وعلومهــا وفنونهــا
فهــي لغــة القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الرشيــف
ولغــة العبــادة والثقافــة والحضــارة اإلســامية واللســان
املشــرك الذي يجمع أكرث من مليار مســلم عيل وجه
األرض وهــي لغــة التفكــر العلمــي واإلبــداع واالبتــكار
الــذي يحقــق لألمــة القــوة والطاقــة واالنجــاز واالخــراع
والتقدم .ومن هنا أدرك أعداؤها أنها السبب يف قوة
هــذه األمــة ونهضتهــا ،فعمــدوا يف البــاد العربيــة إيل
أن ميحــو ذاكــرة التاريــخ والحضــارة ،وأن ينــزع ألســنتهم
ويســتبدل بهــا لســانه ،وأن ينتــزع اإلميــان مــن صدورهــم
وأن ميحــو حضارتهــم مــن أرضهــم وعقولهــم وكان الغــزو
الفكري أقوي أسلحتهم لتحقيق هذه األهداف فخطط
أعــداء العربيــة لعــدة أمــور أهمهــا:
ً
أوال :العمل عيل إضعاف «الكتاتيب» التي تتعلم
فيهــا األطفــال العلــوم الدينيــة واللغــة العربيــة ،وجعلهــا
مقصــورة عــي أوالد الفقــراء ،وإنشــاء مــدارس أجنبيــة
ألوالد األغنيــاء يكــون تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة فيهــا
بدرجــه أقــل مــا يــدرس يف الغــرب بهــدف تكويــن طبقــة
تتعامــل مــع األجنبــي املحتــل وتصبــح غريبــة.
ثانيــا  :تحو يــل أبجد يــة اللغــات اإلقليميــة إيل
الالتينيــة وكانــت تكتــب أساس ـاً بالعربيــة ،كــا حــدث
يف أندونيســيا وبعــض بــاد إفريقيــة وآســيوية.
16

محمــد لطفــي الصبــاغ –االنبعــاث ومخا طــرة -بــروت-
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ثالثا :تقديم اللغات األجنبية يف األقطار اإلسالمية
عيل اللغة العربية.
ً
رابعــا  :تقد يــم اللهجــات واللغــات املحليــة،
وتشــجيعها والدعــوة إيل كتابــة اللغــة العربيــة بالحــروف
الالتينيــة
ً
خامسا :ابتعاث الطالب إيل الغرب لدراسة لغاته،
وكان ذلك إمياناً بأن اللغة هي الوجه الثاين للفكر وأن
مــن يجيــد لغــة أُمــة :البــد أن يعجــب بتاريخهــا وفكرهــا،
ويصــر لــه إنتــاء إيل هــذه األمــة.ويف هــذا الشــأن يقــول
الحاكــم الفرنــي يف الجزائــر مبناســبة مــرور مائــة عــام
عــي احتاللهــا « :يجــب أن نزيــل القــرآن العــريب مــن
وجودهــم ونقتلــع اللســان العــريب مــن ألســنتهم ،حتــي
17
ننتــر عليهــم»
ً
سادســا :ترابــط الدعــوة إيل العاميــة مــع الدعــوة
إيل القوميــات وتناســبها.حيث دغــدغ الغــرب الكافــر
العواطــف القوميــة بــن ذوي األعــراق الهنديــة ،فأثــار
فيهــم القوميــة الهند يــة ،وأظهــر محا ســن الحضــارة
س ِك ِريِتية
الس َن ْ
الهندية القدمية وآدابها وعلومها ولغتها َ
القدميــة ،وربــط التأخــر عــن ركــب الحضــارة الحديثــة
بصلتهــم باإلســام وىف شــال أفريقيــا ،أثــار القوميــة
الرببريــة وتظاهــر بالحامســة للهجاتهــا ،وأرسع يطبــع
مختلف الكتب التي تتضمن دراســة اللهجات الرببرية
وقواعدها إلحاللها محل العربية الفصحى وىف تركيا،
أثار عواطف القومية الطورانية ،وصور لهم أن الحضارة
الرتكية هي من أقدم الحضارات وبه تتصل بالحضارات
واملدنيــات البابليــة واآلشــورية القدميــة وصــور لهــم أن
طريق مجدهم رهني بقطع الصلة بينهم وبني الشعوب
اإلســامية .لذلــك مــا إن ا ســتطاع مصطفــى كــال
وهــو يهــودي مــن يهــود ال ُدومنَــة إلغــاء الخالفــة ،حتــى
حــرم الشــعب الــريك النطــق باللغــة العربيــة حتــى يف

عبادتــه الدينيــة ،وألغــى الكتابــة بالرســم العــريب ،وجعــل
مكانهــا الكتابــة بالحــروف الالتينيــة ،واســتطاعوا بذلــك
أن يفصلــوا مســلمي تركيــا عــن مســلمي العــرب وعــن
باقــي املســلمني ،وأصبحــت قــراءة القــرآن واألحاديــث
وكتــب الرشيعــة اإلســامية مســتحيلة بعــد اســتبدال
الحــروف الالتينيــة بالحــروف العربيــة ،وىف مــر دغــدغ
الكافــر العواطــف القوميــة الفرعونيــة ،وأحيــا بينهــم تاريــخ
رمســيس ،وبنــاة األهرامــات ،وزعــم أن العاميــة املرصيــة
ذات جــذور قدميــة ال تتصــل بالعربيــة الفصحــى ،وىف
ســوريا ولبنــان واألردن ،أحيــا القوميــات الســابقة للفتــح
اإلسالمي ،فنبش القبور ،وأخرج العظام النخرة ،عظام
الفنيقني والكنعانيني ،وقال لهم :هذه عظام أجدادكم
وأقنعهــم بــأن الفينيقيــن هــم أول مــن اخــرع الكتابــة
18
وكذلــك أبــرز أهميــة الكتابــة الســومرية املســارية»
وهكــذا كان لــه مــع كل شــعب وجــه ،وىف كل أمــة
طريقــة ،أمــا الهــدف فواحــد ،وهــو فصــل املســلمني
عــن مصــدر قوتهــم وتفتيــت وحدتهــم ،فــإذا انفصلــت
اللغــات ســهل فصــل املســلمني عــن بعضهــم ،إذ كيــف
يتخاطــب املســلم الــريك مــع املســلم األفغــاين مــع
املســلم الهنــدي أو الباكســتاين مــع املســلم العــريب
أضــف إىل ذلــك اللهجــات املحليــة العاميــة هــي بحــد
ذاتها عنرص تفرقة حتى بني أهل اللغة نفسها .فهناك
مثــا اصطالحــات عاميــة يف مــر ال يفهمهــا الســوري
أو العراقــي أو اللبنــاين فضــا عــن أهــل البلــد الواحــد
تختلــف اللهجــات واالصطالحــات العاميــة يف منطقــة
عنهــا يف منطقــة أخــرى وهكــذا .بينــا واقــع الفصحــى
أنهــا تجمــع لهجــة املســلمني العــرب ،والحــرص عــى
تعليمهــا للمســلمني غــر العــرب ويجعلهــم مســلمني
عربــا ولــو كانــوا مــن الصــن ألن العربيــة هــي اللســان.
العنرص السادس :كيفية الوقاية من الغزو الفكري

جالل العامل وعبد الودود يوسف الدمشقي .قادة الغرب
يقولــون دمــروا اإلســام ،أبيــدو أهلــه طبعــة  1395 2ه ـ ص 50

الغــزو الفكــري ضــد اللغــة العربيــة « »2أحمــد املحمــود.
مجلة الوعى العدد العارش .السنة األوىل .رجب 1408هـ
أذار 1988م

18
17

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨

201

ا ســتعرضنا فيــا ســبق مفهــوم الغــزو الفكــري،
وتاريخــه ،وأهدافــه ،ووســائله ،ثــم أثــر الغــزو الفكــري يف
اللغة العربية واتضح من خالل العرض والتحليل مدى
خطورة هذا الغزو عىل حارض املسلمني ومستقبلهم،
عقيدتهم ورشيعتهم ،واقتصادهم ومجتمعهم ،قيمهم
ومثلهــم ،وحدتهــم الداخليــة والخارجية.وبالجملــة
فالغــزو الفكــري شــامل وعميــق ،ممتــد ومتســع ،ال
يــرك جانبــا أو نظامــا مــن حيــاة املســلمني إال ويحــاول
التســلل إليــه والتغلغــل فيــه وإفســاد مــا ميكــن إفســاده،
وتدمــرا ملــا ميكــن تدمــره وتشــويها ملــا ميكــن تشــويهه،
وتغــرا ملــا ميكــن تغيــره ،وزراعــة ملــا ميكــن زراعتــه.
لهــذا كلــه ولغــره ينبغــي أن ينتبــه املســلمون ،وتتحــرك
ســلطاتهم ومؤسســاتهم ،وتتيقــظ منظامتهــم ،وتصمــم
خططهم ،ملقاومة الغزو الفكري .بشتى أنواعه وصوره،
املنظور وغري املنظور الداخيل والخارجي ،العسكري
والفكري ،التبشريي والتغريبي اإللحادي والصهيوين،
ويســتلزم ذلــك عــدة أهــور أهمهــا مــا يــى:
1 )1إعــادة ربــط األمــة بكتــاب اللــه وســنة النبــي محمــد
صيل الله عليه وسلم مام يساعد عىل التصدي
ملحــاوالت تذويــب الهويــة اإلســامية والتــي تجــرى
اليــوم عــى قــدم وســاق مــن خــال ،تشــويه التاريــخ
اإلسالمي وتخريب مناهج التعليم ،والعمل عىل
إضعــاف اللغــة العربيــة والحــط مــن شــأنها ،وغــر
ذلك من أنشطة التبرش العلامين والغزو الفكري
والتــي تعمــل عــى تجفيــف منابــع الديــن اإلســامي.
2 )2االهتــام باإلعــام املــريئ واملســموع واملقــروء
لبيــان خصا ئــص الهو يــة اإلســامية وتعر يــف
النــاس بدينهــم وفضــح النعــرات القوميــة والوطنيــة
ومواجهــة املوجــات اإللحاديــة واإلباحيــة.
3 )3إنشــاء مراكــز االبحــاث والدراســات املعنيــة برصــد
االنحرا فــات الفكر يــة والتعقيــب عليهــا بتفنيــد
الشــبه ،والجــواب عــن الشــكوك واإلثــارات التــي
تخــرجمــنبعــضاملارقــنعــنقيــماإلســامومبادئــه.
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يبرعلا ةغللا ىلع هرثأو يركفلا وزغلا

4 )4تكوين وعي لغوى صحيح يساير وعينا السيايس
والفكــري بــل هــو أســاس لتكويــن تفكرينــا تكوينــا
صحيحــا واألخــذ بأيدينــا نحــو الوحــدة اللغو يــة
والتحــرراللغــويوالقضــاءعــىالتجزئــةوالشــعوبية.
5 )5املحافظــة عــى اللغــة العربيــة وتطويرهــا وإمنائهــا
حتــى تســاير اللغــة املتغــرات التــي تعرفهــا الحيــاة
يف تطورها الدائم وتقدمها املطرد ،وبخاصة يف
الوقــت الراهــن التــي تتعــرض لــه الفصحــى لهجــوم
لغــوى ثقــايف إعالمــي كاســح ،ولكيــا تنهــزم األمــة
العربيــة اإلســامية يف هــذا املعــرك اللغــوي
والفكــري و الثقــايف ،فعليهــا أن تتثبــت بدينهــا،
وتتمسك بثوابتها ،وأن تعلم أن التفريط يف اللغة
العربية ،هو تفريط يف الحرية وىف الكرامة ،وىف
الهويــة.
«6 )6الفصحــى املعارصة .هــي األمــل يف تطــور
اللغــة العربيــة تطــورا ســليام ،يف هــذه املرحلــة
التــي تهاجــم فيهــا الهويــة الثقافيــة ،والخصوصيــة
الحضار يــة لألمــة العربيــة اإلســامية ،فهــي
لغــة االعــام والفكــر واألدب والثقا فــة واإلدارة
والدبلوماسية» .19وهى إىل ذلك لغة حية قادرة
عــى الصمــود أمــام موجــات التغريــب العاتيــة،
وعــى الســر يف طريــق التجديــد الــذي يقربهــا
مــن املجتمعــات العربيــة ،ويجعلهــا لغــة الحــارض
واملســتقبل ،ويبقــى أن يهتــم أهلهــا بشــؤونها،
وىف مقدمتهــم صنــاع القــرار مــن قــادة ومرشعــن
برملانيني ومثقفني وإعالميني وتربويني ،فهي لغة
ثقافتهم وجامع شملهم ،وإذا تركوها أو أهملوها،
ضاعــت هويتهــم وانفــرط عقدهــم ،وصــاروا عالــة
عــى غريهــم مــن األمــم .ورحــم اللــه شــاعر مــر
الكبــر حافــظ إبراهيــم القائــل:
19

الدكتــور عبــد العزيــز بــن عثــان التويجــري ،مســتقبل اللغــة
العربيــة منشــورات اإليسيســكو ،الربــاط 2004ص 2

ف
نأ� البحــــر ي� أحشــــائه الــــدر اكمــــن...
ف
ت
ـا�
�ــــل ســــألوا الغــــواص عــــن صدفـــ ي

ن
ـي...
فيـــــا يو�ـــــم أبـــــى وتبـــــى حماســــ ي
ت
ـا�
ومنـــــم وإن عـــــز الـــــدواء أســــ ي

ن
ن
ـي...
فــــــا تلكـــــ ي
ـو� للزمــــــان تفإنـــــ ي
ت 20
ن
ـا�
أخـــــاف عليـــــم أن �ــــ يـن وفــــ ي

ويــا ويــح أمــة أكرمهــا اللــه بلغــة القــرآن وجعلهــا خــر
أمــة أخرجــت للنــاس ،تَـ ِك ُل لغتهــا للزمــان.

الخاتمة
بعــد هــذا البيــان والــذي بــدأت فيــه مبفهــوم الغــزو
الفكــري وانتهــاء بكيفيــة الوقايــة منــه أخلــص إىل النتائــج
التاليــة:
•أ ّن مصطلــح « الغــزو الفكــري» عــى حداثــة مبنــاه،
إال أنــه قديــم املدلــول واملعنــى ،فهــو ســاح قديــم،
يتطــور يف أســاليب ووســائله ،بتطــور العصــور.
•أ ّن فشــل الحمــات الصليبيــة كانــت نقطــة البدايــة
للغــزو الفكــري املنظــم
•أ ّن أعــداء االســام لجــأو إىل الغــزو الفكــري بجانــب
الغــزو العســكري الســتئصال عقيــدة املســلمني
والقضــاء عــى كل مــا مــن شــأنه أن يوحــد صفوفهــم
ويقــوي شــوكتهم.
20

ديــوان حافــظ إبراهيــم الجــزء األول صفحــة  ،253الطبعــة
الثانيــة ،الهيئــة املرص يــة العا مــة للكتــاب ،القا هــرة1980،م

•أ ّن الهزميــة النفســية التــي أصابــت نفــوس كثــر
مــن املســلمني بســبب ابتعادهــم عــن كتــاب ربهــم
وســنة نبيهــم صــى اللــه عليــه وســلم ،وبســبب
اســتعامر بالدهــم أزمانــا متطاولــة ،تعتــر مــن أهــم
األسباب التي مكنت نجاح الغزو الفكري وسقوط
املســلمني يف التقليــد األعمــى ،مــا ترتــب عليــه
أن صبغــت حيــاة املســلمني يف كثــر مــن جوانبهــا
بالصبغــة الغربيــة ،صبغــة الحضــارة الغازيــة.
•كان من أهداف الغزو الفكري تشويه صورة اإلسالم
والتشــكيك يف جميع جوانبه وكل ركائزه وعزله عن
الدولة والحكم وحياة الناس العامة.
•أدرك أعداء اإلســام أ ّن اللغة العربية هي الســبب
يف قــوة هــذه األمــة ونهضتهــا ،فعمــدوا يف البــاد
العربيــة إىل أن ميحــوا ذاكــرة التاريــخ والحضــارة وأن
ينــزع ألســنتهم ويســتبدل بهــا لســانه زكان الغــزو
الفكــري أقــوى أســلحتهم لتحقيــق هــذه األهــداف.
•املحافظــة عــى اللغــة العربيــة وتطويرهــا وامنائهــا
حتــى تســاير املتغــرات التــي تعرفهــا الحيــاة يف
تطورهــا الدائــم وتقدمهــا املطّــرد.
•أ ّن التفريــط يف اللغــة العربيــة هــو تفريــط يف الحريــة
ويف الكرامة ويف الهوية.
•مصــدر قــوة اللغــة العربيــة ومنائهــا وازدهارهــا ،يظــل
دومــا مرتبطــا ارتبا طــا وثيقــا باملســتوى الثقــايف
والحضــاري والعلمــي ا لــذي وصلــت إليــه األمــة
العربيــة واإلســامية ،فبقــدر قــوة األمــة تقــوى لغتهــا،
وبقــدر ضعفهــا تضعــف ،فهــي جــزء ال يتجــزأ منهــا.
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دمشــق ط 1414-7هـ.
-5الغــزو الفكــري والتــارات املعاديــة لإلســام -عــي عبــد الحليــم
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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محمود – جامعه االمام محمد بن سعود .1981-1401-

 -6الغزو الفكري وأثره يف املجتمع اإلسالمي املعارص –عيل
عبــد الحميــد محمــود – دار البحــوث العلميــة الكويــت
-1399 -7التبشــر واالســتعامر يف البــاد العربيــة– مصطفــي خالــد
وعمــرو فــروخ –مكتبــة األنجلــو

الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب العــدد 32

 - 12سياسه بريطانية يف جنوب اليمن – طه حسني---دار الفكر
العريب
 -13واقعنا املعارص  - -محمد قطب –مؤسسه املدينة– جدة
ط 1991 —1403– 3
 -14قاده الغرب يقولون دمر واإلسالم ابيدوأهله –جالل العامل
– عبــد الــودود يوســف – ط  -1399 -2مكتبــه ميــم

 -8التعليــم باللغاتاألجنبيــة يف ا ملــدارس العربيــة تاريخهــا
أســبابها –أاثاره–حســان محمــد حســان – دار الوثائــقوالكتــب العراقيــة 1979

 -15لســان العــرب –محمــد ابــن مكــرم بــن عــي بــن جــال الديــن
بــن منظــور األنصــاري /ج  5دار املعــارف القاهــرة

 -10الغزو الفكري ضد اللغةالعربية (2أحمد املحمود – مجلة
الوعــي العــدد العــارش الســنة األويل 1988-1408

 -17مســتقبل اللغــة العربيــة اإليســيكو -عبدالعز يــز عثــان
التويجــري -الر بــاط .2004

 -9االبتعــاث ومخاطــرة -محمــد لطفــي الصبــاغ – املكتــب
االســامي بــروت 1398

 -11حــرب الكلــات ،كــرم شــلبي ،كتــاب اإلذاعــة والتلفزيــون
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 -16مختــار الصحــاح محمــد ايب بكــر الــرازي – املطبعــة األمرييــة
بالقاهــرةط 1953- 7

طرائق مبتكرة يف تدري�س اللغة العربية
ل�
محمد فارس عثمان ب ي

مدرس اللغة العربية بمدرسة بالبونغ هاي الدولية بالمالديف
ف
(محا� بدوام ئ
ض
جز�)
أستاذ اللغة العربية ي� جامعة المالديف اإلسالمية
ي

المقدمة

أهمية البحث:

الحمــد للــه رب العاملــن الــذي أنــزل القــرآن بلســان
عريب مبني والصالة والسالم عىل سيدنا خاتم األنبياء
واملرســلني وعــى آلــه وأصحابــه ومــن ســار عــى نهجهــم
إىل يــوم الديــن .وبعــد:
وموضــوع هــذا البحــث يرتكــز عــى «طرائــق مبتكــرة
يف تدريــس اللغــة العربيــة» ويتعــرف هــذا البحــث عــى
صعوبــة طرائــق تدريــس اللغــة العربيــة التــي تواجههــا
الطــاب غــر العــرب يف تعلــم اللغــة العربيــة ؛وكذلــك
البحــث يقــوم بعــاج صعوبــة طرائــق تدريــس اللغــة
العربية ويقدم الحلول واملقرتحات يف تحسني طرائق
تدريــس اللغــة العربيــة.

1)1يتعرف عىل الجوانب السلبية يف طرائق تدريس
اللغة العربية.
2)2نتائــج هــذا البحــث سيســاعد يف تحســن طرائــق
تدريــس اللغــة العربيــة.
3)3يأخــذ دورا لزيــادة رغبــة الطــاب يف تعلــم اللغــة
العربيــة.

إشكالية البحث
وجــدت مــن خــال خــريت يف تدريــس اللغــة العربيــة
أن الطــاب يعانــون مــن صعوبــة طرائــق تدريــس اللغــة
العربيــة ؛ لذلــك أردت أن أقــوم بدراســة حــول «طرائــق
مبتكــرة يف تدريــس اللغــة العربيــة»

أهداف الموضوع:
1)1التعــرف عــى صعو بــة طرا ئــق تدر يــس اللغــة
العربيــة.
2)2كشف عالج صعوبة طرائق تدريس اللغة العربية
وتقديم الحلول واملقرتحات.
منهج البحث:
يتبــع هــذا البحــث املنهــج التحليــي للحصــول عــى
النتائــج املتوقعــة.
خطة البحث
املبحــث األول :وا قــع طــرق التدر يــس املتبعــة يف
تدريــس اللغــة العربيــة يف املؤسســات التعليميــة:
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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املبحث الثاين :طرائق تدريس اللغة العربية
املطلب األول :الطريقة القياسية
املطلب الثاين :الطريقة االستنباطية
املطلب الثالث :الطريقة املعدلة
املطلب الرابع :طريقة النشاط
املطلب الخامس :طريقة حل املشكالت
املطلب السادس :طريقة املناقشة
املطلب السابع :طريقة بأسلوب توظيف املطالعة
املطلب الثامن :طريقة بأسلوب الرسوم البيانية
الخامتة
نتائج البحث والتوصيات
املصادر واملراجع
ف
المبحث األول :واقع طرائق التدريس المتبعة ي�
تدريس اللغة العربية ف ي� المؤسسات التعليمية:
مــن املالحــظ أن معظــم مــدريس اللغــة العربيــة يف
املؤسســات التعليميــة اليختــارون طرقًــا مناســبة يف
تدريس اللغة العربية ؛ مام ثبت من دراستي امليدانية
حول طرائق تدريس اللغة العربية يف املدرسة العربية
اإلســامية أن معظــم الطــاب ال يوافقــون عــى طرائــق
تدريــس اللغــة العربيــة يف املدرســة ؛ ألنهــم يعانــون
مــن صعوبــات يف فهــم دروس اللغــة العربيــة؛ فليــس
تدريــس اللغــة العربيــة مثــل تدريــس الفقــه والحديــث
والتاريــخ ؛ فتدريــس اللغــة العربيــة يختلــف متا ًمــا مــن
جميع املواد ولها طرق خاصة ؛فاختيار طرق التدريس
املناسبة حسب فروق األفراد مهمة جدا لتكون عملية
تدريــس اللغــة العربيــة ناجحــة وال يكــون جميــع الطــاب
يف نفــس املســتوى وقــد يكــون مختلــف األصنــاف مــن
الطــاب يف الفصــل يختلفــون مــن حيــث العمــر والفهم
والرتكيز والذكاء؛ فينبغي للمدرس أن يعرف االختالف
بــن الدرارســن ويختــار طرقًــا مناســبة وفقـاً ملســتواهم
؛ ألن هــدف التدريــس أن تصــل الــدروس امللقــى إىل
أذهــان جميــع الطــاب ويفهموهــا فهـ ًـا واض ًحــا.
206

يبرعلا ةغللا سيردت يف ةركتبم قئارط

ن
الثا� :طرائق تدريس اللغة العربية:
المبحث ي

تعترب الطريقة هي املسار أو النهج الذي يتبعه املعلم
يف تقدميــه للــادة العلميــة للمتعلــم ،وبهــذا تعــددت
أســاليب وطــرق التدريــس ســواء أكان هــذا يف البالغــة
أو التعبــر أو األدب أو النحــو.
المطلب األول :الطريقة القياسية:
وهــي الطريقــة التــي تقــوم عــى أســاس االنتقــال الفكــر
مــن املقدمــات إىل النتائــج ،ومــن الحقيقــة العامــة إىل
الحقائــق الجزئيــة ومــن القانــون العــام أو القاعــدة إىل
النتائــج ،إذ يبــدأ يف هــذه الطريقــة بعــرض القاعــدة
النحوية ثم يقدم الشواهد واألمثلة لتوضيحها وتعزيزها
وترســيخها يف أذهــان التالميــذ ،والخطــوة الثالثــة إجــراء
تطبيقــات عليهــا ومــن خــال أمثلــة متشــابهة وحــاالت
1
مامثلــة.
ومــن الخطــأ االعتقــاد أن القياســية تعنــي أن يكــون
املعلــم هــو املحــور األســايس فيهــا فيهمــل الطلبــة
ويعــزز الســلبية فيهــم ،والحقيقــة أنــه ميكــن أن يرشكهــم
بطريقــة فعالــة يف اســتنتاج وصياغــة الكثــر مــن األمثلــة
2
الصحيحــة.
ن
الثا� :الطريقة االستنباطية:
المطلب ي

هــذه الطريقــة تســمى بالطريقــة االســتقرائية ،وهــي التــي
تقــوم عــى األمثلــة التــي يرشحهــا املعلــم ويناقشــها ثــم
يســتنبط منهــا القاعــدة ،وهــذا يعنــي أنــه يبــدأ مــن الجــزء
ـكل ،والســتقراء أســلوب يشــجع بقاعــدة عامــة
إىل الـ ّ
مستنبطة منها بعد نقاش وقد وصفها بعذهم بالقول:
أنهــا بطيئــة يف التعليــم ،وقالــوا أيض ـاً :أنهــا عــى الرغــم
مــن ذلــك تخلــق رجــاالً يثقــون بأنفســهم ويعتمــدون عــى
1

زكريا إسامعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ،ص.224:

2

طــه عــي حســن الدليمــي وســعاد عبــد الكريــم الوائــي.
الطرائــق العمليــة يف تعليــم اللغــة العربيــة ،األردن :دار
ا لــروق ،2003 ،ص .51-50

جهودهم كام أنها تعلمهم الصرب واألناة يف تفكريهم.
ومن مميزات هذه الطريقة أن الطالب يشرتك يف
اســتخدام القاعــدة وصياغتهــا وأنــه ميــارس اللغــة فعــا
مــن خــال قــراءة وكتابــة الجمــل املتضمنــة للقاعــدة،
4
ولذلــك يصبــح التعميــم مفهومــا لديــه وذا داللــة.
3

المطلب الثالث :الطريقة المعدلة:
وهــي أحــدث الطرا ئــق الثــاث مــن جهــة الرتتيــب
التاريخي وقد نشأت نتيجة تعديل يف طريقة التعليم
الســابقة ولــذا تســمى بالطريقــة املعدلــة ،وهــي تقــوم
عــى تعليــم القواعــد النحويــة مــن خــال األســاليب
املتصلــة ،الاألســاليب املنقطعــة .ويــراد باألســاليب
املتصلــة قطعــة مــن القــراءة يف موضــوع واحــد ،أو نــص
مــن النصــوص يقــرؤه الطــاب ويفهمــون معنــاه ثــم يشــار
إىل الجمــل ومــا فيهــا مــن الخصائــص ويعقــب ذلــك
اســتنباط القاعــدة منهــا وأخــرا تــأيت مرحلــة التطبيــق.
ومــن الصــور التــي أخذتهــا هــذه الطريقــة معالجــة
بعــض أبــواب منهــج النحــو بطريقــة التطبيــق العمــي
دون حا جــة إىل رشح قواعدهــا ،أمــا مــا عداهــا مــن
األبــواب فيجــب أن يــدرس عــى الطريقــة االســتنباطية،
ولكــن ليــس يف ظــل هــذه األمثلــة املتكلفــة املبتــورة
التــي تنتــزع مــن أوديــة مختلفــة اليجمــع شــتاتها جامــع،
وال متثــل معنــى يشــعر الطالــب أنــه يف حاجــاة إليــه ،بــل
يجب أن تدرس يف ظالل اللغة واألدب خالل عبارات
قيمــة كتبــت يف موضــوع حيــوي يهــم الطلبــة تحتــار مــن
كتبهــم يف املطالعــة ،أو مــن دروســهم يف التاريــخ ،أو
غــره مــن مــواد الدراســة مــا يتصــل بالحــوادث الجاريــة

3

ســعدون محمــود الســاموك وآخــرون ،مناهــج اللغــة العربيــة
وطــرق تدريســها ،دار وائــل للنــر ،ط1،2005م ،ص.228 :

4

محمود كامل الناقة .رشدي أحمد طعيمة ،طرائق تدريس
اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا  ،إسيســكو :منشــورة
املنظمــة اإلســامية للرتبيــة و العلــوم و الثقافــة.242 ،2003 ،

بــن ســمعهم وبرصهــم.
وتقــوم هــذه الطريقــة عــى الخطــوات التاليــة:
التمهيــد ،وكتابــة النــص ،وتحليــل النــص ،واســتنتاج
6
القا عــدة ،والتطبيــق.
5

المطلب الرابع :طريقة النشاط:
و هــذه الطريقــة «تعتمــد عــى نشــاط التالميــذ
وفاعليتهــم ،وفيــا يقــوم املعلــم بتكليــف تالميــذه
بجمع الشزاهد واألمثلة التي لها صلة مبوضوع الدرس
مــن القــرآن الكريــم واألبيــات الشــعرية ومــن موضوعــات
القــراءة ثــم يتعاونــوا فيــا بينهــم عــى فهــم موضــوع
الــدرس واســتنباط القاعــدة» .7
هــذه الطريقــة إيجابيــة وف ّعالــة ،إذ تجعــل املتعلــم
يعتمــد عــى نفســه وتحعلــه راغبـاً يف التعلــم ومــا يزيــد
ذلــك تحفــزه عــى أداء واجباتــه دون تخ ـ ّوف أو ضعــف،
وتُغمــس فيــه روح التفكــر الدقيــق مــا تُكســبه الثقــة
وإبــداء رأيــه دون تخــوف وتجعلــه يحلــل ويناقــش أفــكاره
والحكــم عليهــا مــا إذا كانــت صحيحــة أم خاطئــة ،فهــي
طريقة بالفعل نشطة وتساعده أيضاً عىل كيفية تعامل
املتعلــم مــع اختباراتــه وفروضــه وتد ُّربــه عــى كيفيــة
استنباط القاعدة النحوية مبفرده دون مساعدة من غريه.
المطلب الخامس :طريقة حل المشكالت:
«وهي التي تقوم عىل درس التعبري والقراءة والنصوص
حتى يتخذ املعلم هذه النصوص واملوضوعات نقطة
البدء إلثارة املشكلة التى تدور حول ظاهرة أو قاعدة،
ثــم يلفــت نظرهــم إىل أن هــذه الظاهــرة ســتكون دراســة
5

حســن شــحاتة .تعليــم اللغــة العربيــة بــن النظريــة والتطبيــق،
القاهــرة :الــدار املصدريــة البنانيــة ،1996 ،ص .212

6

طــه عــي حســن الــد ليمــي وآخــرون ،أســاليب حديثــة يف
تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة ،ص.59 :

7

ســعدون محمــود الســاموك وآخــرون ،مناهــج اللغــة العربيــة
وطــرق تدريســها ،ص .229
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موضــوع النحــو املقــروء التــي بــن أيدهــم أو مــن غريهــا،
ومناقشتها معهم حتى يستنبط القاعدة».8
هــذه الطريقــة تنطلــق مــن مشــكلة معينــة وعــى
التالميــذ حلهــا ومــن خــال هــذه الحلــول يقــوم املعلــم
مبالحظة األخطاء النحوية التي يقع فيها التالميذ وذلك
من خالل أعاملهم اللغوية ،ويف هذه الحالة يكون دور
املعلــم ف ّعــاال وذلــك بتحليلــه لتلــك األخطــاء ،ووضــع
الفرضيــات لهــا مــن ثــم يحــدد األســباب ويعالجهــا لــي
ال يحــدث هــذا مــرة أخــرى ،فهــي طريقــة إيجابيــة ومجديــة
فهــي تجعــل للمتعلــم يحــض باالهتــام مــن ِقبــل معلمه.
المطلب السادس :طريقة المناقشة:
هي عبارة عن أســلوب يكون فيه املدرس واملتعلمني
يف موقــف إيجــايب ،حيــث أنــه يتــم طــرح القضيــة أو
املوضــوع ويتــم بعــده تبــادل اآلراء املختلفــة لــدى
املتعلمــن ثــم يعقــب املــدرس عــى ذلــك ملــا هــو
صائــب ومبــا هــو ال ويبلــور كل ذلــك يف نقــاط حــول
املوضــوع واملشــكلة» .9
المطلب السابع :طريقة بأسلوب توظيف المطالعة:

تحديــد األخطــاء وكيفيــة نطــق الكلــات ويقــوم املعلّــم
بتصحيحهــا وقــد يكــون اجتهــادا ً منــه فيكتشــف الخطــأ
بنفســه فيص ّححــه.
المطلع الثامن :طريقة بأسلوب الرسوم البيانية:
«وهــي الطريقــة التــي يعتمدهــا التالميــذ يف تعلمهــم
للقوا عــد وإمكانيــة ا ســتخدامها لبيــان االتجا هــات
األدبيــة ،واســتخدامها يكفــل إعطــاء املعــاين الصحيحــة
مــن دون لبــس أو غمــوض».11
هــذه الطريقــة ســهلة ورسعــان مــا يفهمهــا التالميــذ،
إذ تُن ّمي عندهم القدرة عىل االستنتاج وتحليلهم لهاته
الرسومات البيانية واستنباط القاعدة منها.
وللرسوم البيانية أنواع ،نذكر منها:12
•الرسوم البيانية الخطية ،الرسوم البيانية العمودية.
•الرسوم البيانية الدائرية ،الرسوم البيانية التصويرية.
•الرسم البياين باملساحات.
فهــذه الطريقــة عمليــة ونفعيــة ومشــوقة ،مــا تجعــل
التالميــذ يقبلــون عــى اســتخذامها يف دراســة القواعــد
النحوية.

«هــذه الطريقــة ترتبــط ارتباط ـاً وثيق ـاً بالقــراءة الجهريــة ،خاتمة البحث
ويهــدف تدريــس القواعــد بهــا إىل متكــن التالميــذ مــن
القــراءة الجيــدة والكتابــة الصحيحــة ،ويربــط بــن معنــى
املوضــوع والعالمــة اإلعرابيــة بأســلوب ســهل ممتــع،
فيفيــد التالميــذ مــن معنــى املوضــوع والخطــأ النحــوي
لتفهــم القاعــدة والتطبيــق عليهــا».10
هــذه الطريقــة تســاعد املعلّــم واملتعلّــم يف
8

فــؤاد أبوالهيجــا ،أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة وإعــداد
دروســها اليومية باألهداف الســلوكية ،دار املناهج للنرش،
عــان ط2002 ،2م ،ص.122 ،120:

9

 .خليــل إبراهيــم بــر وآخــرون ،أساســيات التدريــس ،دار
املنا هــج للنــر ،2010 ،ص.163 :

 10طــه عــي حســن الدليمــي وآخــرون ،أســاليب حديثــة يف
تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة ،ص.152 :
208

يبرعلا ةغللا سيردت يف ةركتبم قئارط

بفضــل اللــه وعونــه أمتمــت هــذا البحــث املتواضــع،
وإننــي ال أد عــي أن مــا كتبتــه تحــت املو ضــوع
«املشــكالت النحويــة لــدى طــاب الثانويــة باملدرســة
العربيــة اإلســامية» هــو عــن الكــال ،ولكنــي أرجــو اللــه
ســبحانه وتعــاىل أن يجعــل هــذا البحــث املتواضــع
مفيــدا ملــن يقــرأه ،ويف ختــام هــذا البحــث يــرين أن
أس ـ ِّجل أهــم نتائــج البحــث وتوصيــات وهــي كــا يــي:

 11طــه عــي حســن الــد ليمــي وآخــرون ،أســاليب حديثــة يف
تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة ،ص.167 :
 12املرجع السابق ص.168 :

نتائج البحث:

توصيات:

1)1معظم الطالب يقعون يف األخطاء اللغوية بشكل
بالــغ عنــد التحــدث لعــدم فهمهــم دروس اللغــة
العربيــة.
2)2الطرائق املتبعة يف تدريس اللغة العربية ليست
مالمئة ملستوى الطالب.
3)3ال نجــد التنــوع يف طــرق تدر يــس النحــو يف
ا ملد رســة .
4)4معظــم مــدريس مــادة النحــو يحتا جــون إىل
املشــاركة يف الــدورات التدريبيــة يف تدريــس
اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا

1)1أويص املــدارس واملعاهــد ومــدريس اللغــة العربيــة مبزيــد
مــن االهتــام باتبــاع الطرائــق الحديثــة يف تدريــس اللغــة
العربيــة.
2)2بإقامــة الــدورات ملعلمــي اللغــة العربيــة حــول طــرق تدريــس
اللغــة العربييــة ،وعقــد الجلســات والــدورات التدريبيــة يف
قضيــة اللغــة العربيــة لرفــع مســتوى اللغــة العربيــة لــدى
الطــاب.
3)3بإقامة األنشطة اللغوية بني مجموعات من الطالب؛ مثل:
إقامــة املســابقات يف القــراءة والخطابــة والتعبــر وإقامــة
املرسحيــات العربيــة.

المصادر والمراجع
1)1القرآن الكريم.

2)2حســن شــحاتة .تعليــم اللغــة العربيــة بــن النظريــة والتطبيــق،
القاهرة :الدار املصدرية البنانية.)1996 ،
3)3خليــل إبراهيــم بــر وآخــرون ،أساســيات التدريــس ،دار
املناهــج للنــر2010 ،
4)4رشــدي أحمــد طعيمــة ،تعليــم العربيــة لغــر الناطقــن بهــا
مناهجــه وأســاليبه ،مــر 1989م
5)5زكريا إسامعيل ،طرق تدريس اللغة العربية

6)6ســعدون محمــود الســاموك وآخــرون ،مناهــج اللغــة العربيــة
وطــرق تدريســها ،دار وائــل للنــر ،ط1،2005م
7)7طــه عــي حســن ا لدليمــي و ســعا د عبــد ا لكر يــم
الوائيل .الطرائــق العمليــة يف تعليــم اللغــة العربيــة(األردن:
دار ا لــروق.)2003 ،
8)8عابــد توفيــق الهاشــمي .املوجه العمــي ملــدرس اللغــة
العربيــة  ،بــروت :مؤسســة الرســالة1983 ،م.

9)9العبــد الكريــم راشــد ،مدرســة املســتقبل تحــوالت رئيســية،
ورقــة عمــل مقدمــة إىل نــدوة مدرســة املســتقبل ،جامعــة
امللــك ســعود ،كليــة الرتبيــة ،الريــاض 1423هــ.
1010عبــد الواســع أحمــد الحمــري واآلخــرون ،اللغــة العربيــة –
نصــوص أدبيــة وتطبيقــات نحويــة ،الطبعــة الثانيــة ،صنعــاء،
مركــز األمــن للنــر والتوزيــع – 2004م.
1111فــؤاد أبوالهيجــا ،أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة وإعــداد
دروسها اليومية باألهداف السلوكية ،دار املناهج للنرش،
عــان ط2002 ،2م.
1212مجلــة العلــوم اإلنســانية – جامعــة محمــد خيــر بســكرة،
العــدد الســابع 2005-م
1313محمــد إبراهيــم الخطيــب .طرائــق تعليــم اللغــة العربيــة ،
األردن :مكتبــة التوبــة.)2003 ،
1414محمود كامل الناقة .رشدي أحمد طعيمة ،طرائق تدريس
اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا ،إسيســكو :منشــورة
املنظمــة اإلســامية للرتبيــة و العلــوم و الثقافــة2003 ،م.
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الأ�س�س املنهجية لتدري�س
اللغة العربية والعوامل امل�ؤثرة
أ.
مبارك محمد
ي

التبس –تبسة -الجزائر
العر�
جامعة
بي
ي

مقدمة
تعــد املناهــج الدراســية مهمــة يف حيــاة الشــعوب يف
نقــل املعرفــة والثقافــة ،لــذا يقــول أحــد السياســيني:
«إذا ســألتم عــن مســتقبل أمــة فضعــوا أمامــي مناهجهــا
يف الدراســة أنبئكــم مبســتقبلها»؛ فاملنهــج الــدرايس
نــوع مــن الترشيــع يقصــد بــه تنظيــم العمليــة التعليميــة
وتوجيهها نحو األغراض القومية والدينية املنشودتني،
وألن مناهــج تعليــم اللغــات للناطقــن بهــا أو بغريهــا
متعــددة فلــكل منهــا طريقتهــا الخاصــة يف التبليــغ،
وهــذا بســبب املنطلقــات الكــرى التــي تحدد هــا
السيا ســات اللغويــة املعتمــدة يف كل بلــد ،تُك ـ ّون
بذلــك عالقــة تكامــل مــع األنظمــة الثقافيــة والسياســية
واالجتامعيــة.
فــا مفهــوم املنهــج يــا تــرى؟ ومــا عالقتــه بتدريــس
اللغــة؟ ومــا العوامــل املســاعدة للنهــوض بتدريــس
اللغــة العربيــة وفــق منــاخ منهجــي مالئــم ميتــاح مــن
اإلرادات الفعالــة؟
 )1املنهــج أو املنهــاج يف لســان العــرب البــن
210

ؤملا لماوعلاو ةيبرعلا ةغللا  سيردتل ةيجهنملا سسألا

منظــور يعرفــه بقولــه« :هــو الطريــق البينــة الواضحــة
ش َع ـ ًة
ويف التنزيــل يقــول تعــاىلِ « :ل ـك ٍُّل َج َعلْ َنــا ِم ْن ُك ـ ْم ِ ْ
َو ِم ْن َها ًجــا» املائــدة  ،48أي طريقــا واضحــة يف الديــن
ويف علــوم الرتبيــة طريقــا واضحــة لتوصيــل املعلومــة
للمتعلــم دون عنــاء ،ويف حديــث العبــاس -ريض اللــه
عنــه »:-مل ميــت رســول اللــه –صــى اللــه عليــه وســلم-
حتــى ترككــم عــى طريــق ناهجــة؛ أي واضحــة بينــة».1
كــا عرفــه ابــن كثــر بقولــه « :هــو الطريــق الواضــح
2
والســبيل والســنة»
ويحــدد «دالند شــر» املنهــاج بأنــه «جملــة مــن
األفعــال التــي تحفــظ الســتثارة التعليــم؛ فهــي تشــمل
تحديــد أهــداف التعليــم ومحتوياتــه وأســاليب تقديــم
مــواده الدراســية مبــا فيهــا الكتــب املدرســية والوســائل
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ينظر ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر للطباعة والنرش،
بــروت ،الطبعــة األوىل ،ســنة  ،2000مــادة (ن.ه.ج)،
.365/14
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ينظر ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار األندلس للطباعة
والنــر والتوزيــع ،ط ،8ســنة .587/2 ،1986

التعليميــة ·1كــا يشــمل املنهــاج بهــذا املعنــى مختلف
2
االســتعدادات العقليــة بالتكويــن املالئــم للمدرســن
وكل هؤالء متفقون عىل أن املنهج تنظيم وتخطيط
وقواعد تهدف إىل تحقيق غاية محددة تربز من خالل
أنشــطة املعلمــن بطريقــة مقصــودة ســواء أكانــت هــذه
األنشــطة داخــل املدرســة أم خارجهــا ،وســواء أكانــت
مرتبطــة بجوانــب تعليميــة أم تدريســية
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الوســائل التعليميــة نحــو :امللصقــات ،الخرائــط ،الرســوم
البيانيــة ،الداتاشــو( ،)data showالكتــاب البيداغوجــي،
املحادثــات الشــفاهية.

هو تدريب املتعلم عىل فنون اللغة األربعة( ،التحدث
واالســتامع والكتابة والقراءة وهذا ما يســمى باملهارات
اللغوية) ،واســتبعاد املوضوعات الجافة الثقيلة التي
ال تتصل اتصاال مبارشا بالوظائف األساسة للغة.3
وهــذه املهــارات هــي أداء معــن متقــن تجــاه موقف
لغــوي معــن؛ ذلــك أنهــا ترتبــط ارتباطــا وثيقــا باالتفــاق
بني مختلف الجوانب وتحتاج إىل التدريب واملامرسة
اليوميــة التــي تتشــكل مــن خاللهــا الخــرة اللغويــة ،ويل
يف هــذا تجربــة قمــت بهــا ومارســتها طيلــة مســاري
يف التعليــم مبختلــف مراحلــه؛ فكنــت أبــدأ مبــارشة
يف أول الحصــة بتوجيــه أســئلة رصفيــة (نطــق األحــرف
الهجائيــة وتصحيــح األخطــاء) ،وترصيــف بعــض األفعــال
السيام املعتلة منها ،وكيفية البحث عن الكلامت يف
املعاجم ومطالبتهم بإعراب جمل بعد تركيبها الرتكيب
الســليم ،وتتكــرر هاتــه العمليــة تقريبــا يف كل حصــة
وجــدت إثرهــا اســتعداد كبــرا ونشــاطا متزايــدا لــدى
الطلبــة ونتيجــة ذلــك متــرس الطلبــة عــى االســتعامل
اللغــوي الســليم ،ورســم هــذا جيــدا يف أذهــان طــايب
وباتــوا يلحــون عليــه إىل أن انتقلــوا إىل األقســام العليــا
وهــو يذكروننــي مبــا قمنــا بــه يف الســنوات الخــوايل.
فاللغــة مامرســة واملامرســة تتطلــب جهــدا مــن املعلــم
واملتعلــم ،وتتطلــب اختيــار مــا يناســب هاتــه العمليــة
وهــذا جــزء مــن املنهــج الســليم.
فمــن الخطــأ أن نفكــر يف املهــارة عــى أســاس أنهــا
تقديــم دروس تلقينيــة وقوالــب جاهــزة دون أن تبنــى
عــى تعليميــة وجيهــة تنشــد حا جــات املتعلــم يف
صقــل لســانه ومعرفــة مــا يكتــب ومــا يقــرأ وصقــل ســمعه
يف معرفــة مــا يســمع ومــا ينصــت وهــذا مــا ركــز عليــه
َاس ـتَ ِم ًعوا لَ ـ ُه َوأَن ِ
ْصتُــوا لَ َعلَّ ُك ـ ْم
قرآننــا» َوإِذَا قُ ـ ِرئَ ال ُق ـ ْرآ ُن ف ْ
تُ ْر َح ُمــون» األعــراف  ،204فاالســتامع مقــرون باإلنصــات
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محمــد مقــداد وآخــرون ،قــراءات يف املناهــج الرتبويــة،
ص .112 ،111

ينظــر عبــد العليــم ابراهيــم ،املوجــه الفنــي ملــدريس اللغــة
العربيــة ،دار املعــارف ،القاهــرة ،ط ،1981 ،5ص.46 ،43

عالقة المنهج بتدريس اللغة العربية
إن اللغة –أوال -وسيلة التصال الفرد بغريه ،وعن طريق
هذا االتصال يدرك حاجاته كام أنها وسيلة يف التعبري
عــن آالمــه وآمالــه وعواطفــه ،وترتجــم مــا يخالــج النفــس
عــن املبــدل واالنفعــاالت والخواطــر التــي متيــز اإلنســان
مــن غــره ،فاللغــة تهيــئ للفــرد فرصــا كثــرة متجــددة
لالنتفــاع بأوقــات الفــراغ عــن طريــق القــراءة وزيــادة الفهــم
الــذي يزيــد إنتاجــه الفكــري يومــا بعــد يــوم فاللغــة أداة
الفــرد حــن يحــاول إقنــاع غــره يف مجــاالت املناقشــة
واملناظــرة وتبــادل اآلراء يف أمــر حيــوي للوصــول إىل
الحقيقــة ،وهــذا مــا نوهــت بــه اآليــات الكرميــات مــن
ِاســمِ َربِّـ َ
ـك ا لَّـ ِـذ ي َخلَــقَ ،خلَـ َـق
ســورة العلــق «ا قْ ـ َرأ ب ْ
ْســا َن ِمـ ْن َعلَــق ،اقْـ َرأْ َو َربُّـ َ
ـك األَكْـ َرم الَّـ ِـذي َعلَّـ َم بْال َقلَــم
ا ِإلن َ
ْســا َن َمــا لَ ـ ْم يَ ْعلَ ـ ْم» العلــق اآليــات .5-1
َعلَّ ـ َم ا ِإلن َ
فتشــر هاتــه اآليــات الكرميــات إىل تكــرار لفــظ اقــرأ
مرتــن؛ فــاألوىل تفيــد كيفيــة تعلــم اإلنســان القــراءة ،أي
منهج القراءة والثانية تفيد القراءة نفسها وهي مخاطبة
الرسول –صىل الله عليه وسلم للبرشية مبنهاج واضح
وعــى طريــق نرية.
واالتجــاه هنــا باملنهــج وربطــه بتدريــس اللغــة العربية
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كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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فــا اســتامع دون إنصــات ،ولقــد عــاب ســبحانه وتعــاىل
س ـ َم ُعو َن
طائفــة وأنكــر عليهــم ذلــك « َولَ ُه ـ ُم آذَا ٌن َل يَ ْ
ِب َهــا» األعــراف  ،179فاملعلــم املاهــر يعــرف مــا يحتــاج
إليــه متعلمــه مــن اللغــة؛ ألن اللغــة ليســت حشــدا مــن
األلفــاظ والقواعــد يصبهــا املعلــم يف ذهــن املتعلــم
وإمنــا هــي جرعــات دواء ناجعــة يتناولهــا مبقاديرهــا،
وقدميــا قــال ســوفوكليس« :علمــوا املعلــم كيــف يعلــم
وإال صــار جاهــا يعلــم جاهــا».
وليسمح يل املدرسون واملشتغلون باللغة العربية
بحثــا ودراســة وتدريســا أن أقــول كلمــة للتاريــخ تلــج مــن
لهــم قلــوب يفقهــون بهــا «نحــن يف حاجــة إىل وقفــة
نتجــه فيهــا بصــدق وعــزم إىل املحافظــة عــى هويتنــا
مع األخذ بأسباب التقدم املعارص فرنيب أبناءنا تربية
إســامية ونعلمهــم لغتنــا وتاريخنــا وتراثنــا وإســهامنا يف
الحضارة اإلنسانية التي بناها قامات يف العلم واألدب
والفــن وتقــوى اللــه وأقــرؤوا كل العــامل الــذي فتحــوه
اإلقــراء الحقيقــي وعلمــوه العلــم النافــع ،نحــن يف حاجــة
إىل وقفــة نســتعيد فيهــا بالعلــم والثقافــة لالنطــاق
الحضــاري ،فلــم يحــدث يف التاريــخ أن انطلــق طــر
بأجنحــة طــر آخــر ،وال نهضــت أمــة تجاهلــت جذورهــا
وتعلقــت بفــروع أمــم أخــرى ،أن نخطــط مناهجنــا بنــاء
عــى عقيدتنــا ورشيعتنــا الســمحة مــع األخــذ باملعــارص
النافــع مهــا كان مصــدره.
إذا انطلقنــا انطالقــة املتمســك مبقوما تــه فإننــا
سننجح –بإذن الله -يف كل أعاملنا ونقود أجياال تخطو
خطوات قدما تبني مستقبلها بناء قويا رشيدا أساسه
األخــاق وقوامــه العلــوم واملعــارف.
هــذا هــو الغــرض األســاس مــن تعليــم وتدر يــس
اللغــة العربيــة يتخذهــا أبناؤنــا وســيلة للتفاهــم وهــذا
عــبء يقــع عــى كاهــل املدرســن جميعــا ،ال عــى
كاهــل مــدرس اللغــة العربيــة وحــده ،يقــول االنجليــز يف
نصائحهــم التعليميــة « عــى كل مــدرس أن يعــد نفســه
مدرســا لالنجليزيــة» ولنــا أن نقــول « عــى كل مــدرس
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ؤملا لماوعلاو ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةيجهنملا سسألا

أن يعــد نفســه مدرســا للغــة العربيــة» ويف هــذا املبــدأ
فوائــد تربويــة جمــة».
عندمــا يجــد املتعلــم أن اللغــة موضــع االهتــام
مــن الجميــع يــزداد اهتاممــه بهــا ،كــا يــزداد إميانــه بأنهــا
وســيلة للتفاهــم واالتصــال يف جميــع املواقــف ال يف
4
حصــص اللغــة العربيــة وحدهــا.
إذا مل تتضا فــر جهــود جميــع املدرســن عــى
النهوض باللغة العربية وتقدميها للمتعلمني مبنهجية
تسهل االستيعاب فإن ذلك يبوء بالفشل وال يستطيع
مــدرس اللغــة العربيــة وحــده الوصــول إىل مبتغــاه وإن
وصــل فتكــون نتائجــه ضئيلــة األثــر وهــذا مــا هــو حاصــل
اليــوم يف مدارســنا وجامعاتنــا .لقــد بلــغ األمــر إىل أن
أصبــح البعــض يــزدري اللغــة العربيــة والــكل يحــاول أن
يتملــص منهــا بد عــوى أنهــا ليســت مــن اختصا صــه
وفعال فاقد اليشء ال يعطيه ،ومن ال يحسن السباحة
ال يعــرف مــا يوجــد يف قــاع النهــر أو البحــر ،وقــد عــاش
حافــظ ابراهيــم هاتــه التجربــة وقــال عــى لســان اللغــة
العربيــة:
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فمــن ال يجســن الســباحة ال يعــرف األصــداف،
فكذلك من ال ميارس اللغة العربية بعلومها املختلفة
ال يعــرف التعامــل بهــا ،وال يفهمهــا مــن أصلهــا وبالتــايل
يراهــا شــبحا مخيفــا.
وهــذا هــو نتــاج مــن ليــس لــه منهــج يقــدم بــه علــوم
اللغــة العربيــة فعــزف الــكل عــن ذلــك لدرجــة أن أصبــح
مدرســوها يرخصــون أنفســهم يف الحديــث بالعاميــة
بدعــوى أنهــا ســهلة ويف متنــاول الجميــع وهــم ال يــدرون
بــأن هــذه الدعــوى روادهــا كثــرون يف كل بلــد عــريب
ووصلــوا إىل محاولــة برمجــة العاميــة يف املــدارس
4
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االبتدائيــة تجنبــا للغــة فصحــى ثقيلــة وصعبــة –كــا
يزعمــون -عــى طفــل ال يــزال يف أعوامــه األوىل.
هــؤالء جميعــا ال يدركــون أنهــم مدرســو لغــة عربيــة
بجانب تدريسهم املواد األخرى ،ونحن -يف الحقيقة-
ال نتنفــس إال بهاتــه اللغــة وال نتعبــد إال بهــا وهــي تعــد
5
أقــوى رابطــة تربــط بــن أبنــاء العــرب جميعــا
ف
عنارص االتصال ي� الدرس اللغوي
وال نقصــد عنــارص االتصــال الســتة عنــد جاكوبســون»
بــل ننشــد املثلــث الديداكتيــي الــذي يقــوم عليــه
الــدرس اللغــوي فيتكــون مــن معلــم ومتعلــم بينهــا
مــادة تعليميــة.
أ – المعلــم :وهــو ذلــك املرســل ،والــذي تنطلــق
فيــه العمليــة التعليميــة ،وهــو املحــرك لــكل جــزء يف
العمليــة (التعليميــة والتعلميــة) ،ا لــذي تتوفــر فيــه
املهارة والقدرة عىل إيصال املعلومة بكيفية ال تتعب
املتعلــم وال ت ُكلّــه؛ فهــو املوجــه وامليــر واملتفقــد
للمعلومــة والحريــص عــى إيصالهــا.
•هو صاحب الخربة اللغوية التي يجسدها املوقف
التعليمــي يعيــش بــه جــو املتعلــم ميــارس مــن خــال
هــذا املتعلــم لغــة ويحتــك مبحتواهــا وهــذا بــدوره
يؤثــر إيجابــا عــى املتعلــم فيكســب القــدرة عــى
الفعل التعلمي من استامع وحديث وقراءة وكتابة
ف(ردة فعــل املتعلــم هــي الفعــل الجيــد لــدى
املعلــم).
•هو صاحب الكفاية اللغوية واألداء الكالمي ،يقول
تشومســي « يشــر مصطلــح الكفايــة اللغويــة إىل
قدرة املتكلم املستمع املثايل عىل أن يجمع بني
األحــداث اللغويــة وبــن املعــاين يف تناســق وثيــق
6
مــع قواعــد لغتــه»
5
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ب – المتعلــم  :هــو ذ لــك املتلقــي للمعرفــة
واملكتســب لهــا برشوطهــا البيداغوجيــة املعروفــة
وهــو الهــدف األســاس الــذي أنشــئ مــن أجلــه النظــام
التعليمــي ،والوظيفــة األساســة للنظــام هــي التعليــم،
ويتميــز هــذا املتعلــم بقدراتــه املعرفيــة والدافعيــة التــي
تحفــزه إىل تعلــم اللغــة» 7منهــا:
•قدرة استخدام مهارات التفكري السليم.
•قــدرة عــى تطبيــق املعرفــة النظريــة عــى املياديــن
العمليــة.
•قدرة عىل استخدام التقنيات الحديثة.
•قدرة عىل استخدام املهارات اللغوية.
•قــدرة عــى الحــوار واملناقشــة وطــرح الســؤال
واإلجا بــة عليــه.
•قدرة عىل مخاطبة اآلخر بأسلوب علمي رفيع.
•قدرة عىل مواجهة ثورة املعلومات.
•قــدرة عــى التكيــف مــع التداخــل اللغــوي والــراع
بــن اللغــات.
ج – المــادة اللغويــة :هــي تلــك الوجبــة الدســمة
التــي تغــذي العقــول وتشــحذ املواهــب وتنمــي األذواق
وتصنع سليقة لغوية يعيش بها هذا املتعلم وميارسها
دون عناء ينتحي بها سمت كالم العرب ،وهي القراءة
الفاعلــة والواعيــة بشــقيها الرسعــة وعمــق الفهــم.
•وهــي الكتابــة التــي يخلــد فيهــا املتعلــم مــا اكتســبه
مــن مهــارات؛ ألن الكتابــة هــو العنــر الــذي يحــي
حيــاة البرشيــة.
اللغة وضع واستعماال
يؤكــد الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح أن تطويــر
مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة لــن يتــم إال باالعتــاد
عىل بحوث علمية وميدانية واســعة النطاق وأن تعليم
اللغــات ونجاعــة التعليــم الســيام بالنســبة للغــة العربيــة
7
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هــو أمــر جــد خطــر لخطــورة املشــاكل التــي تثريهــا
هــذه القضيــة وتنحــر يف عــدم اســتجابة املناهــج
التعليمية ملا يتطلبه استعامل اللغة الطبيعي حسب
مــا تقتضيــه أحــوال الخطــاب الحقيقيــة غــر املصطنعــة؛
فالغايــة القريبــة والبعيــدة التــي يرمــي إليهــا كل تعليــم
للغات الحية هو تحصيل املتعلم عىل القدرة العملية
عىل تبليغ أغراضه بتلك اللغة ويف نفس الوقت عىل
تأدية هذه األغراض بعبارات سليمة ،والغاية القصوى
مــن اســتعامل اللغــة هــو أن يُجعــل الطالــب قــادرا عــى
اســتعامل اللغــة يف شــتى الظــروف واألحــوال الخطابيــة
استعامال سليام من كل لحن و ُعجمة ولُكنة ،فاللسان
وضــع واســتعامل ،فهــو نظــام مــن األدلــة املوضوعــة
لغــرض التبليــغ وا ســتعامل فعــي لهــذا النظــام يف
واقــع الخطــاب ،فاالقتصــار عــى أحــد هذيــن الجانبــن
(الوضــع واالســتعامل) مــن قبــل املــدرس خطــأ فاحــش
ذو عواقــب وخيمــة ،فاللغــة كــا يتصورهــا املبدعــون
مــن علامئنــا أمثــال الخليــل وســيبويه وابــن جنــي وغريهــم
هــي قبــل كل يشء واســتعامل الناطقــن بهــا وليســت
فقــط صوتــا وال نظامــا مــن القواعــد وال معنــى مجــردا
مــن اللفــظ الــذي يــدل عليــه وال أحــوال خطابيــة معزولــة،
فأكــر غلــط –يقــول الحــاج صالــح -يرتكبــه الباحــث أو
املــدرس هــو أن يحــر اللغــة يف جانــب واحــد ،وهــذا
هو الذي حصل بالفعل منذ أن تعلق الناس بالقواعد
يف ذاتهــا مقطوعــة عــن الواقــع ،وبشــواهد مقطوعــة عــن
بيئــة الــدارس.8
وعــى هــذا فاالســتعامل الفعــي للغــة يف جميــع
األحــوال الخطابيــة (وحيــاة العــريب اللغويــة تــدل عــى
هــذا) التــي تســتلزمها الحيــاة اليوميــة هــو الــذي ينبغــي
أن يكــون املقيــاس األول واألســاس يف بنــاء كل منهــج
تعليمــي ،وأرسار هــذا االســتعامل ينبغــي أن يلــم بهــا
8

214

ينظــر عبــد الرحمــن الحــاج صالــح ،بحــوث ودراســات يف
اللســانيات العربيــة ،موفــم للنــر ،الجزائــر( ،دط) ،ســنة
.176 ،175 ،174 /1 ،2012
ؤملا لماوعلاو ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةيجهنملا سسألا

املــدرس كــا يلــم بهــا اللغــوي ويرتتــب عــى ذلــك مــا
يــي:
اســتعامل اللغــة هــو مشــافهة قبــل أن يكــون كتابــة
وتحريــرا؛ ألن الــكالم املنطــوق هــو األصــل وهــذا مــا
يحتاجــه املتعلــم فيســمعه قبــل أن يكتبــه ،فــإذا اعتمــد
املتعلــم عــى لغــة الكتابــة فقــط قــل نصيبــه يف التعلــم
وبالتايل سيكسب لغة خطاب مصطنعة ،وهذا يؤكد
9
العربيــة التــي يتعلمهــا الناشــئة يف مدارســنا
العوامل المؤثرة عىل تدريس اللغة العربية
كلنا يعلم ما اإلعالم املكتوب واملسموع من تأثري عميق
وواســع جــدا يف اســتعامل النــاس للغتهــم وهــو جــزء مــن
التأثري الشامل لوسائل اإلعالم ويف جميع ميادين الحياة
والفكر ،وقد تضاعف هذا التأثري وقوي بتقدم الوسائل
التقنيــة والتكنولوجيــة عامــة بكيفيــة عجيبــة حتــى صــارت
كل الكــرة األرضيــة قريــة كبــرة ال يحــدث حــادث ذو شــأن
إال ويُعلم به عىل الفور؛ فتأثري اإلعالم واالتصال الواسع
مــن شــأنه أن ينقــل األخبــار باأللفــاظ واألســاليب التــي
تعــود عليهــا املذيعــون ،وبذلــك صــار لهــؤالء املذيعــن
يف تشــييع اللفظــة املحدثــة دورا هامــا جــدا يف ترســيخ
الخطأ اللغوي وال يبايل بذلك أحد خطورة الوضع عىل
األجيــال خالفــا ملــا كان عليــه اإلعــام والتعليــم عندمــا
10
أنشــئت املجامــع اللغويــة
ومــن هــذه العوا مــل الخطــرة والخطــرة جــدا
اســتعامل املــدرس الدارجــة يف لغــة التخاطــب مــع
تالميــذه يف جميــع مراحــل التعليــم ،فهــو يعيــد لهــم
لغــة البيــت ولغــة الشــارع ولغــة الســوق وال ميــد لهــم
بــيء مــن اللغــة إال مــا يســجلونه عــى دفاترهــم ومــا
يتلونــه يف كتبهــم.
وهــذا التــرف يســدل الســتار عــن اللغــة العربيــة
الفصيحة السلسلة التي ألفها األولون؛ لغة مسرتسلة
9

املرجع السابق.176 /1 ،

 10ينظر املرجع السابق.97/2 ،

غــر انفعاليــة ،وبجانــب هــذا نــرى عامــا آخــر ال يقــل
أهميــة عــن العاملــن األولــن هــو «أن الواقــع الــذي
كانــت عليــه اللغــة العربيــة يف عهــد الفصاحــة العفويــة
يختلــف اختالفــا كبــرا عــا هــو عليــه يف زماننــا هــذا،
فقــد كان العــرب يف مخاطبتهــم العاديــة ،يختزلــون
ويحذفون ويدغمون ويختلسون ويسمى ذلك اإلدراج،
ورد هــذا يف القــراءات القرآنيــة املشــهورة وغريهــا وكل
ذلــك لــه مقابــل وهــو اإلمتــام والتحقيــق والبيــان ويف
القــرآن الرتتيــل ،وهــذا يــدل عــى أن للعربيــة مســتويني،
التعبــر االسرتســايل والتعبــر اإلجــايل؛ فأمــا األول
فقــد أهــدر يف التعليــم املــدريس ،كــا أعــد كل مــا
يوجــد يف العاميــة وال يســتعمل اآلن يف الفصحــى غــر
فصيــح عــى الرغــم مــن وروده يف القــرآن أو النصــوص
القدميــة( ،11وتعــج بــه املعاجــم اللغويــة) وأخــرى أدهــى
وأمــر مــن ذلــك كلــه هــو إعجــاب الرجــل العــريب املثقــف
باالهتــام الكبــر الــذي يوليــه اللغويــون الغربيــون يف
عرصنــا الحــارض بلغتهــم أكــر مــن اهتاممنــا نحــن بلغتنــا،
فأصبــح الكثــر مــن املثقفــن ومــن مــدريس اللغــة
العربيــة ال يشــعر بالعــزة وال بالكرامــة مهــزوز النفــس ألنــه
مــدرس لغــة عربيــة الســيام وهــو يعيــش يف بيئــة ال تــزال
لغــة األجنبــي تهيمــن يف جميــع املياديــن وال تــزال مــادة
اللغــة العربيــة حصتهــا ضئيلــة ومعاملهــا ال يــكاد يذكــر
يف بعــض التخصصــات ،وهــذه فاجعــة كبــرة ووبــال
عظيــم باتــت تزاحمهــا العاميــات واللغــات األجنبيــة،
ناهيــك عــن أولئــك الذيــن ســخروا أقالمهــم وشــحذوا
ســكاكينهم لــرب اللغــة العربيــة (نحوهــا ورصفهــا
فصاحتهــا عمومــا) بــكل مــا أتــوا مــن عــدة وعتــاد.
إضافــة ملــا ســبق ذكــره مــن عوامــل فــإن « تنظيــم
املنهــج مــن حيــث ترتيــب املحتــوى أو املوضوعــات
الدراســية يؤثــر يف اختيــار طريقــة تدريــس مــادة اللغــة
العربية ،وكام يرى البيداغوجيون أن تنظيم املنهج عىل
 11الحاج صالح ،بحوث ودراسات ،املرجع السابق.

أســاس مقصــود يفــرض عــى املعلــم طريقــة تدريــس
تختلــف عــن طريقــة التدريــس التــي يســتخدمها إذا
كان هــذا املنهــج منظــا عــى أســاس املــواد الدراســية
املنفصلــة ،وهنــا مييــز البيداغوجيــون بــن التنظيــم
املنطقــي للمنهــج والتنظيــم الســيكولوجي ،ويــرون أن
املناهــج القدميــة بنيــت عــى التنظيــم الــذي يناســب
العلــاء الكبــار دون األخــذ باالعتبــار حاجــات الطفــل
الذي انتقل من لغة بيتية (األم) إىل لغة مدرسية»،12
حيــث إن أول يشء يتعلمــه الطفــل هــو النطــق الســليم
ملخــارج األصــوات ،هــذا التنظيــم الــذي يــدور حــول
املتعلــم مــن حيــث مراعــاة ميولــه واتجاهاتــه وخرباتــه
واســتعدادته ،وإعطائــه مــا يســتطيع أن يفهمــه يف كل
مرحلــة؛ أي تقســم أبــواب الــرف والنحــو والبالغــة مثــا
عــى مراحــل التعليــم املختلفــة ،كل مرحلــة تعلــم مــا
يتــاىش مــع مســتواه العقــي والوجــداين.
موقف هيئات التدريس من المعوقات
حتــى تصــل هيئــة التدريــس إىل املعوقــات البــد مــن
معــارف منهجيــة تصــف « كيــف ينبغــي العمــل؟ وكيــف
ينبغــي التعامــل مــع العمــل؟ حيــث إن هــذه املعــارف
توفــر قواعــد فعــل العمــل وهــذا مــا شــكل الفــرق بــن
« معرفــة كيــف تجــري األمــور؟ ومعرفــة كيــف ميكــن
تســيري األمــور؟ وهــذا يجيــب عنــه معرفــة كيفيــة تشــكيل
الكتــاب املــدريس (اللغــوي وغــر اللغــوي) وذلــك
للتوجيهات التطبيقية وأشكال تخصيص الزمن للامدة
اللغويــة ،13وهــذا هــو اإلشــكال املطــروح الــذي يتوقــف
عليــه املوقــف.
 12هشام سعيد الحالق وزميله ،كيف نجعل أساليبالتدريس
أكــر تشــويقا للمتعلــم؟ ،منشــورات الهيئــة العامــة الســورية
للكتــاب ،وزارة الثقافــة ،دمشــق ،2008 ،دط ،ص .39 ،38
 13بيــر ديــي ،ترجمــة عبــد الكريــم غريــب ،تخطيــط الــدرس
لتنميــة الكفايــات ،منشــورات عــامل الرتبيــة ،مطبعــة النجــاح
الجديــدة ،الــدار البيضــاء ،املغــرب ،ط ،2003 ،2ص.189
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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خاتمة
إذا أردنا أن نبني مناهج سليمة لتدريس اللغة العربية،
البــد مــن مراعــاة قاعــدة األصالــة التــي هــي الخلفيــة
التاريخيــة اإلســامية للمصــدر وإىل املرا حــل التــي
قطعهــا الفكــر اإلســامي والعلــوم اإلســامية واللغــة
العربيــة ،فــا يــزال الشــباب العــريب واملســلم ال يعــرف
أن أجدادهم كان لهم دور خطري يف بناء هذه املناهج
والعلــوم ،ودون أن يعرفــوا وجهــة نظــر الفكــر اإلســامي
والثقافــة الغربيــة يف مختلــف العلــوم والدراســات،
وكل مــا يــدرس يف املــدارس والجامعــات ليــس –يف

الحقيقــة -إال نظر يــات ومنا هــج الفكــر الغــريب التــي
تشكلت منذ أوائل عرص النهضة األورويب بني املناهج
الرأســالية واملناهــج االشــراكية ،وهــذا كلــه إمنــا ميثــل
الفكــر األورويب ونظرياتــه التــي فرضــت عــى مراحــل
مختلفــة وبقيــت عــى رواســبها ال تنفــك مــن الولــوج
يف برامجنــا ومناهجنــا وليــس هنــاك اعــراض عــى
أن نــدرس النظريــات واملناهــج واألنظمــة العامليــة يف
جميــع املجــاالت ولكــن يجــب أن نغربــل وأن نصفــي مــا
يأتيني من الغرب ونتعامل معه كام تعامل أجدادنا من
قبل مع علوم ومعارف األمم األخرى وألن السنة الكونية
تقتــي عامــي التأثــر والتأثــر فــا إفــراط وال تفريــط.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

1)1إبراهيــم (عبــد العليــم) ،املوجــه الفنــي ملــدريس اللغــة
العربيــة ،دار املعــارف ،القاهــرة ،ط.1981 ،5
2)2أحمــد (زيك صا لــح) ،نظر يــات التعلــم ،مكتبــة النهضــة
املرص يــة ،القا هــرة ،ط.1983 ،1
3)3بيــر ديــي ،ترجمــة عبــد الكريــم غريــب ،تخطيــط الــدرس
لتنميــة الكفايــات ،منشــورات عــامل الرتبيــة ،مطبعــة النجــاح
الجديــدة ،الــدار البيضــاء ،املغــرب ،ط.2003 ،2
4)4جا بــر (وليــد أحمــد) ،تدر يــس اللغــة العربيــة -مفاهيــم
وتطبيقــات عمليــة ،-دار الفكــر ،عــان ،األردن ،ط.2002 ،1
5)5الحــاج صالــح (عبــد الرحمــن) ،دراســات يف اللســانيات
العربيــة ،موفــم للنــر ،الجزائــر( ،دط) ،ســنة .2012
6)6الحــاج صا لــح (عبــد الرحمــن) ،بحــوث ودرا ســات يف
اللســانيات العربيــة ،موفــم للنــر ،الجزائــر( ،دط) ،ســنة
.2012
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ؤملا لماوعلاو ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةيجهنملا سسألا

7)7الحــاق (هشــام ســعيد وزميلــه) ،كيــف نجعــل أســاليب
التدريس أكرث تشــويقا للمتعلم؟ ،منشــورات الهيئة العامة
الســورية للكتــاب ،وزارة الثقافــة ،دمشــق ،2008 ،دط.
8)8ابــن كثــر (أبــو الفــداء إســاعيل) ،تفســر القــرآن العظيــم،
دار األندلــس للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط ،8ســنة .1986
9)9كريديــه (هيــام) ،األلســنية -رواد وأعــام ،-دار وائــل ،ط،1
.2010
1010ابــن منظــور (أبــو الفضــل جــال الديــن) ،لســان العــرب،
دار صــادر للطباعــة والنــر ،بــروت ،الطبعــة األوىل ،ســنة
 ،2000مــادة (ن.ه.ج).
1111مقــداد (محمــد وآخــرون) ،قــراءات يف املناهــج الرتبويــة،
دط ،دت.
1212الوســائل التعليميــة نحــو امللصقــات ،الرســوم البيانيــة،
الداتاشو  ،data showالكتاب البيداغوجي ،املحادثات
الشــفاهية.

امل�ؤثرات على تدري�س اللغة العربية  -الأردن �أمنوذج ًا
ي ن
د.
حس� منصور العمري

قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة جدارا ،اربد األردن

امللخ�ص
انطلق الباحث يف موضوع بحثه املؤثرات عىل تدريس اللغة العربية ،من خالل تجربته ومالحظته واستقرائه
لألحــوال التــي مــرت بهــا اللغــة العربيــة يف اآلونــة األخــرة ،وكانــت هــذه اآلراء مســتخلصة مــن الواقــع املعــاش
عنــد مــدريس اللغــة العربيــة ســواء يف املــدارس أو يف الجامعــات وتركــزت هــذه املؤثــرات عــى الســلبية منهــا
التــي ظهــرت عــى شــكل أزمــات مســيطرة عــى وضــع اللغــة العربيــة مــن أزمــة اللغــة نفســها إىل أزمــة املعلــم.
أمــا أزمــة الظــروف العامــة مــن مدرســة ومنهــاج وطالــب إىل أزمــة املجتمــع ،وكذلــك أزمــة التكنولوجيــا وغريهــا
مــن هــذه املؤثــرات التــي أصبحــت واضحــة ومؤثــرة بأســلوب ســلبي عــى تعلــم وتقــدم اللغــة العربيــة يف الوطــن
العــريب عامــة ويف األردن خاصــة.
واملالحــظ أن هــذه األزمــات تتســع وتكــر يومـاً بعــد يــوم دون محــارصة هــذه املشــكالت ووضــع االســراتيجيات
الوطنيــة الالزمــة ،األمــر الــذي يخلــق مشــكالت مســتقبلية غــر متوقعــة ،عــى مســتوى العــامل العــريب ،ولــذا يــرى
الــدارس إثــارة هــذه املشــكالت عنــد أصحــاب القــرار للبــدء مبعالجتهــا أو أخــذ االحتياطــات الالزمــة ملواجهــة
هــذه املشــكالت

المقدمة
مــن خــال موقــع الــدارس يف هــذا البحــث يف لــب
الحركة التعليمية يف األردن وخارج األردن وملدة طويلة
نزيــد عــى عقــد مــن الزمــان كانــت امللحوظــة التــي
تشــغله ملــاذا ال يســتجيب الطلبــة يف حصــص اللغــة
العربية للتفاعل واملشاركة ،سواء يف املدارس أو يف

الجامعــات .وهــي ملحوظــة عامــة عنــد معظــم مــدريس
اللغــة العربيــة ،وانطالقـاً مــن هــذه امللحوظــة كان ال بــد
مــن الرتكيــز عــى هــذه املشــكلة واإلحاطــة بأطرافهــا مــن
قبيل األمانة العلمية واملسؤولية االجتامعية ،والواجب
الوطنــي الــذي يقــع عــى عاتــق املعلــم بالدرجة األوىل.
وجــاء مؤمتــر كــراال لريكــز عــى هــذه املشــكلة،
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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ولــذا توجــه الباحــث وأخــذ يضــع أصبعــه عــى هــذه
املشــكالت وتحديد هــا ولفــت االنتبــاه إليهــا ،لعـ ّـل
السياســات العربيــة تحــاول الحــد مــن هــذه املشــكالت
والســعي نحــو تطويــر املعــارف والكفايــات الالزمــة،
فــكل دولــة تحــاول وضــع الحلــول بأســلوبها وإمكانياتهــا
وبالتــايل إذا تضافــرت هــذه الجهــود وقــدم كل إنســان
مــا يســتطيع فــإن الخــاص مــن هــذه املشــكالت ال بــد
وان يتم السيطرة عليها يوماً بعد يوم ،وهذا يحتاج إىل
مــروع عــى مســتوى األمــة ،ويحتــاج إىل خطــط زمنيــة
تنفذ فيها املشــاريع ســنة بعد ســنة وال تقع املســؤولية
عــى جهــة دون جهــة أو فــرد دون اآلخــر ،بــل ال بــد مــن
وقفة واحدة ،وإميان وصرب للوصول إىل نتائج مقبولة.
ه اللغة ؟
ما ي

كان االجتهــاد حــول مفهــوم اللغــة مالزمـاً لإلنســان منــذ
لحظــة النطــق عنــده ،فهــي األداة التــي تســاعده عــى
التواصــل وتحقيــق الغايــة مــن وجــوده عــى األرض،
فهــو صاحــب رســالة خلقــه اللــه مــن أجلهــا ولــذا كان
التوجيــه الربــاين للرســول (صــى اللــه عليــه وســلم) منــذ
اللحظــة فعــل األمــر (اقــرأ) وهــذا يرتبــط باللغــة واللســان
معـاً ،واللغــة هــي ناتــج الجهــاز الصــويت ومركــزه اللســان،
والجانب اآلخر الذي يهمنا يف هذا املجال هو طبيعة
ين
هذا اإلنسان الذي وصفه ابن خلدون (اإلنسان مد ٌ
بطبعــه) فكيــف يكــون مــدين أي ال يســتطيع العيــش
منفــردا ً أو معــزوالً إال إذا كان يعيــش حيــاة مرضيــه.
ولــذا أخــذ هــذا اإلنســان عــى عاتقــه أن يطــور لغتــه
مــن اإلشــارة إىل األصــوات والتــي حــاول أن يعــر مــن
خاللهــا عــن حاجاتــه ،ورمبــا هنــا كان اإلنســان األول
يقلــد الحيوانــات فيصــدر الصــوت تلــو الصــوت إال أ ّن
الجهاز الصويت عند اإلنسان قابل للتطوير والتنويع يف
خلــق األصــوات والرمــوز عــن غــره مــن الحيوانــات وهــذا
مــا أكــد عليــه علامءاللغــة مــن خــال بعــض النظريــات
حــول نشــأة اللغــة وكيفيتهــا وهنــا يهمنــا مــا قالــه العلــاء
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يف معــرض الحديــث عــن النظريــة الحديثــة أو العلميــة
فيقولــون “أمــا النظريــات الحديثــة ففيهــا أن يف الجســم
أجهــزة معــدة ألحــداث الــكالم ولكــن الــكالم غــر مقتــر
عىل كيفية الترصف بهذه األجهزة مثل أطراف الجسم
واألعضــاء ،حتــى أ ّن بعضهــم أعــاد كلمــة اإلنســان إىل
األنــس وهــو رضورة عيــش اإلنســان إىل جانــب أخيــه
اإلنســان ،كــون الحيــاة ال تقــوم وال ميكــن إعامرهــا إال مــن
خالل هذا اإلنســان ومن هنا جاء تكريم بني البرش عن
املخلوقــات األخــرى يف قولــه تعــاىل “ولقــد كرمنــا بنــي
آدم ،وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهــم عــى كثــر مــن ممــن خلقنــا تفضيــا” وهــذا
يعنــي أن اإلنســان وجــد لغايــة وهــي االعــار واســتمرار
الحيــاة ولــذا كل مــا يف الكــون جــاء لخدمتــه وقــد ميــزه
اللــه ســبحانه وتعــاىل بهــذا الجهــاز الصــويت القــادر عــى
خلــق األصــوات وتكويــن اللغــات التــي تــويص اإلنســان
بأخيــه اإلنســان.
وعــى الرغــم مــن اجتهــادات العلــاء حــول بدايــة
اللغــة وكيفيــة نشــوئها والحديــث عــن نظريــات متعــددة
كاملحــاكاة ،والتقليديــة وغريهــا يصــل بنــا إىل طريــق
مســدود حيــث ال نســتطيع أن نجــزم بــأن أصــل اللغــات
واحــد ،أو منشــؤها واحــد ،لــذا نقــف عنــد هــذه الحــدود
مــن التفســر لعلنــا نجــد لتلــك األســئلة إجابــات علميــة
مقنعــة.
خصائص اللغة العربية:
متتاز اللغة العربية عن غريها بخصائص ،أعطتها جانباً
كبريا ً من التميز عن كثري من اللغات العاملية ومن أهم
هذه الخصائص:
1)1اإلع ـراب  :ويقصــد باإلعــراب هنــا تغــر الحا لــة
النحويــة للكلمــة بتغــر موقعهــا أو العامــل الداخــل
عليهــا ،فتســتطيع متييــز الكلمــة واملــراد منهــا مــن
خــال حركتهــا اإلعرابيــة فللفاعــل حــركات كــا أن
للمفعــول حــركات حتــى أن الحــرف الواحــد لــه

مدلوالت نعرفها من خالل السياقات وهو الذي
خلــق مــن هــذه اللغــة متــددا ً غريب ـاً يف املعــاين
عــى مســتوى الكلمــة أو الجملــة الواحــدة ،وخــر
مثــال عــى ذلــك مــا أورده ابــن فــارس بقولــه“ :إن
اإلعــراب هــو الفــارق بــن املعــاين املتكافئــة يف
اللفظ ،يهدي إىل التمييز بني املعاين والتوصل
اىل أغــراض املتكلــم عــن مجمــل عواطفــه وأفــكاره
ومعانيــه مثــل( :مــا أحس ـ َن زي ـ ًدا) أو (مــا أحس ـ َن
زي ٌد) أو (ما أحس َن ٍ
زيد) ،بأن األعراب عن املعنى
الــذي أراده”.
2)2خاصيــة االشــتقاق :واالشــتقاق حــو حالــة توليديــة
للكلمــة مــن الكلمــة ،أو أخــذ فــرع مــن األصــل لحالة
الفعــل املســتعمل حســب الزمــن ،فاألصــل ثابــت
لكــن املشــتقات متغــر كــا نقــول اســم الفاعــل
واملفعــول واســم التفضيــل وغريهــا عــى مســتوى
االشتقاق األصغر ،كام كان لالشتقاق األكرب أيضاً
ميزة من ميزات اللغة العربية وهو تحريك حروف
الكلمــة بتغــر مواضعهــا فتعطــي الكلمــة الواحــدة
عــدة كلــات وتحافــظ عــى نفــس املدلــول يف
آن واحــد وهــذا يعطــي الكاتــب حريــة إضافيــة عنــد
اســتخدام اللغــة وهــي مســاحة قلــا تجدهــا يف
اللغــات األخــرى كــا جــاء يف كتــاب الخصائــص
البــن جنــي بقولــه “وأمــا (ك ل م) حيــث أنهــا
تقلبــت فمعناهــا الداللــة عــى القــوة والشــدة
املســتعملة منهااصول خمســة ك ل م ،ك م ل،
ل ك م ،م ك ل ،م ل ك .”...،حيــث أن هــذه
الكلــات كــا فصلهــا تــأيت مبعنــى الشــدة والقــوة.
3)3التعريــب :فاللغــة العربيــة متتلــك نظام ـاً رصفي ـاً
قــادرا ً عــى ا ســتيعاب الكلــات غــر العربيــة
وتحويلهــا مــن خــال نظــام صــويت إىل العربيــة
وهذا ليس حديثاً بل منذ القدم وذلك للتغلب
عــى قضيــة العجمــة مــن جانــب وإثبــات أن هــذه
اللغــة هــي لغــة قــادرة عــى األخــذ والعطــاء مــن

اللغــات األخــرى ،وهــي صفــة للغــات الحيــة .ومــا
يســتدل عــى ذلــك مــا ورد يف القــرآن الكريــم مــن
ألفاظ هي باألصل من اللغات األخرى كالفارسية
والهنديــة والحبشــية وغريهــا فأصبحــت جــزءا ً مــن
اللغــة العربيــة.
ه اللغــة الوحيــدة الـ ت يـ� تعــد
4)4تعــد اللغــة العربيــة ي
ـام ،فالقــرآن هــو الــذي
الوجــه اآلخــر للديــن اإلسـ ي
حافــظ عــى هــذه اللغــة وأوجــد لهــا كيان ـاً رفيع ـاً،
فــا تتــم الصــاة إال بتــاوة القــرآن وال يقــرأ القــرآن إال
باللغة العربية .وقال عمر ريض الله عنه“ :تعلموا
العربيــة فإنهــا مــن دينكــم” وقــال ابــن تيميــة :فــإن
نفــس اللغــة العربيــة مــن الديــن ومعرفتهــا فــرض
واجب ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض ،وال يفهم
إال بفهــم اللغــة العربيــة ومــا ال يتــم الواجــب إال بــه،
فهــو واجــب عــى الكفايــة”.
فهــذه القيمــة التــي أعطاهــا الديــن للغــة العربيــة ال
نجــد نظــرا ً لهــا يف اللغــات العامليــة ،وهــذه القيمــة
أخــذت تظهــر مــن خــال متــدد هــذه اللغــة وتعلمهــا مــن
أبنــاء غــر العــرب ألنهــا لغــة القــرآن واإلســام.
الخصائص الصوتية:
كام متتاز األصوات العربية مبدرج صويت واسع ينتقل
بــن الحلقــي واللســاين والشــفوي ،ومــا بينهــا ورمبــا
نجــد يف بعــض اللغــات األخــرى حروفـاً أكــر عــددا ً لكــن
مخارجهــا أقــل وأضيــق ،وهــذا يــدل عــى قــدرة اللســان
العــريب عــى النطــق بدقــة أكــر لألصــوات ،كــا أ ّن
هــذا التوزيــع يــؤدي إىل التــوازن واالنســجام بــن هــذه
األصــوات إىل درجــة الكراهيــة يف جمــع بعــض الحــروف
مع بعضها البعض لصعوبة نطقها كام يف جمع الظاء
والطــاء والغــن والصــاد وغريهــا.
كام أن لألصوات وظيفة بيانية وقيم تعبريية فارتباط
الجيــم بالجنــون تعنــي الخفــاء يف معظــم الحــاالت ،كــا
أ ّن حــرف الغــن يف أي كلمــة تعنــي الخفــاء والغيبــة
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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والجيــم لوحدهــا تعنــي الجمــع .وهــذه ال تكــون إال يف
اللغــة العربيــة.
اتساع اللغة:
تعد اللغة من أكرث اللغات اتساعاً من حيث املفردات
األصيلــة واملولــدة ،واملرتادفــة حيــث أن هــذه األخــرة
تتشــابه يف املعــاين لكنهــا تختلــف يف دقتهــا فلــكل
مفــردة يف اللغــة معناهــا الــذي يختلــف عــن غريهــا ولذا
كل مــرادف يأخــذ معنــى جديــدا ً ،فالكلــات :الحــزن،
الرتح ،األىس ،األمل كل منها له معنى مختلف ،فيقول
اإلمام الشــافعي“ :لســان العرب واســع األلســن مذهباً
وأكرثهــا ألفاظـاً”...
كــا أ ّن املجــاز واالســتعارات تعــد مــن خصائصهــا،
حيــث تســتعمل الكلمــة التــي ال تــدل عــى الــيء
مبــارشة وإمنــا مــن خــال القرينــه كــا يف قولــه تعــاىل:
“واخفض لهام جناح ّ
الذل من الرحمة” فليس لإلنسان
جنــاح كالطــر وإمنــا اســتخدم هــذه اللغــة عــى املجــاز
ملــا فيهــا مــن رقــة وقبــول نفــي لإلنســان وهــذه الصــور
واألســاليب اســتخدمها القــرآن الكريــم كثــرا ً.
“فــا خفــاء مبيزاتهــا عــى ســائر اللغــات وفضلهــا أما
الســعة فاألمــر فيهــا واضــح ومــن تتبــع جميــع اللغــات مل
يجــد فيهــا لغــة تضاهــي اللغــة العربيــة يف كــرة األســاء
للمســمى الواحد”.
وهنــاك الكثــر مــن االمتيــازات التــي متتــاز بهــا اللغــة
العربيــة دون غريهــا ،فهــي لغــة األدب والعلــم مع ـاً
وهــي لغــة الجســد واللســان أيضـاً ،وقليــل مــن اللغــات
تشــابهها أو تســاويها .إال أ ّن األمــم ترتبــط قــوة لغتهــا
بقوتهــا فتتقــدم إذا تقدمــت األمــة ،وتتأخــر إذا تأخــرت
تلــك األمــة.
لماذا وكيف ندرس اللغة العربية ؟:
قــد يطــرح هــذا التســاؤل عــى كل اللغــات يف الدنيــا
ألن اإلجابــة ســتكون واحــدة ،فهــي أي اللغــة الجــر
ا لــذي يوصــل اإلنســان باإلنســان وهــي التــي تــؤرخ
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لإلنســان ،وهــي التــي تنقــل حضــارة اإلنســان مــن جيــل
إىل جيــل ،وقــد ســعى اإلنســان منــذ األزل ليكــون لــه
تلــك الوســيلة فهــي صلــة الوصــل بــن اإلنســان وخالــق
الكــون ،وهــي الوســيلة بــن األنبيــاء وخالــق الكــون وبــن
األنبيــاء وكل البــر ولــذا كان التعلــم والتعليــم مربــوط
بوجود اإلنسان عىل األرض ،الذي كان بدوره مكتشفاً
ومعلـاً ومتعلـاً ،فــا مجــال إلهــال اللغــة ســواء عــى
املســتوى الفــردي أو الجمعــي.
ومــن هــذا الجانــب ال بــد مــن الرتكيــز عــى األهــداف
التــي يســعى إليهــا اإلنســان مــن خــال تدريســه للغــة
عامــة واللغــة العربيــة خاصــة ومــن أهــم هــذه األهــداف
التــي يســعى إليهــا دارس اللغــة العربيــة هــي:
1)1فاللغــة تعتــر جــزء مــن هويــة اإلنســان مهــا كانــت
قيمــة هــذه اللغــة ونجــد اإلنســان بطبعــه مييــل إىل
لغتــه عــى الرغــم مــن انعطافهــا حينـاً فهــي جــزء من
وجــوده فكيــف باللغــة العربيــة التــي متثــل أبعــادا ً
وأبعادا ً مختلفة منها التاريخي والديني والقيمي،
وهــي لغــة التفكــر والتواصــل كــا أنهــا مــن أقــدم
اللغــات العامليــة وأكرثهــا وجــودا ً فهــي مــن اللــوازم
الرضوريــة لــكل مســلم وعــريب.
2)2بحكم وجودها بني أبناء املسلمني من عرب وغري
عــرب أصبحــت متثــل وســيلة التواصــل مــع هــذه
األمم وخاصة عىل املستويني اإلبداعي والعلمي
فكثــر مــن الكتــب التــي تطبــع باللغــة العربيــة يطلــع
عليهــا املهتمــون مــن املســلمني وغــر املســلمني
لغا يــات املنفعــة العلميــة ،ويضطــرون أحيا ن ـاً
للوصــول إىل املســتوى الــازم مــن الفهــم والوعــي.
3)3وتعلمهــا ال بــد لــه مــن إتقــان األدوات األساســية
لغايــات التواصــل مــع املكتبــة العربيــة فهــي غنيــة
مبراجعهــا ومصادرهــا واالطــاع عليهــا عــن طريــق
واحــدة وهــو تعلــم هــذه اللغــة واتقانهــا وخاصــة
أن هــذه الكتــب كتبــت مبســتويات مختلفــة مــن
اللغــة وهــذا واضــح بــن مــا كتــب قدمي ـاً وحديث ـاً.

هــذا عــى املســتوى العــام أمــا عــى املســتوى الخــاص
فيمكــن إجــال هــذه األهــداف عــى الشــكل التايل:
1)1جعل الفرد جزء من املنظومة املجتمعية بحياتها
وتفكريهــا وبنــاء وجودهــا“ ،ونحــن نعلــم بشــكل
واضــح أن الفكــر اإلنســاين مهــا كان بدائي ـاً ال
يتــم بــدون قالــب لغــوي صــويت ألنــه يوجــد تــازم
ال ينفصــم بــن الفكــر واللغــة منــذ بدايــة األنســنة”
فاللغــة هــي األســاس يف الوجــود اإلنســاين ولــذا
ربــط اللــه ســبحانه وتعــاىل وجــود اإلنســان بالعلــم
منــذ اللحظــة األوىل “علــم اإلنســان مــا مل يعلــم”
ووســيلة إيصــال العلــم هــي اللغــة بــن بنــي البــر.
2)2أن تعلــم اللغــة العربيــة يــؤدي إىل تنميــة الــذوق
القيمــي واملبــادئ الفكريــة والوطنيــة يف نفــوس
املتعلمــن ،ألن اللغــة مرتبطــة تلقائي ـاً بفكــر
املجتمــع ،والقيــم هــي جــزء مــن هــذا الفكــر الــذي
ينمــو عنــد الفــرد شــيئاً فشــيئاً.
بالنظــر إىل الرتاكيــب ،فــإذا حصلــت امللكــة
التامــة يف تركيــب األلفــاظ املفــردة للتعبــر بهــا
عــن املعــاين املقصــودة ومراعــاة التأليــف الــذي
يطبــق الــكالم عــى مقتــى الحــال بلــغ املتكلــم
حينئــذ الغايــة مــن مقصــود للســامع”.
3)3تعــد اللغــة مــن الوســائل املهمــة لتنميــة عواطــف
الخــر والعطــاء واإليثــار مــن خــال مفرداتهــا الدالــة
عــى هــذا الــيء وكلــا اســتخدم اإلنســان هــذه
املفــردات كلــا متكــن مــن هــذه القيــم.
4)4تعــد تنميــة الــروة اللغويــة عنــد الفــرد ســبباً مــن
متكنــه مــن القــدرة عــى التواصــل والحــوار مــع
اآلخريــن وتقــاس ثقافــة الفــرد مبقــدار املفــردات
اللغوية التي يحفظها ،فبزيادتها تزداد قدرته عىل
خلــق لغــة اإلبــداع التــي متيــزه عــن غــره.
5)5أن تعلــم اللغــة عــى أصولهــا وبالطــرق الســليمة
والبســيطة تــؤدي إىل قــدرات عاليــة لتمكــن الفــرد
مــن تركيــب الجمــل بشــكل صحيــح مــن خــال

مهــارات اإلعــراب والقــدرة عــى ســبك الجمــل
املفهومــة والصحيحــة.
6)6وعن طريق اللغة ميكن تنمية ملكة الحفظ وملكة
النمــو الفكــري وتنامــي العمليــات العقليــة مــن
خــال التمريــن املســتمر وتعويــد الذاكــرة عــى
الحفــظ واملتابعــة.
7)7كــا أن اللغــة العربيــة خاصــة تتصــف بالرشــاقة
وخفة الكلامت ألنها ارتبطت بالقرآن الكريم ففيها
الــذوق الجــايل واضــح وللقــرآن الفضــل يف تنميــة
هذه الذائقة فيقول الجرجاين يف معرض حديثه
عــن اللغــة العربيــة “واعلــم أنــه ال يصــادف القــول
موقعاً من السامع وال يجد لديه قبوالً حتى يكون
مــن أهــل الــذوق واملعرفــة”.
8)8تســاعد اللغــة الفــرد عــى التفكــر املنظــم مــن
خــال تسلســل العنــارص اللغويــة وحســن عرضهــا
وتشابكها مع بعضها البعض “وهذه املرحلة هي
مرحلــة التفضيــل بــن األشــياء وبيــان أوجــه جاملهــا
أو قبحهــا اســتجابة لنمــو الذهــن اإلنســاين ومــا
يصيــب اإلنســان مــن ثقافــة وتجربــة”.
9)9إن تعلم وإتقان اللغة العربية كتابة وتركيباً تساعد
املبــدع عــى الكتابــة اإلبداعيــة بفنونهــا املختلفــة
بلغــة راقيــة وأســلوب ونســق متميزيــن .فالعربيــة
هــي لغــة اإلبــداع ولغــة املجــاز ولغــة الشــعر فمــن
أجادهــا أجــاد هــذه الفنــون.
معيقات تدريس اللغة العربية ف ي� االردن:
عنــد دراســة منظومــة التعليــم يف الوطــن العــريب ال بــد
مــن النظــر إليهــا مبنظــور العموميــة كــون الوطــن العــريب
يعيش ظروفاً متشابهة من حيث القدرات واإلمكانيات
املاديــة والبرشيــة ،إال أن هــذه الظــروف قــد تختلــف
بنســب متفاوتــة ألســباب تتعلــق باإلمكانيــات املاديــة
والنظــم السيا ســية ،والتد خــات الخارجيــة واألردن
هــي جــزء ال يتجــزأ مــن الكيــان العــريب ال بــل يعــاين مــن
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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مضايقــات ومؤثــرات داخليــة وخارجيــة واضحــة ولهــا
تأثــر مبــارش عــى سياســة التعليــم عامــة واللغــة العربيــة
خاصــة ،ومــن أهــم هــذه املــؤرشات:
 – ١أزمــة المعلــم :يعــد معلــم اللغــة العربيــة مــن فئــة
املعلمني املقهورين يف النظام الرتبوي يف املدارس
بســبب شــعوره بعــدم االهتــام مــن قبــل املدرســة
واهتــام املجتمــع بتعلــم اللغــات األجنبيــة أكــر مــن
اللغــة العربيــة ،فهــو األكــر عبئ ـاً يف إعطــاء الحصــص
باإلضافــة إىل تحملــه مســؤولية النشــاطات اليوميــة يف
املدرســة ولــذا ينعكــس هــذا األمــر عليــه فينكــر عــى
نفســه وأبنائــه تعلــم اللغــة العربيــة وهــذا أيضـاً يؤثــر عــى
عطائــه يف املدرســة ويؤثــر ســلباً عــى طالبــه فيعتمــد
عــى املــدرس يف الرعايــة والحاميــة كــا يحتــاج إىل
الشــعور باالنتــاء إىل جامعــة الفصــل .إن غايــة مــا
يصبــوا إليــه كل تلميــذ أن يشــعر بأنــه مطمــن إىل حــب
ورعايــة مدرســية”.
 – ٢أزمــة المدرســة :لــو أحصينــا عــدد املــدارس
يف األردن لــزادت عــى ســت آالف مدرســة مــا بــن
حكومية وخاصة ،وأن هذه املدارس تختلف مبستواها
البنــايئ وتجهيزاتهــا الالزمــة للتعليــم ،وأن عــدم توفــر
البيئــة املدرســية الحقيقيــة للطالــب واملعلــم يحــدث
فتــورا ً يف العطــاء العلمــي ومعلــم اللغــة العربيــة بحاجــة
إىل معينــات تعليميــة ،أي األدوات والنشــاطات التــي
تســاعد املعلــم عــى إيصــال املعلومــة بســهولة ويــر
ليتلقاهــا الطالــب بقناعــة تامــة ولــذا يلجــأ اىل املعلــم
إما األساليب التقليدية والتي أصبحت من األساليب
املرهقــة واململــة للطا لــب وهــذا يــؤدي إىل ســوء
التحصيل لدى الطالب والذي ينتج عنه موقفاً معادياً
للغــة العربيــة.
وتعاين املدارس يف األردن من السلبيات التالية:
أ  -سعة املدرسة :فمعظم املدارس تكتظ بالطلبة
وسوء املرافق من ساحات للرياضة ،وقلة املختربات،
والفضاءات املريحة يف الغرف الصفية.
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ومنأ ندرألا  -ةيبرعلا ةغللا سيردت ىلع تارثؤملا

ب  -الفــوارق االجتامعيــة بــن الطلبــة مــن الفقــر
املعدم إىل الغني املرفه ،وهذا يؤدي إىل ردات فعل
نفســية لــدى الطلبــة “أمــا بنــاء الفئــات الفقــرة .....ال
يحبــون املدرســة. ”...
 - 3أزمــة اللغــة :إ ّن أزمــة اللغــة العربيــة هــذه األيــام
ال تــأيت مــن داخلهــا بــل مــن ا ملــؤرشات الخارجيــة،
فهــي محــارصة بلغــات عامليــة أصبحــت الحاجــة إليهــا
أمــر رضوري ،وخاصــة اللغــة اإلنجليزيــة التــي رافقــت
التكنولوجيــا بــكل مكوناتهــا وخاصــة وســائل االتصــال،
فتقــوم هــذه الوســائل عــى اللغــة اإلنجليزيــة ،وقلــا
نحتاج إىل اللغة العربية ولذا اتجهت األجيال الجديدة
إىل محاولــة تعلــم هــذه اللغــة واالبتعــاد عــن تعلــم اللغــة
العربيــة وكل علــم ال تتوفــر فيــه حوافــز لتعلمــه يضعــف
ويرتاجــع وهــذا مــا حصــل يف مدارســنا ويف جامعاتنــا.
ومــن أســباب هــذه األزمــة أيضـاً املنــاداة باســتعامل
اللغــة الفصيحــة وهــذا يتطلــب مــن الطالــب حفــظ
مهارات النحو والرصف قدرة خاصة يف تركيب الجمل
األمــر الــذي يتطلــب مــن الطالــب وقت ـاً وجهــدا ً ووعي ـاً
يفــوق قدراتــه يف كثــر مــن األحيــان .يف عــر أصبــح
يتســم بالرسعــة واالختــزال.
كــا أن ســيطرة العاميــة عــى املجتمعــات العربيــة
تعد جدارا ً ضيقاً أمام املتعلمني باإلضافة اىل دخول
لغــات األقليــات كــا هــو الحــال يف شــال أفريقيــا
والعــراق وســوريا واأليــدي العاملــة يف الخليــج العــريب.
 - 4أزمة التكنولوجيا الحديثة:

تعــد ثــورة اإلنرتنــت مــن الظواهــر الحديثــة املؤثــرة
بشــكل واضــح عــى قــدرات الطلبــة يف األردن ،فلــم
يعــد الطالــب مــن املهتمــن باســتخدام القلــم والورقــة
وأخذ ينحى نحو القص واللصق دون االستعانة بأدوات
الكتابــة وهــذا يــؤدي إىل ضمــور يف مهــارات الكتابــة
والقــراءة مــع مــرور الزمــن واللغــة باألصــل تقــوم عــى
اســتخدام هــذه املهــارات ،وعــى الرغــم مــن ذلــك
فلــم ينتبــه معلــم العربيــة إىل توجيــه طالبــه إىل معالجــة

هــذه القضيــة كــا أن الطالــب مل يســتعد أص ـاً إىل
تعلــم املهــارات الالزمــة للغــة العربيــة ،فحفــظ الحــروف
وكتابتها واالهتامم بالكتاب والقراءة واالستامع مل تعد
من املهامت ذات األولوية الالزمة للطالب ،فأثر ذلك
عــى مســتواه التعليمــي.
 - 5أزمة اإلعالم:

تعــد وســائل اإلعــام يف العــر الحد يــث مــن
الوســائل املهمــة لتنميــة الــذوق العــام للمجتمــع ،وإذا
كانــت هــذه الوســائل املهمــة لتنميــة الــذوق العــام
للمجتمــع ،وإذا كانــت هــذه الوســائل ال تهتــم باللغــة
بشــكلها الصحيــح فــإن املتلقــن حينــا ســيتأثرون

باملســتويات اللغويــة التــي يســتعملونها ،فكثــر مــن
الربامج سواء كانت اإلخبارية أو األفالم واملسلسالت
والدعا يــة تســتخدم اللغــة العاميــة باإلضا فــة إىل
اللهجــات املحكميــة وهــذا يؤثــر ســلباً عــى اللســان
العــريب وخاصــة فئــة األطفــال.
وهنــاك الكثــر مــن األزمــات التــي يواجههــا العــرب،
منهــا السيا ســية واالجتامعيــة واالقتصاد يــة وخطبــاء
املســاجد واللغــة املســتخدمة يف البيــوت والشــارع
وكل ما يحيط باملتعلم يؤثر مبارشة عىل ذوق الطالب
واملجتمــع بشــكل عــام.
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تقنيات الإعالم املعا�صرة ودورها التكنولوجي
يف تطوير مناهج تدري�س الكلمات العربية
ق
عل
د.عماد عبد
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البا� ي
كلية اآلداب – جامعة قرامان

امللخ�ص
اللغــة طريقــة ال غنــى عنهــا للتواصــل والتفاعــل بــن النــاس يف مختلــف الــدول ،وهــي الحاملــة لــراث وثقافــة
وحضــارة املجتمعــات ،وهــذا ينطبــق عــى اللغــات جمي ًعــا ،ودروس تعليــم اللغــات يختلــف عــن تعليــم غريهــا
من الدروس؛ فاللغة ليســت معلومات يتم حفظها ،بل اللغة أكرب من ذلك حيث تشــمل العادات والثقافة؛
ثقافة استخدام املجازات ،ثقافة إرتداء املالبس ،ثقافة تناول األطعمة وأسامء هذه األفعال واالستخدامات،
لتصــل بالــدارس إىل الكفائــة اللغويــة والثقافيــة الكافيــة لالســتخدام الصحيــح للغــة يف مختلــف املواقــف
التعبرييــة ،فعمليــة تعليــم اللغــة هــي عمليــة مرتاكمــة تتــم بتضافــر عــدة جهــود ضمنهــا جهــود املعلمــن أنفســهم،
وعرب مجموعة من املراحل من ضمنها مرحلة تعليم الكلامت العربية واستخدامها يف جمل صحيحة ومفيدة
مــن خــال ســياق لغــوي تواصــي صحيــح.

حـ ي ن
ـ� نتكلــم عــن اللغــة العربيــة وتعليمهــا نجــد أن
االهتــام بهــا بــدأ منــذ آالف الســنوات ،حيــث انتــر
تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا منــذ بدايــة
دخول األمم إىل اإلســام ،فانترشت الثقافة اإلســامية
كــا انتــرت اللغــة العربيــة ،و»انتشــار العربيــة مل يتخــذ
طابــع تعلــم لغــة أجنبيــة أو تعليمهــا ،وإمنــا صــار انصهــا ًرا
كامــا يف هــذه اللغــة بحيــث تحولــت إىل لغــة أوىل
224

عند أناس كانت لهم لغاتهم األوىل..فالعربية انترشت
هذا االنتشار يف نوعه ويف رسعته ألن اإلسالم والعربية
كانــا شــيئًا واحـ ًدا ،ومل يكــن يتصــور فصــل أحدهــا عــن
اآلخر»1وعــى الرغــم مــن األدلــة التــي تتوفــر لدينــا عــن
بدايــة تعليــم اللغــة العربيــة ،كذلــك إنتــاج املتعلمــن
1

عبــده الراجحــي :علــم اللغــة التطبيقــي وتعليــم العربيــة ،دار
املعرفــة الجامعيــة اإلســكندرية1995 ،م ،صــ.115

ا تاملكلا سيردت جهانم ريوطت يف  يجولونكتلا اهرودو ةرصاعملا مالعإلا تاينقت

قــد وصــل إلينــا باللغــة العربيــة الفصحــى – إال أن األدلّــة
عــى األدوات املســتخدمة يف تعليــم اللغــة العربيــة
كلغــة أجنبيــة مل تصــل إلينــا ،وال نعــرف ماهيــة هــذه
األدوات املســتخدمة يف التعليــم يف ذلــك الوقــت،
كــا ال نعــرف أســاليب التدريــس.
تعــد الكتــب واملناهــج مــن أهــم املــواد التعليميــة
التــي تُســهم بشــكل كبــر يف العمليــة التعليميــة ،هــذا
بخالف املراجع الصوتية واملتلفزة األخرى التي يحتاج
إليها املعلم يف درسه ،وبنظرة رسيعة ألدوات التعليم
يف وقتنا الحايل نجد أنها تعتمد يف أسلوب تدريس
الكلامت عىل طريقتني؛ طريقة تكرار الكلامت لحفظها
من أجل الوصول باملتعلم إىل النسخ بطريقة سليمة،
وطريقــة التدريــب عــى معرفــة األشــكال  -والحــروف –
ومواضعها؛ أول ووسط وآخر الكلمة ،ومراعاة خصائص
الكتابــة؛ ســواء تنويــن أو م ـ ّد أو ش ـ ّدة ،وعنــد دراســة
الكلــات يســتخدم أكــر املعلمــن أســلوب الرتجمــة
املبارشة ،وهذه هذه الطرق ال تؤدي إىل تعلّم حقيقي
لكلــات اللغــة العربيــة فضــا عــن متونهــا ،وهــو مــا
يظهــر يف مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة ومشــاكل تطبيــق
تلــك املناهــج ،خاصــة مــع أهميــة الكلــات التــي متثــل
البنــاء األســايس للطالــب يف دراســته للغــة ،ووســيلته
للتواصــل مــع متكلمــي اللغــة التــي يتعلمهــا.
ف
مناهج تعليم اللغة العربية ي� تركيا
جــا:
املنهــج لغويًــا يــأيت مــن «نهــج الطريــق الواضــح ،ونهو ً
وضــح وا ســتبان ،واملنهــاج :الطر يــق الوا ضــح»  2أمــا
املنهــج اصطالح ًيــا أو باملفهــوم الحد يــث فهــو «
مجموعــة الخــرات الرتبويــة التــي تقدمهــا املدرســة
إىل التالميــذ داخــل املدرســة وخارجهــا لتحقيــق النمــو
الشــامل املتكامــل يف بنــاء البــر ،وفــق أهــداف تربويــة

محــددة وخطــة علميــة مرســومة جســم ًيا وعقل ًيــا ونفسـ ًيا
واجتامعيًــا ودينيًا»3وترتكــز جــل أهــداف مناهــج تعليــم
كتابــة الكلــات العربيــة يف:
1)1االســتخدام الصحيــح للكلــات العربيــة داخــل
الجملــة ،ويف االســتخدام اليومــي للطــاب.
2)2االنتباه للخصائص اللغوية يف الكلامت والتنغيم
فيها ،خاصة الذي يؤدي إىل تغري املعنى.
3)3معرفــة الكفايــة الثقافيــة للكلــات وتطــور معناهــا
واختالفــه بــن النصــوص املختلفــة.
ومنــذ أن بــدأ تعليــم اللغــة العربيــة يف الــدول غــر
الناطقــة بهابــدأ ظهــور العديــد مــن املناهــج الرتبويــة
والكتــب التعليميــة التــي تختلــف يف شــكلها وأدواتهــا
وتتفــق يف غرضهــا وهدفهــا ،وهــو تعليــم اللغــة العربيــة
تقســم بــن:
وفنونهــا ،ومناهــج اللغــة العربيــة ّ
مناهــج كتبتهــا مراكــز وهيئــات عربيــة ،أو مؤلفــنمــن العــرب.
مناهــج كتبهــا الناطقــن بغريالعربيــة ،ســواء مــناألشــخاص أو الجامعــات واملراكــز.
ولطبيعــة اللغــة نفســها وطبيعــة دراســتها تــم تقســيم
مناهــج تعلّــم العربيــة إىل دروس مختلفــة؛ تدورهــذه
ا لــدروس حــول القوا عــد الرصفيّــة والنحويّــة وبعــض
الكلــات يف دروس املتــون العربيــة فقــط ،وهــذا يف
أ كــر املناهــج التــي تعتمــد عــى الحفــظ ،وال تهتــم
مبهــاريت الــكالم واالســتامع ،وبالتــايل يظهــر واض ًحــا
الضعــف يف املناهــج التعليميــة ،عــى أن أكــر أســباب
ضعــف املناهــج يعــود إىل:
اعتامدها موضوعات تبتعد عن الواقع االجتامعيللطالب ،حيث تبتعد عن الكلامتواملواقف التواصلية
التــي يحتــاج إليهــا املتعلــم بالفعــل ،معالجــة بخــاف
ذلك موضوعات عامة ،ويف تعليم اللغات « يقتيض

إبراهيــم أنيــس وآخــرون :املعجــم الوســيط ،مجمــع اللغــة
العربيــة ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،لبنــان ،جــ،2
د.ت .صــ.966

فتحــي يونــس وســعيد الســعيد وليــى معــوض ،وآخــرون:
املناهــج (األســس-املكونات-التنظيامت-التطوير) ،دار
الفكــر ،عــان ،األردن .صــ.17

2
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تعليم املفردات التد ّرج يف تلقينها ابتداء من املفردة
األكــر تواتـ ًرا ،وتســمى عــادة هــذه املفــردات باملفــردات
األساسية».4
عــدم توظيــف قواعــد النحــو والــرف يف عمليتــيالتح ـ ّدث وإنتــاج الــكالم ،حيــث يتــم تدريــس القواعــد
يف األصــل الســتخدام الكلــات التــي تعلمهــا الــدارس
بشكل صحيح ،ولسهولة بناء الجمل من خاللها ،إال أن
أكــر املناهــج التعليميــة تعتمــد تعليــم القواعــد –النحو
والرصف – دون االنتباه لتوظيف تلك القواعد ،فنجد
انفصــال دروس القواعــد عــن دروس الكلــات والكتابــة
واملحادثــة وغريهــا مــن الــدروس.
مــن شــأنالتواصل والتّكامــل بــن الــدروس وتوظيــف
القوا عــد يف ا ســتخدام الكلــات إلنتــاج الجمــل
الصحيحة أن يُسهم يف إتقان الطالب لتلك القواعد،
ي للغــة وبشــكل
كــا أنّــه يســاعده يف االســتخدام الفعـ ّ
صحيــح ،وبالتــايل يــدرك الغايــة األكــر مــن تدريــس
القواعــد وهــو التحـ ّدث وإنتــاج الجمــل بشــكل صحيــح،
الســلبي دون املشــاركة أو تبــادل
عــى أن االســتامع ّ
املعلومــات أو ا ســتخدام الكلــات يف جملهــو مــا
يــؤدي إىل التقليــد دون فهــم ،والخطــأ يف إنتــاج الجمــل
وتراكيبهــا ،وإذا اتّصــف ذلــك بالخطــورة يف الــدروس
العاديــة فــإن خطورتــه أكــر يف دروســتعليم اللغــات.
عــى الرغــم مــن االهتــام الكبــر ا لــذي تولّيــه
املراكزاملختلفــة ملناهــج التعليــم إال أنّهــا يف مجملهــا
تعتمدعىل طريقة املعلّم يف تقديم املعلومة ،وعىل
أســلوبه يف عــرض مباحــث املناهــج عــر مصنفاتهــا
املختلفــة ،مــن خــال األدوات التقليد يــة للمعلّــم،
دون االعتــاد عــى أسلوبيســعى إىل متكــن الطالــب
مــن املهــارات اللغو يــة األسا ســية األربــع؛ االســتامع
والــكالم والقــراءة والكتابــة يف شــكلٍ متكامــل ،فضــا
4
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أحمــد حســاين :دراســات يف اللســانيات التطبيقيــة -حقــل
تعليمية اللغات ،ديوان املطبوعات الجامعية ،ط 1وهران،
 ،2000صــ.130

عــن االهتــام بوجــود أســلوب أو طريقــة م ّوحــدة أو حتــى
تدريــب متواصــل للمعلّمــن؛ مــا أ ّدى إىل ضعــف
التحصيــل العلمــي للطــاب ،أو عــى أحســن األحــوال
اتجــاه أكرثهــم إىل حفــظ الكثــر مــن الكلــات العربيــة
ظانــن أن هــذا يضمــن لهــم التفــوق يف التعليــم والفهــم
الصحيــح للغــة العربيــة ،لكــن عنــد وضــع هــذه الكلــات
يف جمــل واســتخدامها يف نصــوص تظهــر املشــاكل
واألخطــاء يف بنــاء الجمــل ،وينبــع هــذا مــن ســببني؛
السبب األول :طبيعة بناء الجملة يف اللغة الرتكية
نفســها الــذي يختلــف عــن بنــاء الجملــة العربية.حيــث
يتعلــم الطالــب كلــات عربيــة عــدة ،لكنهــا يف خــارج
سياق الجملة ،فيستخدمها تب ًعا ملا اعتاد عليه يف بناء
لغتــه ،مثــا يف املجتمــع الــريك يتعلــم الطالــب كلمــة
مثــل (أقــرأ) وتعنــي يف اللغــة الرتكيــة ()okuyorum
وعنــد ا ســتخدامها يف جملــة يقــول ( Ü niversit
 )okuyorumواملعنى (أقرأ يف الجامعة) واملقصود
الحقيقــي مــن كالمــه أنــه (يــدرس يف الجامعــة) أي أنــه
طالــب يــدرس يف الجامعــة ،وإذا كان املعنــى مفهو ًمــا
يف اللغة الرتكية إذا استخدم الطالب كلمة أقرأ ،فهذا
املعنــى نفســه ال يُفهــم هكــذا يف العربيــة؛ فقــد يَفهــم
البعــض أنــه يقــرأ يف مكتبــة الجامعــة.
األمثلــة عــى ذلــك كثــرة ،حيــث ينتــج الطالــب
مجموعة من الجمل الخاطئة يف املعنى ،نتيجة لبنائه
عــى املرتســب الثقــايف املوجــود لديــه مــن لغتــه األم؛
نجــد الطالــب ينتــج جمــا مثــل (جمــع خــر) ،بــدال مــن
(جمعــة مباركــة) املســتخدمة يف اللغــة العربيــة ،أو غــر
ذلــك مــن الجمــل األخــرى ،فالطالــب -نتيجــة للقيــاس
الخاطئ -ينتج جمال تب ًعا ملا تعلّمه من كلامت جديدة
عــى البنــاء اللغــوي يف عقلــه ،ومــا يعرفــه مــن تراكيــب،
وبالتايل ينتج مجموعة من الجمل صحيحة يف تركيبها
وبنائهــا ،لكنهــا خاطئــة يف معناهــا وعنــد فهمهــا.
الســبب الثــاين :يتمثــل يف االســتخدام الخاطــئ
للكلامت.وتنتــج هــذه املشــكلة عندمــا يهتــم املعلّــم

ا تاملكلا سيردت جهانم ريوطت يف يجولونكتلا اهرودو ةرصاعملا مالعإلا تاينقت

بتعليــم كلــات اللغــة العربيــة لطالبــه دون االهتــام
بطريقــة ا ســتخدامهم لهــذه الكلــات يف الجمــل
املختلفة ،مع عدم االهتامم بخصوصية اللغة العربية
وغناهــا بالكلــات واملرتادفــات ،نجــد بعــض الطــاب
مثــا يقولــون عكــس (صعــد) هــي كلمــة (خــرج) ،ألن
يف اللغة الرتكية–كمثال  -كلمة خرج مبعنى ()Çıktı
تشمل الداللة عىل الخروج من مكان ،وكذلك الداللة
عــى الصعــود إىل طابــق أعــى بواســطة الس ـلّم .ومــن
هنا تظهر مشكلة تعليم الكلامت العربية يف املناهج.
ّ
ّ ن ف
ت
م� ي� التعلم
ال� تواجه المتعل ي
المشاكل ي
ال يكتمــل تعلّــم اللغــة العربيــة إال باكتــال معرفــة وإتقــان
املهــارات اللغويّــة األساســية؛ وهــي مهــارة االســتامع،
ومهــارة القــراءة ،ومهــارة الــكالم أو التحــدث ،ومهــارة
الكتابــة ،عــى أن تعليــم اللغــات األجنبيــة للناطقــن
بغريهــا يوا جــه عــدة مشــكالت بطبيعــة الحــال ،منهــا
عــى ســبيل املثــال مقارنــة الطالــب بــن لغتــه األصليــة
وكلامتهــا وأســاليبها وبــن اللغــة التــي يتعلّمهــا ،فنجــد
املرتســب
الطالــب ينتــج جم ـاً أو كلــات بنــاء عــى
ّ
الثقــايف واللغــوي يف عقلــه ،ويف األصــل املقارنــة بــن
اللغــة األم واللغــة املســتهدفة مــن التعليــم مــن شــأنه
أن ييــر عمليــة التعلّــم ،إال أن املقارنــة الدامئــة غــر
املنتبهــة تنتــج معــاين غريبــة عــى اآلذان غــر متداولــة
عــى اللســان ،وال ترقــى إىل اإلفهــام.
يف املســتوى التمهيــدي خاصــة يتعلــم الطالــب
مجموعــة مــن الكلــات مثــل كلمــة (كلــب) باللغــة
العربيــة ،ويتعلــم كلمــة (عملــت) باللغــة العربيــة ،فنجد
الطالــب يقــول جملــة مثــل (عملت/اجتهــدت مثــل
الكلــب) ،وعــى الرغــم مــن أن هــذه الجملــة مقبولــة
ومتداولــة يف اللغــة الرتكيــة ،إال أنهــا غــر مفهومــة
ورمبــا مســتهجنة يف اللغــة العربيــة ،ويف املقا بــل
منهــا نجــد مثــا (عملــت مثــل البقــرة) أو (عملــت مثــل
املاكينــة) .ويف املســتوى املتوســط يتعلــم الطالــب

كلمة مثل(فجل) ذلك النبات املعروف ،ويتعلم كلمة
مثل (الصحة) ،لكنه عندما يتعلم الكلامت مبعزل عن
السياق واالستخدام يف جمل ومحادثات أمام املعلّم
الذي يسمع ويوجه ،ومييز بني الصحيح والخاطئ نجد
أن الطالب ينتج جملة مثل(هو صحته كالفجل) ،عىل
الرغــم مــن أن هــذا التعبــر غريــب عــى األذن العربيــة،
وال يــكاد يكــن لــه معنــى معروفًــا إال أن هــذا الرتكيــب
نفســه يعنــي يف اللغــة الرتكيــة أن هــذا الصديــق صحتــه
جيــدة ،لكــن اللغــة العربيــة ال تســتخدم هــذا الرتكيــب،
بــل تســتخدم تركي ًبــا آخــر مثــل( :هــو كاألســد) أو (هــو
كالحصــان) ويظهــر العجــب عندمــا نعــرف أن الرتكيــب
العــريب لــه معــاين ســيئة يف اللغــة الرتكيــة ،خاصــة مــع
عــدم ظهــور الفــرق بــن ضامئــر املؤنــث واملذكــر يف
اللغــة الرتكيــة.
وإذا علمنــا أن أكرثاملعلّمــن يعتمــدون عــى طريقــة
الرتجمة الحرفية ،أو التلقني العام ،نفهم ملاذا تضعف
قــدرة الطــاب يف الــكالم والكتابــة ،حيــث إن عملهــم
الوحيــد يتمثّــل يف تعلــم النحــو والــرف والقواعــد
األساســية عــن طريــق الحفــظ.
تكمــن خطــورة تعلّــم كلــات اللغــة دون اســتخدام
يل لها يف عدم الوصول إىل الكفائة اللغوية اللالزمة
فع ّ
للمتعلــم لــي يفهــم اللغــة بشــكل صحيــح ،عــى أن
دراسة اللغة وكلامتها يف سياقها املعروف واملسموح
بــه مــن شــأنه أن يقــدم فهـ ًـا صحي ًحــا للكلــات وبالتــايل
ينتــج جمــا صحيحــة ومســتخدمة ومتداولــة ،خاصــة مــع
أهميــة الكلــات يف تعلــم اللغــات.
ف
المبحث األول ّ
أهمية الكلمات ي� تعليم اللغة العربية
يتمثّــل أحــد أهــم أهــداف مناهــج الكتابــة هــو أن يعــرف
الطالــب الكلــات العربيــة وقواعــد كتابــة الحــروف؛
املتصلــة واملنفصلــة ،إال أن الكتابــة ال تشــمل حــروف
الكلمــة فقــط ،بــل تشــمل كذلــك معــاين اجتــاع تلــك
الحــروف مــع بعضهــا يف النصــوص املختلفــة ،بحيــث
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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يصــل الطالــب إىل الكفايــة الثقافيــة املوجــودة يف
كلامت اللغة العربية ،عن طريق فهم كيفية اســتخدام
الكلــات داخــل الجمــل ،وأن يصبــح لديــه الحصيلــة
الالزمــة لــه مــن أجــل التعبــر عــن أفــكاره ،والتواصــل مــع
غــره مــن خاللهــا ،ونقصــد بالكفايــة الثقافيــة هــو فهــم
مــا تحملــه كلــات اللغــة العربيــة مــن ثقافــة ،وكيفيــة
تعبــر أصحــاب اللغــة واســتخدامهم لكلــات ومفردات
هــذه اللغــة ،وكيــف تظهــر تجــارب املتحدثــن األصليــن
وقيمهــم وعاداتهــم وفنونهــم وثقافتهــم مــن خــال تلــك
اللغــة ،فالنصــوص األدبيــة أو املتــون هــي إنعــكاس
للواقــع الثقــايف وتعبــر عنــه ،وال ميكــن فهــم لغــة كاملــة
بــدون فهــم إلنتاجهــا الثقــايف والفنـ ّـي وغريهــا.
يف حقيقة األمر تعد قضية الكفاءة الثقافيةواللغوية
أحــد أهــم القضايــا التــي نقيــس بهــا مــدى إتقــان اللغــة
العربيــة بفروعهــا وفنونهــا املختلفــة ،إال أنهــا يف نفــس
الوقــت مــن القضايــا التــي يغفــل عنهــا الكثــر ،ســواء
مــن ألّفــوا املناهــج التعليميــة أو مــن يقومــون بتدريســها
للطــاب ،وتشــمل الكفايــة الثقافيــة قضيــة تغــر معنــى
الكلمــة باختــاف النصــوص التــي تــأيت فيهــا.
ن
معا� الكلمات داخل المتون
تعدد ي

مــع أهميــة الكلــات يف اللغــة العربيــة ،وأهميــة مــا
تحملــه الكلــات مــن محتــوى ثقــايف يجــب أن يكتســبه
املتعلّم ويلم به ليك يستطيع اإلملام باللغة ومفرداتها
وكفايتهــا الثقافيــة الكاملــة ،وجــب أن نعــرف أن تلــك
الكلــات نفســها يتغـ ّـر معناهــا مــن جملــة ألخــرى ،وأن
معرفــة معــاين الكلــات مــن خــال معناهــا املعجمــي
فقــط ال يكفــي لفهــم النــص ،أو فهــم مــا يقــدم مــن
معــاين ،واملعنــى املعجمــي ،أو املعنــى األســايس،
هــو معنــى الكلمــة وهــي مبعــز ٍل عــن الســياق ،وهــو عبارة
عــن مجمــوع املعــاين الوظيفيــة :الصوتيــة والرصفيــة
إضافــة إىل معنــى الجــذر اللغــوي .هــذا املعنــى وحــده
ال يكفــي؛ ألن معنــى الكلمــة الواحــدة قــد يتغــر مــن منت
228

آلخــر ،ألســباب عــدة؛ منهــا:
•اختالف بناء الجملة.
•تن ّوع السياق الذي تأيت فيه املفردة الواحدة.
وبالتــايل فــإن فهــم معــاين الكلــات الــذي يقدمــه
املعجم ال يكفي وحده لفهم النص كامال ،وإمنا معرفة
وفهــم الســياق اللغــوي كامــا هــو املعــن عــى فهــم
معنى املنت وبالتايل فهم معنى مفرداته .واألمثلة عىل
اختــاف معــاين الكلــات باختــاف النصــوص الــواردة
فيهاكثــرة؛ منهــا عــى ســبيل املثــال كلمــة (دون) ،ففــي
شَ
ك
قوله تعاىل يف القرآن الكريم{:إِ َّن اللَّ َه َل يَ ْغ ِف ُر أَن يُ ْ َ
ِب ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َٰذلِ َ
ك لِ َمن يَشَ ــا ُء} (النســاء )116-تأيت
(دون) هنــا مبعنــى (غــر) ،إال أن نفــس الكلمــة يتغــر
معناها بتغري الجملة التي تأيت فيها ،ففي جملة (سار
القائــد دون الجيــش) كلمــة (دون) هنــا مبعنــى (أمــام)،
ويف جملة (دون قدمك بساطٌ) تأيت مبعنى (تحت)،
ويف جملــة (دون اإلنتصــار صعوبــات) أو (دون النجــاح
اجتهــاد) تــأيت مبعنــى (قبــل).
نقيــس عــى هــذا أمثلــة كثــرة أخــرى ،إال أن أهــم
األمثلــة تــأيت مــن القــرآن الكريــم ،ألن أكــر مــن يتعلمــون
اللغــة العربيــة يتعلمونهــا مــن أجــل فهــم القــرآن الكريــم
وهو ما ينبع من الفهم الشــامل آلياته ومعانيه ،بجانب
أن جميــع املســلمني يف العــامل يســتخدمون اللغــة
العربيــة يف الصلــوات املفروضــة كل يــوم ،ويف اآلذان
واإلقا مــة ،وبالتــايل يســتخدمون اللغــة العربيــة يف
حياتهــم اليوميــة وبشــكل دائــم ،ومــع إدراكنــا أن تعلــم
اللغة العربية ينبع بشكل رئييس من حاجة املتعلمني
لفهــم القــرآن الكريــم -فهــو الســبب الرئيــس يف تعلــم
اللغــة العربيــة عنــد أكــر املتعلمني-نفهــم أهميــة فهــم
الكلامت من خالل النص الذي ترد فيه ،حيث نجد أن
املعجمي
الطالب يتعلّم بضع كلامت ويهتم مبعناها
ّ
فقــط ،تــاركًا الســياق اللغــوي للكلمــة ،فيفهــم آيــات
القــرآن الكريــم بشــكل خاطــيء ،أو يتفاجــئ مبعــاين غــر
منطقيــة أو غــر مقبولــة عقل ًيــا ،ويف النهايــة ال يظفــر مبــا

ا تاملكلا سيردت جهانم ريوطت يف يجولونكتلا اهرودو ةرصاعملا مالعإلا تاينقت

أراد مــن أهـ ٍ
ـداف تعليميــة؛ نجــد مثــا أن الطالــب يتعلــم
أن كلمــة (ســنة) مرادفــة لكلمــة (عــام) ،وهــي املــدة
الزمنيــة التــي تعــادل اثنــى عــر شــه ًرا ،لكنــه عندمــا يقــرأ
ني َونَق ٍ
قولــه تعــاىلَ { :ولَ َقـ ْد أَ َخ ْذنَــا َ
ْص
ِالسـ ِن َ
آل ِف ْر َعـ ْو َن ب ِّ
ِم ـ َن الثَّ َم ـ َر ِ
ات لَ َعلَّ ُه ـ ْم يَ َّذكَّ ُرو َن}(األعــراف )130-يظهــر
لديــه الخلــل يف الفهــم ،أو يصــل إىل اســتنتاج املعنــى
الخاطــئ ،لكنــه عندمــا يعــود إىل املعنــى الســياقي
للجملــة ،وإىل تطــور معــاين الكلــات وداللتهــا عــر
الســنوات ســيفهم أن كلمــة (الســنني) يف اآليــة الكرميــة
تعنــي «بالجــدوب والقحــوط والشــدائد» ،5وهــذا أيضً ــا
معنــى منطقــي ،والطالــب يتعلــم يف الصــف أن كلمــة
(سيارة) تعني تلك اآللة التي تسري عىل أربعة إطارات
وتنقــل النــاس ،لكنــه عندمــا يقــرأ قولــه تعــاىل يف ســورة
ل
يوســفَ { :و َجــا َء تْ َس ـ َّيا َر ٌة فَأَ ْر َس ـلُوا َوا ِر َد ُه ـ ْم فَ ـأَ ْد َ ٰ
َدلْ َوهُ }(يوســف )19:قــد يتعجــب كيــف لهــذا الزمــن أن
تظهــر فيــه ســيارة ،لكنــه إذا درس الكلــات يف إطــار
الجملــة ،أو يف إطــار الســياق الخــاص بهــا فإنــه يفهــم
أن كلمــة (س ـيّارة) يجــب أن يفهمهــا يف إطــار ســياقها
الــذي تــأيت فيــه ،وبالتــايل يفهــم أن معناهــا هنــا أنهــم
«جامعــة مســافرون»  ،6وهــذه املشــكلة تظهــر جل ّيــة
خاصــة يف املســتويات األوىل لتعلّــم الطالــب اللغــة
العربيــة ،عندمــا يبــدأ التعلّــم وهــو متحمــس للقــراءة
والفهم ،بدون أن يســر يف املراحل الطبيعية للتعلّم،
يتعلــم الطالــب يف املســتوى األول كلمــة (كتــاب)
أنهــا تعنــي تلــك األوراق املجتمعــة مــع بعضهــا وتتكلــم
يف موضــوع مــا ،لكنــه عندمــا يقــرأ قولــه تعاىل{ َو َمــا
ـاب َّم ْعلُو ٌم}(الحجــر،)4 -
أَ ْهلَ ْك َنــا ِمــن قَ ْريَ ـ ٍة إِلَّ َولَ َهــا كِتَـ ٌ
5
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يجــد أن معنــى كلمــة كتــاب ال يســتقيم مــع معنــى اآليــة
الكرمية ،وبطبيعة الحال ال تعني الكلمة الكتاب الذي
يُقــرأ ،لكنــه عندمــا يكتســب الكفايــة الثقافيــة الالزمــة
ســيجد أن معنــى الكلمــة هو»أجــل مقــدر مكتــوب
يف اللــوح املحفوظ».7وهكــذا لــزم التوجيــه لالهتــام
بالجملــة والرتكيــب دون الكلــات واملفــردات حيــث
«وجهــت العنايــة يف هــذا الــرب مــن التعليــم إىل
الرتاكيــب باعتبــار اللغــة مجموعــة مــن الجمــل قبــل أن
تكــون مجموعــة مــن املفــردات أو األصوات»8فاملعنــى
التــام ال يفهــم مبعــزل عــن ســياق.
يجب فهم معاين الكلامت يف إطار سياقها الذي
أنتجت فيه ،والتعامل مع النصوص كافة بحرص وفهم
لطبيعــة املرحلــة الزمنيــة التــي ظهــرت فيهــا ،كذلــك
طبيعــة بنــاء النصــوص األدبيــة التــي تختلــف عــن بنــاء
الجمل الحقيقية ،كذلك يلزم عىل معلّم اللغة العربية
لغــر الناطقــن بهــا خاصــة أن يكــون عــى علــم بــأدوات
التكنولوجيــا الحديثــة ،فضــا عــن اســتخدامها بالشــكل
األمثــل وتطويعهــا لتخــدم منهجــه وبرنامجــه التعليمـ ّـي،
واالهتــام باالطــاع عــى كل جديــد فيــا يخــص مجــال
اللغــة العربيــة يف ضــوء النظريــات العلميــة الحديثــة
وعلــم اللغــة التطبيقــي.
ن
ت
اإللك�ونية
الثا� :استخدام وسائل اإلعالم
المبحث
ي
ف ّ
ّ
ي� تعلم مفردات اللغة العربية
تتّســم العمليــة التعليميــة بالشــمول والتطــور ،والحاجــة
تدعو إىل «ضبط ما يسمى الرصيد اللغوي األسايس؛
وهــو مجمو عــة املفــردات التــي يحتاجهــا املتكلــم
7
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للتخاطــب بلغــة مــن اللغات»9واألســاليب املســتعملة
لتدريس اللغات األجنبية متعددة وكثرية ،وكل أسلوب
له إيجابياتهكام أن له سلبياته ،واألستاذ الذيكّ هو من
ينتقــي التقنيــات املناســبة لحاجــات طالبــه لتدريــس
املهــارات اللغويــة؛ لذلــك يجــب عــى األســتاذ معرفــة
هــذه الطرائــق واختيــار األنســب واألفضــل لطالبــه مــن
خــال فهــم حاجاتهــم وفهــم طبيعــة الســياق التعليمــي
التعلّمي الذي يُد ّرس فيه ،حيثيتميز «تكوينأستاذ اللغةالعربيةلغةثانيةبخصائصتضافإلىالتكوينالعامألستاذ
اللغةاألم ،وذلك بالرتكيزعلىكسبمعرفةلغويةومهاراتعمل
يةوقدراتتقنيةمعينة»10هذا باإلضافة إىل التكوين العام
والســات الخاصــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا املعلمــن
عامــة ،فهــذا مــن شــأنه االرتقــاء بالفعــل التعليمــي ،وهــو
مــا يبحــث فيــه بالفعــل علــم اللســانيات التطبيقيــة التــي
تهتم بـ»التقابل اللغوي وتحليل األخطاء وتعليم اللغات
وعلــم اللغــة النفــي وعلــم اللغــة االجتامعــي وعلــم
اللغــة اآليل وصناعــة املعاجــم والرتجمة»11فــا غنــى
لتطبيقاتها عن مجال تعليم اللغات ،ومن هذه الوسائل
املفيدة يف العرص الحديث استخدام وسائل اإلعالم
املعــارصة والتقنيــات الحديثةوالتعليــم اإللكــروين؛
والتعليــم اإللكرتوين»طريقــة للتعليــم باســتخدام آليــات
االتصــال الحديثــة مــن حا ســب وشــبكاته ووســائطه
املتعددة من صوت وصورة ،ورسومات وآليات بحث،
ومكتبات إلكرتونية ،وكذلك بوابات اإلنرتنت»12خاصة
9

املصدر السابق نفسه ،صـ.16

 10رضــا الســوييس :التكويــن الرتبــوي ألســاتذة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا ،منشــورات املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة
والعلــوم ،تونــس ،1992 ،صــ.13
 11محمــد عــي الخــويل :معجــم علــم اللغــة التطبيقــي ،مكتبــة
لبنــان ،ط1986 ،1م ،صــ.5
 12عبــد اللــه املــوىس ،أحمــد املبــارك :التعليــم اإللكــروين
األســس والتطبيقــات ،الريــاض ،مؤسســة شــبكة البيانــات،
2005م ،صــ.113
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وأن تكنولوجيــا التواصــل بــن األفــراد تطــورت تطــو ًرا
را يف العقــود األخــرة يف أكــر دول العــامل ،وأصبــح
كب ـ ً
االســتغناء عنهــا رضبًــا مــن الخيــال ،كــا أن أكــر الطــاب
مــن هــذا الجيــل ال يفارقــون التقنيــات الحديثــة وأدوات
اإلعالم املعارصة ،ويستخدمونها يف حياتهم اليومية،
ســواء عــن طريــق الهواتــف النقّالــة أو الحاســوب وشــبكة
املعلومــات الدوليــة ،او مختلــف األجهــزة اللوحيــة،
وهــو مــا ميكــن أن يع ـ ّزز مجموعــة مــن األســاليب ميكــن
مــن خاللهــا االســتفادة مــن أدوات التكنولوجيــا يف
تعليــم الكلــات العربيــة مــن خــال إطــار لغــوي صحيــح،
خاصــة أن هــذه األدوات توفّــر للمتعلّــم بيئــة تعليميــة
يف كل مــكان مــن خــال التعليــم الــذايت؛ ويتــم التعليــم
الذايت للغ ٍة ما عندما يستطيع املتعلّم االعتامد عىل
مجموعة من املواد التعليمية تساعده يف زيادة كفائته
اللغويــة ،ويدخــل فيهــا التعلّــم بالحاســوب أو الهواتــف
النقالــة أو األجهــزة اللوحيــة املختلفــة ،عــن طريــق ربــط
الكلــات بالصــور واأللــوان الدالّــة عليهــا ،فمثــل هــذه
الطريقــة مــن شــأنها أن تسـ ّهل عمليــة إتقــان الكلــات.
مــن الربامــج التــي ميكــن اســتخدامها مــع الطــاب –
ســواء داخــل الصــف أو خارجــه – برنامــج  quizletوهــو
مــن الربامــج املهمــة التــي تســاعد املعلــم والطالــب
م ًعــا؛ حيــث يســاعد املعلــم يف اســتخدام الكلــات
املعبة عنها ،ومن خالل خصائص الربنامج
مع الصور
ّ
املتنوعة يستطيع الطالب تكرار سامع الكلمة وكتابتها
أكــر مــن مــرة عــن طريــق تدريبــات متنوعــة للكلــات
وحروفهــا منفــردة أو يف داخــل الجملــة ،ويســتخدمه
الطــاب مــن خــال التفاعــل مــع االختبــارات املتعــددة
والتــي منهــا الكتابــة ،حيــث يقــوم الربنامــج بالتصحيــح
مــن خــال املدخــات التــي قدمهــا املعلّــم ســابقًا،
ومــن خــال تقييــم االختبــارات يعــرف الطالــب مســتواه،
ويقدم الربنامج هذه الخدمات من خالله موقعه عىل
اإلنرتنــت https://quizlet.com
ومــن الربامــج املهمــة برنامــج  Kahootوهــو برنامــج
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مســابقات يعتمد عىل العامل التحفيزي بني الطالب
مــن خــال مشــاركة الجميــع ،ويســهم يف تركيــز انتبــاه
الطــاب داخــل الصــف ،ملحاولــة الفــوز يف النهايــة،
واألهــم أن جميــع الطــاب يشــاركون يف اإلجابــات،
وميكــن مراجعــة خصائــص الربنامــج مــن خــال املوقــع
https://kahoot.com
كذلــك برنامــج  Socrativeوهــو يشــبه الربنامــج
السابق ،ويعتمد عىل استخدام الهاتف املحمول يف
عملــه ،وميكــن اســتخدامه مــن خــال موقــع https://
www.socrative.com
مــن مميــزات اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة أنهــا
تدعم التواصل املستمر بني الطالب واملعلم ،كذلك
تقــي عــى ســلبية ضيــق وقــت الــدرس واســتحالة
تواصــل املعلــم يف وقــت الــدرس القليــل مــع جميــع
املتعلمني ،كام أن جميع الطالب يشاركون يف اإلجابة
عــى األســئلة ،ويتنافســون يف األرسع واألصــح ،عــى
العكــس مــن األســلوب القديــم الــذي يجيــب مــن خاللــه
طالــب واحــد.
ال يكفي وقت الدرس -غال ًبا  -لالستامع إىل جميع
الطالب داخل الصف ،ومع أهمية االستامع خاصة يف
دروس تعليم اللغات يأيت التعلم باملراسلة والتواصل
الدائــم مــع املعلّــم كأحــد الوســائل املعينــة ،حيــث
يســهل التواصــل ال ّدائــم مــع جميــع الطــاب عــن طريــق
منصات التواصل
عمــل (مجموعــة تعليميــة) مــن خــال ّ
االجتامعــي املتعــددة ،ومــن خاللهــا يســهل متابعــة
الطــاب وتوجيههــم والتنبيــه عــى أخطائهــم ،خاصــة إذا
طلــب املعلــم التفاعــل مــع الكلــات التــي تــم دراســتها
بتصويــر فيديــو لتلــك الكلــات داخــل جمــل مختلفــة.
إن تيســر ســبل تعليــم اللغــة العربيــة مــن أهــم
الواجبــات خاصــة يف الوقــت الراهــن الــذي يــزداد فيــه
الطلــب عــى تعلــم اللغــة العربيــة ،وألن لــكل عــر
أدواتــه ،وأدوات هــذا العــر هــو التقنيــات الحديثــة،
بالتــايل وجــب التس ـلّح بهــا واســتخدامها ،واملعلّــم

الجيــد هــو الــذي يتابــع كل جديــد مــن أجــل طالبــه
ودرســه ،ومثــل هــذه الربامــج والتقنيــات مــن شــأنها أن
تســاعد الطــاب يف معالجــة القصــور لديهــم خاصــة
أنهــا ال تكلــف الكثــر.
النتائج والتوصيات
•االهتــام بتعليــم اللغــة العربيــة يف شــكل متكامــل
مــن شــأنه أن يقــدم للطــاب فهـ ًـا متكامــا للغــة
العربيــة ،واســتخدا ًما صحي ًحــا لجملهــا ومفرداتهــا.
•ال ميكن الدخول إىل قراءة القرآن وفهم معانية دون
التس ـلّح بالكفايــة الثقافيــة الالزمــة لذلــك ،ودون
فهــم تغـ ّـر معــاين الكلــات ،ســواء تغـ ّـر املعــاين
باختــاف األماكــن والــدول ،أو تغـ ّـر املعــاين بتطــور
الزمــن.
•اهتــام املعلــم بتقديــم كلــات اللغــة العربيــة مــن
خــال توظيفهــا يف جمــل ســواء مــن إنتــاج الطالــب
أو مــن إنتــاج الطــاب أنفســهم مــن شــأنه أن يقــدم
فهـ ًـا صحي ًحــا لكلــات اللغــة العربيــة.
•تأســيس معامــل صوتيــة داخــل الكليــات واملراكــز
واألقســام املعنيــة بتعليــم اللغــات ،وا ســتخدام
تلــك املعامــل يف الــدروس املختلفــة مــن شــأنه
أن يظهــر نتيجــة ملموســة يف مســتوى الطــاب
ورسعــة امتالكهــم للكفايــة الثقافيــة واللغويــة ،وإن
تع ـذّر إســتخدام املعامــل الصوتيــة فــإن الهواتــف
املحمولــة تظهــر كأحــد البدائــل املهمــة – وإن مل
تظهــر كبديــل كامــل  -للمعامــل الصوتيــة.
•تعليــم اللغــات عا مــة واللغــة العربيــة خا صــة ال
يتوقــف عــى الصــف الــدرايس ،بــل إن اللغــة يف
األصــل تحيــا خــارج الصــف ،ولذلــك يجــب عــى
املعلــم االهتــام باســتخدام اللغــة مــع طالبــه خــارج
الصــف ويف املواقــف الحياتيــة املختلفــة ،وكذلــك
متابعةالتقنيــة الحديثــة.

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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أثر التع ُّلم
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باالقتناع يف َفهْم َن ِ
ِ
أ .د .حسن خميس الملخ
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ّ
ّ
كلية اآلداب ،جامعة آل البيت – األردن
واللسانيات ،قسم اللغة
أستاذ النحو والرصف

امللخ�ص
ِ
املشكالت التعليم ّية الرتبويّة التي ت ُعانيها اللغ ُة العرب ّية عند تدريس نَ ْحوِها للطلبة الناطقني بها وبغريها
من
ـر ِد حـ ِ
ن الوجــوب والجــواز
مــن اللغــات األخــرى أ َّن بعـ َ
ـوي وأحكا ِمــه بـ َ
ـاالت البــاب النحـ ّ
ـض املعلِّمــن يكت ُفــون ِبـ َ ْ
واملنــع بشــوا ِه َد تراثيّــة أو بأمثلـ ٍة مصنوعـ ٍة تتوافَـ ُـق مــع هــذه األحــكامِ بداللـ ِة الرب َه َنـ ِة اإلعرابيّــةِ ،مــن غــر أ ْن يق ِّدمــوا
ـاالت أدلّـ ًة ُمقنعـ ًة عــى ِ
يف كثــر مــن الحـ ِ
ـوي إىل
ـدرس النحـ ّ
ص ّحـ ِة األحــكام النحويّـ ِة التــي يرسدُونهــا؛ فيتحـ ّول الـ ُ
ص ِ
صهــا التدريس ـ ّي ِة ،أو محارضاتهــا التعليم ّيــة،
ـس ُمعظ ـ ُم الطلب ـ ِة باالســتامع إىل ِح َ
مــا ّد ٍة تعليم ّي ـ ٍة ُمن ِّفــر ٍة ،ال يأنـ ُ
ٍ
ـاذج تدريب ّي ـ ٍة ُمن َّوع ـ ٍة يف شَ ــكلِها،
ـاوالت ج ّيــد ٍة لتطويــر مناهــج اللغ ـ ِة العرب ّيــة بإغنائهــا بنـ
مــع مــا َجــرى ِمــن محـ
َ
ِ
الحاض ،أل َّن
الزمني عىل الرتاث املكتوب بالعربيّة الفصيح ِة من الجاهليّة حتى عرصنا
وممتد ٍة يف انفتاحها
ّ
ر
را ُمهـ ًّـا مــن عنـ ِ ِ
ـاص ترســي ِخ املعرفـ ِة العلميّــة قــد غـ َ
ـاب عــن الــدرس ،أو صــا َر ضبابًــا غـ َ
ر واضــح ،وهــو عنـ ُ
ُعنـ ً
ـاح تثبيـ ِ
ـت – ال يكــو ُن إال باقتنــاع الطلبـ ِة أ َّن
ـت املعرفـ ِة العلم ّيــة  -أيّــا كانـ ْ
«االقتنــاع بالتعلُّــم» الــذي يعنــي أ َّن مفتـ َ
ِ
ـري،
ي الســليم
املتناســب مــع مســتواهم ال ُعمـ ّ
ر ُح لهــم مــن النحــو ِكال ٌم مق ِنـ ٌع ُمتوا ِفـ ٌـق مــع املنطــق العقـ ّ
مــا يُـ َ
ِ
التعليالت التعليميّ َة الصحيحة
وبيئتهم االجتامعيّة والثقافيّة واالقتصادية والسياسيّة والفكريّة؛ وهذا يعني أ َّن
ـراب يف العلــل النحويّــة عامـ ًة
للقوانــن النحويّــة جــز ٌء منهــا يف املســتوى التعليمـ ّـي ،وال يجــو ُز أ ْن يــؤد َ
ِّي االضطـ ُ
إىل إبعــا ِد هــذه ال ِعلــل عــن الــدرس التعليمـ ّـي للعرب ّيــة يف النحــو ،ويف الــرف؛ لهــذا يســعى هــذا البحــثُ إىل
ـوي للعرب ّيـ ِة بتقنيـ ٍ
ـات معــارصة؛ لــي ال تتسـ َع
اإلقنــاع بــرور ِة اســتعادة مكانــة العلّـ ِة التعليم ّيــة يف الــدرس النحـ ّ
ـتالب
ن مــا يعرفُــه ومــا يقتنـ ُع بــه مــن قوانــن العربيّــة؛ فيغــدو نَهبًــا لالسـ ِ
مســاف ُة الغُربــة اللغويّـ ِة ملتعلِّــم العربيّـ ِة بـ َ
ـوي  -ال ســمح اللــه  -مــن اللغـ ِ
ـات األخــرى التــي ســتمألُ عقلَــه مبــاد ٍة تعليميّ ـ ٍة نحويّــة ُمق ِنع ـ ٍة؛ تُــؤ ِذ ُن برتا ُجــع
اللغـ ّ
العرب ّيــة مــع أنَّهــا لغـ ُة الديــن والتاريــخ وال ُهويــة.
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المقدمة
أســتعلِ ُن يف هــذا البحــث أ َّن التعليـ َم ليــس َرقْـاً عــى
صحراويّــة ،بــل رســال ٌة مق َّدســة
املــاء ،أو َخطّــا يف رمــا ٍل َ
ر أجمعــن حــن يو ِد ُعــو َن معارفَهــم
يؤم ـ ُن بهــا الب ـ ُ
ـول
مؤسس ـ ٍة تعليم ّيــة ،تتـ َّ
وعلومهــم وفنونهــم يف
ّ
استثام َر هذه املعرفة يف أبنائهم الذين هم امتدا ُدهم
ِ
األرض؛
البرشي الذي يع ُم ُر هذه
الجنس
الطبيعي يف
َ
ّ
ّ
املؤسســة ،بــل ليو ِّرثــوا
ال ليســرجِعوا املعرفـ َة مــن تلــك
ّ
أبنا َءهم ث ُالثيّ َة املعرف ِة البرشيّة :معرفة ما كان ،ومعرفة
مــا هــو كائــن ،وال ُحلــم مبعرفـ ٍة قــد تتح ّقــق بحهــود أبنائهم
ـت ُحلــا مــن أحـ ِـد َو َرث َ ِتهــم مل
أو أحفا ِدهــم حتــى لــو كانـ ْ
صحـ ٍو أو َمنــامٍ .
يخط ـ ْر عــى بــال آبائهــم يف َ
ِ
أدوات التعبــر عــن املعرفــة؛ لهــذا
واللغ ـ ُة أه ـ ُّم
كل أ ّم ـ ٍة مبنزل ـ ِة هب ـ ِة الســاء إليهــا ،إن مل
كانــت مــن ِّ
تك ـ ْن ِفعــا مــن أه ـ َّم ِهبـ ِ
ـات الخالــقِ للبــر املخلوقــن
ر عــن املعرفــة والــذات
أجمعــن ،فَ ِبهــا يكــو ُن التعب ـ ُ
التواصل والتداول ،وبها يكو ُن إيدا ُع
ُ
واآلخر ،وبها يكون
تصبح
املعرف ِة لألبناء واألحفاد ،وتزداد أهميّتها عن َدما
ُ
مك ّونــا أساســا مــن مك ّونـ ِ
ـات ال ُهويّ ـ ِة الوطن ّيــة أو القوم ّيــة
ِ
ذات
أو الدينيّــة ،كــا هــو الحــال مــع اللغــة العربيّــة
ـامي
الوجــه الوطنـ ّـي العــر ّ
يب ،والقَومـ ّـي العــرويب ،واإلسـ ّ
الدينـ ّـي ،وهــي يف الوجــه الثالــث ،أو املحـ ّـل الثالــث
املظه ـ ُر األك ـرُ أهميّــة يف ال ُحضــور العاملـ ّـي للوجهــن
الوطنـ ّـي والقومـ ّـي ،فيصبــح الحفــا ُ
ظ عليهــا حفاظــا عــى
الــدور العاملـ ّـي للعــرب وللعروبــة ولإلســام؛ ألنَّهــا لغ ـ ُة
اإلســام يف القــرآن الكريــم والصــا ِة املكتوبــة؛ لهــذا
ين أقــدم حرك ـ ٍة علميّــة
كانــت حرك ـ ُة تقنــن العربيّــة ثــا َ
ـامي بعــد حركــة الدراســات الدين ّيــة
يف التاريــخ اإلسـ ّ
لإلســام يف الحديــث والفقــه والتفســر ،حتــى ليمكـ ُن
ولــو بــي ٍء مــن التجـ ّوز النظـ ُر إىل الحركتــن عــى أنَّهــا
ين.
نهض ـ ٌة علم ّيــة واحــد ٌة لخدمــة النـ ّ
ـص القــرآ ّ
ـاليب تعلي ِمهــا،
ومــع تقنــن العربيّــة ُولِــدتْ أسـ
ُ
234

برعا ِوحَن مْهَف يف ِعانت لقااب مُّلعتلا ُ ثرأ
ل

ـدت الشــكوى الطبيع ّي ـ ُة املألوف ـ ُة يف اللغـ ِ
كــا ُولِـ ِ
ـات
البرشيّــة مــن صعوبتهــا يف نحوهــا ورصفهــا وبالغتهــا
ومعجمهــا وأدبهــا وخ ـ ّ
ط كتابتهــا حتــى قيــل :إ َّن النحــو
صمو َد اللغة العربيّة
يب ُولِ َد بأسنانٍ  ،ومع هذا فإ َّن ُ
العر ّ
خمســة عــر قرنــا بعــد اإلســام يشــه ُد بنجــاح أســاليب
ِ
تدريســها ،كام يشــه ُد بِتع ُّد ِدها وبتط ّورها ،ويشــه ُد من
ِ
الفاشــلني يف تعلُّم النحو
جهة ثالثة عىل نســب ٍة ما من
التواصــل بالعرب ّيــة ،وهــذا يُعنــي أ َّن
والــرف ،ال تعلُّــم
ُ
ري اللغة،
امل َُسلَّمة األوىل يف تعليم النحو :أ َّن النح َو غ ُ
بــل هــو «وســيل ٌة للرتبيــة اللغويّـ ِة الصحيحــة» ،1وال يُعنــي
ني،
ُ
يب أو غريه يف فه ِمه تح َّوله إىل أبْك َم ال يُب ُ
فشل العر ّ
عاش حياته من
أو أص َّم ال يف َه ُم ما يسم ُع ،بل يعني أنَّه َ
غري ضوء النحو ،ال من غري األضوا ِء األخرى التي يحتاج
إليهــا ليبقــى متمتِّعــا بصفــة الكائــن الناطــق ،مبعنــى أنَّــه
يعيش فيه
َ
مم كان ميك ُن أن
عاش مســتوى لغويّا َّ
َ
أقل ّ
لــو نجــح يف دراســة النحــو.
ر متكلّــا عرب ّيــا ،أو عاشــقا للتكلُّــم
ولــي ال نخ ـ َ
بالعربيّــة مــن غــر أهلِهــا ينبغــي أن نجته ـ َد يف تهيئ ـ ِة
أسباب النجاح يف تعليم العرب ّية ألبنائها ولغريهم قد َر
ِ
األسباب أن يكو َن التعلي ُم باالقتناع
اإلمكان ،ومن هذه
ِ
قامت ببناء املنهاج
من املعلِّم واملتعلِّم والجهة التي
ْ
التعليمـ ّـي؛ ذلــك أ َّن «التعلي ـ َم الناجــح ف ـ ُّن االســتمتا ِع
باإلقنــا ِع واالقتنــاعِ» .2
والتعليــم باالقتنــاع يســت ِم ُّد أهم ّيتــه مــن ِق َيــم ال ُحريّــة
واالحــرام ِ
والحــوار واالنفتــاح عــى اآلخــر ،وهــذه ال ِقيَ ـ ُم
تب ـ ّوأت مكانــا َعل ّيــا يف الحيــاة املعـ ِ
ـاصة ،فلــم ي ُعـ ِـد
االســتظها ُر مــن غــر فَهــمٍ أو تطبيــقٍ إال جهــا َز تســجيلٍ
1

محمــد صالــح ســمك ،فــن التدريــس للرتبيــة اللغويّــة ،مكتبــة
األنجلــو املرصيــة ،القاهــرة1986 ،م ،ص .781
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يُنظــر :حســن خميــس امللــخ ،تقنيــات اإلعــراب يف النحــو
يب ،ط  ،1دار عامل الكتب الحديث ،األردن2015 ،م،
العر ّ
ص .253

يحمـ ُـل أثقــاال ،3ويَحــا ُر أفــكارا ً ،كــا مل يعـ ِـد املتعلِّ ـ ُم
يف العرص الحديث ُمتلقّيا للمعرفة ،بل صا َر مشــارِكا
يف تلقّيهــا عــى صــور ٍة مــن الصــور ،وذلــك باالنتقــال
ين الف ّعــال،
مــن التعليــم التلقينـ ّـي إىل التعليــم التعــاو ّ
ومل يَ ُعـ ِـد املعلِّـ ُم ُســلط ًة قاهــرةً ،بــل صــا َر قائــدا ُمشــاوِرا
تتكس
ـاج التعليمـ ّـي صخــر ًة
محــاورا ،4كــا مل ي ُعـ ِـد املنهـ ُ
ُّ
سـ ُع مــا يطــرأُ عــى
ـواج التغيــر ،بــل صــا َر َم ِرنــا يَ َ
عليهــا أمـ ُ
ات وتطويـ ٍ
املعرفـ ِة مــن تغـ ّـر ٍ
ـرات يف الشــكل واملحتــوى
ِ
نكتشــف أنَّنــا ننقــل
واألســلوب؛ ألنَّنــا ونحــن نعلِّــم اللغــة
رســائل معرف ّيــة عــر اللغــة ،وهــذه الرســائل املعرف ّيــة
قابلــة للتغـ ّـر مــن مــكان آلخــر ،ومــن زمــنٍ آلخــر تبع ـاً
لتغـ ّـرات مجتمــع املعرفــة يف العــر الحديــث.
ومل يُبتَـ َـل بالشــكوى فــر ٌع مــن فُــروع العرب ّيــة كــا
ـب يف ذاتــه ،بــل ألنَّــه منظومــة
ـي النحـ ُو ،ال ألنَّــه َ
صعـ ُ
ابتُـ ِ َ
صـ ِ
ـف
القوانــن التــي يــؤ ّدي عــد ُم التق ّيــد بأحكا ِمهــا إىل َو ْ
ـوي.5
الــكالم بالخطــأ وبالغلـ ِـط ،أو لنقــل :باإلثــم اللغـ ّ
وص َف بالخطأ يف أقواله
حب أن يُ َ
واإلنسا ُن بطبيعته ال يُ ُّ
وأفــكاره ،فكيــف إذا كانــت األقـ ُ
ـوال واألفــكا ُر مرشوط ـ ًة
أي يش ٍء آخــر؟
ـوي قبــل ِّ
بالصــواب النحـ ّ
يب مع انتشار
وقد ازدادت الشكوى من النحو العر ّ
التعليــم يف العــر الحديــث عــى نحــو ِ
واس ـعٍ ،يف
ض فيــه العرب ّي ـ ُة النتقـ ٍ
ـادات
الوقــت الــذي كانــت تتع ـ ّر ُ
مشــبوه ٍة غالبــا حتــى بــاتَ الــر ُ
ط األ ّول للنجــاح يف
ي
تعليــم النحــو والعربيّــة يظهـ ُر – كــا قــال املرحــوم عـ ّ
3

كان االســتظهار امل ُع ِجــب للمعرفــة اللغويّــة يف العصــور
املتأخــرة مظهــرا مــن مظاهــر العبقريّــة والتميّــز ،لك َّنــه الفتقــاره
إىل فَهــم املُس ـتَظ َهر كان مظهــرا مــن مظاهــر الجمــود العلمـ ّـي.

5

ـوي بالخطــأ
وذ لــك عنــد اإلرصار عــى ربــط الخطــأ اللغـ ّ
الرشعـ ّـي يف اإلســام بســبب مت ُّحــض اللغــة العرب ّيــة للتعبــر
ـامي يف القــرآن والصــاة وا لــراث
عــن الخطــاب اإلسـ ّ
يف الضخــم املكتــوب بالعرب ّيــة يف الفقــه والحديــث
املعــر ّ
والتفســر ومــا إىل ذلــك مــن علــوم الرشيعــة.

4

ـت
أبــو املــكارم يف الحاج ـ ِة إىل إقنــاع أهلِهــا بأنَّهــا ليسـ ْ
ـباب التخلُّـ ِ
ـاري6؛
مــن أسـ ِ
ـف العلمـ ّـي وال ُقصــور الحضـ ّ
ذلــك أ َّن الوصـ َ
ـول إىل ِرضــا املتعلِّمــن كلِّهــم عــن نحــو
رساب ،لــن نصـ َـل إليــه؛ أل َّن إشــارة الخطــأ
أي لغـ ٍة
اللغــة ِّ
ٌ
يف النحــو تظهــر تلقائ ّيــا مــا دا َم التعلي ـ ُم يســعى نح ـ َو
ـض الخطــأ.
الصـ ِ
ـواب ،ويرفـ ُ
رد
وا لتعلي ـ ُم با القتنــاع عكـ ُ
ـس ا لتعليــمِ با ل ـ ْ
ي يكــو ُن فيــه
واالســتظهار ،مبعنــى أنَّــه تعليــم تفا ُع ـ ّ
املتعلِّ ـ ُم راغبــا يف التعلُّــم عــن قناع ـ ٍة بحاج ِتــه إىل مــا
ســيتعلّمه مــن املعلِّــم الــذي يحــرص عــى أن يظهــر
ُمقتنعــا مبــا يعلِّــم ضمــن منهــاج يحــوز ال َقبـ َ
ـول باقتنــا ٍع
يف مــن املتعلِّــم واملعلِّــم ،وهــذا يعنــي تحويـ َـل
معــر ّ
ـدرايس إىل مجتمــع
املتعلِّــم واملعلِّــم واملنهــاج ا لـ
ّ
معرفــة ،ينظــر إىل حاجتــه إىل املعرفــة ،كــا ينظــر إىل
يعيش َسويّا صحيح
َ
حاجته إىل الطعام والرشاب ،ليك
الجسم ،فتصبح املعرفة مطلبا للص ّحة يف املجتمع.
وقــد َع ـ َز ِ
ـباب
ت الدرا ســاتُ عــى اختال ِفهــا أسـ َ
الضعـ ِ
ـف يف النحــو إىل طريق ـ ِة تدريســه ،ومنها جــه،
ومــا تتســم بــه قواعــده وأحكامــه مــن جفـ ٍ
ـاف وتجريـ ٍـد
وبُعـ ٍـد عــن الوظيف ّيــة والواقع ّيــة7؛ فقــد رأتْ عائشــة عبــد
ٍ
ـراءات
الرحمــن أنَّنــا «نتعلّ ـ ُم العربيــة قواع ـ َد صنع ـ ٍة وإجـ
ـب صـ ّـا َء بــدال مــن أن نتعلّمهــا لســا َن أ ّمـ ٍة
تلقين ّيـ ًة وقوالـ َ
ولغ ـ َة حيــا ٍة» ،8ورأى خالــد الــزواوي أ َّن طريقــة تدريــس
6

يُنظــر :عــي أبــو املــكارم ،التعليــم والعربيّــة :رؤيــة مــن قريــب،
ط  ،1دار الهــاين ،مــر2006 ،م ،ص .47

7

يُنظر :محمود أحمد السيّد ،االستعامالت اللغويّة النحويّة
يف التعبري :دراسة ميدانيّة ،مرص1979 ،م ،ص  .9وخالد
الــزواوي ،اللغــة العربيّــة ،مؤسســة حــورس ،مــر2002 ،م،
ص  .89-80ووليد العنايت ،باالشرتاك مع :عيىس برهومة،
اللغــة العربيّــة وأســئلة العــر ،ط  ،1دار الــروق ،األردن،
2007م ،ص .137-133

8

يُنظــر :عائشــة عبــد الرحمــن ،لغتنــا والحيــاة ،ط  ،3دار
املعــارف ،مــر1991 ،م ،ص .196

التعليمي.
وهو ما يس ّمى بالقائد
ّ

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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العرب ّي ـ ِة كانــت تعتمــد التحفي ـ َ
ـرح
ظ ،والتلق ـ َ
ن ،والـ َ
بعيــدا عــن الحــوار ،وا لــر َد  ،وعــد َم إتا حــة الفرصــة
للمناقشــة والتفســر؛ فَ ُولِـ َد لــدى املتعلمــن شــعو ٌر
ر
بالحــرج والخــوف والتخــاذل 9حتــى صــا َر الطفـ ُـل الصغـ ُ
يدرســه؛ ألنَّــه
الــري ُء مرعوبــا مــن النحــو وأعاريبــه قبـ َـل أن
َ
ســم َع مــن أهلــه يف املنــزل ،ومــن أصدقائــه األكــر منــه
شُ ــكوى مريــر ًة مــن هــذا النحــو ،وذاك اإلعــراب فاســتق َّر
يتواصـ ُـل بهــا مــع
ر اللغــة التــي
َ
يف َخلَـ ِـده أنَّــه يش ٌء غ ـ ُ
ِ
كانت
وقت مواجه ِته النح َو؛
أهله ومجتمعه؛ فإذا حا َن
ُ
ـراب ِ
شــب َه محســوم ٍة
املعرك ـ ُة مــع دراســته النح ـ َو واإلعـ َ
بهزمي ٍة نكرا َء للطفلِ املتعلِّم .وما هزمتْه قُواه العقليّة،
ولكـ َّن الخـ َ
ر مــن غــر أن يحــارِب ،وأورثَ
ـوف ه َز َمــه ،فخـ َ
مــن بَ ْع ـ َده تجرب ـ ًة م ـ ّر ًة مريــرةً؛ ويكفــي أن يــرى املتعلِّ ـ ُم
كل ٍ
درس مــن دروس النحــو ،ليــس فيــه
ُمربعــا يف نهايــة ِّ
الصمء التي إليها املنتهى عن َد املعلِّمني
إال القواعد
ّ
والقامئــن عــى وضــع املناهــج التعليميّــة.
وقــد َجـ ِ
ـرت العــاد ُة يف كث ـرٍ مــن دروس العرب ّيــة أن
درس النح ِو مبطالبة املتعلمني بحفظ
رص املعلِّ ُم َ
يخت َ
ِ
الدرس ،كأ َّن الحف َ
ظ
تلك القواعد املرسودة يف نهاية
ـاج بديـ ٌـل مــن عــدمِ ال َف ْهــم؛ لهــذا ينبغــي أ ْن نتف ّكــر
عـ ٌ
يف حــذف مــرد القواعــد واألحــكام مــن نهايــة الــدرس
ـوي ،عــى أ ْن تصبـ َـح تلــك األحــكا ُم جــزءا مــن مــادة
النحـ ّ
ـب املتعلِّــم إىل اكتشــافه
الــرح ،يُثــر دافعيّــة الطالـ ِ
ـاص.10
وصوغــه بأســلوبه الخـ ّ
َ
كــا ينبغــي أن نتجــاو َز َربْـ َ
ط محــاوالت تطويــر تعليــم
9

يُنظر :خالد الزواوي ،اللغة العربية ،ص .87

ـس ببعيـ ٍـد أنَّــه يح ِّف ـ ُز املعلِّــم عــى أن يبقــى يَ ِقظــا يف
 10وليـ َ
ي يف عــدم الركــون إىل مــا
حالـ ٍة مــن النشــاط الذهنـ ّـي العقـ ّ
هــو جاهـ ٌز مــن مــرودة القواعــد واألحــكام؛ ذلــك أ َّن بعــض
املعلِّمــن يكت ُفــون عنــد التحضــر بقــراءة تلــك القواعــد
متجاوزيــن مهــارة البحــث واملناقشــة والتحليــل ،فيســبق
إىل أذهانهــم مــا يق ـ ُع الحقــا إىل طلب ِتهــم مــن االتّــكال عــى
حفظ تلك املرسودة واالستغناء بها عن قراءة الرشح الذي
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برعا ِوحَن مْهَف يف ِعانت لقااب مُّلعتلا ُ ثرأ
ل

النحــو بإجــراء تحسـ ٍ
ـينات عــى طريقــة األســتاذين :عــي
الجارم ومصطفى أمني يف كتابهام املشهور املتداول
«النحــو الواضــح»؛ ألنَّــه كان َح ـاً مناســبا إىل ح ـ ٍّد مــا
ملرحلتــه التاريخيّــة يف القــرن املــايض ،لك َّنــه ليــس
ناجحا بالرضور ِة الستمرار منوذجه وتحسيناته يف القرن
الحــادي والعرشيــن؛ فهــو يفتقــر إىل عنــر اإلقنــاع يف
تدريــس املــادة النحويّــة ،ففــي درس« :جــزم املضــارع
الس ـتّ ِة
يف جــواب الطلـ ِ
ـب» 11مثَّـ َـل املؤلِّفــانِ باألمثلــة ّ
اآلتيــة:
رث.
رث أصدقاؤك أو يك ُ
تاب يك ْ
ال تُكرثِ ال ِع َ
أو تسل ُم.
		
تعجل يف أمورِك تسل ْم
ْ
ال
ال ت ُف ِر ْ
تصلح.
ط يف األكلِ تصل ُْح معدت ُك أو
ُ
أو يحرتمونَك.
الناس يحرت ُموك
احرتمِ
َ
ِ
أو يح ُّبونَك.
واس الفقرا َء يح ُّبوك
نذهب إليها.
نذهب إليها أو
أي َن الحديق َة
ُ
ْ
ـاث ف ْقـ ٍ
ثــم أتبَ َعــا هــذه األمثل ـ َة بثـ ِ
ـرات مــن البحــث،
تلتْهــا القاعــد ُة النحويّــة ذات الرقــم « »96اآلتيــة:
ـب ،وجز ُمــه
«قـ ْد يُجـ َز ُم املضــار ُع إذا وقَـ َع جوابــا للطلـ ِ
ٍ
محذوف .ورشط الجزم بَ ْع َد النهي ِ
ٍ
ص ّحة
حينئذ برشط
املعنــى بتقديــر دخــول :إ ْن قبـ َـل ال ،ورشطُــه بع ـ َد غــر
ـب ص ّحـ ُة املعنــى بوضعِ إن وفعلٍ
النهـ ِـي مــن أنــواع الطلـ ِ
12
ِ
مفهــومٍ مــن الســياقِ
ـب» .
موضـ َع مــا يفيـ ُد الطلـ َ
ـدرس ِ
فاشـ ٌـل يف تعليــم مســأل ٍة يســر ٍة
وهــذا ا لـ ُ
صغــر ٍة مــن مســائل العرب ّيــة ،فهــو مل يُح ـ ِّدد املــرا َد
ـب الجــازم لجوابــه ال
مبصطلــح «الطلــب»؛ أل َّن الطلـ َ
يكــون إال «أمــرا أو نهيــا أو حضّ ــا أو اســتفهاما أو متن ّيــا أو
عرضا» ،13فال يقع ندا ًء .واألصل يف الطلب األم ُر؛ ألنَّه
يهــدف يف أ ّول أمــره ومنتهــاه إىل جعــل التعلّــم تفاعل ّيــا ال
تلقين ّيــا.

 11يُنظــر :عــي الجــارم ،ومصطفــى أمــن ،النحــو الواضــح ،ج ،2
ص  36-35مــن الطبعــة ذات الرقــم  24لســنة 1966م.
 12يُنظر :املرجع السابق نفسه ،ج  ،2ص .36

ـر ،ط  ،1دار املأمــون،
 13محمــد خــر حلــواين ،النحــو امليـ َّ

األكـرُ اســتعامال يف هــذا النمــط ،وأ ّمــا غــره مــن أشــكال
الطلــب فقليـ ٌـل اســتعاملُها14؛ لهــذا كان املناســب أن
ـدرس باألمــر ال بالنهــي ،عــى أن يكــون
يبــدأ املؤلِّفــان الـ َ
فعــل األمــر بصورتــه املعياريّــة األصليّــة مــن البنــاء عــى
ر اللتقــاء الســاكنني كــا يف
الســكونِ الظاهــر ،ال الك ـ ِ
ـاس يحرتمــوك» ،أو البنــاء
املثــال الرابــع «احــرمِ النـ َ
ِ
«واس
بحــذف حــرف العلّــة مــع بقــاء الكــرة ،كــا يف
الفقــرا َء يح ُّبــوك» وهــي حالــة شــديدة اللبــس مــع كــرة
التخلّــص مــن التقــاء الســاكنني.
ـواب
وميك ـ ُن ألغــراض التعليــم االكتفــا ُء بجــزم الجـ ِ
ـب األمــر الحقيقـ ّـي 15وح ـ َده ،كــا أ َّن اإلشــارة
يف طلـ ِ
إىل جــواز الجــزم والرفــع يف جــواب الطلــب يــؤدي إىل
تشــويش ذهــن املتعلِّــم بحالتــن إعرابيّتــن متغايرتــن،
ِ
واملناسب تربويّا االكتفاء
وتفصيل،
ٌ
لكل منهام إعراب
ٍّ
بوج ٍه واحد يف تعليم األحكام ما أمك َن ،وكانت اإلشار ُة
إىل عامــل 16جــزم جــواب الطلــب يف القاعــدة النحويّــة
ـب لــه.
مــن التزيُّـ ِـد الــذي ال موجـ َ
ر وظيفـ ٍّـي ،وال يُق ِن ـ ُع
فهــذا األمنـ ُ
ـوذج مــن النحــو غ ـ ُ
املتعلِّ ـ َم ،كــا أنَّــه قــد يج ـ ُد جوابــا مــن وج ـ ٍه آخــر عنــد
املعلِّــم ،فالالئــق تربويّــا وعلم ّيــا أن تكــون اللغــة ألغــراض
دمشق1997 ،م ،ج  ،1ص .187
 14أشــا َر محمــد خــر حلــواين إىل هــذه امللحوظــة الدقيقــة يف
كتابــه الســابق ،ج  ،2ص .187
 15كلمــة «الحقيقـ ّـي» قي ـ ٌد مهــم لالحــراس مــن بحـ ِ
ـث مســألة
الجــزم يف جــواب املصــدر النائــب عــن فعلــه ،واســم فعــل
ـس مــدا َر
األمــر مــا يــؤدي معنــى األمــر يف العربيّــة ،لك َّنــه ليـ َ
اســتعام ٍل فـ ٍ
يب وحارضهــا
ـاش فيهــا يف موروثهــا اللغـ ّ
ـوي األد ّ
يل مــن الــكالم الفصيــح.
االســتعام ّ
كل حديـ ٍ
ـارج النحــو
ُّ 16
ـث عــن العامــل واملعمــوالت يُع ـ ُّد خـ َ
التعليمـ ّـي الوظيفـ ّـي؛ أل َّن نظريّــة العامــل مــن النحــو العلمـ ّـي
ـأي صــورة خل ـ ٌ
ط
البحثـ ّـي  ،ال التعليمـ ّـي ؛ فالتط ـ ُّرق إليــه بـ ّ
للمســتويات املعرف ّيــة يف بنــاء نســق املنظومــة النحويّــة
للعرب ّيــة.

التعليــم ذات وج ـ ٍه واحـ ٍـد شــائع يف االســتعامل؛ أل َّن
مســأل ًة صغــرة مــن هــذا النمــط منــط الجــزم يف جــواب
الطلــب ال تســتدعي هــذا العصــف الذهنـ ّـي املت ِعــب،
ٍ
عبارات سيّار ًة
وال سيام أ َّن املتعلِّم يسمع يف مجتمعه
إيجاب ّيــة أو ســلب ّية توا ِفـ ُـق هــذا النمــط ،مــن نحــو:
تنجح.
ادرس
ْ
• ْ
اصمت تسلَ ْم.
•
ْ
•تكلَّ ْم تُف َه ْم.
كان ميكــن محاورتهــا ومحــاورة مــا يشــبهها مــن
العبــارات الشــائعة بــإدارة الــكالم عــى ُمقتــى الضبـ ِـط
وفــق منــوا ٍل واحـ ٍـد مــن التخ ّفــف مــن اآلراء واألوجــه
اإلعراب ّيــة ،فليــس املتعلِّ ـ ُم يف حا ج ـ ٍة إىل يش ٍء مــن
النحــو كحاجتــه إىل ضبــط الــكالم ،لكـ َّن هــذا الــر ّد َد بــن
منــازل الضبــط وأوجــه اإلعــراب يــزرع يف املتعلِّــم شــجرة
عدم االقتناع مبا يُلقى عليه من قواع َد وأحكام ،وهذه
الشــجرة مثرتهــا أ َّن ي َق ـ َّر يف ذهنــه أ َّن النح ـ َو ال عالقــة لــه
باللغــة ،أو أنَّــه عل ـ ٌم خــارج دائــرة الحيــاة ،أو أنَّــه رياضــة
عقليّــة ذهنيّــة ،أو أنَّــه علــم للنخبــة مــن العباقــرة واألذكياء
ِ
املبدعــن ،مــع أ َّن النحــو وســيلة لتعليــم الحيــاة اللغويّــة
الســليمة لجميــع الناطفــن بالعرب ّيــة واملتداولــن بهــا.
ولالقتنــاع بتعلُّــم النحــو والعربيّــة رشطــان ،أولّهــا
ُمجتمعـ ّـي .وأ ّمــا الثــاين فتعليمـ ّـي.
وا لــرط املجتمعـ ّـي يُعنــي رضورة تحو يــل نظــرة
املجتمع إىل النحو عىل أنَّه علم صعب معقّد غريب
عويــص من ّفــر ذهنـ ّـي قديــم بــا ٍل مغايــر للحيــاة املعــارصة
ـاري لأل ّمــة
ح ـ َّد االتهــام بأنَّــه مــن أســباب التأ ّخــر الحضـ ّ
يصبح يف نظر األ ّم ِة قيم ًة ُعليا من قيم الوجو ِد،
إىل أن
َ
واملحافظــة عــى الهويّــة ،واالعتــزاز بهــا ماضيــا وحــارضا
ومســتقبال.
ـاح يف الوصــول إىل بيئ ـ ٍة اجتامعيّــة
وال ميكــن النجـ ُ
متق ِّبلة للنحو إال بعد تغيري شامل للنظرة السلب ّية  -إىل
ح ٍّد ما  -للنحو وللواحقه يف اإلعراب والترصيف ،وهذا
ري مسؤولية جامع ّية يشرتك يف تح ّملها املثقّفون
التغي ُ
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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واألدبــاء والشــعراء واإلعالم ّيــون والسياسـ ّيون والرتبويّــون
واملف ِّكــرون وال ُو ّعــاظ وعلــاء الرشيعــة اإلســاميّة مــن
ومفسيــن ومح ِّدثــن وغريهــم مــن املؤث ِّريــن يف
فقهــاء
ِّ
ـيادي داعــمٍ
بنــاء الصــورة الذهنيّــة ألبنائنــا ضمــن قــرا ٍر سـ ٍّ
للغــة العرب ّيــة ومتكينهــا؛ لــي تصبـ َـح البيئ ـ ُة االجتامع ّيــة
بيئ ـ َة اســتعدا ٍد ل َقبــول النحــو والعربيّــة عــن رضــا ومحبــة
ودافع ّي ٍة وإميان بأ َّن اللغة العرب ّية لغ ٌة قوي ٌة جميل ٌة سهل ٌة
قادر ٌة عىل احتوا ِء املعرفة اإلنسانية الجديدة ،وواعد ٌة
بالصمــود بــن اللغــات الحيّــة املعــارصة ،ومبنافســتها
يف إنتــاج املعرفــة البرشيّــة؛ ألنَّهــا لغـ ُة ال ُهويّــة التــي تعـ ِّـر
ع ّنا عربا ومسلمني ،وبغريها نفقد هذه ال ُهويّة ال سمح
اللــه ،فنحــن يف حاجــة إىل إيجــاد العقيــد ِة الراســخ ِة بــأ َّن
العربيّــة مــن أُ ُسـ ِ
ـس وجودنــا وبقائنــا ومســتقبلنا.
ومــع أ َّن تحقيــق هــذا الـ ِ
ـرط يبــدو صعبــا إال أ َّن
حال ـ َة اللغــة العرب ّيــة يف عرصنــا الراهــن أفضـ ُـل بكث ـرٍ
مــن حالِهــا قبــل مائــة وخمســن عامــا تقريبــا بعــد نجــاح
يب يف
حرك ـ ِة اإلحيــاء بإعــادة األلــق لعمــود الشــعر العــر ّ
ِظـ ِّـل ر ّدة الفعــل عــى اســتهداف اللغــة العربيّــة والوطــن
يب سياسـ ّيا وثقاف ّيا واقتصاديا وعســكريّا حتى كان
العر ّ
االهتــا ُم باللغــة العرب ّيــة يجمــع القوم ّيــن واإلســام ّيني
ـس ببعيـ ٍـد عــن تحقيــق
واإلصالحيّــن عــى الســواء ،وليـ َ
رشط البيئة االجتامع ّية الراغبة يف تعلُّم العرب ّية ونحوها
مــا رصنــا نشــهده مــن ســعي بعـ ِ
ـض الــدول العربيّــة إىل
َس ـ ِّن قوانــن لحاميــة اللغــة العرب ّيــة ومتكينهــا ،كــا يف
األردن ،وســورية ،وقطــر ،وغريهــا مــن البــاد العربيّــة.
وأ مــا ا لــرط التعليمـ ّـي لالقتنــاع بتعلّــم النحــو
والعرب ّيــة؛ فهــو َمنــوط باملعلِّــم واملتعلِّــم واملنهــاج.
ِّ
اقتناع المعلم:
ـس وســيل ًة لنقــلِ املعرفــة اللغويّــة
أ َّمــا املعلِّ ـ ُم  17فليـ َ
بالعرب ّيــة ،بــل هــو جــز ٌء منهــا باملامرســة الع َمل ّيــة ،وهــو
 17يُنظــر يف صفــات املعلِّــم الناجــح وخصائصــه :عبــد القــادر
ز يــدان ،النظر يّــات اللســان ّية وأثرهــا يف تعليم ّيــة اللغــة
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برعا ِوحَن مْهَف يف ِعانت لقااب مُّلعتلا ُ ثرأ
ل

بهــذا الوصــف يختلـ ُـف عــن معلِّــم الرياض ّيــات أو اللغــة
اإلنجليزيّة ،أو الفريياء من زُمالئه الذين يقومون بإيصال
املعرفــة بهــذه املجــاالت التعليم ّيــة مــن غــر أن يكونــوا
ُجــزءا مــن مامرســتها ،فمعلِّــم الفيزيــاء خــارج الــدرس
ميارس حياته كسائر الناس من غري أن يخرج عن اللغة
ُ
العربيّــة أدا ًة للتعبــر عــن نفســه ،ووســيل ًة لــرح مادتــه
التعليم ّية يف الغالب ،وكذلك معلِّم اللغة اإلنجليزيّة
الــذي ينبغــي أ ْن تكــون اللغ ـ ُة العرب ّيــة لغ ـ َة لســانه خــارج
قاعــة الـ ِ
ـدرس.
أ َّمــا معلِّـ ُم العرب ّيــة فلغتُــه حياتُــه داخـ َـل قاعــة الـ ِ
ـدرس
وخارجهــا ،وإن كان يجنـ ُـح إىل مســتوى أ قـ ّـل مــن
املســتوى الفصيــح األعــى خــارج الــدرس مــن غــر أن
ـت عــن العربيّــة أو يخــرج منهــا ،وبهــذا يرتقــي معلّ ـ ُم
يَ ْنبَـ َّ
اللغة العرب ّية كام هو الحال مع معلّم الرتبية اإلسالم ّية
إىل رضورة أن يكــون قــدو ًة تعليم ّيــة لطلَب ِتــه ،وهــذا ال
يتح ّقــق إال إن شــع َر بتميّــزه عــن ســائر زُمالئــه ،وبتقدي ـ ِر
يف يف دراســة العرب ّيــة
املجتمــع لــه ،وبــأ َّن تأهيلَــه املعــر ّ
ٍ
ـدروس يف الجامعــة ال تهــا َون
ـاص مـ
خَضَ ــع لربنامــج خـ ٍّ
ِ
منفصــل عـ ّـا ســيعلِّ ُمه مســتقبال؛ ذلــك أ َّن
فيــه ،وغــر
بعض املعلِّمني
بعض الدراسات 18قد أشارت إىل أ َّن َ
َ
ـاري ملــا يد ِّرســونه؛ أل َّن
يف واملهـ ّ
دو َن املســتوى املعــر ّ
معلّـ َم اللغــة العرب ّيــة يحتــاج إىل موهب ـ ٍة يف التدريــس،
كــا يحتــاج أن يكــو َن مؤمنــا بعملــه عــى أنَّــه رســال ُة حيــاة،
وليــس وســيل ًة للعيــش يف هــذه الحيــاة؛ فينبغــي أن
ـكل مــا يقــول،
يظهـ َر دامئــا أمــام طُالبــه مبظهــر املقت ِنــع بـ ِّ
رم باللغـ ِة العرب ّيــة ،أو يظهـ ُر عليــه
فــا تصــد ُر عنــه كلمـ ُة تـ ّ
يشء من الن َدم عىل دراستها وتدريسها؛ ليكون قدو ًة
العربيّــة :القــراءة يف املرحلــة االبتدائيّــة أمنوذجــا ،رســالة
ماجســتري ،جامعــة أيب بكــر بلقايــد ،الجزائــر2013 ،م ،ص
.80-79
 18يُنظر التقرير الذي أعدَّته لجنة تحديث تعليم اللغة العرب ّية
يف اإلمــارات العرب ّيــة املتحــدة ،بعنــوان :العرب ّيــة لغــة حيــاة،
2013م ،ص .13

يحلــم الطلبــة بــأن يكونــوا مثلــه يف مســتق َبلِهم ،مهــا
ـي مــن ظــروف اقتصاديّــة 19أو
كانــت قــوى الشـ ِّد العكـ ّ
ـأكل مــن عزميتــه يف
حضاريّــة أو اجتامع ّيــة أو نفس ـ ّية تـ ُ
التدريس ،وحبّه للغته العربيّة ،واقتناعه بأنَّها املايض
والحــال واملــآل.
ومــن ُمتطلبـ ِ
ج تعليمـ ّـي أن يكــو َن
أي منهــا ٍ
ـات نجــاح ِّ
املعلِّ ـ ُم ُمقت ِنعــا مبــا فيــه ،و ُملت ِزمــا بحــدوده؛ فقــد تب ّي َنــا
مــن ُمتابعتنــا لتطبيــق أحـ ِـد املناهــج التعليم ّيــة الجديدة
ج ،فأضـ َ
ـاف ،وألغــى،
ر َف يف املنهــا ِ
أ َّن املعلِّـ َم قــد تـ َّ
ـوب
و َعلّــل ،عــى غــر مــا هــو مطلــوب؛ فقــد كان املطلـ ُ
من الطلب ِة األطفا ِل املبتدئني يف «املرحلة االبتدائيّة»
يث الصحيــح،
صياغ ـ َة اســم الفاعــل مــن الفعــل الثــا ّ
مثــل« :فَ ِهــم» التــي تصبــح هكــذا «فَا ِهــم» ،وصياغتــه
يث األجــوف بوجــود همــزة مكســورة بعــد
مــن الفعــل الثــا ّ
َ
و»قال»
األلف ،مثل« :باعَ» التي تصبح هكذا «بائِع»،
بعض املعلِّمني تط ّرقوا
التي تصبح هكذا «قائِل» لك َّن َ
مم مل يكن مطلوبا،
إىل تعليل قلب األلف أو الواو ياء ّ
كام تط ّرق بعضُ هم إىل صياغ ِة اسم الفاعل من الفعل
يث املض ّعــف مثــلَ « :م ـ َّد» ،مــا مل يكــن مطلوبــا
الثــا ّ
يف ذلــك املســتوى غــر املتق ـ ِّدم مــن دراســة النحــو
ـر
والــرف؛ فكانــت النتيجــة شَ ــكوى الطلبــة مــن ُعـ ْ
رف
املــادة التعليم ّيــة .ومــا املنهــاج بعســر ،ولك ـ َّن ت ـ ّ
بعـ ِ
ر.
ـض املعلِّمــن فيــه تعسـ ٌ
يف
وقد نكون يف حاجة إىل تأكيد أ َّن التأهيل املعر ّ
يف املعرفــة اللغويّــة واألدبيّــة ملعلــم العربيّــة ال تجعــل
ـاج إىل مــا يسـ ّمى
منــه بالــرورة معلِّــا ناجحــا؛ ألنّــه يحتـ ُ
الرتبوي ،وهذا التأهيل ال ينبغي
يك أو
بالتأهيل املسل ّ
ّ
 19املتعلِّــم ال عالقــة لــه بســوء الوضــع االقتصــادي ألســتاذه
املعلِّــم يف بعــض البــاد؛ ولهــذا ينبغــي أن يتذكّــر املعلّــم
دامئــا أ َّن عالقتــه بالطــاب عالقــة تعليــم منف ّكــة عــن درحــة
باملؤسســة التــي يعمــل بهــا ومــردود عملــه
رضــاه عــن عالقتــه
ّ
يوصــف املعلِّــم الناجــح
عليــه اقتصاديّــا واجتامع ّيــا؛ ولهــذا َ
بأنَّــه ممثّــل يتق ـ ُن دوره ،ويق ّنــع طلبتــه بشــخص ّيته وبأفــكاره.

أ ْن يبن َيــه مــن تجاربــه التعليم ّيــة يف التعليــم ،بــل ينبغــي
أن يكو َن تدريبا الحقا بالدراسة الجامعيّة أو جزءا منها،
عــى أن يكــون رشطــا يف الســاح لــه مبامرســة املهنــة
املق ّدســة :مهنــة التعليم.
ِّ
اقتناع المتعلم:
املتعلِّمــون َهـ ُ
ـدف التعليــم وثروتُــه املســتث َمرة وفائدتــه
جـ ّوةُ .واملد َخـ ُـل إىل اقتنــاع املتعلِّــم بــأ َّن مــا يســم ُعه
املر ُ
مــن أحــكام النحــو ويتعلّ ُمــه يف قاعــة الــدرس هــو مــا
يستش ـ ِع ُره ِفعــا خارجهــا يف الحيــاة ،وهــو مــا يُعــرف
20
بتعريــض الفــرد للغــة املســته َد ِ
ف تعلي ُمهــا تعريضــا
ـن
كافيــا يف البيئــة االجتامع ّيــة الكبــرة للغــة بــأن يتبـ ّ
أ َّن األحــكام النحويّــة التــي تعلّ َمهــا يف املدرســة دليـ ُـل
ـوي الناجــح يف مجتمعــه؛ ولهــذا ينبغــي
ُ
تواصلــه اللغـ ّ
أن تكــو َن ا ملــاد ُة النحو يّ ـ ُة مـ ّـا يجــري توظي ُفــه يف
الحيــاة؛ ذلــك أ َّن دراس ـ ًة تطبيقيّــة تحليليّــة إحصائيّ ـ ًة
ِ
ـت يف مــر عــى
لالسـ
ـتعامالت اللغويّــة النحويّــة أُج ِريَـ ْ
كتابـ ِ
ـات الطلبــة يف املرحلــة اإلعداديّ ـ ِة قــد أظهــرتْ أ َّن
مثــة قواع ـ َد نحويّ ـ ًة يتعلّ ُمهــا الطلبــة يف املــدارس ،وال
وجــو َد لهــا يف اســتعامالتهم الكتاب ّيــة ،فلــم يســتعملِ
الطلب ـ ُة يف أكــر مــن ثالمثائــة ألــف كلم ـ ٍة مكتوب ـ ٍة يف
تعبرياتهــم األفعـ َ
ـال الناقص ـةَ( :مــا انفــك ،ومــا فتــئ،
ومــا بــرئ ،وط ِفــق ،واخلولــق) ،كــا مل يســتعملوا مــن
أدوات الـ ِ
ـرط إال (إ ْن و َمهــا و َم ـ ْن وكيفــا) ،ومل ت ـ ِر ْد
يف كتاباتهــم اســتعامالتٌ للنعــت بشــبه الجملــة مــع
أنَّهــم د َر ُســوا يف مناهجهــم التعليميّــة هــذه األحــكام،21
يف حــن وقَعــوا يف أخطــاء نحويّـ ٍة يف أمنـ ٍ
ـاط لغويّـ ٍة مل
ـت أنَّهــم يف حاج ـ ٍة رضوريّ ـ ٍة إىل
يدرســوا أحكا َمهــا؛ فَثَبَـ َ
ُ
تعلُّ ِمهــا.
 20يُنظــر :كــال بكــداش ،علــم النفــس ومســائل اللغــة ،ط ،1
دار الطليعــة ،بــروت2002 ،م ،ص .24
 21يُنظر :محمود أحمد الس ّيد ،االستعامالت اللغويّة النحويّة
يف التعبــر :دراســة ميدان ّيــة ،ص .272 ،257 ،150
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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وهــذا يعنــي أنَّنــا يف حاجـ ٍة إىل دراســات إحصائ ّيـ ٍة
ِ
تكشـ ُـف عــن املســتع َملِ
موســع ٍة ،
حقيقيّــة متن ّوع ـ ٍة
ّ
النا ِجــز املت ـ َد ا َو ِل مــن تطبيقــات األحــكام النحو يّــة
ـب مــن هــذا املدخــل
يف العربيّــة؛ لــي يتأكّ ـ َد الطالـ ُ
ـدرس مــا يســتع ِم ُل ويســم ُع
ـي 22أنَّــه يـ ُ
الوظيفـ ّـي النفـ ّ
ويقرأُ؛ فيغدو عىل قناع ٍة بحاجته إىل االهتامم بدروس
العرب ّيــة واســتعداده لدراســتها؛ أل َّن «االســتعدا َد أه ـ ُّم
ـي يف عمل ّيــة التعلُّــم» ،23عــى أن تُراعـ َـي
عامــلٍ نفـ ّ
ـري للمتعلِّــم.
الدراســاتُ املســتوى ال ُعمـ َّ
ـاب
ولــو قُ ْمنــا بدرا س ـ ٍة مقارنــة بــن محتــوى الكتـ ِ
التعليمـ ّـي يف النحــو للطلبــة يف س ـ ِّن الخامســة عــرة
يف بعــض الــدول العرب ّيــة؛ لوج ْدنــا بينهــا اختالفــا مؤثِّــرا
ـري
يف املعلومــات النحويّــة مــع أ َّن املســتوى العمـ ّ
ر
للطلبــة واح ـ ٌد متوا ِفـ ٌـق ،والبيئــة العرب ّيــة فيهــا قَ ـ ْد ٌر كب ـ ٌ
مــن التجانُــس والتشــابُه .ومــا هــذا االختــاف إال لنقـ ٍ
ـص
ِ
لجانب الخربة يف
وتغليب
البيانات االستعامليّة،
يف
ِ
ٍ
التعليــم ،أو الرغب ـ ِة يف التكثــر ،أو الحـ ِ
ـرص عــى عــدم
تأجيــل املعلومـ ِة إىل مســتوى تعليمـ ّـي آخــر حتــى لنجـ َد
ـري إىل آخــر بــن
جـ ُـح مــن مســتوى ُعمـ ِّ
ـدرس َ
نفســه يتأر ّ
الـ َ
تطوي ـ ٍر تعليمـ ّـي وآخــر يف الدولــة الواحــدة.
ـب أن نح ـ ّو َل مــا يســم ُعه املتعلِّــم يف مجتمعــه
ويجـ ُ
الصف باإلبقاء عليه،
مفاتيح لتعليم النحو يف قاع ِة
إىل
ّ
َ
أو بتحويــره ،أو بتفصيحــه ،أو بتعريبــه ،فهــو يســمع القــرآن
ـض الشــعر،
الكريــم ،وشــيئا مــن األحاديــث النبويّــة ،وبعـ َ
كــا يســم ُع كثــرا مــن الرتاكيــب املعرفيّــة التــي ميكــن
توظي ُفهــا يف املو ِقــف التعليمـ ّـي مــن غــر اســتحضار
ـاذج لغويّـ ٍة خــارج االســتعامل الحـ ّـي مــن العرب ّيــة ،فقــد
منـ َ
يب عــى الـ ِ
ـراث إىل التفريـ ِـط
يــؤدي الحـ ُ
ر اإليجــا ّ
ـرص غـ ُ

بالواقــع واملســتقبل م ًعــا ببيـ ِ
ـب،
ـب عجيـ ٍ
ـت شــع ٍر غريـ ٍ
تُــدا ُر عليــه قاعــد ٌة نحويّـ ٌة أقـ ّـل اســتعامال منــه.
عــى أ َّن مـ ّـا يســاع ُد عــى االقتنــاع بالتعليــم ترســي ُخ
القواعــد واألحــكام ب ِعلَــلٍ تعليميّ ـ ٍة تجعـ ُـل مــن القواعــد
مقياســا مــن مقاييــس الصــواب ،وتجعـ ُـل مــن الحــدو ِد
والعالمات ُو ُجوها إقناعيّة ِ
اللغوي
ترش ُد إىل الصواب
ّ
النحوي ،24ففي تعليم مفهو َمي املبتدأ والخرب ،وهام
ّ
التوصـ ُـل إىل تعر يــف
ُركنــا الجملــة االســم ّية ،ميك ـ ُن
ُّ
املبتــدأ يف جمل ـ ٍة مــن نحــو:
• ِ
الحوا ُر ُمفي ٌد.
عند مــا املعلِّ ـ ُم وطلبتُــه إىل أ َّن كلمــة «الحــوار»
اس ـ ٌم ،مق ـ ّد ٌم يف أ ّول الجملــة ،معرف ـةٌ ،مرفــوعٌ ،يــدو ُر
حولــه موضــو ُع الجملــة؛ أل َّن كلمـ َة «الحــوار» تجمـ ُع هــذه
املواصفــات ،كــا أ َّن كلمــة «مفيــد» اس ـ ٌم ،مؤ ّخ ـ ٌر عــن
اســم قبلــه ،نكــرةٌ ،مرفــوعٌ ،يضيــف املعنــى إىل االســم
الــذي قبلــه .والعالقــة بــن املبتــدأ والخــر فيهــا تطابــق
يب ،والعــدد ،والجنــس مــع افــراق يف
يف ال ُحكــم اإلعــرا ّ
املوقــع واملاهيــة .وبهــذه املواصفــات ميكــن إثبــات أ َّن
كلمــة «الصــاة» مبتــدأ يف جملــة:
•الصال ُة واجبةٌ.
ألنَّهــا :اســم مقـ ّدم معرفــة مرفــوع يــدور حولــه معنــى
الجملــة ،ويتطا بــق مــع الخــر يف التأنيــث ،فَ ِكلتــا
الكلمتــن مؤنثــة ،وكلتاهــا مرفوعــة ،وكلتاهــا مفــردة
يف الداللــة عــى العــدد.
وبرتســيخ هــذه املواصفــات ،ميكــن أن نطلــب مــن
الطلبــة تحديــد األخطــاء الــواردة يف الجمــل اآلتيــة،
وتصويبهــا ،وذكــر الســبب .والجمــل املخطــوءة أو
الالحنــة هــي:
•الطالب ُة قاد ٌم.
•الالعبني ما ِهرون.

 23عبــد القــادر زيــدان ،النظريــات اللســان ّية وأثرهــا يف تعليم ّيــة
اللغــة العرب ّيــة :القــراءة يف املرحلــة االبتدائ ّيــة أمنوذجــا ،ص
.81

 24يُنظــر :حســن خميــس امللــخ ،نظريّــة التعليــل يف النحــو
يب بني القدماء واملحدثني ،ط  ،1دار الرشوق ،األردن،
العر ّ
2000م ،ص .101-100

 22يُنظــر :محمــد صالــح ســمك ،فــن التدريــس للرتبيــة اللغويّــة،
ص .759
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برعا ِوحَن مْهَف يف ِعانت لقااب مُّلعتلا ُ ثرأ
ل

ب ُم ِ
بدعٌ.
•ال ِع ٌ
ففــي الجملــة األوىل خطــأ يف عالقــة التطابــق يف
الجنــس ،ويف الثانيــة خطــأ يف التطابــق مــن حيــث
يب ،ويف الثالثــة خطــأ يف االبتــداء باســم
ال ُحكــم اإلعــرا ّ
ـاس اســتعامل الجملــة االســم ّية إحــكا ُم
نكــرة25؛ أل َّن أسـ َ
عالقة التطابق يف ال ُحكم والعدد والجنس ،ال االفتنا ُن
يب ،عــى أن تكــون املعلومــة النحويّــة
بالتحليــل اإلعــرا ّ
ُمتناســب ًة مــع ُع ْمــر املتعلِّــم وبيئتــه بتطبيــق مبــدأ الفــرز
إىل مستويات أدائيّة للظاهرة النحويّة الواحدة كظاهرة
الجملــة االســم ّية ،تبــدأ مــن الشــكل األصــل املعيــاري
الشــائع بالعالمــات الظاهــرة ،ث ـ ّم تتــد َّرج صعــودا يف
مســتويات أعــى نحــو أشــكال أخــرى مــن الظاهــرة عــى
أن تكــون اســتعامليّ ًة يف األحــوال كلّهــا؛ أل َّن النح ـ َو غــر
يل مقصــو ٌر عــى أهــل االختصــاص املتق ـ ّدم
االســتعام ّ
يف دراسة العرب ّية ،وليس مطلبا عا ّما إلقامة 26اللسانِ
يف الــكالم ،واليـ ِـد يف الكتابــة ،وقــد اقرتحنــا يف كتابنــا:
ـر تقنيـ ٍ
ـات
يب 27عـ َ
تقنيــات اإلعــراب يف النحــو العــر ّ
يب تعليــا وظيفيّــا ناجحــا.
لتعليــم النحــو العــر ّ
ومــن األهم ّيــة اإلشــارة إىل أ َّن التعليـ َم بتقليــد النمـ ِـط
اللغوي ليس صالحا إال يف املرحلة االبتدائ ّية األًوىل،
ّ
يصبح يف حاج ٍة إىل االقتناع
رب املتعلّ ُم؛ فإنَّه
ُ
أ ّما إذا ك ُ
مبــا يُلقــى عليــه مــن أحــكام ،وال ســيام أ َّن اللغــة العرب ّيــة
لغ ـ ٌة مرن ـ ٌة غــر ُمن ّمطــة ،تجــري فيهــا ظواه ـ ُر التقديــم
والتأخري والحذف والجوازات مجرى الدم والروح؛ ألنَّها
يب مســاح ًة
تبيـ ُـح للمتكلّــم بســبب ظاهــرة التغـ ّـر اإلعــرا ّ
ٌ
ـتعامل
 25ال يُــد َّرس مــن حــاالت االبتــداء بالنكــرة إال مــا لــه اسـ
فـ ٍ
ر يف الــكالم.
ـاش كث ـ ٌ
ـاين شــيئا مــن هــذا التقســيم
 26اســتعل َن عبــد القاهــر الجرجـ ّ
أو التن ّقــل بــن مســتويات النحــو مــن التعليــم إىل البحــث.
يب بــن القدمــاء
يُنظــر كتابنــا :نظريّــة التعليــل يف النحــو العــر ّ
واملحدثــن ،ص .71-69
 27يُنظــر كتابنــا :حســن خميــس امللــخ ،تقنيــات اإلعــراب يف
يب ،ص .285-269
النحــو العــر ّ

كبــر ًة مــن االختيــارات النحويّــة املق ّيــدة التــي ال يســتقي ُم
ـباب النحويّــة العمليّــة التعليميّــة
ضبطُهــا إال بوعــي األسـ ِ
بعيدا بطبيعة الحال عن النظريات البحث ّية التي ال تؤث ّر
يف ضبــط الــكالم ضبطــا صحيحــا.28
ـب الالفــت أ َّن التعليـ ِ
ـات العلم ّيـ َة اإلقناع ّيـ َة
والغريـ ُ
جــز ٌء مهـ ٌّم مــن ماهيّــة العلــمِ  ،يحــرص عليــه املشــتغلون
يف العلــوم مثــل الرياض ّيــات والفيز يــاء وغريهــا،
لك ـ َّن املســألة عندمــا تصـ ُـل اللغ ـ َة العرب ّيــة تجــد مــن
يعارضُ هــا ويرفضهــا متناســيا أ َّن النحــو علـ ٌم تجــري عليــه
ُســنن العلــوم املضبوطــة يف االحتيــاج إىل التعليــات
اإلقناعيّــة التــي تحمــي املعرفــة مــن الخطــأ.
ُ
ّ
التعليم المق ِنع
المنهاج
ي

يب مشــكل َة ُمعلِّــمٍ
ال تبــدو مشــكل ُة تعليــم النحــو العــر ّ
أو متعلِّــمٍ بقــدر مــا هــي مشــكل ُة ِمنهــاج تعليمـ ّـي حتــى
إنَّنــا بع ـ َد مئــة عــام مــن املناهــج التعليميّــة املدرس ـيّة
يقرب من ٍ
ألف ومائتني
يب ،وما
الحديثة يف العامل العر ّ
ُ
وخمســن عامــا مــن تاريــخ النحــو التعليمـ ّـي يف العرب ّيــة
ما ُ
تجريب ُرؤانا التعليميّة نح َو املنهاج
نزال يف مرحلة
ِ
التعليمـ ّـي النا جــح املنشــود ،ويف الوقــت ِ
نفســه ال
كل محاوالتنــا التعليميّــة يف النحــو
نســتطي ُع وصــف ّ
الهجري
يب ،و ُرؤانا التيسرييّة فيه من القرن الثالث
ّ
العر ّ
حتــى وقتنــا بالفشــل الــزؤام؛ أل َّن الحقيقــة العلميّــة أ َّن
مــن طبيع ـ ِة املناهــج التعليم ّيــة أنَّهــا ُمســتم ّرة التغـ ُّـرِ؛
ألنَّهــا ت ِ
كل م ـ ّرة ،لــه متطلباتــه
ـب مولــودا جديــدا َّ
ُخاطـ ُ
الخاصــة بــه يف بيئتــه الجديــدة التــي تختلــف غالبــا عــن
ّ
بيئــة أجــداده ،وهــذا يعنــي أ َّن ِفكــر َة املنهــاج التعليمـ ّـي
رساب يف
العابــر لألزمنــة واألمكنــة والنــاس والثقافــات
ٌ
تعليــم النحــو وغــره؛ وهــذا يُ ِ
وصـ ُـل إىل رضورة اســتمرار
 28يُنظــر رأينــا يف تنقيــح العلّــة ،ضمــن بحثنــاِ :
الح َجــاج يف
النحوي ،ضمن كتابِ :
الحجاج :مفهومه ومجاالته،
الدرس
ّ
تحرير :حافظ إسامعييل علوي ،ط  ،1دار ابن النديم ودار
الروافــد ،بــروت2013 ،م ،ج .145-144 ،2
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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الجهــود يف التطويــر والتحديــث عــى مســتوى الشــكل
واملحتــوى ،وإجــراء الدراســات املتن ّوعــة لبنــاء تغذيــة
راجعــة صحيح ـ ٍة معـ ّـرة عــن مواطــن الق ـ ّوة والضعــف
رصح نــارص خوالــدة ويحيــى إســاعيل
والخلــل؛ لهــذا َّ
بــأ َّن التطويــر يف املناهــج يصحبــه خمــس مواصفــات،
ين ومستم ّر ومرِن وشامل
وعلمي ،29وأكَّد
هي أنَّه تعاو ّ
ّ
ـمي أ َّن «االســتمرار» رش ٌ
ـاس
ط أسـ ٌ
عبــد الرحمــن الهاشـ ّ
ملالحقــة التق ـ ّدم يف ســائر مجــاالت الحيــاة عــى أن
كل تطويــر جديـ ٍـد فرصتَــه املناســبة لالســتقرار
يُعطــى ُّ
30
ـبي ودراســة آثــار تطبيقــه .
النسـ ّ
فمــن املرفــوض يف املنهــاج التعليمـ ّـي املق ِنــع أن
يخضــع لــرأي شـ ٍ
ـخص واحـ ٍـد ،أو مجموع ـ ٍة ذات اتجــا ٍه
ـري واحــد ،فلــم يع ـ ْد مقبــوال أن يســتأثر
يف أو فكـ ّ
معــر ّ
ـوي أو أكــر بالتح ّكــم يف منهــاج تعليمـ ّـي يُخاطــب
نحـ ّ
تحتاج
ماليني الطلبة؛ أل َّن املخاطَبة املقنعة لل ُمتعلِّم
ُ
املتخصــص يف
إىل فريــق علمـ ّـي يض ـ ُّم إىل جانــب
ّ
املتخصصني يف النقد واألدب
النحو واللغ ِة زُمال َء من
ّ
والرتبيــة وعلــم النفــس واإلعــام واالجتــاع عــدا بعــض
املتم ّيزين من املعلِّمني واملرشِفني إضاف ًة إىل رضورة
وجــود مستشــارين أكادمييــن للمنهــاج يف التار يــخ
والعلــوم اإلســاميّة والجغرافيــة والفلــك والسيا ســة
والف ـ ّن وغريهــم م ّمــن يغتنــي املناهــج برؤاهــم وآرائهــم.
ومبــا أ َّن العربيّ ـ َة أو اللغ ـ َة الحيّ ـ َة لغ ـ ٌة للحيــاة؛ فــإ َّن
تل ـ ّو َن املنهــاج بثقا فـ ٍ
ـات مختلف ـ ٍة دين ّيــة وسيا س ـ ّية
وتاريخيّة وأدبيّة واجتنامعيّة وإنسانيّة ورياضيّة وصحيّة
ـب علمـ ّـي  ،وهــذا يعنــي رضورة تجــاوز
وغريهــا مطلـ ٌ
عقــدة أ َّن العرب ّيــة يف مناهجهــا املختلفــة لغ ـ ُة دعــوة
إىل اإلســام وتربي ـ ٍة إســاميّة مــن غــر أن يعنــي هــذا
 29يُنظــر :نــارص خوالــدة ويحيــى غســاعيل عبــد ،املناهــج:
أسسها ومداخلها الفكريّة وتصميمها ومبادئ بنائها ومناذج
تطويرهــا ،ط  ،1دار زمــزم ،األردن2011 ،م ،ص .330-327
 30يُنظــر :عبــد الرحمــن الها شــمي ،تعليــم النحــو واإلمــاء
والرتقيــم ،ط  ،2دار املنا هــج ،األردن2008 ،م.
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برعا ِوحَن مْهَف يف ِعانت لقااب مُّلعتلا ُ ثرأ
ل

إفــرا ُغ املنهــاج التعليمـ ّـي مــن اآليـ ِ
ـات القرآن ّية واألحاديث
يب،
النبويّــة؛ أل َّن اإلســا َم مــا ّد ُة الحيــاة يف العــامل العــر ّ
يب ليــس اإلســام ،وال يُ ِ
خاطــب عــى
لك ـ َّن النحــو العــر ّ
الــدوام متعلِّمــن ُمســلمني ،بــل إن التنـ َّوع يف محتــوى
مادتــه يُق ِنــع املتعلِّ ـ َم أ َّن العرب ّيــة لغ ـ ُة حيــاة.
ِ
القواعد النحويّة
ليس يف
وهذا التن ّو ُع املدع ّو إليه َ
وأحكامهــا ،فهــي ثابتـ ٌة إىل حـ ٍّد كبـرٍ ،بــل يف النصــوص
التعليم ّيــة القدميــة والحديثــة مــن آيـ ٍ
ـات وأشــعار وأمثــال
وأقــوال وعبــارات سـيّارة وغريهــا مــن األمثلــة النحويّــة31؛
ذ لــك أنَّنــا ال نُعلِّ ـ ُم القوا عــد النحو يــة إال يف ســياقٍ
ـص فكــر ٌة معرفيّــة،
ـص ُمتطابــق معهــا ،وهــذا النـ ُّ
مــن نـ ٍّ
أو مبصطلحــات علــم اللســان ّي ِ
جه ـ ٌة إىل
ات رســال ٌة مو ّ
ـرج
املتعلِّــم ،فبعــد أن يكتفــي النح ـ ُو بضبــط الــكالم يخـ ُ
نصــا صحيحــا قامئــا عــى فكــر ٍة مــا،
ـص؛ ليبقــى ّ
مــن النـ ّ
هــي يف حقيق ِتهــا رســال ٌة إىل املتعلِّــم ،وهــذه الرســال ُة
ينبغــي أن تكــون إيجابيّ ـ ًة يف دالالتهــا ،ومقبول ـ ًة يف
مآالتهــا ،وح ّيـ ًة يف اســتعامالتها ،تخــد ُم األبعــا َد الوطن ّيـ َة
بكل ٍ
بلد ،كام تخد ُم األبعا َد القوميّة واإلنسانيّة
الخاصة ّ
ّ
وتستجيب يف أمثل ِتها
لإلنسان يف العرص الحديث،
ُ
ملــا يطــرأ عــى املعرف ـ ِة مــن تغـ ّـر؛ ذلــك أ َّن «التعليــم
يقــر ُن باملعرفــة ،فعندمــا تتغـ ّـر املعرفــة؛ ينبغــي أن
يحــذو التعليــم حذوهــا».32
وال يســتقيم أم ـ ُر مــاد ِة النحــو بنصــوص غريب ـ ٍة ُمنف ـ ّر ٍة
عويصــة ،كــا ال يســتقي ُم خلْـ ًوا مــن التدريبــات املناســبة
ـوي:
 31يُنظــر :حســن خميــس امللــخ ،الوظيفيّــة يف املثــال النحـ ّ
الحقيقــة والظــال الباهتــة؛ رؤيــة تاريخيّــة يف أمثلــة بــاب
املفعــول ألجلــه ،ضمــن كتــاب :اللســانيّات الوظيفيّــة،
«بتحريرنــا» ط  ،1عــامل الكتــب الحديــث ،األردن2018 ،م،
ص .157-123
 32لوتشــيانو فلوريــدي ،الثــورة الرابعــة :كيــف يعيــد الغــاف
ين ،ترجمــة :لــؤي عبــد
املعلومــايت تشــكيل الواقــع اإلنســا ّ
املجيد السيد ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت2017 ،م،
ص .113

َص ـ َد
ترســخ املعرف ـ َة النحويّــة ق ْ
املتن ّوعــة الحديثــة التــي ِّ
تحويلهــا إىل سـ ٍ
يل ،ال تظه ـ ُر فيهــا
ـلوك لغـ ٍّ
ـوي اســتعام ٍّ
القواع ُد النحويّة ومصطلحاتها؛ ألنَّها تح ّولت إىل مهار ٍة.
ومــع صعو ب ـ ِة الوصــول إىل نصـ ٍ
ـوص معـ ِّـرة عــن
القواعــد إال أ َّن اختيــار القواعــد النحويّــة نفســها يبقــى
املشــكلة األكــر صعوب ـ ًة لعــدم وجــود دراسـ ٍ
ـات علميّــة
مســح ّية كافيــةِ ،
ـاج إليــه املتعلِّــم مــن
ترشــد إىل مــا يحتـ ُ
النحو وقواعده وأحكامه؛ وال س ّيام أ َّن النحو عند املعلِّم
معرفة؛ إذ هو من أهل االختصاص فيه ،لك َّن املتعلِّم ال
يحتاج إليه إال ليكون مهار ًة لغويّة تواصل ّية ،وهذا يعني
أ َّن املعلِّــم عنــد تدريســه للمنهــاج التعليمـ ّـي يف النحــو
والــرف ينبغــي أن يكــون قــد خضــع لــدورات تدريب ّيــة
تربويّــة لســانيّة يف كيفيّــة تحويــل املعرفــة إىل مهــارة؛
ـكل املعرفــة بالســباحة وطُر ِقهــا تغــدو بــا قيمــة إن مل
فـ ُّ
تــؤ ِّد إىل أن يصبــح الطــرف اآلخــر قــادرا عــى الســباحة؛
وبتشــبيه آخــر قــد نســتحرض أ َّن تعليــم ســواقة الســيارة ال
يهدف إىل حشو ذهن السائق باملعلومات الكثرية عن
الســيارات وقوانينهــا الفيزيائيّــة الكثــرة ،بــل يهــدف إىل
أن يســوق املتعلِّــم ســيارته مبهــارة وبأمــانٍ  ،أ ّمــا تفاصيــل
صناعة السيارة وقوانينها فليست من متطلبات مهارته
يف القيــادة باســتثناء القليــل جــدا منهــا.
الكتب
ونظر ٌة فاحص ٌة إىل درس االبتدا ِء بالنكرة يف
ِ
التعليميّــة املدرس ـيّة يف بعـ ِ
ـض البــاد العربيّــة كافي ـ ٌة
جدا للوقوف عىل غياب املرتكزات العلم ّية الصحيحة
ـب تعلي ُمهــا ألبنائنــا ،ففــي
يف اختيــار الحــاالت الواجـ ِ
س ٌد إلحــدى عــرة
أحـ ِـد مناه ِجنــا التعليم ّيــة العرب ّيــة َ

حال ـ ًة مــن حــاالت االبتــداء بالنكــرة ،كثَّـ َـف املؤلِّفــون
صياغتَهــا يف أربــع قواعــد كــرى ،فقالــوا« :وال يجــو ُز
االبتــدا ُء بالنكــرة إال إذا أفــادت ،وتحصـ ُـل الفائــدة بعـ ّدة
مس ـ ِّوغات منهــا :إذا ســبقها نفــي ،أو اســتفهام ،أو
ـت بوصـ ٍ
ـف أو
ُصصـ ْ
(لــوال) ،أو (إذا) الفجائ ّيــة .وإذا خ ِّ
إضافــة .وإذا أفـ ِ
ـت عــى العمــوم ،أو
ـادت ال ُّدعــاء ،أو دلّـ ْ
رب عليها ،وكان جا ّرا ومجرورا،
التقســيم .وإذا تق َّدم الخ ُ
أو ظرفــا»  .33وهــذه الحــاالتُ ُمغ ِرق ـ ٌة يف املعرف ّيــة،
وليســت وظيفيّ ـ ًة إال حال ـ َة تق ـ ّدم الخــر شــب ِه الجملــة
عــى املبتــدأ النكــرة ،واعتــا ِد االبتــداء عــى نفــي أو
وصــف .وســائر الحــاالت مــن النحــو العلمـ ّـي البحثـ ّـي
ـارس التعليــم الح ـ ّر يف
ألهــل االختصــاصّ ،
وكل مــن مـ َ
ح ِ
الجامعــات يعـ ُ
بعضهــا لطلبــة
ـرف أنَّنــا نتجــاو ُز عــن رش ِ
الجامعــة الذيــن هــم معلِّمــو املســتقبل ،فكيــف نطالب
مــن ه ـ ّم أصغ ـ ُر منهــم ِ
س ـ ّنا باســتظهارها؟
ويبقــى أنّنــا نحتف ـ ُ
ظ يف ذاكــرة خرباتنــا التدريس ـيّة
بأمثل ـ ٍة كثــرة عــى مواضــع الفشــل يف تدريــس النحــو
يب ،ومواضــع النجــاح .أ ّمــا مواضــع الفشَ ــل فمــن
العــر ّ
الخــر تجاوزهــا ،وأ ّمــا مواضــع النجــاح؛ فهــي قصــص
الحقيقي يف تعميمها إن بقيت
نجاح تنتظ ُر االستثامر
ّ
ري
فينا الرغبة صادق ًة يف استعادة الفتى العر ّ
يب فينا غ َ
ـب يف الوجــه واليـ ِـد واللســان.
غريـ ٍ
الثانوي ،الفصل
 33يُنظر كتاب :النحو والرصف للصف األ ّول
ّ
الثــاين ،مــن كتــب وزارة الرتبيــة والتعليــم ،الســعودية ،طبعــة
ســنة 2008م ،ص .60
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الإ�ستريايجيات امل�ستخدمة فى تدري�س
اللغة العربية فى جامعات �سريالنكا
محمد جليل بن محمد حنيفة
قسم اللغة العربية ،جامعة ش
ال�ق  -رسيالنكا

امللخ�ص
تهــدف هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن مــدى عنايــة اإلســراتيجيات بتدريــس اللغــة العربيــة ىف الجامعــات
الرسيالنكيــة .وتكشــف هــذه الدراســة أيضــا عــن أن اإلســراتيجيات املســتخدمة قــد أثــرت تأثــرا واضحــا ىف
مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة ىف كثــر مــن مقرراتهــا مــن حيــث التبديــل والتغيــر وكذلــك تحــاول هــذه الدراســة
أن تتناول بعض االسترياجيات التي يستخدمها املدرسون واألساتذة ىف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني
بها و تكشف هذه الدراسة أيضا عن اإلحصائيات حول تنمية اللغة العربية لدى الطالب الجامعي عن طريق
اســتخدام اإلســترياجيات.
الكلمة املفتاحية :اإلسترياجيات  -تدريس اللغة العربية  -الجامعات الرسيالنكية  -لغري الناطقني بها  -اإلحصائيات

المقدمة
الحمــد للــه الــذى جعــل العربيــة لغــة القــرآن الكريــم
والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه
وســلم الناطــق بلســان فصيــح وبليــغ وعــى آلــه وصحبــه
ومــن تبعهــم باحســان اىل يــوم الديــن ،أمــا بعــد ..فيبــدأ
تاريــخ اللغــة العربيــة ىف الجامعــات الرسيالنكيــة ىف
الخمســينات حيــث عرفــت اللغــة العربيــة مــادة ىف
جامعة رسيالنكا التي هى اآلن تسمي بجامعة كاالين.
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س تاعماج ىف ةيبرعلا ةغللا  سيردت ىف ةمدختسملا تايجياريتسإلا

وأمــا اللغــة العربيــة فتــدرس اآلن ىف أربــع جامعــات
وهــى جامعــة فارادنيــا وجامعــة كولومبمــو وجامعــة
الرشق -رسيالنكا وجامعة جنوب رشق رسيالنكا.ومهام
كانــت هــذه األربعــة متتلــك قســا مســتقال لدراســة
اللغــة العربيــة فــا زالــت تفقــد أن تحــرز االنجــازات
املســتهدفة مــن خــال تدريــس مــادة اللغــة العربيــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،أن اللغــة العربيــة مل تتطــور
إىل أن تصدرمجلــة مــا أو جريــدة مــا أو أقــل منهــا مــن

قبــل قســم اللغــة العربيــة منــذ أربعــن ســنة املاضيــة
يف تاريــخ الجامعــات الرسيالنكيــة ،ألن واقــع تدريــس
اللغــة العربيــة يف هــذه الجامعــات مــازال يعتمــد عــى
املحارضة والتلقني والرشح النظري واألسئلة الشفهية
وبعــض العــروض العلميــة ،مــن حيــث نســميها الطريقــة
التقليديــة ،بينــا اللغــات األخــرى تــدرس باســتخدام
وســائل التعليميــة الحديثــة والتقنيــات ،عــن طر يــق
مناهــج التدريســية املختلفــة.
وأمــا الطريقــة التقليديــة كــا أشــار إليهــا العلــاء
الرتبويون فإنها ال تساعد الطالب عىل حصولهم عىل
تنميــة التحصيــل الــدرايس واالتجــاه نحــو مــادة اللغــة
العربية.ولقد عرفت من ذلك كله ،أن السبب الوحيد
لهــذا الجمــود عــى تطــور اللغــة العربيــة وهــو كاآليت:
 )1عدم االهتامم باختيار مناهج التدريســية الفاعلية
املناســبة
 )2الغفلــة عــن ا ســتخدام الو ســائل التعليميــة
وا لتقنيــا ت ا لحد يثــة
 )3عــدم توفــر املعلمــن املحارض يــن املتدربــن
املتخرب يــن بالتدر يــس
ألن التدر يــس ف ـ ّن البــد لــه مــن اإلســراتيجيات
الجذا بــة التــي يشــتاق إليهــا الطــاب.
أهـداف البحث
يهــدف هــذا البحــث إىل الكشــق عــن اإلســراتيجيات
التــي يســتخدمها األســاتذةاألعاجم املدرســون ىف
الجامعــات الرسيالنكيــة التــى يــدرس فيهــا الطلبــة لغــر
الناطقــن باللغــة العربيــة ىف اكتســاب اللغــة العربيــة
كلغــة ثانيــة .ويهدفهــذا البحــث أيضــاإىل الكشــف عــن
اإلحصائيــات التــى تنتمــى إليهــا الطــاب الجامعــي ىف
تنمية اللغة العربية عن طريق استخدام اإلسترياجيات.
ويهــدف إىل الكشــف عــن مــدى فاعليــة التدر يــس
باســتخدام االســراتيجيات التعليميــة يف تنميــة كل
مــن التحصيــل الــدرايس وتنميــة االتجــاه نحــو مادة اللغة

العربيــة عنــد طــاب قســم اللغــة العربيــة.
أهمية البحث
هنــاك تفــاوت كبــر بــن طلبــة اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة
فمنهــم مــن يســتطيع ليحقــق قــدرا معقــوال مــن التقــدم
ىف وقــت قصــر ووجيــز حــن نقــارن باآلخريــن الذيــن
يقضــون وقتــا طويــا ىف تــدرس اللغــة العربيــة ولكنهــم ال
يصلــون إىل النتائــج اإليجابيــة التــى تقتــى مــن تدريــس
اللغــة العربيــة.
وأمــا بالنســبة لطــاب اللغــة العربيــة فيدخلــون
الجامعــات الرسيالنكيــة بعــد مــا درســوا اللغــة العربيــة
أكــر خمــس ســنوات ىف املــدارس الدينيــة وهــم أيضــا
يتفاوتــون فيــا بينهــم ىف تحســن اللغــة العربيــة حــن
تخرجهــم مــن الجامعــات وىف الحقيقــة هــذا التفــاوت
ليــس عائــدا إىل عوامــل وراثيــة بيولوجبــة والإىل قــدرات
ذهنية عامة رغم أن ذلك له تأثريه وأما السبب الرئييس
لهــذا التفــاوت فيعــود بالدرجــة األوىل إىل مــا يســمى ب ـ
« اســراتيجيات التدريــس» وهــى الطــرق واألســاليب
واإلجــراءات والتدريبــات التــى يلج ــأ إليهــا مدرســو اللغــة
أثناء تدريسه وكيفية استخدامها.وهذا هو أكرب اهتامما
بتدريــس اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا.
مشكلة البحث:
وإن معظــم الطــاب املتخرجــن مــن هــذه الجامعــات
األربعــة ال يحســنون الــكالم باللغــة العربيــة وال يتقنــون
بهــا .ومهــا كانــوا حافظــن عديــدا مــن الكلــات العربية
املستخدمة يف الكالم فال يجيدون كيفية استخدامها
يف الجمل املفيدة .وبعبارة أنهم مل يصقلوا ألسنتهم
باملهــارات اللغويــة التــي البـ ّد منهــا.
أسئلة البحث
أ – ما أهمية اسرتاتيجيات التدريس ؟ خاصة تدريس
اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بها؟
ب – مــا االســراتيجيات التــى يســتخدمها األســاتذة
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واملحارضون للغة العربية كلغة ثانية ىف جامعات
رسيالنــكا؟
ت – هــل تختلــف االســراتيجيات التــى يســتخدمها
األساتذة واملحارضون للغة العربية كلغة ثانية ىف
جامعــة الــرق – رسيالنــكا وجامعــة جنــوب رشق
رسيالنــكا عــن اســراتيجيات تدريــس لغتهــم األم؟
ث – هــل توجــد اإلســراتيجيات املثاليــة الخا صــة
لتدر يــس اللغــة العربيــة ىف جامعــات رسيالنــكا؟
ج – مــا ه ــو أفضــل اإلســراتيجيات ىف تدريــس اللغــة
العربيــة؟
حدود البحث
تتحدد نتائج هذا البحث مبا ييل:
أفــراد مــن عرشيــن طالبــا لغــر الناطقــن باللغــة
العربيــة الذيــن يدرســون ىف الســنة الثالثــة ىف قســم
اللغــة العربيــة ىف جامعتــن ىف رسيالنــكا وهــا جامعــة
الــرق – رسيالنــكا وجامعــة جنــوب رشق رسيالنــكا.
وقــد امتــد هــذا البحــث منــذ بدايــة الفصــل األول ىف
الســنة الثالثــة مــن العــام الــدرايس .2016 /2017
منهج البحث
يعتمــد هــذا البحــث عــى املنهــج الوصفــي الواقعــي
ىف تحليــل املعلومــات التــى حصــل عليهــا الباحثمــن
امليدانوالكتــب العربيــة واإلنجليزيــة و كذلــك املقابلــة
الشــفوية مــع كبــار املدرســن.
نقاش المعلومات وتحليل اإلستبانات:
أهمية اإلسرتاتيجية ىف تدريس اللغة العربية
النظرة املستقبلية التي تأخذ يف االعتبار التغيريات
التــي تحــدث بشــكل متســارع يف مختلــف املجــاالت
تحتــم إحــداث تحــول أســايس يف الطــرق املســتخدمة
لتمليــك القــوى العاملــة املهــارات التقنيــة املطلوبــة.
وإن الفجــوة القامئــة بــن واقــع التعليــم التقنــي ىف دول
جنــوب رشق آســيا وغريهــا مــن الــدول الغربيــة والعربيــة
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ومتطلبــات أســواقها مــن التخصصــات املســتقبلية مــن
جانــب واالتجاهــات الحديثــة ىف مجــال التعليــم التقني
من جانب آخر تعزز أهمية هذه االسرتاتيجية لتجسريها
والو صــول بالتعليــم التقنــي إىل تلبيــة متطلبــات
األســواق األهليــة وإن اللغــة العربيــة البــد لتعليمهــا مــن
ا ســتخدام التقنيــات الحديثــة واإلســراتيجية.ومهام
كانــت الجامعــات الرسيالنكيــة تــكاد تهتــم أكــر اهتــام
باســتخدام اإلســراتيجيات الحديثــة ىف مجــال تدريــس
اللغــة العربيــة منــذ العقــد املــايض فلــم تحصــل عــى
االنجــازات حيــث تتقــدم إىل األمــام.
التقنيــات املســتخدمة يف تدريــس اللغــة العربيــة
ىف الجامعــات الرسيالنكيــة:
التقنيــة اصبحــت اآلن مــن أهــم اإلســراتيحيات
التى تستخدم يف تدريس اللغة العربية ىف جامعات
رسيالنــكا ومنهــا:
•اإلنرتنيت والحاسبات
ويتضمــن اإلنرتنيــت والحا ســبات يف التعليــم
اإللكــروين اآليت:
•الربيد االلكرتوين E-Mail
يعد الربيد االلكرتوين إحدى وسائل تبادل الرسائل
بــن األفــراد مثــل الربيــد العــادي وأيضــا بــن املؤسســات
الرتبويــة وغريهــا ولكــن برسعــة وكفــاءة عاليــة باســتغالل
إمكانيــات الشــبكات املختلفــة وميكــن توظيــف
الربيــد االلكــروين يف املجــات الرتبويــة والتعليميــة
املختلفة.وأمــا الطــاب الذيــن ينتمــون إىل قســم اللغــة
العربيــة ىف هــذه الجامعــات فيتعاملــون مــع الربيــد
اإللكــروين لالتصــاالت مــع املدرســن واملحارضيــن
حيــث يرســلون إليهــم األطروحــات امللتزمــة بالدراســة
وذلــك باســتخدام“برنامج نظــام إدارة التعلــم» (LMS
 (Learning Management Systemوهذا النظام
التعليمــى يجعــل عالقــة قويــة بــن الطالب واملدرســن.
تقنيــات الحا ســوب وبرامجيا تــه املختلفــة مثــل
( ).…Power Point, Data Showوهلــم جــرا...

وا ســتخدام الو ســائل التقنيــة تعــد مــن أ هــم
االســترياجيات التعليميــة التــي تطبــق ىف الجامعــات
العامليــة فضــا عــن الجامعــات الرسيالنكيــة واألخــص
بالذكــر بــأن جامعــة ا لــرق – رسيالنــكا وكذ لــك
جامعــة جنــوب رشق رسيالنــكا تهتــان اهتاممــا كبــرا
باســتخدام التقنيــات الحديثــة ىف التدريــس وتختــص
كليــة الدراســات اإلســامية واللغــة العربيــة التــي تنتمــي
إىل جامعة جنوب رشق رسيالنكا بهذه التقنية الفذة،
حيــث أن هنــاك تســهيالت متوفــرة ىف هــذا امليــدان،
بينــا جامعــة ا لــرق – رسيالنــكا ال متتلــك هــذه
التســهيالت متوفــرة.
ج  -اإلسرتاتيجيات املستخدمة ىف تدريس اللغة
العربيةىف الجامعات الرسيالنكية:
•طريقة اإللقاء:
هــذه الطربقــة تعتمــد عــى العــرض واإللقــاء
باألسا ســحيث تهتــم بالدرجــة األوىل بالتوضيــح
والتفســر ،وأ مــا مدرســوالجامعات الرسيالنكيــة
فيلتزمــون بهــذه الطريقــة منــذ البدايــة وهــذا األســلوب
يتعــب املدرســن والطلبــة معــا ألن املدرســن يلقــون
املحــارضة طــوال ســاعة بــدون توقــف والطلبــة يصغــون
إىل املحــارضة ويجمعــون املعلومــات حيــث يكتبونهــا
عىل الورقات .وهذه الطريقة يسمى باللغة اإلنجليزية
«  »Teachers ’ centred Learningوموقــف
املتعلــم يف هــذه الطريقــة موقــف ســلبي يف عمليــة
التعلــم ،وتنمــي هــذه الطريقــة عنــد املتعلــم صفــة
االتكال واالعتامد عىل املعلم الذي يعترب مع الكتاب
املــدريس وملخصاتــه مصــدرا ً للعلــم واملعرفــة .وهــذه
الطريقــة تحــرم التلميــذ مــن اإلشــراك الفعــي يف
تحديــد أهــداف الــدرس ورســم خطتــه وتنفيذها.وهــذه
الطريقة تتغري شيئا فشيئا ىف الجامعات الرسيالنكية
حيــث يشــرك الطلبــة ىف عمليــة التعلــم كموقــف
إيجــايب وذلــك تركــز وزارة التعليــم الرسيالنكيــة عــى
« .»Students’ centred Learning

•طريقة الحوار:
هــي طريقــة يعمــد املــدرس مــن خاللهــا إىل إرشاك
التالميذ مبختلف الوسائل يف تحضري الدرس وتنظيم
املــادة التعليميــة ،وكــذا بنــاء مراحــل الــدرس داخــل
القســم وغــر ذ لــك مــن املقتضيــات التــي تتد خــل
يف انجــاز العمليــة التعليمــة بصفــة عامــة ومهــا يكــن
مــن تعــدد أشــكال الحــوار ميكننــا أن نقــول بــأن مــن
أهمهــا وأكرثهــا شــيوعا نجــد :ا -الحــوار الحــرب  -الحــوار
الســقراطي
واملــدرس يف النــوع األول ،يشــرك يف الحــوار كــا
لــو كان واحــدا مــن التالميــذ ،ينحــر دوره
يف الســهر عــى حســن ســر الحــوار وشــد االنتبــاه
إىل املوضــوع.
واملــدرس يف النــوع الثــاين يتميــز بكونــه أكــر فعالية
ويلعــب دور املنشــط واملوجــه للحــوار ،بحيــث يرتكــز
عــى أ ســلوب وضــع األســئلة وا ســتخراج التالميــذ
لإلجابــات املضبوطــة والصحيحــة .وهــذه الطريقــة تكاد
تتطور شيئا فشيئا ىف تناول املدرسني ىف الجامعات
الرسيالنكيــة.
•طريقة املناقشة:
هي عبارة عن أسلوب يكون فيه املدرس والتالميذ
يف موقــف إيجــايب حيــث أنــه يتــم طــرح القضيــة أو
املوضــوع ويتــم بعــده تبــادل اآلراء املختلفــة لــدى
التالميذ ثم يعقب املدرس عىل ذلك مبا هو صائب
ومبــا هــو غــر صائــب ويبلــور كل ذلــك يف نقــاط حــول
املوضــوع أو املشــكلة.
و إن هــذه الطريقــة تشــجع التالميــذ عــى احــرام
بعضهــم البعــض وتنمــي عنــد الفــرد روحالجامعةوخلــق
الدافعيــة عنــد التالميــذ مبــا يــؤدي إىل منوهــم العقــي
واملعريف من خالل القراءة استعداداللمناقشة .وأنها
وسيلة مناسبة لتدريب التالميذ عىل أسلوب الشورى
والدميقراطيــة ،ومنــو الــذات مــن خــال القــدرة عــى
التعبــر عنهــا ،والتدريــب عــى الــكالم.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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وأ مــا عيــوب هــذه الطريقــة فيحتكرعــدد قليــل
مــن التالميــذ للعمــل بأكملــه وكذلــك عــدم االقتصــاد
يف الوقــت ألنــه قــد تجــري املناقشــة ،بأســلوب غــر
فعــال مــا يــؤدي إىل هــدر يف الوقــت والجهــد.
ومــن عيوبهــا التدخــل الزائــد مــن املعلــم يف املناقشــة،
وطغيــان فاعليــة املعلــم يف املناقشــة عــى فاعليــة
التدريــس ويحتمــل زوال أثــر املعلــم ىف هــذه الطريقــة
لكونــه ســيكون مراقبــا ومرشــدا فقــط .ويهتــم املعلــم
والتالميذ بالطريقة واألسلوب دون الهدف من الدرس.
•طريقة البحث:
هــي الطريقــة التعليميــة التــي تشــجع الطــاب عــى
املبــادرة عــى قــدر كبــر مــن الحريــة واإلبــداع ،وذلــك
بقيامهم بأبحاث تهدف إىل الكشف عن حقائق ترتبط
بتكوينهــم وبأهــداف هــذا التكويــن.

إن طريقــة البحــث متكــن الطــاب مــن القــدرة عــى
مواجهــة املشــاكل وحلها.وهــي األســلوب الــذي يعمــد
بفضلــه ا ملــدرس إىل طــرح مشــاكل أو إشــكاليات
وقضايــا ،بحيــث ينتظــم العمــل الــدرايس بكيفيــة تجعــل
الطــاب أمــام مشــكلة تدفعهــم إىل إيجــاد الحلــول
املناســبة.
وذالــك بتوظيــف نشــاطه الــذايت وبقيامــه بأبحــاث
شخصية يف القسم أو خارجه باعتامد أساليب فعالة
ومنهجية تحت إرشاف املدرس وبتوجيه منه ،اعتامدا
عــى قواميــس ووثائــق وأدوات وآالت وغريها.ومدرســو
الجامعــات الرسيالنكيــة يهتمــون بهــذه الطريقــة أكــر
اهتــام ألنهــا تربــط الطــاب مبــارشة بالتعلــم واملامرســة
العلميــة حيــث يخوضــون أنفســهم ىف البحــث عــن
املعلومــات املتطلبــة.

الشكل1:
ف
اإلست�اتيجيات المستخدمة � الجامعات الرسيالنكية
ي
طريقة اإللقاء

طريقة الحوار

طريقة املناقشة

طريقة البحث
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جامعة كولومبو

جامعة فارادانيا

وهذا الشــكل )1( :يشــر إىل أن طريقة اإللقاء ىف
هــذه الجامعــات األربعــة أكــر اهتاممــا بتدريــس اللغــة
العربيــة واملدرســون مــا زالــوا ميارســون هــذه الطريقــة
ويلتزمــون بهــا وكذلــك يتأثــر الطــاب تأثــرا عظيــا بطريقة
البحــث واملدرســون يطرحــون األطروحــات املفروضــة
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جامعة جنوب رشق رسيالنكا

جامعة الرشق-رسيالنكا

!

املشــرطة بنوعيــة الكتا بــة مــن حيــث املو ضــوع
واألسلوب وغريها مام يتعلق بقواعد اإلمالء .والطالب
يخوضون ىف بحث املعلومات ويجمعونها وينسقونها
تنســيقا بحثيــا حيــث يقدمونهــا بعــد الطبا عــة إىل
املــدرس املحــرم .وهــذا مــازال يوجــد لــدى الطــاب

واملدرســن ىف مامرســتهم ىف هــذه الجامعــات
األربعــة .وأمــا الطريقتــان األخريــان فأقــل اهتاممــا ىف
جامعــة كولومبــو وجامعــة فارادانيــا باملقارنــة مــع جامعــة
الرشق -رسيىالنكا وجامعة جنوب رشق رسيالنكا ،ألن
املــوارد الشــخصية والتســهيالت املتطلبــة ىف ميــدان
التعليــم متوفــرة ىف هاتــن الجامعتــن ولــذا الطــاب

أيضــا يفضلونهــا عــى األخريــن .وأمــا الطــاب فــا
يجتذ بــون بهــذه اإلســترياجيات التــى تســتخدم ىف
تدريــس اللغــة العربيــة .والجــدول اآلىت يشــر إىل أن
الطــاب املختاريــن مــن الجامعتــن لهــذا البحــث تأثــروا
بهــذه الطــرق األربعــة عــى قــدر مخصــوص مــن حيــث
الرغبــة واإلهتــام واإلهــال واملشــاركة.

الشكل2:
ف
اإلست�اجيات المستخدمة ف� جامعة ش
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ي
الرغبة اإلهتامم اإلهامل اإلشرتاك اإلكراه
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طريقة البحث

طريقة املناقشة

وأمــا بالنســبة لطريقــة البحــث فالطــاب يقبلونهــا
خمســا وتســعني ىف املا ئــة ويقد مــون بحوثهــم إىل
قســم اللغــة العربيــة خــال فــرة مؤقتــة وذلــك باإلكــراه،
ألن تقديــم البحــوث رضوريــة وال بــد منهــا لنيــل الشــهادة
بعــد التخــرج ولكــن ال إكــراه لهــم ىف طريقــة املناقشــة
والحوار واإللقاء بل يرجى منهم الحضور إىل املحارضة
أكــر مــن مثانــن ىف املائــة وذلــك مــن املتطلبــات
الجامعية .وىف طريقة اإللقاء واملناقشــة رغبة تحىص
نســبتها مثانــون حــن تحــى نســبة رغبــة الطــاب أقــل
مــن ســبعني ىف طريقــة الحــوار والبحث.وأمــا إشــراك
الطــاب ىف هــذه األربعةفتزيــد نســبتها حيــث صــارت
مــا بــن الخمســن والثامنــن.

طريقة الحوار

طريقة اإللقاء

!

تدريس اللغة عن طريق تعليم القواعد:
وبعــد مااتقــن الطــاب اســتعامل اســم االشــارة «هــذا»
واستعامل كلمة « ما ؟ « و» من؟» االستفهامية يفرس
ا ملــدرس املحــارض لهــم ىف لغتهــم التــي يعرفونهــا
معنــى «هــذا « اســم اإلشــارة ،وقاعــدة اســتعامله بأنــه
يســتعمل للمذكــر املفــرد القريــب ،وأن «مــا» يســأل بهــا
عــن األشــياء غــر ذوات العقــول ،وأن « مــن» يســأل بهــا
عــن ذوات العقــول .وال بــد أن ينتبــه املــدرس املحــارض
مــن تعليــم قواعــد اللغــة العربيــة مــن الــرف والنحــو
للطالب ،حتى يكونوا عىل بصرية فيام يقرءون ،ولكن ال
ينبغى أن يكرث من القواعد ،بل يكتفى بتعليم القواعد
بقــدر مــا تتعلــق بالــدرس ال أقـ ّـل وال أكــر.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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وأمــا إذا كان الــدرس للقواعــد النحويــة ،فكذلــك
يســتعمل هــذا األســلوب فمثــا إذا علمهــم املبتــدأ
والخــر ،أو الفعــل والفا عــل( ،أى الجملــة اإلســمية
والجملــة الفعليــة) وعرفــوا هــذه القاعــدة وأجــزاء الجملة
ويوضــح لهــم املــدرس مبثــال مــن الكتــاب أو أكــر مــن
أمثلــة ،حيــث يبــدأ بالتمريــن الشــفوى ،ويقــول مثــا:
الكتــاب مفيــد – املســجد كبــر – امليــدان واســع
 الزهــرة جميلــة  -الشــجرة طويلــة .ثــم يبــدأ املــدرسبالســؤال :هــل الكتــاب مفيــد؟ هــل الزهــرة جميلــة؟...
وهكــذا.

نقــدم للطالــب مهارتــن مختلفتــن يف وقــت واحــد،
كأن ندربــه عــى تركيــب جمــل جديــدة مــن كلــات مل
يكن للطالب سابق عهد بها فتضيف عليه صعوبتني:
إحداهام رضورة فهم الكلامت الجديدة واألخرى ترتيب
جمــل جديــدة .ومــن املالحــظ يف بعــض كتــب تعليــم
العربية أن تدريباتها تشتمل عىل مفردات وتراكيب مل
تــرد يف الــدروس الســابقة مــا يربــط الطالــب ويجعلــه
يف بعض األحيان عاجزا عن حل هذه التدريبات ومن
ثــم مل تتحقــق أهدافهــا.
واملهــارات الرئيســية األربعــة (االســتامع ،الــكالم،
القــراءة ،الكتابــة).

أ – تدريس اللغة عن طريق اللغة بذاتها:

مهارات االستماع

وهو أهم شيئ أن يلتزم به كل مدرس أو محارض أو
أي واحــد يقــوم بتدريــس اللغــة .وأمــا اللغــة العربيــة فــا
بد ملدرسيها ومحارضيها أن يد ّرسوا العربية عن طريق
اللغــة العربيــة وال عــن طريــق غــر لغتهــا .وإذا كانــت
اللغة لغة ثانية فينبغى عىل كيل املعلم واملتعلم أن
يلتزمــا بهــذه القاعــدة الفائــدة لتنميــة اللغــة املدروســة
تنميــة رسيعــة ،حيــث ال يتــكأكأ املتعلــم فــرة طويلــة،
كــا هــو الحــال بالنســبة لتعليــم اللغــة ىف الجامعــات
الرسيالنكيــة فضــا عــن املــدارس الدينيــة .ومعظــم
األحيــان تــدرس اللغــة العربيــة عــن طريــق الرتجمة وذلك
يقــرأ املــدرس املحــارضىف الجامعــة أو املعلــم ىف
املدارس الدينية ملقالة عربية أو كتاب عريب ثم يرتجم
معانيهــا إىل اللغــة األم .وهــذا مــا تعــوده املدرســون
املحــارضون ىف الجامعــة وا ملــدارس الدينيــة منــذ
فــرات طويلــة ،مهــا كان هنالــك املتفوقــون املثقفون
املتقنــون ىف اللغــة العربيــة .ولــذا ينبغــى عــى كل مــن
يحــب تــد ّرس العربيــة وتدريســها أن يدرســها عــن طريــق
نفــس اللغــة حيــث ال يتوســل إىل لغــة أخــرى.

يحظــى االســتامع يف حيــاة األفــراد بــدور مهــم ،إال أن
نصيبــه يف برامــج تعليــم اللغــة العربيــة قليل.واإلســتامع
عنــر أســايس لتكويــن مهــارة الــكالم ألن الــكالم نتيجــة
االستامع عند اللغويني وعىل سبيل املثال ،أن واحدا
يســافر إىل البــاد العربيــة للوظيفــة وهــوال يعــرف حرفــا
مــا مــن اللغــة العربيــة ولكنــه عــى مــرور الزمــن القصــر
يحســن الــكالم ىف العربيــة .مــا الــذى كان ســببا لكالمــه
العــريب؟ والجــواب اليــأىت إال بتأكيــد مهــارة اإلســتامع.
وأمــا ىف الجامعــات التــى نحــن بصددهــا فأقــل جــدا أن
تكون املحارضة مبجرد اللغة العربية وهذا هو السبب
الرئيــي لجمــود تطويــر اللغــة العربيــة ىف الجامعــات
الرسيالنكيــة.

ت
ت
المق�احات:
االس�اتيجيات
د-

ب – تدريس اللغة من خالل المهارات اللغوية:
إن الوضــع األمثــل يف تقديــم املهــارات اللغويــة أال
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مهارة الكالم:
الــكالم مــن املهــارات األساســية ،التــي يســعى الطالــب
إىل إتقانها يف اللغات األجنبية.ولقد اشتدت الحاجة
إىل هــذه املهــارة يف الفــرة األخــرة ،عندمــا زادت
أهميــة االتصــال الشــفهي بــن النــاس .ومــن الــرورة
مبــكان عنــد تعليــم اللغــة العربيــة ،االهتــام بالجانــب
الشــفهي ،وهــذا هــو االتجــاه ،الــذي نرجــو أن يســلكه
مــدرس اللغــة العربيــة ،وأن يجعــل همــه األول ،متكــن

الطالب من الحديث بالعربية ،ألن العربية لغة اتصال،
يفهمهــا ماليــن النــاس يف العــامل ،وال ح َّجــة ملــن يهمــل
الجانب الشفهي ،ويهتم بالجانب الكتايب ،مدعياً أن
اللغة العربية الفصيحة ال وجود لها ،وال أحد يتكلّمها.
وينبغــي عــى املــدرس تشــجيع الطــاب عــى الــكالم،
عــن طريــق منحهــم اهتاممـاً كبــرا ً عندمــا يتحدثــون ،وأن
يشــعرهم باالطمئنــان ،والثقــة يف أنفســهم ،وأال يســخر
مــن الطالــب إذا أخطــأ ،وأال يســمح لزمالئــه بالســخرية
منــه .وعليــه أن يثنــي عــى الطالــب ،كلــا كان أداؤه
طيب ـاً ،وأن يكــر مــن االبتســام ،ويصغــي بعنايــة ملــا
يقوله .إن املطلوب جعل الجو دافئاً يف درس الكالم،
وتوجيه الطالب إىل استخدام أسلوب مهذب ،عندما
يخاطــب بعضهــم بعضـاً.
مهارة القراءة:
تعد القراءة من املصدر األسايس لتعلم اللغة العربية
للطالب خارج الصف ،وهي مهارة تحتاج إىل تدريبات
خاصــة ومتنوعــة .وينبغــي أن تق ـ ّدم القــراءة للطالــب
املبتــدئ -الــذي مل يســبق لــه تعلــم اللغــة العربيــة مــن

قبــل -بالتــدرج ،انطالقـاً مــن مســتوى الكلمــة ،فالجملــة
البســيطة (مبتــدأ أو خــر غالب ـاً) ثــم الجملــة املركبــة ثــم
قــراءة الفقــرة ،ثــم قــراءة النصــوص الطويلــة.
وأمــا القــراءة الفاحصــة والقــراءة املكثفــة والقــراءة
املوســعةفتكون مهــارة الكتابــة كــا أشــار إليــه اللغويــون
وىف الحقيقــة أن القــراءة تــكاد تخفــى عنــد النــاس عامــة
والطــاب الجامعــي أيضــا اليهتمــون بالقــراءة واليرغبــون
ىف الذهاب إىل املكتبة ولذا قلت مهارة الكتابة عند
طــاب الجامعــات الرسيالنكيــة.
مهارة الكتابة:
تــأيت مهــارة الكتابــة متأخــرة بحســب ترتيبهــا بــن بقيــة
املهــارات؛ فهــي تــأيت بعــد مهــارة القــراءة .ونشــر هنــا
إىل أن الكتابة عملية ذات شقني؛ أحدهام آيل ،واآلخر
عقــي .والشــق اآليل يحتــوي عــى املهــارات اآلليــة
(الح ّركية) الخاصة برسم حروف اللغة العربية ،ومعرفة
التهجئــة ،والرتقيــم يف العربيــة .أمــا الجانــب العقــي،
فيتطلــب املعرفــة الجيــدة بالنحــو ،واملفــردات،
واســتخدام اللغــة.
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معــدل مهــارة اإلســتامع فبلغاثنــن وخمســن ومهــارة
الــكالم والكتابــة بلــغ معدلهــا إىل اربــع واربعــن حــن
كا نــت القــراءة بلــغ معدلهــا إلىاربــع وخمســن.وأما
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املجموعــة األوىل فــكان معدلهــا ىف املهــارات كلهــا
بلــغ ســبعا واربعــن والثانىــة والثالثــة ىف معــدل تســع
واربعــن ولكــن املجموعــة الرابعــة بلــغ معدلهــا إىل
ثــاث وخمســن.

ومــن هــذه اإلحصائيــات امليدانيــة نجــد أن طــاب
الجامعتــن ااملذكورتــن حصلــوا عــى هــذه الدرجــات
ىف اللغــة العربيــة بعــد مــا تعلموهاعــن طريــق تدريــس
اللغــة العربيــة مــن خــال املهــارات اللغويــة.

الشكل3 :
معدل النسبة المئوية لكل مهارة
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الشكل4 :
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الكتابة القراءة الكالم اإلستامع

الخاتمة:
تدر يــس اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة ىف الجامعــات
الرسيالنكيــة مــازال يوجــد عــى طريقــة تراثيــة تســمى
بالطريقــة الكالســكية التــى كا نــت مهمــة ىف القــرن
العرشيــن وقبلــه ولكــن العــر الحــارض تغريتغــرا تقنيــا
حيــث اكتشــف اللغو يــون عــن اإلســترياجياتالفعالة
واملأثــرة لتدريــس اللغــة عامــة وهــي املهــارات األربعــة
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س تاعماج ىف ةيبرعلا ةغللا سيردت ىف ةمدختسملا تايجياريتسإلا

(اإلستامع والكالم والقراءة والكتابة) التى تدرس اللغة
عــى أساســها .وىف الجامعــات الرسيالنكيــة تــدرس
اللغــة العربيــة عــن طريــق الرتجمــة واإللقــاء والبحــث.
وأما ىف جامعة الرشق -رسيالنكا وجامعة جنوب رشق
رسيالنــكا فبــدأ املدرســون أن يدرســوا اللغــة العربيــة
عــن طريــق هــذه اإلســترياجيات الفعالــة .وأهــم نتائــج
هــذا البحــث:

أ اإلســترياجيات التــى تســتخدم اآلن ىف الجامعــات
الرسيالنكية ىف تدريس اللغة العربية البد لها من
التبديــل والتجديــد.
ب الطرائــق الرتاثيــة أو القدميــة ىف تدريــس اللغــة
العربيــة كلغــة ثانيــة ال تثمــر االنجــازات املتوقعــة.
ت ينبغــى عــى املدرســن أن اليســتخدموا اللغــة األم

ىف عمليــة تدريــس اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة.
ث مهارة اإلســتامع رضورية البد منها لتحســن لغة ما
ولــذا يلــزم عــى املدرســن والطــاب أن يهتمــوا بهــا
أكــر اإلهتــام.
ج تنظيم الورشة لتدريب مدريس اللغة العربية لغري
الناطقــن بهــا مركــزة عــى املهــارات اللغويــة.

المصادر والمراجع
1)1عبــد ا لــرزاق ا ســكندر ،كيــف تعلّــم اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن بهــا ،د /ط1997 ،4/م ،دار القلــم ،كرا تــي.

2)2فر يــق العمــل املكلــف مــن قبــل لجنــة عمــداء ومد يــري
الكليــات التقنيــة يف دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة ،إســراتيجية التعليــم التقنــي يف دول مجلــس
التعاون لدول الخليج العربيـة 1424 ،هـ 2003 -م ،مسقـط
– عم ــان.
3)3صــاح عبــد املجيــد العــريب ،تعلــم اللغــات الحيــة وتعليمها
بــن النظريــة والتطبيــق1981،م ،مكتبــة لبنان ،بريوت.

4)4حسن حسني زيتون ،إسرتاتيجيات التدريس رؤية معارصة
لطرق التعليم والتعلم2003 ،م.
5)5املقابلة الشخصية مع املدرسني واللغويني غري الناطقني
باللغة العربية.

6. Ryan.W,C.Micheal, E-Learning Companion,
A students guide to online success,2004, A
Houghton Mifflin Company Publication, George
Washington University.

7. National Staff Development Council, National
Institute for Community Innovation, E-Learning
for Educators, 2001. SriLanka.
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�إمكانية تفعيل الدرا�سات التقابلية يف بناء منهج لتدري�س العربية
لغر�ض االت�صال بالرتاث العربي والإ�سالمي :الدرا�سات التقابلية التي متت
خلدمة الأتراك الدار�سني يف كليات الإلهيات برتكيا «منوذجا»
إيمان جابر خليل أحمد

بغ� العربية ف� جامعة التاسع ش
ين
ع� من ّآيار ،صمسون  -تركيا
مدرسة لغة عربية
للناطق� ي
ي

امللخ�ص
بســم اللــه ،والحمــد للــه ،والصــاة والســام عــى أرشف الخلــق الرحمــة املهــداة ،ســيدنا محمــد وعــى آلــه
وصحبــه وســلم ،وبعــد...
تتنــاول هــذه الوريقــات موضــوع الدراســات التقابيلــة ،ودورهــا يف بنــاء مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة ألغــراض
خاصــة ،وبالتحديــد الدارســن للعربيــة بغــرض االتصــال بالــراث العــريب ،واإلســامي ،وقــد جــاء البحــث يف
عــدة محــاور ،وهــي:
• مفهوم التحليل التقابيل.

• وكائز التحليل التقابيل.

• أهمية التحليل التقابيل.

• وأنواع التحليل التقابيل.

• أساليب التحليل التقابيل.

• املآخذعىل التحليل التقابيل.

كيــف ميكــن االســتفادة مــن النقــاط املشــركة بــن اللغــة العربيــة ،ولغــات املســلمني الدارســن للعربيــة ،بهــدف
االتصــال بالثقافــة العربيــة واإلســامية بــاآليت:
“األتراك الدارسني يف كليات الرشيعة منوذجا”.
.1
.2
.3
.4
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1تفعيل دور القرآن الكريم.
2إنشاء املعاجم وقوائم املفردات املتنوعة.
3إنشاء فهارس األلفاظ والنصوص.
4الدراسات التقابلية بني الرتكية والعربية يف مختلف املستويات.

يبرعلا سيردتل جهنم ءانب يف ةيلباقتلا تاساردلا ليعفت ةيناكمإ

إذا كان االتجــاه الحديــث يف تعليــم اللغــات األجنبيــة
هــو اســتغالل كل أدوات علــم اللغــة التطبيقــي يف
التخطيــط ،و اتخــاذ القــرارات املطلوبــة -فــإن التحليــل
التقابــي إحــدى أهــم هــذه األدوات التــي يعتمــد عليهــا
يف ذلــك األمــر.
فالتحليــل التقابــي عبــارة عــن مقارنــة خارجيــة ت ُجرى
بــن لغتــن ،أو أكــر مــن عائلــة لغويــة واحــدة ،أو عائــات
لغوية مختلفة؛ بهدف تيسري املشكالت العملية التي
تنشــأ عــن التقــاء اللغــات كالرتجمــة وتعليــم اللغــات،
األجنبيــة .1
ه:
ويقوم علم اللغة
التقابل عىل ركائز هامة ي
ي

2

•أي متعلــم للغــة أجنبيــة ال يبــدأ مــن فــراغ ،وإمنــا هــو
يبدأ تعلم هذه اللغة األجنبية ،وهو يعرف شيئا ما
مــن هــذه اللغــة ،هــذا الــيء هــو مــا يشــبه شــيئا مــا
يف لغته؛ لذلك يجد هذا املتعلم بعض الظواهر
ســهلة ،وبعضهــا اآلخــر صعبا.
•أن أوجهــا مشــركة تجمــع اللغــات جميعهــا ،وهــي
التــي يســميها العلــاء ب ـ “الكليــات اللغويــة”.
•اللغــات تختلــف فيــا بينهــا مــن حيــث البنــة عــى
املســتويات اللغويــة جميعــا إذ االختــاف موجــود
يف األصــوات ،ويف الكلمــة ويف الجملــة ويف
املعجــم.
•التحليــل التقابــي ال يقــارن لغــة بلغــة ،وإمنــا يقــارن
مســتوى مبســتوى ،أو نظا مــا بنظــام ،أو فصيلــة
بفصيلــة فالتقابــل الــريف ،والصــويت ،والنحــوي،
واملعجمــي.
•يتــم التقا بــل عــى منــوذج وا حــد مــن الوصــف

1

انظر :الدكتور عبده الراجحي « علم الغة التطبيقي وتعليم
العربيــة» دار املعرفــة الجامعيــة ،اإلســكندرية ،مــر طبعــة
1995م ،صــ45

2

انظــر :الدكتــور عبــده الراجحــي» علــم الغــة التطبيقــي وتعليــم
العربيــة» ص ـ 47

اللغوي ،وليس مهام أن يكون هذا النموذج بنائيا،
أو تحويليــا أو تقليديــا ،فــكل مــن هــذه النــاذج لهــا
مزاياهــا وعيوبهــا.
•يُفَضّ ــل اســتخدام املنهــج التحويــي يف التحليــل
التقابــي عــى وجــه الخصــوص؛ ألنــه يعــن عــى
اختصــار االختالفــات بإرجا هــا إىل بنيــة عميقــة
متشــابهة بــن اللغتــن ،كــا أنــه يــرز قيمــة الكليــات
اللغويــة يف تعليــم اللغــة.
التقابل:
• أهمية التحليل
ي

3

1)1إعــداد املــواد التعليميــة ،كــا يســاعد يف إضافــة
مــواد أو تدريبــات غــر مضمنــة يف الكتــاب
املــدريس حســب املنهــج املقــرر للربنامــج الــذي
ين ّفــذه.
2)2تصميــم املنا هــج بتحد يــد أهــداف الربنا مــج،
والتعــرف إىل موضوعــات ايل تســهم يف تحقيــق
هــذه األهــداف ،وتذليــل الصعوبــات التعليميــة،
ويف توزيــع هــذه املوضوعــات عــى املســتويات
املختلفــة ،وتحديــد عــدد الســاعات املطلوبــة
لتدريــس املــادة ،أو املوضــوع.
3)3التدريس باكتشاف الظواهر الصعبة عليه ،وبهذا
يتخذ الوسائل الكفيلة بعالجها.
4)4تصميم االختبارات.
باقــراح مــا ميكــن اختبــار الــدارس فيــه مــن عنــارص
اللغــة الثانيــة إذ إن اختبــار النــاذج مطلــب ومهــم
عــى الرغــم مــن الحا جــة إىل أن يكــون االختبــار
شــامال مــن أجــل أن يكــون صادقــا.

3

انظر :أ.د أحمد الشيخ عبد السالم « مقدمة يف علم اللغة
التطبيقــي ،موضوعــات مختــارة وقضايــا إســامي» ،مركــز
البحــوث ،الجامعــة اإلســامية ،كواالملبــور ،ماليزيــا ،الطبعــة
الثانيــة2006،م ،ص ـ  ،73وانظــر أيضــا :محمــود إســاعيل
صينــي ،وإســحاق محمــد األمــن» التقابــل اللغــوي وتحليــل
األخطــاء» عــادة شــؤون املكتبــات ،جامعــة امللــك ســعود،
الطبعــة األوىل 1982م ،ص ـ 4،11،97،98
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توضيــح الدرجــة املطلوبــة الختبــار كل عنــر مــن
عنــارص اللغــة الثانيــة.
5)5إ عــداد التدريبــات بعــد معرفــة الصعو بــات
التعليميــة والظواهــر اللغويــة التــي تســحق العانيــة
والرتكيــز ،ومــن ثــم يتــم إعــداد التدريبــات الالزمــة
ملســاعدة الــدارس عــى اكتســابها بيــر.
6)6الرتجمة بالوقوف عىل أثار اللغة األوىل يف اختيار
الرتاكيــب املرتجمــة املامثلــة لرتاكيــب اللغــة
األوىل ،والوقــوف عــى آثــار الخلفيــة الثقافيــة يف
تخــر األشــكال اللغويــة يف النصــوص املرتجمــة.
التقابل:
• أنواع التحليل
ي

4

ت
ـو� التقا بـ يـ�  :يعتمــد التحليــل
1)1التحليــل الصـ ي
الصــويت التقابــي عــى التحليــل” الفونيمــي” يف
لغتني :لغة املتعلم واللغة الثانية التي يتعلمها،
ويــرز الخصائــص الصوتيــة والصعوبــات التوزيعيــة
التــي يصادفهــا املتعلــم يف تعلــم اللغــة الثانيــة،
ويجيــب هــذا النــوع مــن التحليــل التقابــي عــا
يــأيت:
•هــل يوجــد يف اللغــة األم للمتعلــم فونيــم مــن
اللغــة الثانيــة ؟
•وإذا وجــد الفونيــم هــل تتفــق متنوعــات الفونيــم
يف كلتــا اللغتــن مــن وجهــة النظــر الصوتيــة أم
تختلــف يف العــدد والكيفيــة؟
•هــل تتفــق األمنــاط التوزيعيــة للفونيــم يف كلتــا
اللغتــن أم تختلــف ؟
ـ�” التقابــي ويجيــب هــذا
2)2التحليــل “المورفيـ ي
النــوع مــن التحليــل التقابــي عــا يــي
•هــل تفــق الصيــغ املورفيميــة يف اللغتــن أم
تختلــف ؟
•هل تتفق معاين املورفيامت أم تختلف؟
4
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•هــل تتفــق طــرق تأليــف املورفيــات وتوزيعها أم
تختلف يف كلتيهام ؟
التقابل :ويعتمد عىل التحليل
3)3التحليل النحوي
ي
النحــوي يف كلتــا اللغتــن ويجيــب هــذا النــوع مــن
التحليــل التقابــي عام يأين:
•كيفيــة اختــاف ترتيــب الكلــات يف كلتــا
ا للغتــن .
•املعــاين املســتفادة مــن تنظيــات مختلــف
رتــب الكلــات.
•هــل يتفــق تأليــف الكلــات وتوزيعهــا أم يختلــف
يف كلتــا اللغتــن؟
التقابل:
المعجم
4)4التحليل
ي
ي
يحــدد التحليــل املعجمــي التقابــي يف مرحلــة
معينــة تعليــم املفــردات املســتعملة وحــدود
معانيهــا ويعــد اختــاف معــاين كل مفــردة خاصيــة
طبيعيــة لــكل اللغــات كــا أنــه ال توجــد لغتــان
تتفــق حــدود معــاين كل منهــا وتوزيــع مفرداتهــا.
وينتــج كثــرا مــن مشــكالت اللغــة يف املفــردات
عــن الرتجمــة التــي قــد توهــم بــأن مفــردة لغــة بعينها
تتفــق مــع حــدود معــاين مفــردة لغــة أخــرى.
ف
ق
والتقابل:
والثقا�
السيا�
5)5التحليل
ي
ي
ي
ليــس التحليــل الســياقي والثقــايف لغو يــا يف
طبيعتــه ،ولكــن لــه صلــة باللغويــات وتعلــم اللغــة،
فكلــات وجمــل بعينهــا يف ســياقني أو ثقافتــن
مختلفتــن قــد تكــون لهــا معــان مختلفــة ،ويعــن
التحليــل الســياقي والثقــايف التقابــي للمعلمــن
واملتعلمــن للغــة الثانيــة يف فهــم هــذه اللغــة
بصــورة أفضــل ،كــا يعينهــم يف إعــداد أحاديــث
صحيحــة منهــا يف ســياقات وظــروف ثقافيــة
منا ســبة.
الخطا�
التقابل
6)6التحليل
ي
بي
وهــو تحليــل أســاليب نظــم النصــوص وتأليفهــا بــن
اللغــة األم للــدارس وبــن اللغــة الثانيــة املتعلمــة،

وبيــان أوجــه االختــاف واالتفــاق بــن اللغتــن فيها،
ويــدل هــذا النــوع مــن التحليــل التقابــي عــى
اإلجراءات التي تأخذ بها اللغتان يف تحويل األفكار
واملعاين إىل رموز لفظية ،وأمناط الرتاكيب التي
توظفانهــا يف التخاطــب يف مختلــف املواقــف
الخطابيــة ويــرز األســاليب واملواقــف التــي يحتمل
أن يصــادف الــدارس صعوبــات يف تعلمهــا عندمــا
يــرع يف تعلــم اللغــة.
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كبري من اللغات ،وانتهى املحللون التقابليون إىل
معلومــات وفــرة تفيــد يف تعليــم مختلــف اللغــات،
وعىل الرغم من ذلك فإن التحليل التقابيل مل ينج
مــن مآخــذ عليهــا مــا أدى إىل ظهــور منهــج تحليــل
أخطــاء الدارســن ،ومــن هــذه املآخــذ.
1)1أن فرضيــة التحليــل التقابــي القائلــة بــأن أغلــب
أخطــاء الدارســن ناتجــة عــن نقلهــم مــن اللغــة األم
مل تثبت مصداقيتها يف كل األنظمة اللغوية ومل
يؤيدهــا اتجــاه أخطــاء الدارســن الواقعــة يف غــر
األخطــاء الصوتيــة حيــث توثــق بتنبــؤات التحليــل
التقابــي.
2)2الرتكيــز عــى الجوانــب الســلبية مــن عمليــة النقــل
من الخلفية اللغوية والثقافية للدارسني بوصفها
مظــان الصعو بــة يف تعلــم اللغــة ،مــع إ هــال
الجوانــب اإليجابيــة باعتبارهــا مصــادر للســهولة،
وقــد لوحــظ مــن خــال بعــض مــا ينقلــه الدارســون
مــن لغاتهــم األصليــة صعوبــة الحكــم عــى نقــل
معــن باإليجــاب أو الســلب دون اعتبــار جميــع
أوجــه ا ســتخدام العنــر أو الشــكل اللغــوي
املنقــول يف اللغــة الثانيــة.
3)3يعتنــي التحليــل التقابــي بأوجــه االختــاف بــن
اللغــات ،وبأشــكال هــذا االختــاف ،وال يعــر
اهتاممــا يذكــر بأوجــه االتفــاق بــن اللغــات وبســبل
اســتثامرها يف تعلــم اللغــات.
4)4أن الخطــأ يقــع يف أحــوال كثــر حيــث تشــابه
الرتاكيــب يف اللغتــن األوىل والثانيــة (كالحــال
يف أمثلة النظائر الخادعة بني اللغات املتقاربة)
علــا بــأن الخطــأ ال يقــع يف الرتاكيــب التــي ال
تتشــابه يف هاتــن اللغتــن.
5)5االهتامم باألشكال الظاهرية يف الغالب ،والبعد
عــن الخصا ئــص الدالليــة ،وإغفــال العنــارص
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التقابل:5
• أساليب إجراء التحليل
ي

اقــرح روبــرت الدو الخطــوات التــي يبنبغــي اتباعهــا
عنــد إ جــراء التقا بــل بــن الرتاكيــب النحو يــة يف
لغتــن وهــي:
األوىل :الحصــول عــى أفضــل وصــف بنيــوي للغتــن
املعنيتــن ،مــع توحيــد طريقــة الوصــف أي توحيــد
منهــج التحليــل وال يــرى العلــاء داعيــا لتحديــد
منهــج معــن للمقارنــة بــن األبنيــة ،فــأي منهــج
يتوخــى االنتظــام ميكــن أن يفــي بالغــرض.
الثانية :تلخيص موجز لخصائص كل بنية عىل حدة.
الثالثــة :املقارنــة الفعليــة ألمنــاط البنيــة يف اللغتــن
مــن حيــث الوســائل الصياغيــة واملعــاين البنيويــة
والتوزيــع.
الرابعة :جمع أمناط املشكالت الفردية.
الخامســة  :تضيــف املشــكالت مــن حيــث األداء
والتعــرف.
السادســة :اقــراح الحلــول للتغلــب عــى الصعوبــات
التــي يتــم التنبــؤ بهــا.
التقابل:6
• مآخذ عىل التحليل
ي

أجــري عــدد مــن الدراســات التقابليــة عــى عــدد

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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الثقافيــة واملظاهــر غــر اللفظيــة مــن اســتخدام
اللغــة ،وغريهــا مــن األمــور التــي قــد تؤثــر عــى فهــم
معنــى الرتكيــب اللغــوي.
6)6صعوبــة االســتفادة مــن التحليــل يف ظــروف تعــدد
الخلفيــة اللغويــة للدارســن يف فصــول دراســية
مؤلفــة مــن دارســن ذوي لغــات متعــددة.
وانطالقــا مــن الركائــز الـ ت يـ� يقــوم عليهــا االتحليــل
ن
وه أن أي متعلــم للغــة
التقابـ يـ� بـ يـ� اللغــات ،ي
أجنبية ال يبدأ من فراغ ،وإنما هو يبدأ تعلم هذه

اللغــة األجنبيــة وهــو يعــرف شــيئا مــا عنهــا ،وأن
أوجهــا مشـ تـركة تجمــع اللغــات جميعهــا ،فيمكــن

ت
المش�كة ي ن
ب� اللغة العربية
االستفادة من النقاط
ـلم� الدارسـ ي ن
ولغــات المسـ ي ن
ـ� للعربيــة بهــدف
ت
ـاآل�:
االتصــال بالثقافــة العربيــة واإلســامية بـ ي
الدارس� ف� كليات ش
ن
ال�يعة نموذجا”.
“األتراك
ي ي

أوال :تفعيل دور القرآن الكريم
إن ارتبــاط العربيــة عــى ألســنة أصحابهــا وثيــق ،بــن
املــايض والحــارض واملســتقبل؛ فهــي جــزء مــن برنامــج
املســلم اليومــي ،وارتبــاط العربيــة بالقـرآن الكريــم غـ َّـر من
جوهــر العالقــة بــن العربيــة والزمــان واملــكان ،وأصبــح
القـرآن الكريــم هــو املتحكــم يف تطــور العربيــة؛ فالعربيــة
القرآنيــة يف قطــاع كبــر منهــا معــارصة؛ ألن النــاس
يترشبونها من خالل استامعهم وقراءتهم لها ،ومن خالل
موقعهــا يف قــرار وجــدان الناطقــن بهــا مــن املســلمني.7
وقــد أثبتــت الدراســات أن املعلومــات واملعــارف
الثقافيــة هــدف أســايس مــن أهــداف أي مــادة تعليميــة
لتعلم لغة أجنبية ،وقد يقصدها الطالب دراسة ثقافة
اللغــة ،بالقــدر نفســه الــذي يدرســون بــه مهاراتهــا...
وهــذا يتطلــب تأليــف برامــج لتدريــس العربيــة للناطقــن
7
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انظر :د .محمد أحمد عاميرة « الثقافة اإلسالمية يف كتب
تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا ،بحــوث املؤمتــر
الرتبــوي :مؤمتــر نحــو
يبرعلا سيردتل جهنم ءانب يف ةيلباقتلا تاساردلا ليعفت ةيناكمإ

بغريهــا تكــون مؤسســة عــى أرضيــة مــن الحضــارة العربيــة
اإلســامية ،ومصدرهــا األســايس (القــرآن الكر يــم).
وهــذا يتــم بدراســة العنــارص األساســية يف هــذه الثقافــة
اإلســامية والعربيــة الواســعة مــن :عــادات ،وتقاليــد،
وأساليب حياة ،وآمال ،وتطلعات ،وتراث ،وتاريخ ،والتي
ينتظــر أن تؤثــر يف تكويــن فكــرة الطالــب عــن ثقافــة هــذه
اللغــة ،وحضارتهــا 8ولــن نجــد أفضــل مــن (القـرآن الكريــم)
ليســاعدنا يف تلــك املهمــة ،وفــق الضوابــط اآلتيــة:9
1)1االســتثامر الحضــاري لأللفــاظ ،والجمــل،
والعبــارات ،بــأن تقــدم يف أطــر تحمــل الطابــع
العريب اإلســامي مثل« :تحية اإلســام» :الســام
عليكم« ،الطعام» ومالزماتها يف الحضارة العربية
اإلســامية ،مــن :غســل اليد يــن قبــل الطعــام،
والتســمية ،واجتــاع األرسة عــى طعــام واحــد،
وتخصيــص ثلــث املعــدة ،واألكل باليــد اليمنــى...
2)2عرض الحضارة اإلسالمية ،باعتبارها منطًا حضاريًا
ذا طابع خاص ،قد يتشابه مع األمناط األخرى.
3)3أن يكون عرض الحضارة العربية اإلسالمية متوافقًا،
والبنــاء املنهجــي للكتــاب ،وغــرض الطالــب مــن
جــا يف األهميــة واألولويــات.
تعلــم العربيــة ،متدر ً
8

انظــر :د .محمــد عبــد الفتــاح الخطيــب أ .محمــد عبــد
اللطيــف رجــب عبــد العاطي”التوظيــف التقنــي للقــرآن
الكريــم يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا” نــدوة القــرآن
الكريــم والتقنيــات املعــارصة ،اململكــة العربيــة الســعودية،
وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد ،وانظــر
أيضــا :د .رشــدي طعيمــة «األســس املعجميــة والثقافيــة
لتعليــم العربيــة لغــر الناطقــن بهــا» ،جامعــة أم القــرى ،مكــة
املكرمة1982 ،م صـ .20بناء نظرية تربوية إسالمية معارصة
ســنة 1990م عــان األردن ،ج  1ص ـ 322

9

انظــر :د .محمــد عبــد الفتــاح الخطيــب أ .محمــد عبــد
اللطيــف رجــب عبــد العاطي»التوظيــف التقنــي للقــرآن
الكريــم يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا» نــدوة القــرآن
الكريــم والتقنيــات املعــارصة ،اململكــة العربيــة الســعودية،
وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد

ثانيا :المعاجم
بعــد انتشــار اإلســام تأ ثــرت لغــات الشــعوب غــر
العربيــة باللغــة العربيــة ،ودخلــت ألفــاظ عربيــة كثــرة
يف لغاتهــم ،ومل يكــن هــذا التأثــر يف املصطلحــات
اإلســامية فحســب؛ بــل يف املجــاالت االجتامعيــة،
واالقتصاد يــة ،والثقافيــة ،وبعــض هــذه األلفــاظ مل
تحا فــظ عــى أصواتهــا ،ودالالتهــا؛ فمنهــا مــا لبــس
ثوبــا جديــدا ،واســتخدمت يف قالــب جديــد ،ومــن
هــذه اللغــات التــي تأثــرت بقــوة اللغــة الرتكيــة ،وميكــن
االســتفادة مــن هــذا الحقيقــة يف بنــاء برامــج اللغــة
10
العربيــة للناطقــن بالعربيــة.
وقــد تتنــوع أشــكال هــذه المعاجــم بقــدر تأثــر
ـ� اللغــة ت
لغــة الطالــب باللغــة العربيــة؛ فبـ ي ن
ال�كيــة
والعربيــة تتنــوع المعاجــم نظ ـرا للتأثـ يـر الشــديد؛

ـ�
ولهــذا كان هنــاك اهتمــام باألســاس المعجـ ي
تمهيــدا لبنــاء المناهــج ت
ال�كيــة وفقهــا ومــن هــذا
أعــداد قوائــم المفــردات.
فمثال:
ف
أ –قوائــم للمفــردات العربيــة الموجــودة ي� اللغــة
ت
ال�كيــة بنفــس المع ـىن  .منهــا:

•قامئــة إســطنبول للكلــات املســتعملة يف العربيــة
لـ «أســامة ســحاري».
•معجــم األلفــاظ العربيــة يف اللغــة الرتكيــة ل ـ «ســهيل
صابــان» بلــغ عــدد املفــردات ا لــوادرة يف هــذا
املعجــم ألفــن وأربعــا وســبعني كلمــة.
•«تصنيــف الكلــات العربيــة املترتكــة وتحليــل
مادتهــا» ل ـ «حمــزة أرمــش» بلــغ عــدد صفحاتــه 208
صفحــة .
•«الوجود العريب يف اللغة الرتكية» ل ـ «أحمد توفيق
 10انظر :حسني مجيب املرصي « املعجم العريب يف لغات
الشــعوب اإلســامية ،مكتبــة املدبــويل ،القاهــرة ،مــر،
طبعــة 1992م ،صــ4

املدين» وقد أحىص فيه نحوا من ألفي كلمة.
وغريها الكثري.

ف
ب – معجم للمفردات العربية الموجودة ي� اللغة
ت
ن
بمع� مختلف.
ال�كية

«الكلــات والرتاكيــب العربيــة ذات الدال لــة
املختلفــة يف اللغــة الرتكيــة» دراســة لألســتاذ «أمــر اللــه
إشــلر» بلغــت عــدد صفحاتــه  197صفحــة.
ف
ت – معجــم الفاتــح «الكلمــات العربيــة ي� اللغــة
ت
ال�كيــة» لـ ـ «آيــة جلــك».

معجم املصطلحات املتخصصة يف فرع من فروع
العلوم اإلسالمية.
وهي التي تجمع ألفاظ علم معني من علوم الفروع
اإلســامية كالفقه وأصول الفقه والتفســر ..إلخ ،وهي
مصطلحــات ال شــك أنهــا مــن الكلــات التــي دخلــت
لغــات الشــعوب غــر العربيــة التــي دخلــت يف اإلســام
فيمكــن االســتفادة منهــا بشــكل كبــر يف بنــاء مناهــج
11
العربيــة بغــرض االتصــال بالثقافــة اإلســامية.
ثالثا :فهارس األلفاظ والنصوص
وتشــمل األلفــاظ والرتاكيــب والنصــوص املرتبــة ترتيبــا
خاصــا ،كالحكــم واألمثــال والعبــارات االصطالحيــة،
واآليــات القرآنيــة ،واألحاديــث « األمثــال الشــعبية «
األقاصيــص « نــوادر جحــا « وهــا موجــودان يف الــراث
12
األديب الــريك والعــريب.
ومــن الدرا ســات التــي ميكــن تقدميهــا كأســاس
لغــوي لبنــاء منهــج لغــة عربيــة للناطقــن بالرتكيــة:
«األمثــال املشــركة أو املتشــابهة يف اللغتــن
العربيــة والرتكيــة « إعــداد عبــد القــادر عبــد ا لــي
 11انظــر :أميــل يعقوب»املعا جــم اللغويــة العربيــة بداءتهــا
وتطورهــا» ،دار العلــم للماليــن ،بــروت ،الطبعــة الثانيــة،
1985م ،ص ـ 18
 12انظــر :د .أحمــد الشــيخ عبــد الســام»مقدمة يف علــم اللغــة
التطبيقــي» ص ـ 205
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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وصلــت قامئــة األمثــال فيهــا إىل  393مثــا مشــركا
بــن العربيــة والرتكيــة ،وترجــع أهميــة هــذه الدراســة إىل
أن أصــدق تعبــر عــن املشــركات واملتشــابهات يف
شــتى املياديــن تعكســه األمثــال الشــعبية؛ ألنهــا تعكــس
طريقــة التفكــر يف جوانــب الحيــاة كلهــا االجتامعيــة
واالقتصادية والعقائدية وغريها ،مام يجعل هذا النوع
مــن القوائــم بــذرة ملعجــم خــاص باألمثــال الشــعبية بــن
العربيــة والرتكيــة يبنــى عليــه منهجــا للدارســن األتــراك
للعربيــة بغــرض االتصــال بالثقافــة العربيــة واإلســامية.
ف
ب� ت
رابعا :الدراسات التقابلية ي ن
ال�كية والعربية ي�
مختلف المستويات ،مثل:
•األصــوات اللغويــة يف الرتكيــة والعربيــة (دراســة
تقابليــة) أمــر للــه إيشــلر
•دراســة تقابليــة بــن اللغــات العربيــة و املاليزيــة و
الرتكيــة و الفارســية عــى مســتوى العــدد

•دوات الربــط ىف اللغــة الرتكيــة الحديثــة ومقابالتهــا
ىف اللغــة العربيــة :درا ســة تقابليــة تطبيقيــة
لـ»عامدالد يــن عبدالرحمــن حســن عثــان»
•دراسة تقابلية بني اللغة العربية واللغة الرتكية عىل
مستوى الجملة البسيطة «أحمد كان»
•«املشــكالت اللغويــة التــي تواجــه طالــب كليــات
ااإللهيات يف تركيا يف تعليم اللغة العربية» «يشار
أكتــاش»
ورغــم هــذه الجهــود املبذولــة لخدمــة تدريــس اللغة
العربيــة لألتــراك إىل أنــه حتــى اآلن مل يؤلــف منهــج قــد
فُ ِّعلــت فيــه هــذه الدراســات التقابليــة أو االســتفادة
مــن نتائجهــا ،إال يف طريقــة تدريســها ،كا ســتخدام
املدخــل الــريف يف رشح املفــردات ،ولعــل الخطــوة
التالية لهذه الجهود الكبرية هي االستفادة من نتائجها
بالشــكل املرجــو.

المصادر والمراجع
•أ.د أحمــد الشــيخ عبــد الســام « مقدمــة يف علــم اللغــة
التطبيقــي ،موضوعــات مختــارة وقضايــا إســامي» ،مركــز
البحــوث ،الجامعــة اإلســامية ،كواالملبــور ،ماليزيــا ،الطبعــة
الثانيــة2006،م.
•د .رشــدي طعيمــة «األســس املعجميــة والثقافيــة لتعليــم
العربية لغري الناطقني بها» ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
1982م.
•د .عبــده الراجحــي « علــم الغــة التطبيقــي وتعليــم العربيــة»
دار املعرفــة الجامعيــة ،اإلســكندرية ،مــر طبعــة 1995م.
•د .محمد أحمد عاميرة « الثقافة اإلسالمية يف كتب تعليم
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يبرعلا سيردتل جهنم ءانب يف ةيلباقتلا تاساردلا ليعفت ةيناكمإ

اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا ،بحــوث املؤمتــر الرتبــوي:
مؤمتــر نحــو بنــاء نظريــة تربويــة إســامية معــارصة ســنة 1990م
عــان األردن.

•د .محمــد عبــد الفتــاح الخطيــب أ .محمــد عبــد اللطيــف
رجــب عبــد العاطي»التوظيــف التقنــي للقــرآن الكريــم يف
تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا» نــدوة القــرآن الكر يــم
والتقنيــات املعــارصة ،اململكــة العربيــة الســعودية ،وزارة
الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد.
•محمــود إســاعيل صينــي ،وإســحاق محمــد األمــن» التقابــل
اللغــوي وتحليــل األخطــاء» عــادة شــؤون املكتبــات ،جامعــة
امللك ســعود ،الطبعة األوىل.

احلاجة �إلى اختبار دويل يف تدري�س اللغة العربية
(الأهمية واجلدوى)
د .جمعان بن عبدالكريم
المملكة العربية السعودية – جامعة الباحة

امللخ�ص
يقــوم هــذا البحــث عــى قســمني :القســم األول :بيــان أهميــة وضــع اختبــار دويل للغــة العربيــة ،ومــدى الحاجــة
إليــه يف البــاد اإلســامية ويف العــامل يف تدريــس اللغــة العربيــة ويف النهــوض بهــا ،كــا يوضــح جــدواه الدينيــة
والعلميــة والتعليميــة واالقتصاديــة.
والقسم الثاين :يطرح وضع تصور مبديئ ملرشوع اختبار دويل للغة العربية.
الكلامت املفتاحية :اختبار ،دويل ،اللغة العربية ،استثامر ،الناطقني بغري العربية.

المقدمة
يحــاول هــذا البحــث أن يشــارك يف قضا يــا اللغــة
العربيــة ،وهــي منــذ أن أصبحــت لغــة اإلســام أو « لغــة
لســان حضــارة القــرآن «  -كــا ســاها محمــد األوراغــي-
أصبحــت لغــة عامليــة ،وهــي بهــذه الســمة تحتــاج مــا
تحتــاج إليهــا اللغــات العامليــة الحيــة يف جميــع جوانبها
التعليميــة والعلميــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة.
ومــن األولويــات التــي كان ينبغــي االلتفــات إليهــا
مبكراوضــع اختبــار دويل للغــة العربيــة يكــون مقياســا

عامــا؛ إلتقانهــا ســاعا وتحدثــا وقــراءة وكتابــة وفهــا
وبالغــة
ويضــع البحــث بواعــث وضــع مثــل هــذا االختبــار،
مــن حيــث أهميتهــا وجدواهــا ،ثــم ينتقــل إىل وضــع
تصــور مبــديئ الختبــار دويل للغــة العربيــة تبلــورت
فكرتــه لــدي منــذ  2011يف كليــة اآلداب والعلــوم
اإلنســانية وعرضتهــا عــى بعــض الزمــاء ومنهــم د .ســيد
جمعــة ،وكنــت أود أن تقــوم الجامعــة التــي أنتمــي إليهــا
بعمــل مركــز لهــذا االختبــار ولكــن الظــروف التــي اكتنفــت
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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الجامعــة مل تجعلهــا قــادرة عــى هــذا الحمــل ،وقــد
قدمــت مقــاالت ومقابــات صحفيــة حــول العمــل يف
الصحافــة الســعودية ،وعرضــت املــروع عــى مركــز
امللــك عبداللــه لخدمــة اللغــة العربيــة ،ثــم عرضتــه يف
املؤمتــر الــدويل الثــاين مرجعيــات تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقــن بغريهــا يف قــارات العــامل األربــع 19-18
ديســمرب عــام 2014م...
وقــد أشــار البحــث إىل محــاوالت مختلفــة لوضــع
مثــل هــذا االختبــار ثــم وضــع خامتــة مختــرة فيهــا أهــم
النتائــج والتوصيــات.
أشــكر كل الذيــن دعمــوا الفكــرة التــي عرضتهــا حتــى
إن مل تتحقــق كــا كنــت آمــل..
الدول للغة العربية
القسم األول :أهمية االختبار
ي
وجدواه االقتصادية
الدول للغة العربية
 - 1.1أهمية االختبار
ي

ال ريــب أن وضــع اختبــار لقيــاس مقــدار التمكــن
مــن لغــة مــن اللغــات مــن األهميــة مبــكان لتلــك اللغــة،
ولحياتهــا ،فكيــف إذا كانــت لغــة عريقــة حيــة مرتبطــة
بديــن عاملــي وموقــع جغــرايف فريــد كاللغــة العربيــة،
وميكــن إيضــاح أهميــة االختبــار الــدويل للغــة العربيــة
مــن خــال مــا يــي:
 )١زيادة قوة اللغة العربية وزيادة انتشارها
إن االختبار الدويل ألي لغة يسهم مبارشة يف قوتها
وزيادة رقعتها ؛ فهو يبنىمنذ البداية بصفة تتجه به نحو
العامليــة ونحــو أهميــة التواصــل؛ مــا يجعــل اللغــة يف
وضع حيوي ،ومن املعلوم أن قوة اللغات وضعفها أو
زيــادة رقعتهــا أو اضمحاللهــا ال يرجــع للغــات ذاتهــا بقــدر
مــا يرجــع إىل عوامــل خارجيــة تتعلــق بالناطقــن بهــا مــن
حيث قوتهم وضعفهم ،وهذا االختبار من وسائل القوة
التــي متــد بهــا اللغــة مــن داخــل بنيتهــا الصوتيــة والكتابيــة
والرصفية والرتكيبية والداللية والبالغية لزيادة قوتها؛ومل
يتبــق ألهلهــا عــذر يف االهتــام باللغــة العربيــة التــي هي
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جلاو ةيمهألا( ةيبرعلا ةغللا سيردت يف يلود رابتخا ىلإ ةجاحلا

جزء من الهوية للعريب وللمســلم.
 )٢جعــل اللغــة العربيــة الفصيحــة املعــارصة لغــة حيــاة
يومية
إن االختبــار الــدويل معنــي بقيــاس القــدرة عــى
التواصــل ،وتحقيــق الكفايــات اللغويــة للتعامــل مــع
الناطقني باللغة العربية يف أي مكان من العامل ،وهنا
البد أن يساعد االختبار الدويل يف جعل اللغة العربية
الفصيحــة لغــة يوميــة ،ويبعدهــا عــن كونهــا لغــة دينيــة
فقــط أ ولغــة تســتعمل يف مواقــف رســمية محــددة.
 )٣القضــاء عــى االزدواج اللغــوي الــذي تعــاين منــه
اللغــة العربيــة
تظــل اللغــة العربيــة مــن أكــر اللغــات التــي تعــاين
مــن االزدواج اللغــوي 13ومثــل هــذا االختبــار ســيضيق
الفجــوة بــن مســتويات اللغــة العربيــة ،ويضــع مســتوى
قيــايس معيــاري للغــة العربيــة تجتمــع عليــه األلســن
شــيئا فشــيئا وقــد اقرتحــت مقياســا آخــر يعلــو عــى
التمكن يناسب اللغة العربية فأرشت إليه يف مقرتحي
لالختبــار الــدويل للغــة العربيــة ،وهــو مقيــاس للغــة
األدبيــة البالغيــة الراقيــة وهــي ال متثــل ازدواجــا بقــدر مــا
متثــل امتــداد أو قمــة ملســتوى واحــد.
4)4تطوير قواعد اللغة العربية ،وتهذيبها مبا يتناسب
مــع الطــرق الحديثــة يف تدريــس اللغــات أي وضــع
قواعــد مبســطة متكــن مــن إتقــان اللغــة العربيــة،
وهــذا اليعنــي منــع تدريــس النظريــات القدميــة أو
أي نظريــة أخــرى يف التعليــم العــايل.
5)5وضــع مقاييــس واضحــة إلتقــان اللغــة العربيــة
يف وقــت قصــر يســتطيع معــه ا ملــرء التمكــن
منهــا تحدثــا وكتابــة ،ونحــن نعلــم أن الشــكوى مــن
صعوبــة تعلــم اللغــة العربيــة واســتغراقها لزمــن
طو يــل هــي شــكوى دا مئــة ،واالختبــار ا لــدويل
 13انظــر :جمعــان عبدالكريــم :دراســة يف أشــكال االزدواج
اللغــوي يف اللغــة العربيــة ،منتــدى اإليــوانhttp :// ،
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للغــة العربيــة قــد يقــي عــى تلــك الصعوبــة إذ
يضــع مقاييــس واضحــة تعــن عــى اإلتقــان ،ومتنــح
الطالــب املتعلــم اللغــة الثقــة بنفســه.
6)6تنظيــم عمليــات التخطيــط للغــة العربيــة بحيــث
تصبــح متكاملــة مــع املســتويات التــي تحددهــا
تلــك االختبــارات هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة
أخرى السعي لهيمنة اللغة العربية عىل قطاعات
لغويــة متعــددة كلغــة اإلدارة واالقتصــاد والســياحة
وغــر ذلــك...
7)7اإلســهام يف زيــادة ترابــط الشــعوب اإلســامية
حيث ستكون العربية لغة ثانية ملعظم الشعوب
اإلســامية الناطقــة بغــر اللغــة العربيــة ،فاالختبــار
الــدويل مــن حيــث طبيعتــه اإللكرتونيــة ســوف
ينتــر بيــر وســهولة وســوف يتقــدم لــه متعلــم
اللغــة يف أي مــكان.
8)8نــر التعر يــف باإلســام وبالحضــارة العربيــة
واإلســامية بطريقــة غايــة يف التحــر مــن خــال
الجانــب التعليمــي اللغــوي والجانــب الثقــايف
املتضمــن يف تلــك االختبــارات.
9)9ز يــادة التوا صــل مــع العــامل أجمــع مــن خــال
نرشاالختبــار ا لــدويل إليكرتونيــا ا لــيء ا لــذي
ميكــن أي فــرد مــن تعلــم اللغــة العربيــة ،وقيــاس
مســتواه بيــر وبســاطة.
1010زيادة مساحة اللغة العربية يف الفضاء اإللكرتوين
(اإلنرتنــت) مبــا يجعلــه لغــة حيــة منافســة ،واللغــة
العربيــة تحتــل اآلن املرتبــة السادســة يف وســائل
التواصــل والربمجيــات وعــدد مســتخدميها عــى
األنرتنــت يتجــاوز ســبعني مليونــا  ،14وهــو عــدد
ضئيــل مقارنــة بعــدد العــرب وبعــدد املســلمني.
 14انظــر :صالــح بلعيــد :النخبــة الوطنيــة واملشــاريع يف جامعــة
مولود معمري ،تيزي أوزو ،كلية اآلداب واللغات ،قسم اللغة
العربيــة وآدابهــا ،مخــر املامرســات اللغويــة ،الجزائــر،2014 ،
ص .45

دول للغة العربية.
 1.2الجدوى االقتصادية الختبار ي

إن إيجــاد اختبــارات دوليــة للغــة العربيــة مــن شــانه
أن يســاعد يف بنــاء بيئــة اســتثامرية ضخمــة ،ويحــرك
عجلــة اقتصاديــة متعطلــة أو شــبه متعطلــة تعتمــد عــى
جعــل اللغــة ذاتهــا رأس مــال يدرربحــا ويــدر وظائفــا،
ويســاعد عــى تحســن معيشــة وحيــاة كثــر مــن النــاس
وقــد تحــدث حســن الزراعــي عــن االســتثامر يف اللغــة
العربيــة بتوســع وذكــر أن « كل القضايــا املطروحــة عــى
جدول أعامل االستثامر يف اللغة متاحة بأيرس السبل
إذا مــا كانــت التقنيــات الحديثــة هــي الوســيلة الفاعلــة
يف هــذا االســتثامر فهنــاك التعلــم عــن بعــد ،واجتيــاز
15
االمتحانــات اللغويــة «
والحقيقــة أن االختبــار الــدويل للغــة يف حــد ذاتــه
هــو نــوع مــن االســتثامر ،كــا أن جعلــه رشطــا يف
بعــض قطاعــات األعــال يعــزز بيئــة االســتثامر تعليميــا
واقتصاديــا ،وقــد عــرض عبدالرحمــن البارقــي املناحــي
املختلفــة لالســتثامر يف اللغــة ،16ولكنــه مل يــر إىل
االختبارات الدولية كمنحى استثامري خصوصاً يف لغة
ذات بعد عاملي كاللغة العربية ،ويضاف إىل ذاك أنه
ســيزيد مــن حركــة طباعــة تعليــم الكتــب للناطقــن بغــر
العربيــة مــن داخــل البــاد العربيــة ذاتهــا حيــث ســيزيد
االهتــام بإنشــاء املعاهــد الخاصــة ال الحكوميــة فقــط
لتعليــم اللغــة العربيــة وســيزيد مــن حركــة تأليــف الكتــب
واستقبال الطالب من مختلف بلدان العامل يف البالد
العربية نفســها لتعلم اللغة ،وتعود إليها وهي أحق بها
 15االســتثامر يف اللغــة العربيــة مــن خــال اقتصاديــات اللغــة،
ضمن كتاب :االستثامر يف اللغة العربية ،تحرير محمد أبو
ملحــة ،مركــز امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز الــدويل لخدمــة
اللغــة العربيــة ،الريــاض ،الطبعــة األوىل 1436 ،هــ2015/
م ،ص .27
 16اقتصاديات اللغة العربية الربمجيات والتقنيات الحاسوبية
منوذ جــا ،مجلــة جامعــة البطا نــة للعلــوم االجتامعيــة
واإلنســانية ،م ،4ع ،2ديســمرب  ،2016ص .13
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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حركــة تأليــف الكتــب يف تعليــم العربيــة التــي ترتكــز خــارج
أرض العــرب حيــث هــي يف أمريــكا وأملانيــا وانجلــرا
وفرنســا بنســبة  %52أمــا مجمــوع مــا تنتجــه الــدول
اإلســامية غــر العربيــة فيبلــغ زهــاء  %11يف حــن أن
حركــة نــر الكتــب التــي تعلــم العربيــة للناطقــن بغريهــا
17
تبلــغ يف املنطقــة العربيــة زهــاء  %34فقــط.
إن وجــود اختبــار دويل ســيعيد حركــة التعليــم
والتأليــف للناطقــن بغــر العربيــة ملكانهــا الطبيعــي،
فضــا أنــه سيســاعد يف جعــل اللغــة العربيــة لغــة
استثامر ولغة إدارة ولغة صناعة ولغة سياحة أي تكون
لغــة فاعلــة كبقيــة اللغــات الحيــة.
وخالصــة األمــر أن جــدوى هــذا االختبــار الــدويل
للغــة العربيــة االقتصاديــة ســتكون كبــرة رشط أن تؤخــذ
املســائل االســتثامرية املرتبطــة باالختبــار يف الحســبان
مــن حيــث تحقــق املبــادئ والقواعــد االســتثامرية..
ومــا يحفــز ذلــك عــى ســبيل املثــال عقــد االتفاقــات
عىل جعل اجتياز االختبار رشطا للحصول عىل أعامل
معينــة يف الــدول العربيــة أو للحصــول عــى إقامــة أو
عــى االلتحــاق مبؤسســة تعليميــة ونحــو ذلــك.
ن
م�وع ت
الثا� :نموذج ش
الدول
مق�ح لالختبار
ي
القسم ي
18
للغة العربية
((ال –دو – عرب)) (())Al.DU.ARAB

يحتوي هذا القسم عىل تصور مبديئ ملرشوع اختبار
دويل للغة العربية ،وينقسم االختبار قسمني مستوى
 17انظــر :إدريــس ولــد عتيــه :تجربــة تعليــم العربيــة يف آســيا
للناطقني بغريها مثال دول جنوب رشق آسيا ،ضمن كتاب
تجــارب تعليــم اللغــة العربيــة يف دول القــآرة اآلســيوية ،مركــز
امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز لخدمــة اللغــة العربيــة ،تحريــر
خليفة بن عريب ،الطبعة األوىل1436 ،هـ2015/م ،ص 125
نقـاً عــن موقــع نافــع الحجيــي http//:www.t-nafie.
 comولألسف مل أجد املعلومات السابقة يف املوقع ومل
أســتطع إخراجهــا مــن خــال محــركات البحــث.
 18ينبغــي أن أشــر يف هــذا املوضــع إىل أهــم االختبــارات
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عــادي وهــو الــذي تــم التفصيــل يف أجزائــه ،ومســتوى
التــي أخــذت صبغــة دوليــة للغــة العربيــة وخرجــت عــن
نطــاق االختبــارات املقدمــة للناطقــن بغــر العربيــة يف
املعاهــد والجامعــات فعــى ســبيل املثــال هنالــك ســبعة
مــن اختبــارات الكفــاءة التــي أنتجــت يف الواليــات املتحــدة
عىل ســبيل املثال بعضها للكالم وبعضها اآلخر للمهارات
الثالث األخرى ومن أهمها اختبار (أكتفل) ،وهنالك اختبار
توفــل للغــة العربيــة أنــيء يف جامعــة جاكرتــا ،وهنالــك
اختبــارات متعــددة تقيــس مهــارات إتقــان اللغــة العربيــة يف
معاهــد تعليــم اللغــة العربيــة ،ولكــن مل تطــرح فكــرة اختبــار
دويل للغــة العربيــة عــى غــرار االختبــارات للغــات األخــرى
وكان التفكري بصوت مسموع يف االختبار – الدويل – للغة
العربية ((ال –دو – عرب)) (( )).Al.DU.ARABمنذ عام
2011م يف قســم اللغــة العربيــة الــذي أعمــل فيــه ،ثــم عــرض
االختبــار عــى بعــض املراكــز العلميــة كمركــز امللــك عبداللــه
بــن عبدالعزيــز واعتــذر رئيــس املركــز شــفهيا بــأن الــوزارة التــي
يتبــع لهــا املركــز وهــي وزارة التعليــم يف اململكــة الســعودية
لديهــا فكــرة مامثلــة ثــم قمــت بنــر االقــراح يف الصحــف
املحليــة وطــرح االختبــار رســميا كاختبــار دويل يف ديســمرب
2014م مــن خــال أعــال ســجل املؤمتــر الــدويل الثــاين
مرجعيات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف قارات
العــامل األربــع  19-18ديســمرب الــذي عقــد بأندونيســيا وهــو
بقــوم عــى مبــدأ الكفــاءة اللغويــة كأغلــب االختبــارات كــا
أنــه عــام غــر مختــص موجــه للناطقــن بالعربيــة وللناطقــن
بغريهــا ومل أعلــم أن مثــة اختبــار دويل أو اتخــاذ خطــوات
إلصــدار اختبــار دويل للغــة العربيــة وفيــا بعــد توصلــت
إىل أنــه تــم تدشــن اختباريــن بصــورة عمليــة بحيــث أصبــح
االختباريــن عــى شــبكة اإلنرتنــت

األول منهام هو برنامج اختبار العربية املعياري Standardized

 Arabic Testيف الجامعــة اإللكرتونيــة الســعودية ،وقــد
افتتــح وزيــر التعليــم الســعودي الربنامــج يف 2015/4/8م،
وعملت أول تجربة له يف  22يناير 2016م حيث تم االتفاق
لعقد االختبار يف أربع جامعات تركية ووصف هذا االختبار
مــع الجامعــات الرتكيــة بأنــه نقطــة البداية...

والثــاين منهــا هــو اختبــار التنــال العــريب مــروع ملنــح شــهادة
الكفــاءة يف اللغــة العربيــة وقــد طــرح املــروع يف جامعــة
بريزيــت يف النصــف األول مــن عــام  2017م وذكــر موقــع

خــاص بلغــة القــرآن الكريــم فرقـاً بينهــا وبــن بقيــة اللغــات
لقيــاس درجــة الفصا حــة ،...وقــد أفــدت يف هــذا
االختبار أن الفكرة بدأت منذ أربعة عرش عاما وأن صاحب
الفكــرة هــو الدكتــور عبدالــرؤوف زهــدي عميــد كليــة اآلداب
والعلــوم يف جامعــة الــرق األوســط ويقــدم صاحــب الفكــرة
ملخــص بحــث قدمــه للمؤمتــر الــدويل الثالــث للغــة العربيــة
الذي عنوانه « االســتثامر يف اللغة العربية ومســتقبلها يف
الوطــن العــريب والــدويل « الــذي عقــد يف ديب مــن 10-7
2014/5/م ،ومن خالل نظرة أولية لالختبار العربية العربية
املعيــاري نجــده حظــي بدعــم ســخي ولكــن العمــل فيــه كان
بطيئــا ويغلــب عليــه بريوقراطيــة املؤسســات الحكوميــة
وغيــاب النواحــي االســتثامرية فيــه وتوجــه مبــارشة للناطقــن
بغــر العربيــة ،أمــا االختبــار الثــان فعــى الرغــم مــن أنــه يجعــل
مــن أهدافــه قيــاي الكفايــة اللغــة للناطقــن باللغــة العربيــة
وغريهــا إال أن إمكانياتــه أقــل ،واهتــم كاالختبــار الســابق
بالناطقــن بغــر العربيــة كــا يتضــح مــن أقســامه ،وعــى
الرغــم مــن األهــداف الكبــرة التــي يرســمها إال أن الهــدف
االســتثامري يبدو واضحا يف جعل االختبار مجرد مؤسســة
لجلب املال بطريقة اســتثامرية محدودة وأقرب إىل تفكري
املؤسسات ذات الحجم الصغري ويبدو أن االختبارين رغم
وجودهــا عــى اإلنرتنــت إال أنــه مــن املبكــر الحديــث عــن
نجاحهــا حتــى اآلن وخصوصــا إذا قارنهــا باختبــارات دوليــة
للغــات أخــرى ،...ويف الحقيقــة أنــه لــي يكتــب ألي اختبــار
دويل قادم النجاح ينبغي أن ينطلق من مؤسسة عريقة لها
مصداقيتها وأن يكون دقيقا واحرتافيا ويفيد من االختبارات
التــي ســبقته وأال يقــل عــن أي اختبــار عاملــي يف مســتوياته
املختلفــة ،وأن يكــون يف نفســه االســتثامري واســعا وغــر
عجــل يف تحصيــل مكاســب ،وأن يعقــد رشكات واســعة،
وأن يخطــط لالنتشــار بدقــة شــديدة.
انظر في اختبار (أكتفل):
مهــدي العــش :تجــارب قيــاس الكفــاءة يف اللغــة العربيــة يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ضمــن كتــاب تجــارب تعليــم
اللغــة العربيــة يف أمريــكا الشــالية ،تحريــر بــدر نــارص الجــر،
مركــز امللــك عبداللــه بــن عبدالعريــز الــدويل لخدمــة اللغــة
العربيــة ،الريــاض ،الطبعــة األوىل1436 ،هــ 2015 /م ،ص
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التصور من بعض االختبارات اللغوية الحديثة وخاصة
اختبــار اآليليــس.
أرجــو أن يكــون هــذا التصــور خطــوة يف الطريــق
الصحيحة للتخطيط للغة العربية يف العرص الحديث،
ولنموهــا وملد هــا مبــا شــأنه أن يز يــد يف أهميتهــا
وجدواهــا وعمرهــا
وتفتقــر اللغــة العربيــة حتــى اآلن إىل اختبــار دويل
متميــز للغــة العربيــة ،ومــن املؤكــد أن مثــل هــذا
االختبــار رضورة ملحــة ؛ ألنهــا إحــدى اللغــات الحيــة،
وســوف يتطــور اإلقبــال عــى تعلمهــا مــن املســلمني
غــر الناطقــن بالعربيــة وهــي رشيحــة كبــرة مســتهدفة
يف مثــل هــذا االختبــار ،ومــن غريهــم مــن الــذي يريــدون
تعلــم هــذه اللغــة وقيــاس مســتواهم ،وأخــذ شــهادة
بهــذا املســتوى ،ولــذا ال بــد أن تنشــأ مؤسســة خاصــة
بــه تتعــاون فيهــا عــدة قطاعــات مهتمــة باللغــة العربيــة
كبعــض كليــات اللغــة العربيــة ،ومعاهــد تعليــم اللغــة،
ويوضع له موقع يف اإلنرتنت ويخضع إلرشاف مستمر
وتق ـ ّوم اختباراتــه بشــكل دوري.
هدف ش
الم�وع
يهــدف هــذا املــروع إىل صياغــة اختبــار معــرف بــه
دوليــا ملســتوى املتحــدث باللغــة العربيــة ،ويكــون
مبثابــة مســاعد عــى معرفــة الكفــاءة اللغويــة للمتقــدم
إىل الجامعــات وإىل بعــض املراكــز العلميــة وبعــض
املعاهــد وبعــض قطاعــات األعــال
اسم ش
الم�وع والمؤسسة التابعة لها
يقــرح أن يكــون اســم املــروع منحوتــا مــن الكلــات
اآلتيــة :االختبــار – الــدويل – للغــة العربيــة ((ال –دو
– عــرب)) (())Al.DU.ARAB
و يقــرح أن يتبــع هــذا االختبــار ملؤسســة قو يــة
ونشــيطة لتضــع معايــر صارمــة لالختبــار تفــرض احرتامــه
وتقديــره يف العــامل.

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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آلية عمل ش
الم�وع
يقــرح أن تشــكل إدارة مختصــة لهــذا املــروع املهــم
وتتــوىل صياغــة منــاذج اختبــارات املــروع ،ووضــع
موقــع يف الشــبكة االنرتنتيــة لهــذا االختبــار ،واالتفــاق
مــع مؤسســة إنتــاج مقاطــع متثيليــة خاصــة باالســتامع
واملحادثــة.
مدة ش
الم�وع:
تقــدر املــدة الكافيــة إلنجــاز املــروع إذا توفــر لــه الدعــم
بعامــن كاملــن يطلــق بعدهــا املــروع عــى الشــبكة
ويجــري الرتويــج لــه ،وال بــد أن يســبق مبراحــل تجريبيــة.
ش
اإل�اف عىل ش
الم�وع:
يكــون للمــروع مديــر ونائــب ولجنــة عليــا وتشــكل لجنــة
دامئــة تــرف عــى املــروع وتجــدد منــاذج اختباراتــه
مــن خــال إنشــاء مخــزن أســئلة خــاص بــه ،كــا يتفــق مــع
لجــان مؤقتــة للمشــاركة يف تصحيــح االختبــار باإلضافــة
إىل التصحيــح اإللكــروين.
التفاصيل الرئيسة ش
لم�وع االختبار
هناك  4أقسام يف االختبار و هي:

• االستماع

مدة االستامع املقرتحة 40 :دقيقة
(مصدرها :متثيليات منتجة خاصة لهذا االختبار،
وبعــض املقاطــع مــن املسلســات ،ونــرات األخبــار،
والربامــج الفصيحــة يف القنــوات الفضائيــة)
عدد األسئلة املقرتحة 40 :سؤاالً
يطلــب مــن املتقــدم أن يجيــب عــن عــدة منــاذج
مــن األســئلة ،:أســئلة متعــددة الخيــارات ،مــلء فراغــات
داخل النص ،ملء جداول ،وضع كلامت مناسبة عىل
الرســم وغــر ذلــك
• القراءة

مدة القراءة املقرتحة 40 :دقيقة
عدد األسئلة املقرتحة 40 :سؤاالً
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نــوع االختبــار 4 :قطــع للقــراءة تحتــوي عــى مــا بــن
 1500و  2500كلمــة (إحــدى القطــع تكــون ممثلــة للغــة
العربيــة الفصحــى الرتاثيــة)
(مصدرها :الكتب وبعض املجالت و الجرائد)
تحتوي عىل عدة أشــكال من األســئلة املوضوعية:
كاختيــار عنــوان رئيــس للقطعــة  ،واالختيــار مــن متعــدد،
و إكــال جمــل ،وتصحيــح أخطاء...إلــخ
• الكتابة

مدة الكتابة املقرتحة  40دقيقة
يطلب يف هذا القسم كتابة قطعتني مبا اليتجاوز
 1000كلمة لكل قطعة
تحتــوي القطعــة األوىل عــى مناقشــة حــول فكــرة أو
قيمــة أو مبــدأ مــن خــال كتابــة نــص لغــوي يغلــب عليــه
اللغــة الفصيحــة املعــارصة يف مســتواها املعيــاري
اللغوي والنحوي املتفق عليه .ويهتم فيها بالتصويب
اإلمــايئ ،وبنــوع الخــط أيضــا
وتحتــوي القطعــة الثانيــة عــى كتابــة تقريــر علمــي
حــول مــادة علميــة معينــة بحســب تخصــص املتقــدم
هنا لــك اختيــار العلــوم اإلنســانية واختيــار العلــوم
الطبيعيــة.
• التحدث

املدة املقرتحة  20دقيقة
ويكــون عــن طريــق مقابلــة متكلــم ضليــع يف اللغــة
العربية الفصيحة املعارصة ويفضل أساتذة الجامعات
والعاملــون يف اإلعــام والصحافــة
وينقسم كالتايل
 أســئلة عاديــة تكــون مثــا عــن :األرسة والســكنوالوظيفــة والدرا ســة
 نقاش حول موضوع بطريقة جدليةنظام التصحيح
اللغــة العربيــة الفصحــى عالمتهــا الكاملــة هــي عــرة
مــن عــرة وال يســتطيع الحصــول عــى هــذه الدرجــة إال

الفصحاء وسيجري إعداد اختبار أعىل من هذا االختبار
لفصحــاء العــرب ويســمى (االختبــار الخــاص للفصاحــة
العربيــة) ((األفصــح)) (())AL AFSAHوهــو مــن ثــاث
درجــات تضــاف لصاحــب املســتوى الســابع
أمــا هــذا االختبــار فيصحــح مــن  7لــكل قســم أي أن
أعىل عالمة ممكنة هي  7من  7و العالمة النهائية هي
متوسط االختبارات األربعة.
وليس هنالك نجاح أو رسوب وإمنا يحدد االختبار
مستوى املتقدم يف سبع مستويات
المســتوى  :7املســتوى املتقــن و يكــون لــدى
املتكلــم قــدرات لغويــة أصيلــة يف اللغــة العربيــة مــن
حيــث الدقــة و السالســة
(يتفــق عــى نســبة األخطــاء التــي يقــدر بنــاء عليهــا
هــذا املســتوى)
المســتوى  :6املســتوى املتمكن:يكــون لــدى
املتكلــم متكــن كبــر مــن اللغــة يف املجــال الــذي يختــر
فيــه ،مــع بعــض الحــاالت القليلــة جــدا مــن عــدم الدقــة
أو الخطــأ التــي يتفــق عــى مقدارهــا
(يتفــق عــى نســبة األخطــاء التــي يقــدر بنــاء عليهــا
هــذا املســتوى)
المســتوى  :5املســتوى الجيــد جــدا :يســتطيع
إجــراء نقاشــات مقنعــة باللغــة العربيــة ،ولديــه مقــدرة
لغويــة جيــدة رغــم وجــود عــدم دقــة أو تناســب أو عــدم
فهــم (يتفــق عــى نســبة األخطــاء التــي يقــدر بنــاء عليهــا
هــذا املســتوى)
المســتوى  :4املســتوى الجيــد :يســتطيع صاحــب
هــذا املســتوى فهــم اللغــة واســتعاملها بالرغــم مــن
وجــود عــدم دقــة أو ســوء يف الفهــم يف بعــض األحيــان
(يتفــق عــى نســبة األخطــاء التــي يقــدر بنــاء عليهــا هــذا
املســتوى)
المســتوى  :3املســتوى املتو ســط :يســتطيع
صا حــب هــذا املســتوى أن يتجــاوب مــع الحــاالت
الشــائعة ،و ذلــك رغــم كــرة أخطائــه وخصوصــا يف

مجــال تخصصــه
(يتفــق عــى نســبة األخطــاء التــي يقــدر بنــاء عليهــا
هــذا املســتوى)
المســتوى  :2املســتوى الضعيــف :يســتطيع
صاحــب هــذا املســتوى اســتعامل اللغــة العربيــة يف
بعــض الحــاالت الشــائعة ،وميكــن أن تنقطــع قدرتــه
التواصليــة يف بعــض الحــاالت و لديــه أخطــاء كثــرة يف
الفهــم و التعبــر ،كــا أنــه ال يســتطيع اســتخدام اللغــة
املعقــدة( .يتفــق عــى نســبة األخطــاء التــي يقــدر بنــاء
عليهــا هــذا املســتوى)
المســتوى  :1املســتوى الضعيــف جــدا:ال يتمكــن
صاحــب هــذا املســتوى مــن التواصــل باللغــة العربيــة
وبإمكانه معرفة واســتعامل بعض التعبريات األساســية
وبعــض الكلــات املفــردة.

خاتمة البحث
قــام البحــث مبناقشــة أهميــة وجــدوى وضــع اختبــار
دويل للغــة العربيــة ،ثــم وضعتصوراختبــار دويل للغــة
العربيــة ،و كان قــد عــرض هــذا االقــراح عــى أكــر مــن
مؤسسة لغوية للقيام به ،ولكن مل يتم دعم االختبار،..
ومثــة بعــض االختبــارات املشــابهة عــى نطــاق جامعــي
ضيــق لخدمــة الدارســن للغــة العربيــة مــن غــر أهلهــا
يف جامعاتأندونيســيا ويف غريهــا مــن البلــدان ،ولكنهــا
مل تأخــذ الصبغــة املؤسســية الدوليــة حتــى كتابــة هــذا
البحــث...
وقــد وضــح البحــث أهميــة هــذا االختباروجــدواه
مــن النواحــي العلميــة ومــن النواحــي االقتصاديــة ويدعــو
البحــث إىل رفــع توصيــة باالهتــام بوضــع اختبــار دويل
للغــة العربيــة بــل إىل تعــدد االختبــارات الدوليــة لهــذه
اللغة ،كام يدعو بعض املنظامت ذات الصبغة الدولية
كاملنظمــة اإلســامية للرتبيــة والعلــوم والثقافــة إىل تبنــي
هــذا االختبــار ،والعمــل عــى إيجــاد مؤسســة خاصــة بــه.
والله الهادي إىل سواء السبيل
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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المصادر والمراجع
•إدريــس ولــد عتيــه :تجربــة تعليــم العربيــة يف آســيا للناطقــن
بغريهــا مثــال دول جنــوب رشق آســيا ،ضمــن كتــاب تجــارب
تعليــم اللغــة العربيــة يف دول القــآرة اآلســيوية ،مركــز امللــك
عبداللــه بــن عبدالعزيــز لخدمــة اللغــة العربيــة ،تحريــر خليفــة
بــن عــريب ،الطبعــة األوىل1436 ،هــ2015/م ،ص  125نقـاً
عــن موقــع نافــع الحجيــي .http//:www.t-nafie.com
•جمعان عبدالكريم :دراســة يف أشــكال االزدواج اللغوي يف
اللغــة العربيــة ،منتــدى اإليــوان.http://www.iwan7 ،
/com/forum
•جمعــان بــن عبدالكريــم (منــوذج مــروع مقــرح لالختبــار
الــدويل للغــة العربيــة (ال – دو – عــرب) (AL- DU-
 ،)ARABســجل املؤمتــر الــدويل الثــاين مرجعيــات تعليــم
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا يف قــارات العــامل األربــع
 19-18ديســمرب ،ص ص  ،677 -673أندونيســيا ،الطبعــة
األوىل2014 ،م.
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جلاو ةيمهألا( ةيبرعلا ةغللا سيردت يف يلود رابتخا ىلإ ةجاحلا

•حســن الزراعــي :االســتثامر يف اللغــة العربيــة مــن خــال
اقتصاد يــات اللغــة ،ضمــن كتــاب :االســتثامر يف اللغــة
العربيــة ،تحريــر محمــد أبــو ملحــة ،مركــز امللــك عبداللــه بــن
عبدالعزيــز الــدويل لخدمــة اللغــة العربيــة ،الريــاض ،الطبعــة
األوىل 1436 ،هــ 2015/م.
•صالــح بلعيــد :النخبــة الوطنيــة واملشــاريع يف جامعــة مولــود
معمــري ،تيــزي أوزو ،كليــة اآلداب واللغــات ،قســم اللغــة
العربيــة وآدابهــا ،مخــر املامرســات اللغويــة ،الجزائــر.2014 ،
•عبدالرحمــن البارقــي :اقتصاديــات اللغــة العربيــة الربمجيــات
والتقنيات الحاسوبية منوذجا ،مجلة جامعة البطانة للعلوم
االجتامعية واإلنسانية ،م ،4ع ،2ديسمرب .2016
•مهــدي العــش :تجــارب قيــاس الكفــاءة يف اللغــة العربيــة يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ضمــن كتــاب تجــارب تعليــم
اللغــة العربيــة يف أمريــكا الشــالية ،تحريــر بــدر نــارص الجــر،
مركــز امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز الــدويل لخدمــة اللغــة
العربيــة ،الريــاض ،الطبعــة األوىل1436 ،هــ 2015 /م.

�أثر ا�ستخدام خرائط املفاهيم الإلكرتونية يف فهم القواعد
النحوية لدى طالبات كليات الق�صيم الأهلية
د .هيام نرص الدين
أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد ،كليات القصيم األهلية

امللخ�ص
هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن أثــر اســتخدام خرائــط املفاهيــم اإللكرتونيــة يف فهــم القواعــد النحويــة لــدى
طالبــات كليــات القصيــم األهليــة ،ومــن أجــل ذلــك قامــت الباحثــة بإعــداد القواعــد النحويــة باســتخدام خرائــط
املفاهيــم اإللكرتونيــة ،وقامــت بتقســيم الطالبــات إىل مجموعتــن؛ مجموعــة ضابطــة ومجموعــة تجريبيــة،
وقامــت بتطبيــق االختبــار القبــي عــى املجموعتــن ،وبعــد االطمئنــان إىل متاثــل العينتــن ،تــم تقديم املعالجة
التجريبية باستخدام القواعد النحوية املصممة بخرائط املفاهيم اإللكرتونية مع طالبات املجموعة التجريبية،
وتقديــم القواعــد النحويــة بالطريقــة املعتــادة لطالبــات املجموعــة الضابطــة ،ثــم قامــت الباحثــة بتطبيــق االختبــار
تطبيقا بعديا ،وأشارت نتائج تحليل االختبار إىل تفوق طالبات املجموعة التجريبية التي تم استخدام خرائط
املفاهيم اإللكرتونية لهن يف رشح قواعد النحو ،عىل طالبات املجموعة الضابطة ،وتويص الدراسة بأهمية
اســتخدام خرائــط املفاهيــم اإللكرتونيــة يف رشح القواعــد النحويــة.
الكلامت املفتاحية :خرائط املفاهيم اإللكرتونية  -القواعد النحوية

المقدمة
إن علــم النحــو هــو أحــد علــوم اللّغــة العرب ّيــة ،ويُعنــى
بدراســة أصــول تكويــن الجمــل وقواعــد اإلعــراب ،لــذا تتـ ّم
تســميته أيض ـاً بعلــم اإلعــراب ،ومعنــى كلمــة النحــو يف
اللّغة العربية حسب ما وردت يف القاموس املحيط:

«نحــا ينحــو اُنـ ُـح نحــوا ً نحـ َو الــي ِء وإليــه .نحــا الصديقــانِ
إىل املقهــى أو نحـ َوه :مـ َ
ـب
ـال إليــه وقصـ َده؛ نحــا الطالـ ُ
نح ـ َو أســتا ِذه :ســا َر عــى إث ـرِه وقل ـ َده ونحــا عنــه مل يَقتَـ ِـد
بــه؛ ونحــا عــن ِ
ن والكسـ َـل :أبع ـ َده وأزالَــه»،
نفســه الج ـ َ
أي جــاءت مبعنــى القصــد أو املثل(،الفــروز آبــادي،
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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املتوىف817 :هـ) ويرجع سبب تسميته بالنحو لقصد
املتكلــم أن يتكلــم مثــل العــرب ،أي ينحــو منحاهــم،
ومــن خــال علــم النحــو أصبــح مــن املمكــن التمييــز
بــن االســم والفعــل والحــرف ،والتفريــق بــن املعــرب
واملبنـ ّـي ،ومتييــز املرفــوع مــن املنصــوب مــن املجــرور
مــن املجــزوم ،باإلضافــة إىل تحديــد العوامــل املؤثّــرة
عــى ذلــك.
وتعلّــم علــم النحــو جــزء ال يتجــزأ مــن اإلملــام باللّغــة
العربيــة ،ملــا لــه مــن أه ّميّــة كبــرة يف اللّغــة ،كونــه
يهدف إىل تحديد األساليب التي تك ّونت بها الجمل،
كل منهــا ،باإلضافــة إىل
ومواضــع الكلــات ،ووظيفــة ّ
ذلــك فإنّــه يعمــل عــى تحديــد الخصائــص النحويّــة
(مثل:االبتــداء ،الفاعليّــة ،واملفعوليّــة) أو األحــكام
النحويّــة (مثــل :التقديــم ،التأخــر ،اإلعــراب ،والبنــاء)
التــي اكتســبتها الكلمــة مــن موضعهــا أو حركتهــا أو
مكانها يف الجملة ،لذا فإن النحو هو الذي مكّن فهم
الكالم بحسب إعرابه ،بحيث يت ّم التمييز بني املسند
واملســند إليــه ،والفاعــل واملفعــول ،وغريهــا الكثــر مــن
القواعد التي بإهاملها ينقلب معنى الجملة بأكملها،
كــا أ ّن لــه دور كبــر يف فهــم جميــع اآليــات القرآن ّيــة
والنصــوص الرشعيّــة التــي وردت عــن نبينــا عليــه الصــاة
والســام ،كــا م ّكــن املتكلّــم مــن التخلّــص مــن اللّحــن
والتكلّــم بلغــة ســليمة وصحيحــة ،األمــر الــذي يــؤ ّدي إىل
اســتقامة اللّســان أثنــاء الحديــث والقــراءة.
وقــال شَّ ــي ُخ اإلســام ابــن تيميّــة :واعلــم أ َّن اعتيــاد
را قويًّــا بَ ِّي ًنــا،
اللغــة يؤثــر يف العقــل والخلــق والديــن تأثـ ً
ويؤثِّــر أيضً ــا يف مشــابهة صــدر هــذه األمــة مــن الصحابــة
والتابعــن ،ومشــابهتهم تزيــد العقــل والديــن والخلــق.
وأيضً ــا فــإن نفــس اللغــة العربيــة مــن الديــن ،ومعرفتهــا
فرض واجب؛ فإ َّن فَ ْه َم الكتاب والسنة فرض ،واليُفْهم
ٌ
ـب إال بــه فهــو
إال بفهــم اللغــة العربيــة ،ومــا اليت ـ ُّم الواجـ ُ
ـب (ابــن تيميــة ،املتــوىف728 :هــ).
واجـ ٌ
وعــى الرغــم مــن أهميــة القواعــد النحويــة يف ضبــط
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اللغة العربية ،إال أننا نجد ضعفًا شدي ًدا لدى الطالب
يف فهــم القواعــد النحويــة ،ويعــود ذلــك إىل عــدم
ربــط الطــاب للقواعــد النحويــة بعضهــا ببعــض ،و تعــد
خرائــط املفاهيــم اإللكرتونيــة مــن أكــر األســاليب التــي
تســاعد الطــاب يف ربــط القواعــد ،وخرائــط املفاهيــم
اإللكرتونيــة إحــدى اســراتيجيات التعلــم النشــط ومــن
األدوات التــي تســاهم يف تقويــة الذاكــرة واســرجاع
املعلومــات وتوليــد أفــكار إبداعيــة ويتــم إعدادهــا مــن
خــال برامــج الحاســب أو مواقــع االنرتنــت أو تطبيقــات
األجهــزة الذكيــة ،كــا تســاعد عــى ترس يــع التعلــم
واكتشاف املعرفة بصورة أرسع من خالل رسم مخطط
يوضــح املفهــوم األســايس واألفــكار الرئيســة والفرعيــة،
ويقوم املتعلم بهذا النشاط ذاتيا(عبد الرزاق)2016 ،
تســتند خرائــط املفاهيامإللكرتونيــة يف أساســها
الفلســفي عــى النظريــة البنائيــة التــي تؤكــد عــى رضورة
أن يبنــي املتعلــم املعرفــة الجديــدة مــن خــال التفاعــل
مع معرفته السابقة وبني األفكار التي هو بصدد تعلمها
أي إعادة بناء موضوع ،وبذلك تعترب الخريطة الذهنية
اإللكرتونيــة اســراتيجية متســقة مــع النظريــة البنائيــة ألن
املتعلــم يقــوم بتصميــم الخريطــة اعتــا ًدا عــى معرفتــه
وأفــكاره الســابقة املخزونــة يف بنيتــه املعرفيــة ،ويعــد
أوزبــل ( )Ausubel, 1968مــن رواد النظريــة البنائيــة،
وتبنى نظريته عىل التعلم ذي املعنى حيث يرى أوزبل
أن كل مــادة تعليميــة لهــا بنيــة تنظيميــة بحيــث تشــغل
األفــكار واملفاهيــم األكــر شــمولية موضــوع القمــة ثــم
تنــدرج تحتهــا املفاهيــم واألفكاراألقــل شــمولية ،ألن
البنية املعرفية تتكون يف عقل املتعلم بنفس الرتتيب
ـمول إىل األقــل شــمولً  ،وتعمــل الخرائــط
مــن األكــر شـ ً
الذهنية االلكرتونية بنفس الطريقة حتى يتحقق التعلم
ذو املعنى من خالل املتعلم بصورة برصية قوية تنظم
بنفــس الطريقــة التــي تنتظــم فيهــا يف عقــل املتعلــم أي
تعمــل بطريقــة غــر خطيــة متشــعبة ،وهــذا يجعــل التعلم
قويًــا وذا معنى(نــر)2014،

لا ميصقلا تايلك تابلاط ىدل ةيوحنلا دعاوقلا مهف يف ةينورتكلإلا ميهافملا طئارخ مادختسا رثأ
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للمقارنةبينخرائط املفاهيامإللكرتونيةوخرائطاملفاهيم
التييتمعملهابخطاليــد ،دراســات كل مــن :دارا2010 ،
ونونــج وفــام وتــران2009 ،
( &2009Dara, 2010;Nong, Pham
 )Tranوالتــي أثبتــت أنالخرائطاإللكرتونيةفيهامنــامل
زايامايجعلهاأكرثفاعليةمنالخرائطالتييتمعملهابخــط
اليــد ،ومنهذهاملزاياعنرصالجاذبيــة ،فالخرائطاإللكــت
رونيةتتضمنالصورواأللوانوالرسوماتالتيتشــدالقارئ،
كامأنإعدادهاأرسعوأكرثاحرتافــا ،ومتتازباملظهرالجيد،
والتحتاجإلىأيةمهاراتفيالرسم؛ حيثإنالربامجتحتويعلىالر
سوماتوالقصاصاتالفنيةوالرموزوالصورالجاهزةالتييمكن
إدراجهابســهولة.
ومــن الدراســات العربيــة التــي اهتمــت بخرائــط
املفاهيــم اإللكرتونيــة ،دراســة أســية العــويف ،2011
والتــي أرادت الكشــف فاعليــة ا ســتخدام الخرا ئــط
الذهنية اإللكرتونية يف تحصيل قواعد اللغة اإلنجليزية
لطالبات الصف الثاين ثانوي ،هدفت الدراسة تقيص
فاعلية استخدام الخرائط الذهنية االلكرتونية يف تعليم
قواعد اللغة اإلنجليزية وأشــارت النتائج إىل وجود فرق
ذي داللــة إحصائيــة بــن متوســطي املجموعــة التجريبيــة
والضابطة لصالح املجموعة التجريبية وأوصت برضورة
تدريــب املعلمــن عــى اســتخدام الخرائــط الذهنيــة
اإللكرتونيــة (العــويف.)2011 ،
وكذ لــك درا ســة وضحــى العتيبــي  2016التــي
هدفــت إىل الكشــف عــن فاعليــة الخرائــط الذهنيــة
اإللكرتونيــة غــر الهرميــة يف تنميــة مهــارات التفكــر
البــري يف مــادة العلــوم لــدى طالبــات املرحلــة
االبتدائيــة ،وأشــارت النتائــج إىل وجــود فــرق ذي داللــة
إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات املجموعــة
التجريبيــة ومتوســطي درجــات طالبــات املجمو عــة
الضابطــة لصا لــح املجمو عــة التجريبيــة يف اختبــار
مهــارات التفكــر البــري (العتيبــي.)2016 ،

من املالحظ أن هناك ضعفواضحلدى الطالب بشكل
عــام فيفهــم القواعــد النحويــة وتحصيلهــا ،ويتضــح هــذا
الضعــف مــن خالاللشــكوى املســتمرة للطالببشــكل
عــام مــن أســئلة امتحا نــات النحــو ،وتــدين نســب
النجــاح يف هــذه املــادة ،ولعــل أبــرز أســباب الضعــف
هــو عــدم امتــاك الطــاب مهــارات القواعــد النحويــة
وتركيبهافأغلــب الطالبــا يســتطيعون ربــط القواعــد
النحوية وال يستطيعون تركيب الجملة وصياغتها بشكل
صحيح لغويًا ،ومشكلة تدين مستوى مهارات القواعد
النحويــة تتطلــب البحــث عــن وســائل تدريــس ف ّعالــة
تقــوم علىاســتخدام التعلــم النشــط ،واســتغالل اقــى
الطاقات العقلية لدىاملتعلم .وتســتفيد هذه الدراســة
مــن التداخــل بــن التكنولوجياالحديثــة ومبــادئ التعلــم
املســتمدة مــن نظريــات التعلــم لحــل هذهاملشــكلة،
واستخدمت إحدى التطبيقات املتقدمة للحاسوب،
وهوبرنامــج خرائــط املفاهيــم اإللكرتونيــة للكشــف عــن
أثــر اســتخدامه يف فهــم وتحصيــل القواعــد النحويةلــدى
عينــة الدراســة ،مقارنــة بأثــر الطريقــة االعتياديــة ،وبشــكل
أكرث تحديدا ً حاولت الدراسةاإلجابة عن السؤال التايل:
هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد املســتوى
( )=0.05αبــن متوســطي درجــات طــاب مقــرر النحــو
يف املجموعتينالتجريبيــة والضابطــة عــى اختبــار
فهــم القواعــد النحويــة ،يعــزى إىل اســتخدام خرائــط
املفاهيامإللكرتونيــة فيتدريــس القواعــد النحويــة؟
هدف الدراسة
•هدفــت الدراســة الحاليــة إىل الكشــف عــن أثــر
استخدامخرائط املفاهيامإللكرتونية يف تنمية فهم
القواعــد النحويــة لــدى طالبــات كليــات القصيــم
األهليــة يف مقــرر النحــو ،ومقارنتهــا بالطريقــة
االعتياديــة للتدريــس.
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أهمية الدراسة
ميكن إيجاز أهمية هذه الدراسة فيام ييل:
•أن هــذه الدرا ســة تتنــاول متغــر تقنيــة خرا ئــط
املفاهيامإللكرتونيــة ،وأ ثــره يف فهــم القوا عــد
النحو يــة ،وهــي ا ســراتيجية يف التدر يــس رمبــا
تسهم يف تشجيع معلمياللغة العربية يف توظيف
التقنيــات الحديثــة لحــل مشــكلةالضعف يف فهــم
القواعــد النحويــة لــدى الطــاب.
•يؤمــل مــن هــذه الدراســة أن تــري املكتبــة العربيــة
واألدبالرتبــوي العــريب مبوضــوع جديــد ،وهــو خرائــط
املفاهيامإللكرتونيــة كتقنيــة تعليميــة حديثــة
تســاعد الطــاب فيفهــم القواعــد النحويــة ،وزيــادة
تحصيلهامألكاد ميــي.
مصطلحات الدراسة:
تناولت هذه الدراسة املفاهيم التالية:

ت
ائطالمفاهيماإللك�ونية:
خر
عبــارة عــن رســوم تخطيطيــة إبداعيــة حــرة قامئــة عــى
برامــج كمبيوتريــة متخصصــة تتكــون فــروع تتشــعب مــن
املركــز باســتخدام الخطــوط والكلــات والرمــوز واأللــوان
وتســتخدم لتمثيــل العالقــات بــن األفــكار واملعلومــات
وتتطلــب ا لتفكــر ا لعفــوي عنــد إنشــا ئها ( عبد
الباســط.)2013،
القواعد النحوية:
قانون لغوي ،وهذا القانون اللغوي دستور عريب عام،
وهو نتاج جامعي مشرتك بني القادرين عىل االستقراء
واالستنتاج ،ثم التقنني والتقعيد ،فاألصل يف كل علم
أن يكــون جم ًعــا لجهــود متقاربــة مجتمعــة عــى أصــل
واحــد وهــدف واحــد بعينــه ،فــإذا كانــت البــرة ســباق ًة
إىل تقنــن العربيــة فــإن للكوفــة فضــل اإلكــال واإلمتــام
يف كثري من األحكام» (مســعود.)1986 ،
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حدود الدراسة:
اقتــرت هــذه الدراســة عــى طالبامتقــرر النحــو يف
كليات القصيم األهلية التابعة لوزارة التعليم باململكة
العربيــة الســعودية ،يف الفصــل الــدرايس الثــاين مــن
العــام الــدرايس .2017 /2016
عينة الدراسة:
تكونتعينــة الدراســة مــن مجموعتــن مــن الطالبــات التــي
تــدرس مقــرر النحــو بكليــات القصيــم األهليــة حيــث
تعمــل الباحثــة ،وكل مجموعــة تكونــت مــن  30طالبــة
مــن شــعبتي مقــرر النحــو ،ومتعشــوائياً تعيــن إحــدى
الشــعبتني لتشــكل املجموعــة التجريبيــة ،والشــعبة
الثانيــة لتشــكل املجموعــة الضابطــة.
أداتا الدراسة

ً
ت
المفاهيماإللك�ونيــة  :تــم اختيــار
أوال  :خرا ئــط

املوضوعات املقررة عىل طالبات مقرر النحو حسب
توصيف املقرر وهي :الفعل الالزم والفعل املتعدي،
الفاعــل ونائــب الفاعــل ،املفاعيــل ،الحــال ،النعــت،
التمييــز ،وأســاليباملدح والــذم ،واالختصــاص والنــداء،
مــن دروس مقــرر النحــو املقــرر عــى طالبــات كليــات
القصيــم األهليــة خــال الفصــل الــدرايس الثــاين مــن
العــام الــدرايس  .2017 /2016وبعــد االطــاع عــى
األدب الرتبوي املتعلق باسرتاتيجية خرائط املفاهيم،
وكيفيــة إعدادهــا ،وتحليــل محتــوى الــدروس ،وتحديــد
األهــداف املتوقــع تحقيقهــا لــدى الطــابُ ،ح ـ ّددت
ص ِممــت
املفاهيــم ،و ُرتبَــت بطريقــة متسلســلة ،ثــم ُ
خرائــط املفاهيإملكرتونيــة لــكل درس مــن الــدروس،
وللتأكــد مــن ســامة هــذه الخرائــط ،وصحةاملعلومــات
الــواردة فيهــا ،ودقتهــاُ ،عرِضَ ــت عــى خمســة مح ِّكمــن
منــذوي الخــرة يف تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة ،وقــد
أســهمت مالحظاتهــم يف تطويــر إعدادهــا.
ويوجــد الكثــر مــن الربا مــج الحا ســوبية الخا صــة
بإعداد خرائط املفاهيامإللكرتونية ومن أشهرها برنامج

لا ميصقلا تايلك تابلاط ىدل ةيوحنلا دعاوقلا مهف يف ةينورتكلإلا ميهافملا طئارخ مادختسا رثأ

 ))IMindMapإال أن هــذا الربنامــج ال يدعــم اللغــة
العربيــة بشــكل كامــل ،لــذا فقــد تــم االســتعانة بربنامــج
باوربوينت يف إعداد خرائط املفاهيامإللكرتونية وفق
اإلجــراءات اآلتيــة:
 .1تحديــد العنــارص الرئيســة ،والفرعيــة واملعلومــات
واملفاهيامملتعلقــة بــه.
 .2رســم شــكل يف وســط الصفحــة ويكتــب بداخلــه

الفكــرة الرئيســةللنص أو موضــوع النــص.
 .3رســم خطــوط خارجــة مــن هــذا الشــكل بعــدد األجــزاء
الفرعيــة ،تــم كتابــة األفــكار الفرعيــة.
 .4بنفــس الطريقــة تــم االنتقــال للعناو يــن الفرعيــة
األخــرى.
 .5تــم إضافــة الصــور والرمــوز التــي تســاعد عــى إنشــاء
العالقاتوالروابــط بــن املعلومــات.

ف
ت
ونية� فهم القواعد النحوية.
اإللك�
الشكل ( )1نموذجا من خرائط المفاهيم
ي

ثانيــا :اختبــار فهــم القواعــد النحوية:قــام الباحثــة
بإ عــداد اختبــا ٍر فهــم القوا عــد النحويةاعتــا ًد ا
علىالدروس التي تم تدريســها لعينة الدراســة ،وقد تم
استخدامهللتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل
تطبيــق التجربــة ،كــا متاعتــاد نفــس االختبــار ليكــون
اختبــارا بعديــا لقيــاس مــدى فهــم القواعــد النحويــة.
وفيــا يــي وصــف لإلجــراءات التــي متاتباعهــا
يف بنــاء االختبــار التحصيــي ،وخطــوات التحقــق مــن
صدقهوثبا تــه:
•الر جــوع إىل توصيــف املقــرر ملنهــج النحــو
املقــرر عــى طالبــات كليــات القصيــم األهليــة،
وا ســتخالصاملفاهيم الرئيســة والفرعيــة ،التــي

تتحقق بها األهداف العامةوالخاصة للموضوعات
املقــررة.
•إعداد جدول املواصفات وتحديد األوزان النسبية
لكل موضوع بناء عىل عدد األهداف املحددة يف
توصيف املقرر.
•إعداد فقرات االختبار بحيث تتالءم وفهم القواعد
النحو يــة ،واحتــوى االختبــار بصورتهاألوليــة عــى
( 38فقــرة) موزعــة علىخمســة أســئلة كالتــايل:
السؤال األول:اقرأ القطعة ثم أجب يتكون من (18
فقرة) ،السؤال الثاين:ط ِّبق ما ييل عىل الجملة (5
فقــرات) ،الســؤال الثالــث :أكمــل الناقــص حســب
املطلــوب ( 10فقــرات) ،الســؤال الرابــع :ص ـ ِّوب
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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الخطأ ( 7فقرات) ،السؤال الخامس :اخرت اإلجابة
الصحيحة ( 8فقرات)
•للتحقــق مــن صــدق االختبــار تــم عرضــه بصورتــه
األوليــة( 38فقــرة) عــى عــرة محكمــن مــن ذوي
الخــرة واالختصــاص ،مــن أســاتذة الجامعــات يف
تخصــص مناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربية ،ومن
معلمــن خــراء يف مجــال تدريــس اللغــة العربيــة،
وقد كان تحكيم فقراتاالختبار وفقا للمعايري التالية:
تنــوع األســئلة ،وضــوح الفقــرات ،ومالءمةالفقــرات
لفهــم القواعــد النحويــة ،وارتبــاط الفقرةمبحتــوى
ا لــدروس ،ووضــوح صيا غــة الفقرةلغو يــا ،وبعــد
تجميــع آراء املحكمينتــم إجــراء التعديــات الالزمــة
عــى فقــرات االختبــار وف ًقــا آلرائهــم ،فقــد تــم
حــذف ثــاث فقــرات رأى املحكمــون حذفهــا ،كــا
قدماملحكمــون اقرتاحــات متعلقــة بصياغــة بعــض
الفقــرات واقرتاحبدائــل أكــر قــوة ســاعدت الباحثــة
يف مراجعــة عــدد الفقراتالتــي أعيــدت صياغتهــا.
•وبذلــك احتــوى االختبــار بصورتــه النهائيــة عــى
( )35فقــرة ،توزعــت عــى خمســة أســئلة عــى
النحــو اآليت :الســؤال األول :اقــرأ القطعــة ثــم أجــب،
يتكــون مــن ( 15فقــرة) ،الســؤال الثــاين :طبِّــق مــا
يــي عــى الجملــة ( 5فقــرات) ،الســؤال الثالــث:
أكمــل الناقــص حســب املطلــوب ( 10فقــرات)،
الســؤال الرابــع :صـ ِّوب الخطــأ ( 7فقــرات) ،الســؤال
الخامــس :اخــر اإلجابــة الصحيحــة ( 8فقــرات).

•تــم تطبيــق االختبــار عــى عينــة ا ســتطالعية وتــم
حســامبعامالت الصعوبــة والتمييــز لجميــع فقــرات
االختبــار .وقدتــم اســتبعاد ثــاث فقــرات بســبب
صعوبتها ،حيث استطاعفقط  % 12من الطالبات
اإلجابة عنها .وبالنسبة لبقيةالفقرات فقد تراوحت
معامالت الصعوبة ما بني ( )0.41و( .)0.80كام
تراوحــت معامــات متييزهــا بــن ( )0.35و()0.82
وهــي معامــات مقبولــة
•للتحقــق مــن ثبــات االختبــار ،تــم اســتخدام طريقــة
التجزئــة النصفيــة وذ لــك بتقســيم االختبــار إىل
قسمني إليجاد معامل الثبات بعدذلك تم تحليل
نتائــج االختبــار وحســاب معامــل االرتباطســبريمان
براونبــن النصفــن .وقــد بلــغ معا مــل االرتبــاط
( )0.90وهيقيمــة مرتفعــة نســبيا ،وتعتــر مناســبة
لقبــول االختبــار كأداةلقيــاس فهــم القواعــد النحويــة
لــدى طــاب عينــة الدراسةالرئيســية.
إجراءات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع الخطوات التالية:
1)1تطبيــق اختبــار فهــم القوا عــد النحو يــة القبــي
عــى عينــة الدراســةيف املجموعتــن الضابطــة
والتجريبيــة؛ للتأ كــد مــن أن مســتوياتطالب
املجموعتني متكافئة .وقد تبينمن مقارنة النتائج
عــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــديف فهــم
القواعــد النحويــة بــن املجموعتــن)α=0.05( .
كــا يف الجــدول التــايل:

ف
ين
جدول  - 1الفرق ي ن
القبل
للمجموعت� التجريبية والضابطة ي� اختبار فهم القواعد النحوية
ب� المتوسطات الحسابية
ي
السؤال

السؤال األول
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الداللة
القيمة التائية
عدد المتوسط االنحراف درجة
اإلحصائية
المجموعة
الحسا� المعياري الحرية املحسوبة الجدولية عند مستوى
الطالبات
بي
0.005

الضابطة

التجريبية

30
30

2.07
2.17

0.94
0.83

58
58
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0.64

1.67

غري دال

السؤال الثاين
السؤال الثالث
السؤال الرابع
السؤال الخامس

الضابطة

30

2.20

0.89

58

30

2.30

0.95

58

التجريبية

30

التجريبية

30

التجريبية

30

التجريبية

30

الضابطة
الضابطة
الضابطة
الضابطة

فهم القواعد
النحوية (املجموع
التجريبية
الكيل)

30
30
30
30

2.23
2.14
2.24
2.20
2.20
2.10
2.20
2.17

تشــر النتا ئــج اإلحصائيــة إىل عــدم وجــود فــرق
إحصــايئ دال بــن متو ســطي درجــات طالبــات
املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة ،مــا يــؤدي
إىل االطمئنان لتامثل مستوى العينيتني قبل التجربة.
2)2إعــداد خطــة تدريســية لــكل درس ،وتضمنتقديــم
الدروس وفقا لتوصيف مقرر النحو ،واستخدمت
خرائــط املفاهيامإللكرتونيــة يف عــرض الدروس.
3)3عرض الخطط الثالث عىل ثالثة من أعضاء هيئة
التدريــس مــن ذوي الخربةالطويلــة يف تدريــس
اللغــة العربيةملقــرر النحــو ،ويف ضــوء مــا قدمــوه
مــن مالحظــات تــم تعديــل الخطــط ،وإخراجهــا
بصورتهــا النهائيــة.
4)4بنــاء خرا ئــط املفاهيامإللكرتونيــة با ســتخدام
الربنا مــج الحا ســويب.
5)5تــم تدر يــب طــاب املجموعــة التجريبيــة عــى
ا ســتخدام تقنيــة خرا ئــط املفاهياملحا ســوبية.
6)6بوا قــع محــارضة مدتهــا ســاعة وا حــدة ،تــم
فيهاماستخدام دليل الخرائط الذهنية اإللكرتونية
لتعريــف الطالبــات عــى تقنيــة خرائــط املفاهيــم
الورقيــة واإللكرتونيــة ،وكيفيةتوظيفهــا عــن طريــق

0.97
0.99
0.91
1.03
0.96
1.12
0.92
0.98

58
58
58
58
58
58
58
58

0.81

غري دال

0.46

غري دال

1.00

غري دال

1.67

0.61
0.76

غري دال
غري دال

إنشــاء بعضالخرائــط الذهنيــة لــدروس أخــذت مــن
كتــاب النحــو.
7)7تــم تد ر يــس ا ملو ضو عــا ت للمجمو عــة
الضابطةوالتجريبيــة كل حســب املقــرر لــه وبواقــع
ثــاث ســاعات أســبوع ًيا لكلمجموعــة ،حيــث تــم
تدريــس املجموعــة التجريبيــة بخرائــط املفاهيــم
اإللكرتونيــة .وبعــد االنتهــاء مــن تدريــس كلكــا تــم
تدريــس املجموعــة الضابطــة نفــس املوضوعــات
بالطريقــة االعتياديــة.
8)8بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التدريــس ،تــم تطبيــق
اختبــار فهــم القوا عــد النحو يــة لقيــاس مــدى
فهــم الطالبــات للقواعــد النحويــة لــدى طالبــات
املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة.
9)9قامــت الباحثــة بتصحيــح إجابــات عينــة الدراســة
عــى االختباروفــق مفتــاح اإلجابــة املع ـ ّد لهــذا
الغــرض .وقــد احتــوى االختبارعــى ( )35فقــرة من
األســئلة املتنوعــة ،وقــد رصدتدرجــة واحــدة لــكل
إجابــة صحيحــة ،وصفــر لــكل إجابــة خاطئــة ،ولهــذا
تراوحــت الدرجــة الكليــة لــكل طالبــة عــى اختبــار
فهــم القواعــد النحويــة مــن صفــر إىل ( )35درجــة.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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نتائج الدراسة
هدفت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال التايل:
هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد املســتوى
( )=0.05αبــن متوســطي درجــات طــاب مقــرر النحــو
يف املجموعتينالتجريبيــة والضابطــة عــى اختبــار
فهــم القواعــد النحويــة ،يعــزى إىل اســتخدام خرائــط

املفاهيامإللكرتونيــة فيتدريــس القواعــد النحويــة؟
ولإلجابــة عــن الســؤال ،متحســاب املتوســطات
الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات أفرادعينــة
الدراســة مــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى
اختبــار فهــم القوا عــد النحو يــة ،ودال لــة قيمــة (ت)
املحســوبة كــا يف الجــدول التــايل رقــم .2

ف
ين
جدول 2الفرق ي ن
للمجموعت� التجريبية والضابطة ي� اختبار فهم القواعد النحوية البعدي
ب� المتوسطات الحسابية

السؤال

السؤال األول
السؤال الثاين
السؤال الثالث
السؤال الرابع
السؤال الخامس

الداللة
القيمة التائية
اإلحصائية
عدد المتوسط االنحراف درجة
المجموعة
عند مستوى
الحسا� المعياري الحرية
الطالبات
بي
املحسوبة الجدولية
0.005

الضابطة

30

1.60

التجريبية

30

التجريبية

30

التجريبية

30

التجريبية

30

التجريبية

30

الضابطة
الضابطة
الضابطة
الضابطة
الضابطة

فهم القواعد
النحوية (املجموع
التجريبية
الكيل)
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30

3.93

30
30
30
30
30

1.28

58

0.62

58

10.87

1.87

4.33

0.61

2.60
8.40
2.37
6.03
2.90
6.67
2.68
7.26

1.45
1.22
0.61
0.49
0.88
0.84
1.27
2.49

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
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7.19

دال

1.70

دال

7.02

دال

3.05
4.86
3.15

1.67

دال
دال
دال

اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ااﻟﺿﺎﺑطﺔ واﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﻓﮭم اﻟﻘواﻋد
اﻟﻧﺣوﯾﺔ اﻟﺑﻌدي
10.87
8.40
6.67

6.03
4.33

3.93

2.60

1.60

اﻟﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ

اﻟﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ

اﻟﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ

اﻟﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ

أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــرق إحصــايئ دال بــن
متوســطيدرجات املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة
عــى االختبــار البعــدي لفهــم القواعــد النحويــة لصالــح
املجموعةالتجريبيــة ،وقــد يعــزى األثــر اإليجــايب يف
تنميــة فهــم القواعــد النحويــة لــدى املجموعــة التجريبيــة
إىل أن الــدروس التــي اســتخدم يف تدريســهابرنامج
خرا ئــط املفاهيامإللكرتونيــة تــم فيهــا فهــم القوا عــد

اﻟﺿﺎﺑطﺔ

مناقشة النتائج

اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ

رســم توضيحي 1الفرق بني املتوســطات الحســابية
للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار فهــم
القواعــد النحويــة البعــدي
وتشــر النتائــج اإلحصائيــة إىل أنــه يوجــد فــرق ذو
داللــة إحصائيــة بــن متوســطي املجموعتــن التجريبيــة
والضابطــة عنــد مســتوى (  )α =0.05ومبقارنــة
املتوســطني الحســابيني للمجموعتيناتضــح أن هــذا
الفــرق لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،مــا يشــر إىل أن
الطالبــات التــي درســت القواعــد النحويــة باســتخدام
خرا ئــط املفاهيــم اإللكرتونيــة كان مســتوى فهمهــن
أعلىمن مجموعة الطالبات التي درست نفس القواعد
دون االســتعانةخرائط املفاهيامإللكرتونيــة.

اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس

اﻟﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ

2.68
اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ

اﻟﺳؤال اﻷول

اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ

2.90

2.37

7.26

ﻓﮭم اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣوﯾﺔ
)اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ(

الرئيســة والفرعيــة ،وا ســتيعابها مــن خــال اعتــاد
خرائــط املفاهيامإللكرتونيــة عــى مبــدأ ربــط األفــكار
الفرعيــة واألمثلــة معأصولهــا الرئيســة بطريقــة متسلســلة
وميــرة ،كــا أن اعتــاد خرائــط املفاهيامإللكرتونيــة
عــى الطريقــة التــي يعملبهــا الدماغأدىــاىل تنشــيط
واســتخدام شــقي الدمــاغ مــا ســهل مــن عمليــة فهــم
القواعــد النحويــة ،وترتيــب املعلومــات بطريقــة تســاعد
الذهــن عــى قــراءة وتذكراملعلومــات بــدال مــن التفكــر
الخطــي التقليــدي ،كــا أن تقــدم طالبــات املجموعــة
التجريبيــة عــى املجموعــة الضابطــة قــد يعــزى إلبــداء
طالبــات املجموعــة التجريبيــة اتجاهــات إيجابيــة نحــو
الطــرق والتقنيــات التدريســية الجديدةالتــي تبعدهــم
عــن امللــل والرتابــة؛ وســاعدت عــى ترسيــع التعلــم
واكتشــاف املعرفــة بصــورة أرسع منخــال رســم مخطــط
يوضــح املفهــوم األســايس واألفــكار الرئيســةوالفرعية،
وقيــام الطالبــات بهــذا النشــاط ذاتيــا ،وكذلكخرائــط
املفاهيامإللكرتونيــة تربــط القواعــد النحويــة برســومات
وألــوان وأشــياء حســية ،وهــذا يعمــل عــى تركيــز املــادة
فيأذهان الطالب ،حيث إن الدماغ يتعلم بشكل أفضل
حــن يتامســتخدام جانبــي الدمــاغ األميــن واأليــر،
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وهــذا مــا تحققــه الخرائطالذهنيــة ،حيــث تجمــع بــن
املعلومــات املكتوبــة والرســومات والرمــوز ،باإلضافــة
إىل ذلــك فــإن اســتخدام خرائــط املفاهيمينســجم مــع
النظريةالبنائية يف املعرفة التي تصور املعرفة كنشاط
يتــم بنــاؤه وتكوينهبواســطة املتعلــم.
التوصيات:
يف ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة؛ ميكــن

تقدميبعــض التوصيــات التاليــة:
•إعداد القواعد النحوية باستخدام خرائط املفاهيم
اإللكرتونية ،وإعداد ورش عمل لتدريب املعلمني
عىل كيفية إعدادها واستخدامها.
•إجراء املزيد من الدراسات والبحوث اإلجرائية التي
تهدف إلىمعرفة أثر خرائط املفاهيامإللكرتونية يف
مقررات أخرى ومواضيع دراسية أخرى.

المصادر والمراجع
•ابن تيمية ،تقيالدينأبوالعباسأحمدبنعبدالحليمبنعبدالسل
امبنعبداللهبنأبيالقا ســمبنمحمدابنتيميةالحرانيالحنبليال
دمشــقي (املتــوىف728 :هــ) .اقتضاءالرصاطاملســتقيمل
مخالفةأصحابالجحيــم .املحقــق :نارصعبدالكرميالعقــل.
الطبعــة الســابعة .الجــزء الثــاين .دارعاملالكتــب ،بــروت،
لبنان1419ه ـ 1999 -م.

•ا لفــروز آ بــا د ي  ،مجد ا لد ينأبوطا هرمحمد بنيعقــوب
( ا ملتــو ىف 8 1 7 :هـ ) ا لقا مو ســا ملحيط  .تحقيــق :
مكتبتحقيقا لرت ا ثفيمؤ سسة ا لر ســا لة  ،إ رش ا ف :
محمدنعياملعرقســويس .الطبعةالثامنة.مؤسسةالرســالةل
ُ
لطباعةوالنرشوالتوز يــع ،بريوت.لبنــان1426 .ه ـ  2005 -م.

•عبدالــرزاق ،الســعيد الســعيد.)2016(.الخرائط الذهنيــة
اإللكرتونيــة التعليميــة .مجلــة التعليــم اإللكــروين .العــدد .9
تــم االســرجاع يف 20ديســمرب  2016مــن https://goo.

•نرص ،ريحابأحمد.)2014(.فاعليةتدريسالعلوموفقاًالسرتات
يجيتيخرائطالتفكريوالخرائطالذهنيةاإللكرتونيةفيتنميةالتحص
يلوبقاءأثرالتعلموبعضعاداتالعقللدىتلميذاتالصفالسادساال
بتدائياملعاقاتســمعيابأبها .مجلةجامعةامللكخالدللعلومــا
لرتبويــة .عــدد  .21يناير.

•عبدالبا ســط ،حســن محمــد احمد.)2013(.الخرا ئــط
الذهنيــة الرقمية:وأنشــطة اســتخدامها يف التعليــم والتعلــم.
مجلــة التعليــم اإللكــروين .العــدد  .12تــم االســرجاع يف
20ديســمرب  2016مــن https://goo.gl/Dk4EEo

gl/MmG1jQ

•العتيبــي ،وضحــى ( .)2016فاعليــة الخرا ئــط الذهنيــة
اإللكرتونيــة غــر الهرميــة يف تنميــة مهــارات التفكــر البــري
يف مــادة العلــوم لــدى طالبــات املرحلــة االبتدائيــة .مجلــة
العلــوم الرتبويــة والنفســية .املجلــد  .17العــدد .2
•العويف ،أسية .)2011( .فاعلية استخدام الخرائط الذهنية
اإللكرتونيــة يف تحصيــل قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة لطالبــات
الصــف الثــاين ثانــوي .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .جامعــة

278

امللــك عبــد العزيــز

•مســعود ،فــوزي ( .)1986ســيبويه جامــع النحــو .املجلــد .1
الطبعــة األوىل .الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب .القاهــرة

• Ausubel, D. (1968). Educational psychology: acognitive view. New York: Rinehart and
Winston.

• Dara, C. (2010). Hand Drawing Vs. Using
Software Mind Mapping. Retrieved February 21,
2013 from.http://www.isoftwarereviews.com/
hand-drawingvs-using-software-mind-mapping/

• Nong, B., Pham, T., & Tran, T. (2009). Integrate
thedigital mindmapping into teaching and learningpsychology. Teacher Training Component
– ICT.Vietnam

لا ميصقلا تايلك تابلاط ىدل ةيوحنلا دعاوقلا مهف يف ةينورتكلإلا ميهافملا طئارخ مادختسا رثأ
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أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة جرش ،األردن.

امللخ�ص:
تعتــر اللغــة العربيــة احــدى أكــر اللغــات انتشــارا ً يف العــامل ،فهــي لغــة القــرآن التــي تتميــز بفصاحتهــا وبالغتهــا
وجزالتها ،وهي واحدة من اللغات الست الرسمية بالعامل ،فاللغة وسيلة التواصل ين الشعوب التي شهدت
تطــورا ً متســارعاً مــن خــال وســائل اإلعــام بكافــة صــوره ولهــذا اســتدعت الحاجــة للناطقــن بغريهــا ،ليبقــوا عــى
اتصــال بالعــامل مــن حولهــم ،ولالطــاع عــى ثقافــات وحضــارات وديانــات الشــعوب األخــرى.
لــذا ال ب ـ ّد مــن تطويــر آليــات تعليــم اللغــة العربيــة بتقنيــات حديثــة تواكــب العــر وتطوراتــه ،مراعيــة عنــارص
العمليــة التعليميــة القامئــة عــى الطالــب واملعلــم واملنهــاج ؛ ولتحقيــق ذلــك ســنحاول الرتكيــز عــى توظيــف
وســائل اإلعــام لخدمــة اللغــة العربيــة والعمــل عــى نرشهــا وتعليمهــا للناطقــن بغريهــا .وســيعتمد البحــث عــى:
•التعريف بوسائل اإلعالم (اإلذاعة ،التلفزيون ،الصحف ،مواقع التواصل االجتامعي).
•اللغة اإلعالمية يف تعريفها وأبرز سامتها.
•أهمية اإلعالم يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
•وهنــاك الكثــر مــن األمــور التــي ســركز عليهــا البحــث مــن خــال الرتكيــز عــى املهــارات اللغويــة وطــرق
تنميتهــا.
•الكلامت املفتاحية :اللغة – اللغة اإلعالمية – آليات التطوير – وسائل التكنولوجيا – الناطقني بغريها.

المقدمة
تع ـ ّد اللغــة العربيــة إحــدى اللغــات العامليــة ،ذات
الحضور الالفت واملتميز عىل املشهد ال ّدويل بكافة
تجلياته ،ويزداد حضور اللغة العربية وانتشارها واإلقبال

عىل تعلّمها عاملياً نتيجة جملة من العوامل والدوافع
والسيا ســية،
املتعــددة واملتنوعــة منهــا :ال ّد ينيــة،
ّ
والســياحية ،واالقتصاديــة ،والثّقافيــة ،...فاللغــة هــي
ّ
الوســيلة األرقــى لالتصــال والحــوار والتّواصــل ،لــذا كان
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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ال ب ـ ّد مــن الرتكيــز عــى وســائل اإلعــام الحديثــة التــي التعريف بوسائل االعالم

تتطــور بتطــور العــر ،وتعمــل عــى نــر الثقا فــات
املحلية واملحافظة عليها ،كام تعمل عىل نرشها عرب
الثقافــات بــن األمــم ،مــا يســاهم يف تبــادل الثقافــات
والخــرات بينهــم.
إن الوســائل اإلعالميــة بعامــة ،والقنــوات الفضائيــة
وشــبكة االنرتنــت خاصــة تســاهم بشــكل كبــر يف نــر
اللغــة العربيــة الفصحــى املبســطة ،للتخلــص مــن
العاميــة التــي ســادت حياتهــم اليوميــة ،فاالهتــام
بالوســائل اإلعالميــة بهــدف نــر اللغــة الفصحــى مــن
أهــم الوســائل التــي تســاهم يف تقديــم ديناميكيــة هــذا
العــر أمــام املجتمــع الــدويل بأســلوب عــريب ،فهــي
بهــذا تحمــل العربيــة عــى مواكبــة جميــع تطــورات العامل
الحــارض ،مــا يعنــي أن هــذه الوســيلة تضمــن وجوديــة
اللغــة العربيــة يف التّواصــل ال ـ ّدويل.
إن اللغــة هــي وعــاء الفكــر وهــي املــرآة التــي تعكــس
حضــارة األمــة وثقافتهــا وهــي أهــم وســيلة مــن وســائل
التواصــل ،1قــال تعــاىل }ومــن آياتــه خلــق الســموات
واألرض واختــاف ألســنتكم وألوانكــم إ ّن يف ذ لــك
آليــاتٌ للعاملــن  {2إذا ً م َّيــز اللــه اإلنســان عــن غــره
باللغــة ،وجعــل اللغــات مختلفــة باختــاف الشــعوب
واألجنــاس ،وهــذا االختــاف مــا هــو إالّ ســنة تقــو ُد إىل
التّبايــن واالختــاف ،إال أن وســائل اإلعــام املتطــورة
يف العــر الحديــث ســاهمت بشــكل كبــر يف خلــق
ُسبل التواصل بني هذه الثقافات واللغات املختلفة،
وأبرزهــا الشــبكة العنكبوتيــة التــي جعلــت العــامل قريــة
صغــرة كــا يقولــون.
هــذا مــا جعــل العلــاء والباحثــن يوظفــون هــذه
الوســائل لنــر اللغــة وهــذا مــا ســركز عليــه ونحــاول
توضيحــه مــن خــال “ تحديــات تعليــم اللغــة العربيــة
لل ّناطقــن بغريهــا وحلّهــا مــن خــال وســائل اإلعــام “
فكيــف للوســائل اإلعالميــة أن تســاهم يف تعليــم اللغــة
العربيــة للناطقــن بغريهــا ؟؟
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برعلا ةغللا سيردت يف ةرثؤملا لماوعلا

اإلعــام يف اللغــة هــو :مصــدر الفعــل الرباعــي (أعلــم)،
والثــايث فيــه (علــم) والعلــم نقيــض الجهــل ،وهــو
الحصــول عــى املعرفــة ،فاإلعــام يف اللغــة هــو التبليغ
ألمــر مــا /AppData / Local / Temp /../..3
هوامــش تحديــات اللغــه .doc .ويف االصطــاح“ :
تزو يــد الجمهــور بأ كــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات
الصحيحــة ،أو الحقا ئــق الواضحــة “  4فهــي تنــر
الحقائــق واملعلومــات بهــدف التقريــر واإلقنــاع .وميكــن
القــول إن اإلعــام مصطلــح يطلــق عــى أي وســيلة أو
تقنيــة أو منظمــة مهمتهــا نقــل املعلومــات ،كــا تهــدف
الرتفيــه والتســلية فهــي الســلطة الرابعــة.
جعل اإلعالم الحياة أسهل بكثري مام يظنه البعض،
إذ هيئة وسائل اإلعالم فرصة الحصول عىل املعلومة،
والتواصل االجتامعي بدون أي معاناة ،فهي عبارة عن
منظومــة متكاملــة تســاعد يف الحصــول عــى البيانــات
واألخبــار مــن األفــراد والجامعــات املحيطــة بنــا ،بهــدف
تقريــب وجهــات النظــر وتحويــل املــكان البعيــد إىل
مــكان قريــب ،5
وعليــه فقــد اتخــذ اإلعــام يف هــذا العــر أشــكاالً
وصورا ً عديدة واكبة التطور العلمي والتّقني ،فتعددت
الوســائل اإلعالميــة لنقــل الرســالة لتصــل إىل املتلقــي،
مــا جعــل اإلعــام يأخــذ حيــزا ً مه ـاً يف حيــاة اإلنســان
بجميع أنواعه املتمثلة ب (الصحافة ،اإلذاعة ،التلفاز،
االنرتنــت ،مواقــع التواصــل االجتامعــي ،)....،وتنقســم
وســائل اإلعالم إىل قســمني:
وســائل اإلعــام املرئيــة [التلفــاز ،االنرتنــت،
الحا ســوب ،بعــض الهوا تــف الذكيــة]
وســائل اإلعــام املســموعة [انتــرت مــع بدايــة
الحياة االجتامعية ،ومكنت الحارضين من تتبع األخبار
عن طريق السامع ،وهي وسيلة قدمية ،ولكنها متداولة
مثــل :الراديــو].

تلعب هذه الوسائل دورا ً مهامً يف عملية التواصل
بــن النــاس ،مــن خــال توظيــف اللغــة التــي تســاهم
بشكل مبارش يف نقل املعلومة ،فيتم تبادل املعارف
واألفــكار والخــرات والثقافــات.
و ٍمــا مييــز هــذه اللغــة التــي توظــف أنهــا لغــة ســهلة
بســيطة مرنــة ال تشــبه اللغــة الفصحــى املوجــودة يف
الــراث القديــم ،بــل هــي لغــة تتناســب مــع املســتوى
الــذي يفهمــه العا ّمــة.
فاللغــة اإلعالميــة لغــة وظيفيــة ،مبنيــة عــى نســق
علمــي اجتامعــي ،وهــذا مــا أكــده عبــد العزيــز رشف
بقولــه“ :إن اللغــة اإلعالميّــة هــي لغــة الحضــارة ...إذ
6
يسعى اإلعالم لإلفادة من مزايا اللغة العربية حضارياً“
وهــذا يحقــق التحــول العظيــم بتضييــق املســافة
بــن لغــة الخطــاب ولغــة الكتابــة ،ويفتــح الطريــق أمــام
اللغــة الفصحــى لتتــرب يف كل مــكان ،ليكــون لهــا
ـن ،واللغــة هــي وســيلة
يف التعبــر اإلعالمــي ســلطان بـ ّ
اإلعــام واملنهــج الــذي تنقــل بــه الرســالة مــن املرســل
إىل املستقبل ،فاللغة اللسانية ،واإلشارات ،والصور،
والســينام ،كلهــا وســائل لنقــل الرســالة .فالكلمــة يف
وســائل اإلعــام لهــا أثــر كبــر إذ تــرك انطبــاع يف ذهــن
املتلقــي ،لــذا فــإن اللغــة وعــاء الفكــر ووظيفتهــا التعبــر
فهــي تخــدم العمليــة التعليميــة للناطقــن بغريهــا ملــا
7
متتلكــه مــن خصائــص ،أبرزهــا:
 - ١الوضوح:
إن جمهــور وســائل اإلعــام جمهــور متنــوع مــن مختلــف
الفئات ،مييلون للحصول عىل املعلومة برسعة ،دون
الحاجــة إىل الرتكيــز عــى املضمــون املقـ ّدم ،لــذا فــإن
وضوح املفردات والكلامت والجمل ومن ث ّم الرتاكيب
التــي تحقــق الهــدف اإلعالمــي.
 - ٢المعارصة:
أي أن تكــون األلفــاظ والرتاكيــب والجمــل املســتخدمة
يف اإلعــام متامشــية مــع روح العــر ،لــذا يعمــدوا

إىل توظيــف الجمــل القصــرة ذات اإليقــاع املنســجم،
والــدالالت املحــددة البعيــدة عــن التعقيــد والغمــوض.
 - ٣الجاذبية:
عنــر التّشــويق والجــذب مــن خــال اختيــار الكلمــة
القــادرة عــى الوصــف بطريقــة ح ّيــة ومســلية ومشــوقة.
 - ٤االختصار:
هــذه الخاصيــة تنســجم مــع العــر الــذي يتصــف بعرص
الرسعــة ،فاملتلقــي غــر قــادر عــى االســتمرار أو متابعــة
الطويلــة ،،فكلــا كان الخــر مختــرا ً كانــت املتابعــة
أكــر ،واللغــة العربيــة متتــاز بأنهــا لغــة اإليجــاز.
 - ٥المرونة واالتساع:
أي قــدرة اللغــة عــى التعبــر عــن مختلــف املوضوعــات
بسالسة ويرس ،فهي لغة متعددة املستويات تستطيع
مخاطبــة أكــر مــن جمهــور يف أكــر مــن موضــوع ،فاللغــة
قــادرة عــى اشــتقاق الكثــر مــن املفــردات التــي تلبــي
الحاجــات املختلفــة ،واللغــة اإلعالميــة تســتخدم كل
يــوم لــذا ال بــد أن تكــون متجــددة ومتســعة قابلــة للتطــور
مبــا يتــاءم مــع حاجــات العــر.
ف
أهمية اإلعالم ي� الحفاظ عىل اللغة العربية وتعليمها
ين
بغ�ها:
للناطق� ي
اللغة هي الركيزة األساسية لوسائل اإلعالم املختلفة،
فهي التي تسمح لإلعالم القيام بوظيفته ،فهي أساس
التعبــر والتواصــل ،فكيــف لإلعــام القيــام بــدوره دون
لغــة ؟
ميكــن القــول إن العالقــة بــن اإلعــام واللغــة عالقــة
وطيــدة قامئــة عــى التكامليــة ،فاإلعــام ال ميكــن لــه أن
ينمــو ويتطــور دون لغــة تصــوغ رســائله وتنقــل أفــكاره،
خاصــة وأن اإلعــام بشــتى أنواعــه يســاهم يف تربيــة
كل بيــت مــن بيــوت املجتمــع،
األجيــال ،فهــو يدخــل ّ
فيأخــذ الــدور األهــم يف التوجيــه والتأثــر.
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أهم هذه اآلثار تتمثل باللغة أوالً ،ألن اللغة تكتسب
بالســاع واملحــاكاة ،فــإذا كانــت لغــة اإلعــام ســليمة
ّ
صحيحة خالية من األخطاء ،فإنها تساهم بتعليم اللغة
تعليـاً ســليامً ،فلغــة اإلعــام لغــة ســهلة مــن شــأنها أن
تتناول جميع القضايا السياسية واالجتامعية والثقافية
والفكريــة ،مــن خــال تبــادل اآلراء بــن فئــات مختلفــة
فتؤثــر تأثــرا ً واضحـاً يف ثقافــة النــاس.
وعليــه فــإن اللغــة هــي األداة التــي ميتلكهــا اإلعالمــي
ويطوعهــا لتتناســب مــع القوالــب اإلعالميــة املختلفــة،
فهي لغة مرنة نابضة بالحياة ،متتلك االتساع للتعبريعن
األفكار بطريقة تتناسب مع مختلف األذواق.
يتضح لنا أن اللغة العربية تتمتع بخصائص تجعلها
تتفــق مــع الغايــة اإلعالميــة ،فهــي متتلــك خصائــص
وظيفيــة باإلضافــة إىل الخصائــص الفنيــة الجامليــة،
وهــذا يخالــف مــا يدعيــه البعــض مــن دعــوى قصــور
اللغــة العربيــة ،بأنهــا التتناســب مــع لغــة اإلعــام ،فبدأوا
يروجــون للعاميــة بدعــوى أنهــا أســهل للتــداول والتفاهــم
واالنتشــار ،وهــذا كالم مــردود عــى أصحابــه ،فاللغــة
العربيــة لغــة متتــاز بالوضــوح واالتســاع واملرونــة والقــدرة
عــى اســتيعاب جميــع األفــكار وايصالهــا بســهولة دون
أي تعقيــد.
فاللغــة العربيــة الفصحــى هــي اللغــة الوحيــدة التــي
يلتقــي عندهــا أهــل العربيــة يف جميــع األقطــار ،فــا بــد
مــن الحــرص عــى االلتــزام بهــا يف تقديــم الربامــج ويف
كتابــة املقــاالت ويف لغــة الحــوار واملخاطبــة للرقــي بهــا
إىل أعــى املســتويات فبهــا نرتقــي وترتقــي الحضــارة
العربيــة االســامية ،فهــي اللغــة األم.
فاســتخدام اللغــة الفصحــى يف وســائل االعــام
املرئية واملسموعة يساعد يف الحفاظ عليها ،ويسهم
يف تقويــم اللســان العــريب ،وتصحيــح األخطــاء الشــائعة
واملتداولــة يف املجتمعــات.
فاالعــام يســاهم يف نــر اللغــة الفصحــى والحــد
من انتشار العامية ،فهو يهيمن عىل كثري من العقول،
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ويســاهم يف تكويــن الــرأي العــام.
فاللغــة كائــن حــي ينمــو ويتطــور باالســتخدام ،مــن
خــال توظيــف مفــردات هــذه اللغــة بطريقــة حداثويــة
جديــدة تتناســب مــع تطــور العقــول ،وتلبــي حاجــات
النــاس مــا يتناســب مــع روح العــر.8 .
فاســتمرار اللغــة يتــأىت مــن عمليــة اإلمنــاء اللغــوي
الــذي يعمــل عــى الرقــي باللغــة مــن جيــل إىل جيــل،
فوســائل اإلعــام تســاهم بتقد يــم ال ّنــاذج اللّغو يــة
والصحيحــة ،البعيــدة عــن املفــردات الهابطــة،
الســليمة
ّ
ّ
واأللفــاظ املبتذلــة ،فتتأصــل بذلــك عنــد املتلقــي
جامليــة اللغــة نطق ـاً وكتاب ـ ًة ورقي ـاً.
فاإلعالم يجعل اللغة ح ّية مرنة بسيطة تتناسب مع
كل الفئات.وهذا يتناسب مع تعريف “ دي سوسري “
للغــة بقولــه هي”:وســيلة لتوصيــل األفــكار واالنفعــاالت
والرغبــات عــن طريــق نظــام مــن الرمــوز التــي يســتخدمها
الفــرد باختياره”9
فأجهزة اإلعالم بجميع أنواعها وأشكالها ،من أخطر
األجهــزة عــى اللغــة العربيــة ،فــإن ركزنــا عليهــا فهــي
كفيلــة بال ّنهــوض باملســتوى اللغــوي املطلــوب ألٍبنــاء
املجتمــع.
فاالختيــار الوا عــي لإلعالميــن الذ يــن ميتلكــون
الســليمة ،يســاهم يف نــر اللغــة،
املقــدرة اللّغويــة ّ
فاإلعالم سالح ذو ح ّدين ،إذا وظف بالشكل الصحيح
يصبــح فعــاالً ومفيــدا ً لنــر اللغــة ،إذ أنــه قــادر عــى
تربيــة امل َلكــة اللّغويــة .وإن وظــف عكــس ذلــك فإنــه
يؤدي بأبناء املجتمع إىل البعد عن الثّقافة والحضارة
والقيــم ،فيصبــح هنــاك فراغ ـاً لغوي ـاً وفكري ـاً وثقافي ـاً.
إٍن اإلعــام مســؤول عــن الربــط بــن الشــعوب ،فهــو
يقــرب بــن املجتمعــات لــذا ميكنــه املســاهمة يف
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،فاالتصــال
باآلخــر الب ـ ّد لــه مــن لغــة ،واإلعــام هــو الوســيط لنقــل
املعــارف والعلــوم واالنجــازات ،كــا أنــه وســيط لنقــل
اللغــة وتعليمهــا عــن طريــق التعليــم الــذايت إذ أصبحــت

هــذه الطريقــة جــزء اليتجــزأ مــن حياتنــا ،لهــا تأثــر واضــح
عــى األفــراد واملجتمعــات.
فاإلعــام «بإمكانياتهــا لحديثــة واملتطــورة يؤثــر
بفاعليــة كبــرة عــى حيــاة املجتمــع؛ ألنــه أصبــح مدرســة
ثانيــة ،يقــدم مــن خاللهــا أفــكار َوقيــا َومعايــر وأمنــاط
ســلوك ،واتجاهــات ومواقــف يف الحيــاة» 10فمــن
خــال اإلعــام نســتطيع الرتكيــز عــى تنميــة املهــارات
اللغويــة لــدى الناطقــن بغريهــا.
يظهردوراالعــام جلي ـاً يف تعليــم اللغــة للناطقــن
بغريهــا مــن خــال الرتكيــز عــى الجانــب التواصــي
للغــة ،فللغــة جانــب وظيفــي ميتــاز بالقــدرة التّواصليــة
التــي تتكــون مــن املبــادئ والقواعــد املســؤولة عــن
توليــد الجمــل الســليمة تركيب ـاً داللي ـاً تداولي ـاً ،بهــدف
انشــاء جمــل تواصليــة .فتعليــم أي لغــة أخــرى ال يقــف
عنــد حــدود تعليــم القواعــد النحويــة ،بــل يتعــداه إىل
تعليــم كيفيــات االســتعامل وفقــا للقواعــد االجتامعيــة
والثقافيــة الخاصــة بتلــك اللغــة ،وهــذا يعنــي الرتكيــز
عــى الوظيفــة التواصليــة للغــة أكــر مــن الرتكيــز عــى
القواعــد النحويــة.
خاصــة وأن تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
ينــدرج يف إطــار تعليــم اللغــات األجنبيــة ،فهــو تعليــم
موجــه للكبــار لغا يــات محــددة ،أي ان املتعلــم لــه
11
حاجــات معينــة يهــدف إليهــا ،منهــا:
أ غايــات دينيــة :تعليــم اللغــة العربيــة بهــدف التّمكــن
من قراءة القرآن الكريم ،وفهم النصوص الرشعية،
والســنة النبويــة.
ب غايــات ثقافية:تعليــم اللغــة العربيــة بهــدف االطالع
عــى الثّقافــة العربيــة والحضــارة االســامية.
ج غايــات علمية:تعليــم اللغــة العربيــة باعتبارهــا أداة
للتواصــل الشــفوي والكتــايب.
د غايــات مهنيــة :تعليــم اللغــة العربيــة باعتبارهــا أداة
للتواصــل يف مجــاالت محــددة مثــل :الســياحة،
الدبلوماســية ،التجــارة ،اإلدارة.

وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال مبارش:
هــل الربامــج و املناهــج املوضوعــه تحقــق هــذه
الغا يــات للمتعلــم؟؟
الب ـ ّد مــن وضــع برامــج مناســبة ،و مناهــج توظــف
التقنيات الحديثة لتحقق الغاية املتوخاه من التعليم،
وخــاف ذلــك يصعــب ال ّنجــاح يف تعليــم اللغــة العربية
للناطقــن بغريهــا.
فالقــدرة التواصليــة هــي غايــة التعليــم وســط محيــط
لغــوي منا ســب لتكثيــف املفــردات اللغو يــة لــدى
املُتَعلم ،ثم العمل عىل التأكيد عىل القواعد النحوية
املرتبطة باللغة ،فتتطور الطاقة اللغوية بطريقة طبيعية
دون الشــعور بالعنــاء.
أي نبــدأ باللغــة مــن خــال األلفــاظ واملفــردات ،ثــم
تــأيت القواعــد البســيطة لتعــزز الفهــم لــدى املتعلــم،
وبذا تصبح القواعد تفسريا ًللظواهر اللغوية ،وليست
عبئـاً عــى اللغــة ،فاختيــار االلفــاظ التــي تنمــي املظاهــر
الثقافيــة و االجتامعيــة لتعزيــز األهــداف التواصليــة.
فاملتعلــم الــذي يرغــب يف قــراءة القــرآن الكريــم
يتطلــب تعليمــه برنامج ـاً خاص ـاً يراعــي هــذه الحاجــة،
فيو ظــف لهــا املعلــم التقنيــات الخا صــة (كمهــارة
االستامع) أي استخدام ( ،)C.Dأو االقراص املدمجة
التــي تســاهم يف الحصــول عــى نتيجــة مرضيــة يف
التعليــم.
وهــذا ينطبــق عــى جميــع الغايــات األخــرى ،فتعليــم
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا يقتــي االنطــاق مــن
تصــور واضــح ،وخطــط مدروســة ،ومناهــج واعيــة دقيقة،
ومعلم واعي ميتلك املهارات والتقنيات التكنولوجية
الحديثــة ،لتحقيــق الغايــات املختلفة.فاللغــة كــا قلنــا
مكتســبة تســتجيب لحاجــات املتعلمــن إذا وضعــت
بالطريقــة املناســبة ،وعليــه فإنــه البــد مــن مراعــاة األمــور
اآلتيــة يف:
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 -1وضع المنهاج:
إن املنهج يجب أن يوضع مبا يحقق للطالب التواصل
مــن خــال اللغــة بشــتى أشــكال االتصــال يف املواقــف
املختلفة.
فالجانــب االتصــايل عندمــا يُعــزز مــن خــال املنهــج
املُتَعلَّــم للغــة العربيــة ،يحقــق الغايــة ،واملناهــج التــي
التركــز عــى لتواصــل تفصــل تعلــم اللغــة وقواعدهــا عــن
الطبيعــة االجتامعيــة التواصليــة فتحــدث صعوبــة لــدى
الطــاب.
لذا يجب أن الينحرص تعليم اللغة العربية باالهتامم
بالجوا نــب النحو يــة والرصفيــة والبالغيــة واإلمالئيــة
فقــط ،بــل ي ٍجــب الرتكيــز عــى تطويــر مهــارات اللغــة
والتــي تنحــر يف (مهــارة القــراءة ،مهــارة الكتابــة ،مهــارة
املحادثــة ،مهــارة االســتامع) مــع الرتكيــز عــى مهــاريت
املحادثــة والكتابــة بوصفهــا وظيفتــن أساســيتني مــن
وظائــف االتصــال.
فللغة العربية وظائف مســتجدة يف عرص العوملة
تتسع لتكون لغة تواصليّة يف كل مجاالت الحياة مثل:
السياسية والثقافية والسياحية والدينية ---------
لــذا فالرتكيــز عــى هــذا الجانــب التواصــي يف
تعليــم اللغــة العربيــة رضوري لتحقيــق هــذه الغايــة،
واليتحقــق ذ لــك إال مــن خــال املنهــج ا لــذي يركــز
عــى مهــارات االتصــال بشــتى ألوانهــا ،عــن طريــق اتبــاع
األســاليب الحديثــة التــي “ تتبنــى تطويــر تعليــم اللغــة
اتصاليـاً ( ،)communicativeمــن خــال إعــادة بنــاء
املنهــج وفــق أســس تعتمــد عــى الوســائل التكنولوجيــة
بهــدف تســهيل عمليــة التعليــم للناطقــن بغريهــا”12
يتــم ذ لــك مــن خــال تدر يــب املعلمــن عــى
اســتخدام هذه الوســائل ،وتوفري الوســائل التكنولوجية
للطلبة يف مراكز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
فاملنهــج هــو مــادة لغويــة تعليميــة ثقافيــة ،يوضــع ل ُيل ّبــي
مهارات االتصال املختلفة من خالل نصوص تعليمية
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برعلا ةغللا سيردت يف ةرثؤملا لماوعلا

محملــة بالقيــم الثقافيــة النابعــة مــن الثقافــة العربيــة
اإلســامية ،لنقلهــا للطلبــة الناطقــن بغريهــا دومنــا
صعوبــة.
فاملنهــج يوضــع بطريقــة تركــز عــى األصــوات العربيــة
ليعــزز مهــارة االســتامع لديهــم مــن خــال توظيــف
مختــرات مراكــز اللغــات لتعويــد آذان الطلبــة عــى
اســتامع األصــوات العربيــة بتشــكيالت صوتيــة مختلفــة،
مبارشة من املدرس أو من آلة التسجيل لرتديدها أكرث
مــن مــرة ،والرتكيــز عــى األمــور اآلتيــة:
•الرتكيــز عــى القضايــا الصوتيــة يكــون مــن خــال ربــط
الصــوت بالكلمــة يف مواقــع مختلفــة أي يف بدايــة
الكلمــة و وســطها ونهايتهــا ،ومــن ثــم ربطهــا بالكتابــة
مــع مراعــاة الرتكيــز عــى حــروف امل ـ ّد و اللّــن و
تطويــره يف النطــق مــن خــال الرتكيــز عــى املقاطــع
الصوتيــة.
•الرتكيــز عــى انتقــاء األلفــاظ والرتاكيــب الســهلة
الشــائعة ،واالبتعــاد عــن األلفــاظ الغريبــة أو النــادرة.
•االســتعانة بالصــور املناســبة ملحتــوى املــادة ،ألن
الصــورة تســاهم يف تقريــب الشــيئ إىل الذهــن.
•التدرج املنطقي ،من الحيس اىل املعنوي ،ومن
السهل إىل الصعب.
•خلــو املنهــاج مــن األخطــاء اللغويــة و اإلمالئيــة و
الثقافيــة والتاريخيــة.
•التنو يــع يف التمرينــات والتدريبــات التــي تتبــع
ا لنصــوص .
•توظيف الوسائل التعليمية املوضحة للغايات
•ا ســتناد املنهــاج إىل أ ســس نفســية ولغو يــة
وا جتام عــي.13 ...
أمــا فيــا يتعلــق بتدريــس املحادثــة فعــى املنهــاج
أن يركــز عــى الوظيفــة التواصليــة بهــدف خلــق حالــة
تواصــل بــن الطلبــة الناطقــن بغريهــا و حاجاتهــم يف
الحيــاة اليوميــة عــن طريــق طــرح أســئلة واإلجابــة عنهــا،
وإعطــاء تعليــات وإرشــادات مــن خــال املناقشــة

والحــوار ،أي نقــل األفــكار بطريقــة إبداعيــة غــر مبــارشة.
فــدور ا ملــدرس يف املحاد ثــة يتمثــل يف كونــه
املوجــه للحــوار فهــو املراقــب ،والضابــط ،واملصحــح
لألخطــاء ،يســمح لــكل طالــب بأخذالوقــت املناســب
يف الحديــث دون مقاطعتــة ،وإن وقــع الطالــب يف
الخطــأ يصــوب لــه يف نهايــة الحــوار .وال ب ـ ّد مــن دمــج
الطلبــة الناطقــن بغريهــا مــع املجتمــع املحــي بهــدف
مامرســة اللغــة ،وتطويــر األداء الشــفوي لهــم .14
فمهام اختلفت أهداف الناطقني بغريها ،الب ّد من
توظيــف طرائــق لغويــة جديــدة تلبــي حاجاتهــم يف ظــل
التقدم التقني الذي نشهده يف جميع مجاالت الحياة.
فاملناهــج وطرائــق التدريــس ال بـ ّد لهــا مــن االعتــاد
عــى الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة ،التــي تســاهم يف
إخراج نواتج تعليمية جيدة جدا ً ،ألن الطرق التدريسية
الحديثــة لهــا دور ف ّعــال يف تعليــم اللغــة بشــكل أســهل
مــن الطــرق التقليديــة القدميــة ،وهــذا مــا أثبتتــه بعــض
طــرق التدريــس ،لــذا ال ب ـ ّد اإلفــادة مــن جميــع الطــرق
التكنولوجية الحديثة للحصول عىل الفائدة التواصلية.
مــن هــذه الطــرق عمــل برامــج الكرتونيــة تســاهم يف
عمليــة التعليــم الــذايت ،أي تعليــم الناطقــن بغريهــا
إ ّمــا عــن بعــد ،أو مــن خــارج مراكــز اللغــات الخاصــة بهــم،
حيــث تتيــح للناطقــن بغريهــا إتقــان اللغــة ،والتــدرج
بهــا مــن املســتوى األول إىل أن يصبــح مامرس ـاً جيــدا
15
لهــا عــن طريــق:
•التوظيف الفاعل للتقنيات اإللكرتونية التي تساعد
املتعلم عىل التعليم خارج مراكز اللغة.
•الرتكيــز عــى املثــرات الســمعية والبرصيــة ،مــن
خــال توظيــف الوســائل التكنولوجيــة ،مــع مراعــاة
عنــر التشــويق.
•عرض املفردات وربطها بالصور ال ّدالة عليها.
•خلق نوع من التوازن بني مهارات اللغة [االستامع،
املحادثة ،القراءة ،الكتابة].

•التنــوع يف التدريبــات والشــمولية بحيــث تركــز عــى
تنميــة جميــع املهــارات.
وسائل اإلعالم ودورها ف ي� تعليم المهارات اللغوية:
املهــارات اللغويــة هــي «أداء لغــوي صــويت أو غــر
بالسعــة و ال ّدقــة و الكفــاءة والفهــم مــع
صــويت يتميــز ّ
مراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة»  16علامً
بــأن املهــارات األساســية يف كل لغــة هــي :االســتامع و
املحادثــة و القــراءة و الكتابــة .التــي تتحقــق مــن خــال
توظيــف مســتويات اللغــة.
و العمليــة اإلعالميــة ماهــي إلّ نقــل للغــة ،مــن هنــا
يظهــر دور اإلعــام املهــم يف تنميــة املهــارات اللغويــة،
من خالل الرتكيز عىل اللغة املنطوقة .فوسائل اإلعالم
مبختلــف أنواعهــا تســاهم يف نقــل اللغــة العربيــة و
تثبيتهــا مــن خــال ســاع املتلقــن لهــا.
فالناطقــن بغريهــا يســتمعون اىل االعــام ،فتعــزز
لديهم الرتاكيب اللغوية عن طريق االستامع املستمر،
بالتــايل يتكــون لديهــم مخــزون لغــوي هــذا مــن جانب ،و
مــن جانــب آخــر فــإن املتابــع لإلعــام مــن غــر الناطقــن
ينمــي بدايــة مهــارة االســتامع التــي تتيــح لــه فرصــة التعلــم
و االكتساب من خالل الرتكيز عىل املستوى الصويت.
واملعــروف أن اللغــة العربيــة (لغــة الضــاد) متتلــك
حروف يصعب نطقها لدى ال ّدارسني بغريها (كالحاء،
والخــاء ،والعــن ،والضاد.)....
فســاع هــذه األصــوات بشــكل متكــرر و بطريقــة
صحيحــة ،تســمح للمتعلــم مبحاولــة نطقهــا بالشــكل
الصحيــح قــدر اإلمــكان .17
وباالنتقــال اىل املســتوى ا لــريف ،فإ نــه مــن
املعــروف أن اللغــة العربيــة لغــة اشــتقاقية قابلــة لتوالــد
األلفــاظ ،وهــي بهــذه الصفــة تختلــف عــن اللغــات
األخــرى ،وهــذا مــا يشــكل مشــكلة للناطقــن بغريهــا،
فيــأىت دور اإلعــام يف ترســيخ هــذه الرتاكيــب الرصفيــة
عــن طر يــق تكــرار هــذه االشــتقاقات عــى مســامع
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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الناطقــن بغريهــا ،فهــي مبثابــة انغــاس لغــوي داخــل
بيئــة ال تتكلــم ّإل العربيــة.
فالرتاكيــب واألمنــاط و األدوات التــي تســتخدم يف
وسائل االعالم تصل إىل اآلخر ،بطريقة أسهل و أوضح
مــن الرتاكيــب القدميــة ،التــي يصعــب فهمهــا ،فاللغــة
االعالميــة لغــة ســهلة قامئــة عــى توظيــف الفصحــى
املبســطة التــي تتناســب مــع تطــور العــر بعيــدة عــن
التعقيــد و الغمــوض .إذ تركــز عــى الــدالالت الظاهــرة
البعيــدة عــن االنزياحــات اللغويــة ،فتخلــق ألفاظـاً تــاءم
الحضــارة الحديثــة ،مــن خــال ربــط األلفــاظ بالصــور و
بالصــوت ،فهــي مؤثــرات تجــذب متعلــم اللغــة.

الخاتمة
نخلص بأن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يجابه
تحديات كبرية يف ظل العوملة ،وال ميكن مجابهة هذه
التحديــات ّإل بتغيــر طرائــق تعليــم اللغــة العربيــة مبــا
يحفــظ لهــا طبيعتهــا وخصوصيتهــا الدينيــة.
فهــي لغــة القــرآن الكريــم ،التــي تعه ـ ّد اللــه تعــاىل
بحفظهــا بقولــه “ إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنّــا لــه لحافظــون “
فاللغة العربية مرتبطة بالثقافة اإلسالمية ارتباطاً وثيقاً،

لــذا يجــب علينــا أن نطــور طرائــق تعليمهــا للحفــاظ عــى
وجودهــا جنب ـاً إىل جنــب مــع اللغــات العامليــة ،كلغ ـ ٍة
تحمــل مواصفــات الســيادة ،فهــي لغــة ح ّيــة متجــددة
ومتجذرة ،بحاجة اىل جهود أبنائها الجادين للرقي بها.
وعليــه ال ب ـ ّد مــن تفعيــل دور اإلعــام بشــتى أنواعــه
ووسائله التكنولوجية الحديثة ،لرتغب اآلخر بتعليمها،
فاإلعــام هــو الواجهــة األوىل لنــا عنــد اآلخــر.
لذا نقدم بعض االقرتاحات للرقي بها:
1)1توظيــف اللغــة الفصحــى املبســطة والبعيــدة
عــن العاميــة مــن خــال وســائل االعــام املرئيــة
واملســموعة.
2)2االهتــام بنقــل الجا نــب الفكــري والحضــاري
والثقــايف لألمــة العربيــة واإلســامية.
3)3االهتامم باالعالميني ألنهم الوجه الحضاري لألمة
وللغتها.
4)4تنظيــم برامــج تكنولوجيّــة تعليميــة للغــة العربيــة
بهــدف نرشهــا عــر الوســائل اإلعالميــة املرئيــة
واملســموعة.
5)5االهتــام بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
بطــرق ســهلة مبســطة عــر وســائل اإلعــام املختلفــة.

الهوامش
1)1انظر :خرما ،نايف و حجاج ،عيل ،اللّغات األجنبية تعليمها
وتعلّمهــا( ،الكويت:املجلــس الوطنــي االعــى للثقا فــة
والفنــون8819 ،م) ص.7
2)2سورة الروم ،اآلية.22

3)3ابــن منظــور ،أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن مكرمــة،
معجــم لســان العــرب ،ط( 1بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب1988 ،م) ج ،9مــادة علــم.
4)4ســفر ،محمــود محمــد ،اإلعــام موقــف ،ط( ،2الســعودية:
مطبعــة تهامــة1982 ،م) ص.21
5)5انظــر :رشف ،عبــد العزيــز ،اإلعــام اإلســامي وتكنولوجيــا
االتّصال(،القاهــرة:دار قبــاء1998 ،م).
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برعلا ةغللا سيردت يف ةرثؤملا لماوعلا

6)6رشف ،عبــد العزيــز ،االعــام ولغــة الحضــارة( ،القاهــرة :دار
املعــارف1977،م)
7)7رشيــف ،ســامي واميــن منصــور ،اللغــة اإلعالميــة املفاهيــم
– األســس – التطبيقــات( ،جامعــة القا هــرة2004:م)
ص-35ص.39
8)8عبــد الحليــم ،حــي الديــن و أبــو العينــن ،حســن محمــد،
العربيــة يف اإلعــام األصــول والقواعــد واألخطــاء الشــائعة،
(مطبوعــات دار الشــعب للصحافــة والطباعــة والنــر،
1988م) ،ص.52
9)9دي سوســر ،فردينانــد ،علــم اللغــة العــام ،ترجمــة :عزيــز،
يوئيــل يوســف ،مراجعــة النــص العــريب املطلبــي ،مالــك

يوسف( ،بغداد :سلسلة كتب تصدر عن دار آفاق العربية
األعظمية1985 ،م) ،ص.38

1010ســعد الديــن ،محمــد منــر ،دراســات يف الرتبيــة اإلعالميــة،
ط( ،1لبنــان ،بــروت ،مكتبــة العرصيــة للطباعــة والنــر،
1995م) ،ص.219

1111البوشــيخي ،عز الدين ،نحو اســتثامر اللســانيات يف تعليم
اللغــة العربيــة( ،الربــاط :مكنــاس ،سلســلة النــدوات ،كليــة
اآلداب والعلوم اإلنســانية1999 ،م) ،عدد .14
1212انظــر :الرقــب ،محمــد حمــدان ،إعــداد مناهــج تعليــم اللغــة
العربية للناطقني بغريها وإخراجها ،شــبكة األلوكة  /مكتبة
املقروءة www. Alukah.net
1313انظــر :الرقــب ،محمــد حمــدان ،إعــداد مناهــج تعليــم اللغــة

العربية للناطقني بغريها وإخراجها ،شــبكة األلوكة  /مكتبة
املقروءة www.alukah.net

1414انظــر :القاســمي ،عــي محمــد ،اتجاهــات حديثــة يف تعليــم
العربية للناطقني بغريها (السعودية:الرياض 1979 ،م).
1515انظــر :القاســمي ،عــي محمــد ،اتجاهــات حديثــة يف تعليــم
العربية للناطقني بغريها (السعودية:الرياض 1979 ،م).
1616عليــان ،أحمــد فــؤاد ،املهــارات اللغويــة ماهيتهــا وطرائــق
تنميتهــا ،ط ( 3الريــاض :دار املســلم) ،ص.5
1717انظــر :حيمــورة ،فاطمــة و جعــان ،الشــيامء ،وســائل
اإلعــام ودورهــا يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا،
ط(،1أعــال املؤمتــر الــدويل األول لتعليــم العربيــة ،مركــز
اللغــات الجامعــة األردنيــة ،ج2014 ،2م).

المصادر والمراجع
•القرآن الكريم.

•ابــن منظــور ،أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد يب مكــرم،
معجم لسان العرب ،ط ،1بريوت:دار إحياء الرتاث العريب،
1988م.

•البوشــيخي ،عــز الديــن ،نحــو اســتثامر اللســانيات يف تعليــم
اللغــة العربيــة( ،الربــاط :مكنــاس ،سلســلة النــدوات ،كليــة
اآلداب والعلــوم اإلنســانية1999 ،م) ،عــدد .14

•ســعد الديــن ،محمــد منــر ،دراســات يف الرتبيــة اإلعالميــة،
ط( ،1لبنــان ،بــروت ،مكتبــة العرصيــة للطباعــة والنــر،
1995م).
•ســفر ،محمــود محمــد ،اإلعــام موقــف ،ط( ،2الســعودية:
مطبعــة تهامــة1982 ،م).
•رشف ،عبــد العزيــز ،لغــة الحضــارة وتحديــات املســتقبل،
ط(1القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب1999 ،م)عبد
العزيــز رشف :لغــة الحضــارة وتحديــات املســتقبل ،القاهــرة،
الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب1999 ،م.

•حيمورة ،فاطمة و جعالن ،الشــيامء ،وســائل اإلعالم ودورها
يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،ط(،1أعــال
املؤمتر الدويل األول لتعليم العربية ،مركز اللغات الجامعة
األردنيــة ،ج2014 ،2م).

•رشيــف ،ســامي واميــن منصــور ،اللغــة اإلعالميــة املفاهيــم –
األســس – التطبيقــات( ،جامعــة القاهــرة2004:م).

•دي سوســر ،فردينانــد ،علــم اللغــة العــام ،ترجمــة :عزيــز،
يوئيــل يوســف ،مراجعــة النــص العــريب املطلبــي ،مالــك
يوســف( ،بغداد :سلســلة كتب تصدر عن دار آفاق العربية
األعظميــة1985 ،م).

•عليــان ،أحمــد فــؤاد ،املهــارات اللغويــة ماهيتهــا وطرائــق
تنميتهــا ،ط  ،3الريــاض :دار املســلم.

•خرمــا ،نايــف و حجــاج ،عــي ،اللّغــات األجنبيــة تعليمهــا
وتعلّمهــا( ،الكويت:سلســلة عــامل املعرفــة1988 ،م).

•الرقــب ،محمــد حمــدان ،إعــداد مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقني بغريها وإخراجها ،شبكة األلوكة  /مكتبة املقروءة
www. Alukah.net

•عبــد الحليــم ،حــي الديــن و أبــو العينــن ،حســن محمــد،
العربيــة يف اإلعــام األصــول والقواعــد واألخطــاء الشــائعة،
(مطبو عــات دار الشــعب للصحا فــة والطبا عــة والنــر،
1988م).

•القاسمي ،عيل محمد ،اتجاهات حديثة يف تعليم العربية
للناطقني بغريها (السعودية:الرياض 1979 ،م).

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة

فرباير ٢٠١٨
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امللخ�ص
يأخــذ هــذا النــوع مــن الدراســات أهميتــه يف مجــال ألكتابــه التاريخيــة التــي تنصــب يف مجــال دراســة منهــج
املؤلــف يف مــوارده التــي اعتمــد عليهــا التــي ميكــن اتخاذهــا منــوذج لتدريــس اللغــة العربيــة يف كل أساســياتها
كونهــا نابعــة مــن الــراث األصيــل الــذي يضــع الخطــوط العامــة لتفعيــل هــذه املواضيــع وإدخالهــا ضمــن برنامــج
تدريــس اللغــة العربيــة وصياغــة األســس العامــة ملناهجهــا ودمجهــا مــع األســس النظريــة الحديثــة يف البنــاء
املنهجــي لهــذه املــادة ،وهــذا النــوع مــن الدراســات ميثــل خالصــة االمتــزاج الفكــري بــن املنهــج واملــوارد التــي
الميكن ألي باحث أن يعرث عليها بني نصوص كتابه بصورة واضحة لذا يســتلزم هذا النوع من البحث ،دراســة
دقيقــه ووافيــه خــال البحــث بــن النصــوص وموازنتهــا والطــرق التــي بحثــت فيهــا ،وتــأيت صعوبــة البحــث يف
هــذه املواضيــع يف كيفيــة التعامــل مــع تلــك النصــوص وأصولهــا وموقــف الجهشــياري مــن كل هــذا واألســاس
الــذي ميكــن اتخــاذه منوذجــا لتدريــس اللغــة العربيــة ويدخــل ضمــن منهــج تدريســها .وقــد تــم تقســيم البحــث
إىل مبحثــن هــا:
املبحث األول:الجهشياري السرية واملكانة
املبحث الثاين:االتجاهات املنهجية لتدريس اللغة العربية يف كتاب الوزراء والكتاب.
اذ ســار الجهشــياري يف كتابــه (الــوزراء والكتاب)عــى منهــج اتســم نوعــا مــا بالشــمولية واملوســوعية يف إيــراد
رواياتــه التــي حصــل عليهــا وشــكلت جــزاء هامــا مــن مــوارده منهــا ،االقتبــاس املبــارش ،وذكــر االســم بالطــرق التــي
ورد فيها ،وإسناد الرواية مشريا إىل األلفاظ الدالة عىل اقتباس مروياته من الشيوخ ،والصيغ التي استعملها
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يف مطابقــة رواياتــه مــع الروايــات األخــرى التــي حصــل عليهــا مــن املصــادر األخــرى ،كــا أشــار اىل الخطــوط التــي
كانــت تشــكل جــزء مــن مــوارده بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ،وكذلــك اقتباســاته التــي كانــت مــن كتــب الشــعراء
واألدبــاء ،وألفــاظ الســاع والروايــة ،واملشــافهة واأللفــاظ العامــة ،وال تخلــو كل هــذه الدراســة مــن تدخــات
الجهشــياري يف تصحيح بعض الروايات إذ كان اليعتمد املصدر أو املورد من غري أن يكون متأكدا من صحة
املعلومــات التــي يعتمدهــا أو تصلــه عــن طريــق املصــادر.
فكان لهذه الدراسة أهميتها يف دراسة منهج املوارد التي اعتمدها الجهشياري يف كتابه التي كانت متنوعة
ومتعــددة االانــه كان يشــوبها نــوع مــن الغمــوض فــراه يف بعــض األحيــان يعتمــد يف مــوارده عــى نفــس النهــج
الــذي ســار عليــه مــن ســبقه مــن املؤرخــن.

الس�ة
المبحث األول :الجهشياري
ي
والمكانة العلمية
 - ١اسمه ونسبه
أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــدوس الجهشــياري ،1مــؤرخ
وأديب عراقي ،2واحد الكتاب اإلخباريني املرتسلني،3
نشــأ يف الكوفــة ،4ونســبته إىل جهشــيار كــون والــده
كان خادمــا عنــد أيب الحســن عــى بــن جهشــيار ،5وقــد
أغفلــت اغلــب املصــادر التــي تناولــت ســرته ســنة
والدته ،وأشــاد به أكرث من مؤرخ منهم ابن عســاكر قائال
﴿...من أهل املعرفة ،﴾...وا شار ابن تغري بردي إىل
مشــاركته يف كثــر مــن العلــوم ﴿...كان رجــا فاضــا،
وكاتبــا مرتســا ،شــارك يف كثــر مــن العلــوم والفنــون،
كــا إلــف كثــر مــن الكتــب والتصانيــف منهــا كتــاب
الــوزراء والكتــاب﴾.7

 - ٣مؤلفاته
صنــف الحهشــياري عــددا مــن املؤلفــات التــي جعلــت
منــه مؤلفــا يشــار لــه بالبنــان ،وقــد وصفــت مؤلفاتــه بنهــا
ذات طبيعــة خاصــة حملــت بصــات ثقافيــه عالجــت
موضوعات عده ومتنوعة منها :كتاب الوزراء والكتاب
﴿موضــوع البحــث﴾ ،11الــذي يــأيت فيــه عــى النظــم
االداريــه والحســابية وعــى الــوزراء والعلــاء منــذ بدايــة
اإلســام وحتــى زمانــه ،12وجمــع فيــه بــن التاريــخ والســرة
وأصبــح يعــرف بتاريــخ ألشــخاص الــذي يعــد أكــر مالمئــة
لتواريــخ الــوزراء  ،13وكتــاب ميــزان الشــعر واالشــتامل
عــى أنــواع العــروض ،14وكتــاب أســار العــرب والــروم
والعجــم.15
 - ٤وفاته
تويف الجهشياري يف بغداد سنة 331هـ.16

ن
 - ٢وظائفه
الثا� :االتجاهات المنهجية
المبحث
ي
ف
شغل الجهشياري وظائف عده منها :خلف والده يف لتدريس اللغة العربية ي� كتاب الوزراء
حجابــة الوزيــر عــي بــن عيــى يف خالفــة املقتــدر باللــه والكتاب
سنة 301هـ ،8وتوىل الحجابة للوزير حامد بن العباس
وصاحبــه الوزيــر ابــن مقلــة ،9وتقلــد إمــارة الحــج العراقــي
سنة 317هـ.10

ســار الجهشــياري يف كتابــه ﴿الــوزراء والكتــاب﴾ عــى
منهــج اتســم نو عــا مــا بالشــمولية واملوســوعية يف
اســتعامل أنــواع مــن الصيــغ املنهجيــة يف إيــراد رواياتــه
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والتعامل معها من خالل نصوص كتابه وشكلت جزءا
مهام من منهجه يف موارد كتابه ،فكانت عىل التايل:
 - ١طرق اقتباس الروايات أو النصوص
اعتمــد الجهشــياري يف كتابــه عــى طــرق عــده القتبــاس
روايته أو نصوصه بشكل مبارش معتمدا فيها عىل إيراد
اســم املؤلــف وكتابــه عنــد اعتــاده عــى مصــدره يف
صياغة روايته ويســمى هذا النوع من االتجاه املنهجي
باالقتبــاس املبــارش ،فــراه تــارة يذكــر اســم املؤلــف
واملصــدر كامــا ،نحــو قولــه ﴿وذكــر الحــارث بــن أيب
أســامة يف كتابــه املعــروف بكتــاب الخلفــاء يف إخبــار
املنصــور ،17﴾...أو بصيغــة أخــرى فيذكــر االســم كامــا
إال انه يذكر اسم الكتاب بشكل مخترص ،كقوله ﴿وقد
ذكر الحارث بن أيب أسامة يف كتاب أخبار الخلفاء...
﴾ ،18أو يذكــر اســم املؤلــف مختــرا إال انــه يذكــر اســم
الكتــاب كامــا ،كقولــه ﴿وذكــر الجاحــظ يف “كتــاب
البيــان والتبــن” ،19﴾...وقولــه ﴿ماحــكاه محمــد بــن
داود بــن الجــراح يف كتابــه املســمى الــوزراء عــن محمــد
بــن إبراهيــم.20﴾...
 - ٢اإلشارة إىل اسم المؤلف فقط
ويف بعــض األحيــان يتخــذ منهجــا مغايــرا للمنهــج أعــاه
يف ذكر اسم املؤلف ومورده ،فيشري إىل اسم املؤلف
غــر كامــل فقــط دون كتابــة مســتعمال يف ذلــك ألفاظــا
وعبــارات دالــه عــى منهجــه هــذا ،نحــو قولــه ﴿فقــال
سفيان ،21﴾...و ﴿قال أبو أيوب ،22﴾...و ﴿قال محمد
بن يزداد ،23﴾...و ﴿قال أبو الحسن أملدائني ،24﴾...و
﴿ذكر أبو املفضل العمري ،35﴾...و ﴿ذكر ابن دأب...
﴾ ،26و ﴿وحيك يحيى بن خاقان قال ،27﴾...و ﴿وحيك
مثامــه ،28﴾...و ﴿ذكــر أبــو الفضــل بــن عبــد الحميــد...
﴾ ،29و ﴿وذكــر مخلــد بــن ابــك قــال ،30﴾...و ﴿قــال
الجاحــظ ،31﴾...و ﴿ذكــر إســحاق املوصــي.32﴾...
وعــى نفــس منهجــه هــذا نجــده يذكــر اســم املؤلــف
كامــا دون مــورده نحــو قولــه ﴿وذكــر عبــد األعــى بــن
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عبــد اللــه بــن محمــد بــن صنــوان الجمحــي ،33﴾...و
﴿قــال إســحاق بــن إبراهيــم املوصــي ،34﴾...و ﴿ذكــر
أبــو الفضــل بــن عبــد الحميــد ،35﴾...و ﴿قــال الفضــل
بــن محمــد بــن منصــور بــن زيــاد.36﴾...
 - ٣تسلسل روايته باإلسناد
ويف بعــض األحيــان نجــده يحيــد عــن منهجــه الســابق
يف إ يــراد مــوارده فيذكــر روايتــه منقولــة باإلســناد أي
بالتسلســل مــن شــخص ألخــر مــن اجــل الوصــول إىل
املصــدر األصــي لتلــك الروايــة ،نحــو قولــه ﴿فقــال أبــو
العبــاس أليب الجهــم ،37﴾...و ﴿وقولــه ﴿ومــا يحــى
أيضا...ماذكــر أبــو القيناء...قــال ،38﴾...و ﴿وذكــر ابــو
سهل الرازي القايض عن منصور بن أيب مزاحم ،قال...
﴾ ،39و ﴿حــي عــن عــارة بــن حمــزة.40﴾...أو يســند
روايتــه مــن أكــر مــن شــخص يدفعــه يف ذلــك منهجــه
الدقيــق يف التعامــل مــع النصــوص التــي يســتعملها،
نحــو قولــه ﴿قــال محمــد بــن عبــد اللــه النوفيل.قال:قــال
يل أيب ؟ قــال يل يعقــوب ،41﴾...و ﴿ذكــر إســحاق بــن
إبراهيــم بــن املهــدي قال:قــال يل إبراهيــم بــن املهــدي
وفيــه يقــول أبــو نــواس ،42﴾...أو يف بعــض األحيــان يذكــر
اإلســناد بصيغــة اإلخبــار ،نحــو قولــه ﴿قــال إســحاق بــن
ســعد القطربيل:اخربنــا عمــر بــن فــرج﴾.43
 - ٤ألفاظ السماع والحديث
استعمل الجهشياري يف كتابه بعض األلفاظ والتعابري
الدالة عىل انه اقتبس من الشيوخ مستعمال يف ذلك
ألفاظــا وعبــارات دالــه عــى ذلــك مــن اجــل تأكيــد روايتــه
التــي تعــزز مــن قيمــة مصــدره ،فمنهــا ماذكــره ثالثــة رواة
إلســناد روايتــه ،نحــو قولــه ﴿قــال أبــو العبــاس ثعلــب
حدثنــي محمــد بــن ســام الجمحــي حدثنــا خــاد بــن
يزيــد قــال ،44﴾...أو يســند روايتــه مــن شــخصني ،نحــو
قولــه ﴿حدثنــي عبــد الواحــد بــن محمــد قــال حدثنــي
أبــو القينــا ،قــال ،45﴾...أو حدثنــا نحــو قولــه ﴿حدثنــا
محمــد بــن يحيــى املــروزي ،قال:حدثنــا أبــو عثامن عمرو
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بــن بحــر ،قــال ،46)...أو ينقــل عــن شــخص واحــد ،كــا
يقــول ﴿قــال ابــن أيب ســعيد الــوراق حدثنــي محمــد بــن
إسامعيل الجعفري ،47﴾...و ﴿قال الجاحظ:وحدثني
مثامــه قــال.48﴾...
ويف ضــوء منهجــه هــذا نجــده ينقــل يف إســناده مــن
املحدثــن مــن شــخص واحــد ،نحــو قولــه ﴿وذكــر خالــد
بــن يزيــد بــن وهــب بــن جريــر إن أبــاه حدثــه ،49﴾...و
﴿قــال عبــد الــه بــن ياســن ،حدثنــي أيب ،قــال ،50﴾...و
﴿وحيك عب الفضل بن الربيع انه قال ،51﴾...و ﴿قال
الفضــل بــن مــروان حدثنــي مــرور الليــث قــال ،52﴾...و
﴿حــى عــن الفضــل بــن الربيــع انــه قــال ،53﴾...أو يكــون
إســناده لروايته اثنان ،نحو قوله ﴿وذكر احمد بن خالد،
قال:حدثني غزوان بن إسامعيل ،54﴾...و ﴿قال موىس
بــن نصــر الوصيف:حدثنــي أيب قــال ،55﴾...و ﴿ذكــر
محمــد بــن العبــاس اليزيــد بــن أيب أخــي الينبعــي حدثــه
قــال ،56﴾...و ﴿قــال أبــو العبــاس بــن الفرات:حدثنــا
هــارون بــن مســلم قــال ،57﴾...أو ينقــل روايتــه مــن ثالثــة
أو أكــر ،نحــو قولــه ﴿حدثنــي عبــد الواحــد بــن محمــد،
قال حدثني ميمون بن هارون قال ،حدثني إسحاق بن
إبراهيم املوصيل ،عن أبيه ،قال ،58﴾...و ﴿حدثني أبو
الفــرج محمــد بــن جعفــر بــن حفــص ،قــال حدثنــي أيب،
قــال حدثنــي بختشــيوع بــن جربيــل ،قال:حدثنــي أيب...
﴾ ،59و ﴿قــال ســليامن بــن أيب شــيخ ،حدثنــي يحيــى بــن
املغــرة عــن إســاعيل بــن أيب بكــر بــن عيــاش ،قــال...
﴾ ،60و ﴿قال عبد الله بن عبد الله عن طاهر ،فحدثني
محمد بن منصور بن زياد قال:حدثني أيب ،قال،61﴾...
و ﴿حدث الحسن بن سهل ،قال:حدثني:عبد الله بن
بــر فرايــة الفضــل ،وكان يخصــه ويؤنســه.62﴾..
 - ٥موازنة الروايات
ونــراه يف كتابــه ﴿الــوزراء والكتــاب﴾ موازنــة مــاورده مــن
روايات مع الروايات األخرى مستعمال يف ذلك ألفاظا
وعبــارات دالــه عــى منهجــه هــذا ،نحــو قولــه ﴿وقال:إنــا

كــا قــال الكميــت بــن زيــد ،63﴾...و ﴿كــا قــال خفــاف
بــن نديــه الســلمي ،64﴾...او يشــبه مــاورده مــن روايــات
مــع غريهــا ،نحــو قولــه ﴿وهــذا يشء يشــبه حكايــة غيــان
بــن خرســه الصبــي ،65﴾...أو يفضــل راو عــى أخــر مــن
اجل ألدقه يف عمله هذا ،نحو قوله ﴿ومن حسن كالم
أيب عبيــد اللــه مــارواه عمــرو بــن بحــر الجاحــظ.66﴾...
 - ٦الخطوط
تشــكل الخطــوط جــزء مهــا مــن مــوارده يف لــذا كان
لهــا دور مهــم يف الصياغــة املنهجيــة إليــراد مــوارده
والتعامــل معهــا بصــوره أو بأخــرى ،فقــد أشــار إليهــا
بشــكل مبــارش مــن غــر أن يذكــر اســم صاحــب الخــط،
نحــو قولــه ﴿هــذا خــط كاتبــي ،67﴾...أو ﴿يوقــع خطــه...
﴾ ،68ومــرة أخــرى نــراه يعــود إىل منهجــه العــام الــذي
اختطــه لكتابــه هــذا ذاكــرا اســم صاحــب الخــط ،نحــو
قولــه ﴿ووجــدت بخــط أيب عــي احمــد بــن إســاعيل بــن
نطاحــه ،69﴾...وكذلــك يــروي بالســند املتواصــل يف
مثــل هــذا االتجــاه املنهجــي ،نحــو قولــه ﴿ووجــدت بخط
ميمــون بــن هارون:حدثنــي إســحاق بــن إبراهيــم ،قــال
حدثنــي الفضــل بــن الربيــع ،قــال.70﴾...
ونــراه لســبب أو ألخــر يســتعمل بشــكل غــر مبــارش
ودون االشــاره إىل كونه ﴿خط﴾ألفاظا داله عىل ذلك،
نحــو قولــه ﴿فلــا قــال أبــو جعفــر ماقــال ،كتــب بــه أبــو
الخطيب إىل سفيان ،71﴾...و ﴿ ...وكتب إليه.72﴾...
 - ٧الشعراء واألدباء
اقتبس الجهشياري بعض معلوماته من كتب الشعراء
واألدبــاء واســتعمل ألجــل ذلــك بعــض التعابــر واأللفاظ
ألدالــه عــى ذلــك التــي أظهــرت لنــا منهجــه يف هــذا
االتجــاه ،فــراه تــارة يذكــر اســم الشــاعر ،نحــو قولــه ﴿
وقــد انشــد أبــو دالمــه أبياتــه التــي يقــول فيهــا ،73﴾...أو
عندمــا ينقــل مــن شــاعر يقــول ﴿وحــي عــن األصمعــي
قــال ،74﴾...و ﴿وفيــه يقــول أبــو نــؤاس﴾.75
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أو يتجــه إىل األســلوب العــام الــذي اليقتــر عــى
شــاعر واحــد ،نحــو قولــه ﴿فقــال بعــض الشــعراء أبياتــا
منهــا ،76﴾...و ﴿فقــال بعــض الشــعراء ،77﴾...و ﴿
ومدح بعض الشعراء ،78﴾...او يكرس مورده لشخص
معــن ،نحــو قولــه ﴿وفيــه يقــول بعــض الشــعراء،79﴾...
وكذلــك يذكــر الشــخص الــذي قــال عنــه الشــاعر ،نحــو
قولــه ﴿ويف الفضــل يقــول التميمــي الشــاعر ،وهــو عبــد
اللــه بــن أيــوب.80﴾...
 - ٨ألفاظ السماع والرواية
اســتعمل الجهشــياري يف كتابــه ﴿الــوزراء والكتــاب﴾
ألفــاظ الســاع للروايــات التــي وصلتــه وتعامــل معهــا
كمــوارد لكتابــه وذكرهــا بشــكل أو بآخــر حســب ألصيغــه
التــي وردتــه زمنهــا ،نحــو قولــه بالنقــل ﴿قــال عبــد اللــه
بــن الربيع:ســمعت مجاهــدا الشــاعر يقــول ،81﴾...أو
يذكــر ســاع صاحــب املــورد الــذي اعتمــد عليــه وهــذا
عمــا منــه يف إ يــراد روايتــه بشــكل دقيــق ،نحــو قولــه
﴿وذكــر يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي انــه ســمع يحيــى
بــن خالــد ،وذكــر الفيــض بــن أيب صالــح ،فقــال،82﴾...
و ﴿...وذكــر أبــو العــاء املــذاري انــه ســمع الفضــل بــن
ســهل يقــول ،83﴾...أو عكــس ذلــك يقــول ﴿واســمع
ســفيان ،84 ﴾...و ﴿قــال عبيــد اللــه بــن الحســن بــن
ســهل ســمعت أيب يقــول ،85﴾...وغريهــا مــن األلفــاظ
ألدالــه عــى ذلــك ،نحــو قولــه ﴿وســمعته يقــول لــه...
﴾ ،86و ﴿وقال ســمعته يقول ،87﴾...و ﴿وتحدث﴾،88
و ﴿روى﴾ ،89و ﴿يــروي ،90﴾...ويــروي “اليــوم”.91﴾...
 -11ألفاظ المشافهة والسماع
ويف نقل موارده استعمل الجهشياري يف كتابه ألفاظا
شــفهية ســواء كان الشــخص الذي اخذ منه معروف أو
غــر ذلــك ،فــإذا كان معــروف ،نحــو قولــه ﴿...فقــال لــه
داود بــن عــي ،92﴾...و ﴿...فقــال لــه ابــن املقفــع...
﴾ ،93و ﴿ففــي ذلــك يقــول ســلم الخــارس ،94﴾...و ﴿
ومــن قــول عبــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن يعقــوب،95﴾...
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و ﴿ويف يحيــى يقــول مــروان بــن أيب حفصــة،96﴾...
و(0فلامرايتــه قلــت ،97﴾...و ﴿فحــي انــه قــال لــه...
﴾ ،98وغريها من األلفاظ ألداله عىل ذلك ،نذكر منها
عــى ســبيل املثــال ال الحرص:وقــال ،99وكان يقــول،100
وقلت ،101فقال يل ،102فقال ،103فقالوا ،وقال له،105
ويقــول ،106وقــال اآلخــر ،107وقــال فيــه أيضــا ،108فقــال
111
واحــد منهــم  ،109فلــا رايتــه ،110وحــي
 -12ألفاظ عامه
وهنــاك بعــض األلفــاظ ألعا مــه التــي ا ســتعملها
الجهشياري يف كتابه ﴿الوزراء والكتاب﴾ ،وهي ألفاظ
غــر معرفــه بشــخص مــا ودون أن يــرح باســم املصــدر
حرصــا منــه عــى إيــراد روايتــه بشــكل مضبــوط أو دقيــق
الســيام انه ســاريف منهجه هذا عىل أســاس الدقة يف
إيــراد تلــك املــوارد ،نحــو قولــه ﴿فقــال قــوم ،112﴾...و
﴿قالــت ألعامــه ،113﴾...و ﴿فقال:ســأرضب لكــم مثــا
تقولــه ألعامــه ...يف ذلــك يقــول بعــض زواره ،114﴾...و
﴿فقــال ملــن معــه.115﴾...
 -13منهجه النقدي لبعض الروايات
من االتجاهات النقدية التي كان الجهشــياري يســلكها
اتجــاه بعــض النصــوص أو الروايــات التــي كان يتعامــل
معهــا كان اليعتمــد عــى املصــدر أو املــورد مــن غــران
يكــون متأكــدا مــن صحــة املعلومــات التــي يعتمدهــا أو
تصلــه عــن طريــق ذلــك املصــدر ،واســتعمل يف ذلــك
صيغــا وألفاظــا دالــه عــى ذلــك منهــا ،نحــو قولــه ﴿
توهمــه مــن العــرب ،116﴾...و ﴿وهــم﴾  ،117ويف بعــض
األحيــان نــراه يتدخــل يف تصحيــح مــاورده مــن معلومــات
ومتجنبــا ماهــو غــر صحيــح ،نحــو قولــه ﴿...مــا حدثنــي
عبــد الواحــد ابــن محمــد الخصيبــي قال:حدثنــي عبــد
اللــه بــن محمــد بــن احمــد بــن املدبــر ،قــال ،118﴾...أو
تأكيــد املعلومــات التــي تــرده ،نحــو قولــه ﴿وذكــرت لهذا
الحديــث فأحــى ،119﴾...أو عكــس ذلــك يذكــر الروايــة

يرايشهجلل )باتكلاو ءارزولا( باتك /ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةيجهنملا تاهاجتالاالا تاهاجتالا

مــن غــر تصحيــح لكنــه يعتمــد إىل االشــاره بأنــه يشــك ألخالصه

يف صحــة روايتهــا مســتعمال مــن اللفــظ مايــدل عــى
الشــك ،نحــو قولــه ﴿وكان ســبب رضب املأمــون عــب
د اللــه بــن مالــك ،عــى مــا حــكاه فــرج ألســامي،
قال،120 ﴾...اواليشــك يف أي يشء،نحــو قولــه ﴿
وقــد حــي مثــل هــذا ا لــكالم عــن محمــد بــن عــى
بــن عبــد اللــه بــن عبــاس يف أل مروان:حــد عــى بــن
عيىس ،قــال.121 ﴾...
ويف ضــوء ذلــك نــراه يتدخــل يف تصحيــح اســم
صاحــب الروايــة تأكيــدا منــه يف إ يــراد مــوارده بشــكل
صحيــح ودقيــق يدفعــه إىل ذلــك منهجه،نحــو قولــه
﴿وقــال أبــو األســد التميمي،وا ســمه نبا تــه مــن بنــي
جمعــان ،122﴾...و ﴿قــال أبــو النجــم احــد الدعــاة...
﴾ ،123و ﴿ذكــر عيــى بــن يــزد ا نــروذ،وكان ا حــد
كتابه،قــال،124﴾...و ﴿قــال جعفــر بــن احمــد النهــرواين
الكاتــب ،125﴾...وكذلــك يعمــد إىل اإلشــارة إىل نــوع
املصــدر الــذي اســتقى منــه بصــورة غــر مبــارشة ،نحــو
قولــه ﴿ويف جعفــر يقــول مســلم بــن الوليــد يف قصيــده
طويلــة ،126﴾...و ﴿ويف جعفــر يقــول أشــجع الســلمي
ميدحــه.127 ﴾...

ومام تقدم نستخلص إن هذه الدراسة أخذت أهميتها
يف مجــال دراســة منهــج املــوارد مــن خــال الصياغــة
املنهجيــة لبعــض الروايــات مســتعمال بعــض األلفــاظ
والعبــارات ألدالــه عــى ذلك،فقــد اعتمــد الجهشــياري
يف كتابــه ﴿ا لــوزراء والكتاب﴾عــى مــوارد متعــددة
ومتنوعة االانها كان يشوبها نوع من الغموض فرناه يف
بعض األحيان يعتمد يف إيراد تلك املوارد عىل نفس
النهــج الــذي ســار عليــه مــن ســبقه مــن املؤرخــن ومــرات
يشذ عن ذلك النهج إذ يعتمد عىل االقتباس املبارش
للنصــوص أو يتنــوع يف منهجــه يف ذكــر اســم املؤلــف
وصاحبــه ويحــاول أن يتعامــل مــع الروايــة عــى أســاس
التنويــع يف اســتنادها وأكــد لنــا انــه تعامــل مــع الروايــات
التــي اقتبســها مــن شــيوخه مســتعمال ألفــاظ املحدثــن
يف ذلك،وكجزء من جهده الشخيص يحاول أن يطابق
الروايــات مــن خــال نقــده لتلــك الروايــات غايتــه يف
ذلــك جعلهــا صحيحــة ودقيقــه ،أمــا ألفــاظ املشــافه
فقــد تعامــل معهــا بشــكل دقيــق ســواء كان الشــخص
معروفــا أو غــر ذلــك.
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املعــارف1966 ،م)98 ،83/1 ،؛ ابــن األثري:عــز الديــن أيب
الحســن عــي بــن أيب الكــرم محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد
الواحــد الشــيباين(ت630هـ)،الكامل يف التاريخ،تحقيــق
خليــل مأمــون شــيحا(،بريوت،دار املعرفــة).294/6 ،
2)2عنــي بنــره الدكتــور ها نــس فــون فر يــك مصــورا
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بالفوتو غــراف عــن نســخه محفو ظــة يف دار الكتــب
الوطنيــة ولــه مقدمــه باللغــة االملانيــه (1345-1936هــ)
نورقــه .315رسكيس:يوســف آليان،معجــم املطبوعــات
العربيــة واملعربة(،القاهرة،رسكيس1346،هــ1928/م
)،صص ـ 719-718؛وحققــه مصطفــى الســقا وإبراهيــم
االبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلبي1938(،م)،وجمع ميخائيــل
عــواد القطــع املقتبســة عنه،وذ لــك يف مجلــة املجمــع
العلمــي العــريب بدمشــق 8م-332،435-318/1943
،442الجهشــياري،نصوص ضائعــة مــن كتــاب ا لــوزراء
والكتاب،جمعهــا وعلــق عليهــا ميخائيــل عواد(،بــروت،دار
الكتاب اللبناين1964،م)،وجمع سورديل قطعا أخرى من
مخطوطتني ،ســزكني:م.ن،مج .533 /1

3)3موسوعة العلامء املسلمني.75/2 ،

4)4جب  :ها ملتو ن  ،د ر ا ســا ت يف حضــا ر ة
للماليني1974،م)،صــ.162
العلــم
اإلســام،ط(2بريوت،دار
5)5املسعودي:م.ن،ص298؛

6)6صـ1469؛كحاله:م .ن.275/10
7)7ابن النديم:م.ن.141/2،

8)8ألصفدي:م.ن،صـ205؛ابــن األثــر:م .ن294/ 6؛ابــن تغــري
بردي:م،ن279/3،؛موســوعة العلــاء املســلمني.75/2،
9)9الجهشــياري:الوزراء والكتاب،ط،1تحقيق مصطفى الســقا
وإبراهيم االبياري وعبد الحفيظ شلبي(،القاهرة،مصطفى
ألبايب الحلبي1357،هـ 1938/م)،ص ـ.136
1010م.ن،ص.241
1111م.ن.240 ،
1212م.ن.249 ،
1313م.ن.105 ،
1414م.ن.111 ،
1515م.ن.134 ،

1616م،ن.141 ،
1717م.ن.159 ،
1818م.ن.172 ،
1919م.ن.183 ،
2020م.ن.314 ،
2121م.ن.233 ،
2222م.ن.266 ،

يرايشهجلل )باتكلاو ءارزولا( باتك /ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةيجهنملا تاهاجتالاالا تاهاجتالا

2323م.ن.210 ،

5757م.ن.148 ،

2525م.ن.144 ،

5959م.ن.101 ،

2424م.ن.212 ،
2626م.ن.175،

5858م.ن.156 ،
6060م.ن.104 ،

2727م.ن.233 ،

6161م.ن.191 ،

2929م.ن.93 ،

6363م.ن.105 ،

2828م.ن.268 ،

6262م.ن.297 ،

3030م.ن.121 ،

6464م.ن.110 ،

3232م.ن.147 ،

6666م.ن.237 ،

3131م.ن.144 ،
3333م.ن.159 ،
3434م.ن.212 ،
3535م.ن.216 ،
3636م.ن.102 ،
3737م.ن.118 ،
3838م.ن.239 ،
3939م.ن.141 ،
4040م.ن.150 ،
4141م.ن.158 ،
4242م.ن.197 ،
4343م.ن.233 ،
4444م.ن.242 ،
4545م.ن.251 ،
4646م.ن.245 ،
4747م.ن.353 ،
4848م.ن.255،

6565م.ن.96،

6767م.ن.215 ،
6868م.ن.
6969م.ن.
7070م.ن.
7171م.ن.
7272م.ن.

7373م.ن.146 ،
7474م.ن.164 ،
7575م.ن.232 ،
7676م.ن.194 ،
7777م.ن.291،

7878م.ن.126 ،
7979م.ن.

8080م.ن.144 ،
8181م.ن.126 ،
8282م.ن.194 ،

4949م.ن.320 ،270 ،263 ،256 ،

8383م.ن.236 ،

5151م.ن.257 ،

8585م.ن.133 ،104 ،

5050م.ن.225 ،
5252م.ن.273 ،
5353م.ن.318 ،
5454م.ن.

5555م.ن.89 ،

5656م.ن.142 ،

8484م.ن.91 ،90 ،

8686م.ن.267 ،155 ،
8787م.ن.159 ،157 ،
8888م.ن.179 ،
8989م.ن.188 ،
9090م.ن.120 ،
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9191م.ن.91 ،

10106م.ن.150 ،

9393م.ن.92 ،

10108م.ن.89 ،

9595م.ن.

11110م.ن.199 ،

10107م.ن.59 ،

9292م.ن.

10109م.ن.120 ،

9494م.ن.

11111م.ن.228،

9696م.ن.96 ،

9797م.ن.105 ،

11112م.ن.315 ،

9999م.ن.236 ،

11114م.ن.164 ،

11113م.ن.232 ،

9898م.ن.155 ،
10100م.ن.169 ،149 ،36 ،

11115م.ن.198 ،

10102م.ن.92 ،

11117م.ن.139 ،

11116م.ن.260 ،

10101م.ن.172 ،

11118م.ن.209 ،

10103م.ن.139 ،

11119م.ن.215 ،

10104م.ن.92 ،
10105م.ن.97 ،

المصادر والمراجع
ابن األثري:عز الدين أيب الحسن عيل بن أيب الكرم محمد بن عبد
الكريم بن عبد الواحد الشيباين(ت630هـ).
 )1الكامــل يف التاريــخ ،تحقيــق خليــل مأمــون شــيحا( ،بــروت،
دار املعرفــة).
ا بــن تغــري بــردي :جــال الد يــن أبــو املحا ســن يوســف
(ت 874هــ).

 )5تاريــخ مدينــة دمشــق الكبــر ،تحقيــق صــاح الديــن املنجــد،
(دمشــق ،املجمــع العلمــي العــريب1951 ،م).
ابن النديم:أبو الفرج محمد بن إسحاق(ت378هـ).

 )6الفهرست ،تحقيق رضا تجدد( ،طهران1350 ،هـ1671/م).
البغدادي:إسامعيل باشا محمد الباباين (ت1339هـ).

 )7هد يــة العارفني-أ ســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن،
(ا ســتانبول ،وكا لــة املعــارف1955 ،م).

 )2النجــوم الزا هــرة يف ملــوك مــر والقا هــرة( ،القا هــرة،
1348هــ1929 /م).

التنوخي:أبو عيل محسن بن عيل(ت384هـ).

 )3وفيــات األعيــان وإنبــاء أبنــاء الزمــان ،تحقيــق محمــد محــي
الديــن عبــد الحميــد( ،القاهــرة ،الســعادة1367 ،هــ).

جب:هاملتون.

 )4بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب ،تحقيــق د.ســهيل زكار،
ط (1بــروت ،دار الفكــر1988 ،م).

الجهشياري:أبو عبد الله محمد بن عبدوس(ت331هـ).

ابن خلكان:شمس الدين احمد بن محمد(ت681هـ).

ابن العديم؛كامل الدين عمر بن احمد بن أيب جراده.

ا بــن عســاكر:أبو القا ســم عــى بــن الحســن هبــة اللــه
(ت 571هــ).
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 )8نشوار املحارضة وإخبار املذاكرة أو جامع التواريخ ،تحقيق
عبــود الشــانجي( ،بــروت ،دار صــادر1973 ،م).
 )9دراســات يف حضــارة اإلســام ،ط(2بــروت ،دار العلــم
للماليــن1974 ،م).
 )10الــوزراء والكتــاب ،ط ،1تحقيــق مصطفــى الســقا وإبراهيــم
االبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلبي( ،القاهــرة ،مصطفــى ألبــايب
الحلبــي1357 ،ه ـ 1938/م).

يرايشهجلل )باتكلاو ءارزولا( باتك /ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةيجهنملا تاهاجتالاالا تاهاجتالا

 )11نصــوص ضائعــة مــن كتــاب الــوزراء والكتــاب ،جمعهــا وعلــق
عليهــا ميخائيــل عــواد ( ،بــروت ،دار الكتــاب اللبنــاين،
1964م).
حاجي خليفة:مصطفى بن عبد الله الكاتب(ت1067هـ).

 )12كشف الظنون عن اسأمي الكتب والفنون( ،بريوت).

الذهبي:شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان بــن
قامياز(ت748هــ).

 )13ســر أعالم النبالء ،تحقيق شــعيب االرناؤوط ومحمد نعيم
العرقســويس( ،بــروت ،مؤسســة الرســالة1412 ،هــ).
رسكيس:يوسف آليان.

ألصفدي:خليل بن أيبك (ت764هـ).

 )17الــوايف بالوفيــات ،تحقيــق محمــد بــن الحســن( ،دمشــق،
1953م).
الصويل :أبو بكر محمد بن يحيى(ت335هـ).

 )18أدب الكا تــب ،عنــي بتصحيحــه محمــد بهجــة األثــري،
(القا هــرة ،الســلفية1431 ،هــ)،
 )19أخبار الرايض بالله واملقتفي بالله أو تاريخ ألدوله العباسية
مــن ســنة (322اىل 337هــ)يف كتــاب األوراق ،عنــي بنــره
هيــورث( ،القاهــرة ،الصــاوي1935 ،م).
الطربي:أبو جعفر محمد بن جرير(ت310هـ).

 )14معجــم املطبوعــات العربيــة واملعربــة( ،القاهــرة ،رسكيــس،
1346هــ1928/م).

 )20تاريــخ الرســل وامللــوك ،تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
(القاهــرة ،دار املعــارف1966 ،م).

 )15تاريــخ الــراث العــريب ،ترجمــة د.محمــود فهمــي حجــازي
وفهمــي أبــو الفضــل( ،القاهــرة ،الهيئــة املرصيــة ألعامــه
للكتــاب1977 ،م).

 )21معجم املؤلفني( ،بريوت ،دار الرتاث العريب).

سزكني :فؤاد.

الصابئ:أبو الحسن الهالل بن املحسن (ت448هـ).

 )16الوزراء أو تحفة األمراء يف تاريخ الوزراء ،تحقيق عبد الستار
احمد فراج( ،القاهرة1958 ،م).

كحاله :عمر رضا.

 )22موســوعة العلــوم االســاميه والعلــاء املســلمني ،تحقيــق
بــول غوليونجــي وآخريــن( ،القاهــرة ،روز اليوســف).
ياقوت الحموي:شهاب الدين أيب عبد الله (ت627هـ).

 )23معجم البلدان( ،بريوت ،دار).

كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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العوامل امل�ؤثرة على تدري�س اللغة العربية
د.يخلف رفيقة
بوعل – الشلف – الجزائر
جامعة حسيبة بن
ي

د.حرايرية عتيقة

ض
محا�ة قسم – ا– بقسم علم االجتماع ،جامعة الجزائر-02الجزائر
أستاذة

امللخ�ص
إن اللغــة العربيــة تــرز أهميتهــا بتاريخهــا العريــق أوال ،و مــا تحملــه مــن مضامــن و محتويــات و أهــداف التــي
بدورها تساهم يف البناء اللغوي و الفكري و اللساين للفرد من ناحية أخرى ،و اللغة العربية أصبحت إحدى
الوسائل املهمة يف تحقيق وظائف املدرسة املتعددة ،و تنقسم اللغة العربية إىل عدة فروع منها القراءة و
الخــط و اإلمــاء و التعبــر و القواعــد ،فتدريــس اللغــة العربيــة يركــز عــى عــدة نقــاط منهــا املحتــوى و األهــداف و
تحديد الوضعية التعليمية التعلمية للامدة ،و الوسائل التعليمية ،و من اجل الوصول إىل تدريس فعال يف
هــذه املــادة – اللغــة العربيــة -يجــب أن نقــف عــى أســس تدريســها و مــا مــدى تطابقهــا مــع الجانــب التطبيقــي،
باإلضافــة إىل ذلــك يجــب معرفــة ماهــي الصعوبــات التــي تقــف يف تدريــس مــادة اللغــة العربيــة ،و عليــه نحــاول
مــن خــال هــذه الدراســة معرفــة العوامــل املؤثــرة عــى تدريــس اللغــة العربيــة .و الخطــة تكــون كاميــي:
•أهمية تدريس اللغة العربية.
•العوامل املؤثرة عىل تدريس اللغة العربية.
•مناقشة عامة.

المقدمة
تعــد اللغــة العربيــة إحــدى الوســائل املهمــة يف تحقيــق
التواصل االجتامعي و الحفاظ عىل الرتاث الثقايف ،و
اللغة العربية أداة هامة الكتساب املعارف و املهارات
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برعلا ةغللا سيردت ىلع ةرثؤملا لماوعلا

الشــفوية و الكتابيــة ،و هــي لغــة ا ملــواد الدرا ســية
األخرى ،و تأخذ الجانب الرسمي يف املناهج الرتبوية
و التعليميــة ،و التلميــذ ال يســتطيع االنتقــال مــن صــف
إىل أخر دون إتقان يف املواد األساسية و هي االستامع

و الحديــث القــراءة و الكتابــة ،و لألهميــة القصــوى يف
تعليــم و تدريــس اللغــة العربيــة عــى منظــرو املناهــج
الرتبويــة أن يلتفتــوا إىل تعليــم اللغــة العربيــة بوصفهــا
قاعــدة أساســية تؤثــر يف مســار تعليــم الفــروع املناهــج
األخرى و تتأثر بها ،لذا و ليك نصل إىل فعالية تدريس
اللغــة العربيــة يجــب علينــا البحــث عــن العوامل املؤثرة
عــى تدريــس اللغــة العربيــة و هــذا مــا نريــد دراســته يف
املداخلة.
 – 1تحديد المفاهيم الدراسة
مفهوم اللغة:
اللغة قدرة ذهنية تتكون من مجموع املعارف اللغوية
مبا فيها املعاين واملفردات واألصوات والقواعد التي
تنظمها جميعا.
مفهوم اللغة العربية:
هــي لغــة القــران الكريــم و وســيلة للتعبــر و التحــاور
و تعتــر مقــوم مــن مقومــات األمــة العربيــة و الوســيلة
املثــى لحفــظ الــراث الثقــايف العــريب.
 – 2أهمية اللغة العربية:
لقــد كانــت اللغــة العربيــة والعقيــدة اإلســامية هــا
اللــذان شــكال عقــل العــامل وفكــرة وذوقــه ملــدة ال تقــل
عــن  1200ســنة هجريــة ،و كان العــامل يشــعر بــه إىل
دخلــت اإلســام يتعامــل مــع هــذه اللغــة فأبــدع فيهــا
مــا شــاء ،أن يبــدع يف كل مناحــي املعرفــة اإلنســانية.
يل نعرض الطرق ف ي� تدريس قواعد اللغة العربية:
و فيما ي
ا – الطرق القديمة ف ي� تدريس قواعد اللغة العربية:
 -1الطريقة االستقرائية:
تســتند الطريقة االســتقرائية إىل أســاس فلســفي مؤداه
إىل االســتقراء هــو أســلوب الــذي يســلكه العقــل يف
تتبــع مســار املعرفــة و مدارجهــا ليصــل بــه إىل املعرفــة
يف صورتهــا ،و هــدف هــذه الطريقــة هــو الكشــف عــن

القواعد و الحقائق و استخدام االستقصاء يف تتبعها
و الوصــول إليهــا ،و خطواتهــا هــي :التمهيــد ،العــرض،
الربــط أو التداعــي أو املوازنــة أو املقارنــة ،التعميــم-
االســتنتاج القاعــدة ،التطبيــق.
-2الطريقة القياسية:
تقوم فلسفتها عىل انتقال الفكر من الحكم من الحكم
عــى الــكيل إىل الحكــم عــى الجــزيئ ،أو الجزيئــات
داخلــه تحــت هــذا الــكيل و يصــل املعلــم اللغــة العربيــة
إىل الطريقــة القياســية عنــد التطبيــق هــذا النــوع مــن
االســتدالل يف التعليــم ،و خطواتــه :التمهيــد ،عــرض
القاعــدة ،التطبيــق ،تفصيــل القاعــدة.
-3طريقة النص:
تعتمــد هــذه الطريقــة عــى تدريــس القواعــد يف ظــال
نصوص اللغة و مأثور القول بتوفري اكرب قدر ممكن من
الطبيعة يف السياق الذي تعرض فيه الرتاكيب املراد
فحصهــا و فهــم قواعدهــا ،و خطواتهــا :متهيــد ،كتابــة
النــص ،تحليــل نــص ،القاعــدة أو التعميــم ،التطبيــق.
ب-الطرق الحديثة ف ي� تدريس قواعد اللغة العربية:
-1طريقة تحليل الجملة:
تعتمد التحليل عىل وفق فلسفة املعنى يف تدريس
النحــو ،ومــن خطــوات ا لــدرس :األهــداف العا مــة،
األهــداف الخا صــة ،خطــوات ا لــدرس- ،التمهيــد،
العــرض و التحليــل ،القاعــدة.
-2الطريقة التكاملية:
إن مؤ يــدي األســلوب التكا مــي يجــدون يف النــص
وحــدة متكاملــة يــدرب مــن خاللــه عــى القــراءة و التعبري
و اإلمــاء و القواعــد و غــر ذلــك و يف ذلــك إدراك
للحقائــق يف االنتقــال مــن الــكل إىل الجــزء و املعالجــة
التكامليــة تبعــث النشــاط و الحيويــة لــدى الطلبــة و
توطــد العالقــة بــن فنــون اللغــة املختلفــة.
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التمثيل:
-3األسلوب
ي

يعتمــد أســلوب الــدور التمثيــي عــى لعــب األدوار
املســتقاة مــن الحيــاة العامــة بصــورة عفويــة أو قصديــة
ويوضــح املوضــوع النحــوي مــن خــال لعــب األدوار مــن
جهــة ،و اختبــار فهــم التالميــذ للقاعــدة النحويــة ممــن
جهــة أخــرى.

-4تدريس القواعد من خالل القراءة:
يعــد تدريــس القواعــد بأســلوب توظيــف املطالعــة امــرأ
مهــا الن اللغــة يف أساســها وحــدة واحــدة ،و هــذا
الرتابــط يشــعر التلميــذ عــى أن ذلــك كل هــو اللغــة
فالربــط بــن فــروع اللغــة العربيــة ينمــي ذوق املتعلــم و
يكســبه امليــل إىل اللغــة العربيــة.
-5تدريس القواعد بالخطوط البيانية:
إن اعتــاد عــى حــواس التلميــذ يف طريقــة التدريــس
با ســتخدام وســائل تعليميــة يســاعد عــى تثبيــت
املعلومــات يف ذهــن التلميــذ باالشــراك الســمع و
البــر يف إدراك املعلومــة ،فاالعتــاد عــى الصــور
الحســية يرســخ املعلومــات و القواعــد يف األذهــان.
-6تدريس القواعد بأسلوب المواقف:
إن أســلوب املواقــف التعليميــة يتطلــب مــن املعلــم
اختيــار املوا قــف التــي تنا ســب ميــول التالميــذ و
حاجاتهــم و اهتامماتهــم و هــذه املواقــف يجــب أال
تكــون بعيــدة عــن إدراك التالميــذ.
-7تدريس القواعد بأسلوب إعراب أمثلة العرض:
إن اإلعــراب ظاهــرة متثــل قمــة التصــور اللغــوي عنــد
اإلنســان ،و إن أحــكام اإلعــراب ظاهــرة متثــل قمــة التطــور
اللغــوي عنــد اإلنســان ،و إن أحــكام اإلعــراب تكونــت
بالتدريــج تبعــا للرقــي الحضــاري و االجتامعــي لألمــم.
-8تدريس القواعد بأسلوب تجزئة القاعدة النحوية:
تدريس القواعد يكون بالقياســية أيضا و لكن ال تعطي
تدريــس القواعــد القاعــدة دفعــة واحــدة ،و إمنــا تعطــي
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عــى شــكل جرعــات أو أجــزاء لتيســر إدراكهــا مــن
الطــاب ،الن بعــض القواعــد تكــون مطولــة و إعطائهــا
دفعــة واحــدة يربــك الطالــب.
و إذا عدنــا إىل أهميــة اللغــة العربيــة «فقــد بذلــت
جهــودا للحفــاظ عــى اللغــة العربيــة و جعلهــا وحــدة
مصانــة مــن كل تخريــب أو إفســاد و قــد بــذل العلــاء
و األدبــاء و الشــعراء و فقهــاء اللغــة و املتدينــون جهــودا
جبــارة لصيانتهــا و الحفــاظ عليهــا ،فقــد خلقــوا علــوم
الرصف و النحو و الداللة و فقه اللغة املقارن و الكتابة
و القراءات و أصول املعجم و أصول االشتقاق و ذلك
مــن اجــل حاميــة اللغــة و تنقيتهــا».
و «عنــد النظــر يف تاريــخ العربيــة نجــد أن هنــاك
لغــة أدبيــة متمثلــة يف النصــوص األدب الجاهــي،
و بخاصــة الشــعر ،و هــذه اللغــة بلغــت او مجدهــا و
عظمتهــا يف النــص القــرآين الحكيــم ،كــا أن هنــاك
يف الوقــت نفســه لهجــات متباينــة للقبائــل العربيــة
عــى اختالفاتهــا ،و قــد أطلــق علــاء العربيــة اســم
اللغــات عــى مــا يفهمــه املحدثــون باســم اللهجــات
حيــث تعنــي اللهجــة مجموعــة مــن الخصائــص اللغويــة
املشرتكة يف بيئة ما ،و قد غلبت النظرة الدونية عىل
علامء اللغة املتعصبني للفصحى عند إشارتهم لهذه
اللهجــات ألنهــم راو يف هــذه اللهجــات انحطاطــا عــن
اللغــة الفصحــى ،أو رمبــا ألنهــم راو يف هــذه اللهجــات
خطــرا عــى الفصحــى و بخاصــة عنــد شــيوعها هــذا مــع
انــه مــن املســتحيل عــى أي مجتمــع يــري بنــر يف
مســاحة مرتاميــة األطــراف هــي التــي جعلــت علــاء
العربية يرصفون جل اهتاممهم للغة الفصحى وحدها
يف األغلــب.
ف
ن
الجرجا�
و ي� ذكر أهمية اللغة العربية يقول عبد القاهر
ي
«إن عنــر الجــدة يف التصو يــر االســتعاري ،ينقلــه
النســيج اللغــوي و يكشــف عــن كنهــه و ماهيتــه ألنــه
يولــد طاقــات هائلــة يف اللغــة ليبتــز عطاءهــا و يخلــق

عالقات جديدة بني مفرداتها و تراكيبها مل تكن معروفة
أو مألوفــة مــن قبــل ،و هكــذا فــان الجــدة هــي أن ينســج
الشاعر عىل غري مثال ،الن معاناته الخاصة تحتاج إىل
عملية خلق تتناسب مع طبيعة تجربته التي تنفرد بها،
فالصــورة االســتيعارية املبدعــة تخلــق أبعــادا إنســانية و
فنيــة جديــدة تغــر الواقــع.
و الشكل التال ي ن
الداخل
يب� التكوين
ي
ي
لمنظومة اللغة العربية:
املنظومات
الخارجية
املتعددة
و املرتبطة
مبنظومة اللغة
العربية

منظومتي املقام
والسياق للغة العربية
منظومة الداللة للغة العربية
منظومة النحو للغة العربية
منظومة الرصف للغة العربية

منظومة صوتيات
اللغة العربية

منظومة الكتابة
العربية

منظومة املعجم للغة العربية

ومن خصائص اللغة العربية والتطبيق ت
ال�بوي لها:
اللغــة العربيــة كفــرع مــن فصيلــة اللغــات الســامية
اتســمت بســات اللغــة العامليــة فهــي دميقراطيــة
وا ســعة االنتشــار
ولقد جمعت اللغة العربية إىل جانب الخصائص
العامــة اللغــة بعــض الخصائــص التــي متيزهــا مــن غريهــا
مــن اللغــات وهي:
تمايزها صوتيا:
•ارتباط الحروف وداللة الكلامت.
•الرتادف.
•االشتقاق.

•اإلعراب.
ظهرت اتجاهات حديثة يف تعليم اللغات يأيت يف
مقدمتها مدخل االتصال باعتبار اللغة أداة من أدوات
االتصال وهذا هو أول واهم مداخل تدريس اللغة.
ويــأيت مدخــل التكامــل ليلتقــي باملدخــل الســابق
فاللغــة مهــارات متكاملــة ومتوازنــة ،وفــروع مرتابطــة فيــا
بينهــا ومــع غريهــا مــن املــواد.
أمــا مد خــل الوظيفــة فهــو يعنــي أن اللغــة أداة
اجتامعيــة ذات وظيفــة اجتامعيــة وميثــل هــذا املدخــل
الضلــع الثالــث املكمــل ملثلــث املداخــل الرئيســية
لتدريــس اللغــات ومنهــا اللغــة العربيــة .1
و إن تدريــس اللغــة العربيــة وفــق هــذه املداخــل
الثــاث مجتمعــة ميكــن أن يحقــق مــا يــي:
تقديــم املناشــط العديــدة التــي تطلــق الســلوك
اإلبداعي لدى التالميذ وتشجعهم عىل حرية التعبري،
حيــث يقــل الرتكيــز عــى الحفــظ وتصبــح املعلومــات
قاعــدة للفهــم والتحليــل والتطبيــق وتنميــة الفكــر وذلــك
عــن طريــق:
االهتامم بالتعبري الشفوي الحر واملوجه.احــرام أفــكار التالميــذ وتشــجيعهم عــى التســاؤلوإبــداء الــرأي.
تشــجيع التالميذ عىل التعبري عن الفكرة الواحدةبأساليب لغوية وتعبريية متنوعة.
تقديم األنشطة املتنوعة.االهتامم بأساليب التعلم الذايت واملستمر.إتاحة الفرصة للتالميذ ملامرسة ومحاكاة النامذجاللغوية السليمة التي يتعرض لها.
النظــر إىل كل تلميــذ باعتبــاره كيانــا مســتقال لــهقدراتــه واســتعداده الخاصــة ووضــع هــذه القــدرات يف
االعتبــار.
1

د.محمــد رجــب فضــل اللــه ،االتجاهــات الرتبويــة املعــارصة
يف تدريــس اللغــة العربيــة ،عــامل الكتــب ،القاهــرة ،ط،2
 ،2003ص21-17
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أن تفريد التعليم اللغوي يتطلب تنويع املستويات
اللغوية املقدمة ،كام يتطلب إضفاء يشء من املرونة
عــى املنهــج واالهتــام با ملــواد العالجيــة وا ملــواد
اإلضافيــة واألســاليب التقنيــة.
تحقيــق النظــرة الشــاملة للمنهــج اللغــوي ،حيــثأنــه ال يقــف وفــق هــذا املداخــل عنــد حــدود مجموعــة
املقــررات ولكنــه ميتــد ليشــمل الحيــاة اللغويــة إيل
2
يعيشــها التالميــذ داخــل الفصــول وخارجهــا.
ومن أهداف تعلم القراءة العربية:
ا-مجاالت األهداف التعليمية:
1)1املجــال املعــريف :وهــي املعرفــة ،االســتيعاب
والفهــم ،التطبيــق ،التحليــل ،الرتكيــب ،التقييــم.
2)2املجــال الوجــداين :ولقــد قــدم حســن وكــال
زيتــون تصنيفــا بديــا لتصنيــف كراثــوول لألهــداف
التدريسية الوجدانية ويتضمن امليول  /التقدير،
3
االتجاهــات ،القيــم.
3)3املجــال النفــي الحــريك :وقــد ذكــر األســتاذ
زيتــون أن مــن املهــارات النفــس الحركيــة مهــارات
لغويــة وهــي مهــارات التحــدث اللفظــي ،مهــارات
التالوة ،مهارات الخطابة ويضيف إىل ذلك فيام
تصــل بالقــراءة.
4)4مهــارات إلقــاء الشــعر ،التمثــل باللغــة الفصحــى،
املناظرات واملحاورات ،اإلنشاد الديني ،القراءة
4
يف موضوعــات مختــارة.
5)5أهداف القراءة الجهرية هي:
•هــدف تشــخييص إي تشــخيص مواطــن الضعــف
عنــد التالميــذ.
2

نفس املرجع ،ص .32-31
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•هدف نفيس أي إكسابهم الثقة بالنفس.
•هدف اجتامعي أي مواجهة الجمهور.5
ب-العوامل المؤثرة ف ي� النمو اللغوي:
•النضج أو العمر الزمني.
•ثقافة الوالدين.
•تعدد اللغات.
•املحيط األرسي.
•الذكاء.
•الحالة االقتصادية واالجتامعية.
•الصحة.
•عدد األطفال يف األرسة وترتيب ميالد الطفل.
•مهارة النمو الحريك
•الجنس.
•الحالة االنفعالية.
•التشجيع والتدريب واالختالط باآلخرين.
•دور الحضانة ورياض األطفال.6
ج -أسباب التخلق ف ي� القراءة:
•العيوب البرصية.
•العيوب السمعية.
•العيوب النطق والكالم.
•مشكالت صحية.
•خلل الجهاز العصبي.
•ضعف القدرات العقلية.
•األسباب النفسية والبيئية والتعليمية.
•عدم االستقرار االنفعايل.
•الظروف البيئية.
•عنــارص العمليــة التعليميــة ،مــن كتــاب مــدريس أو
معلم أو وسائل أو طرق تعليم أو أنشطة أو أساليب
التقويــم كلهــا أو أي منهــا ميكــن أن يكــون عامــا مــن
عوامــل التقــدم القــرايئ.

ا.د.حســنى عبــد الجليــل يوســف ،علــم قــراءة اللغــة العربيــة،
األصــول و القواعــد و الطــرق ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة ،ط،1
 ،2002ص40

5

نفس املرجع ،ص.15

نفس املرجع ،ص.47/46

6

ا.د .راتب قاسم عاشور ،مرجع سبق ذكره ،ص.60-53
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•ســوء اختيــار موضوعــات القــراءة وكلامتهــا بطريقــة ال
تناســب مســتوى الطفل.
•عــدم العنا يــة بشــكل كتــاب ومســتوى طباعتــه،
كــا أن زيــادة املوضوعــات وطولهــا يصعــب مهمــة
7
ا ســتيعاب األطفــال كلهــا.
•املعلــم غــر املعــد إعــداد كافيــا ال يســتطيع أن
يكيف طرق تعليمه وفقا ملستويات األطفال ،وقد
يكون ذا اتجاهات سلبية نحو القراءة مام يعد سببا
مبــارشا مــن أســباب التخلــف القــرايئ.
•عــدم االهتــام يف تقويــم الطفــل مبســتوى القــراءة
الجهوية لديه ،أو مدى إقباله عىل قراءات إضافية
(حــرة) والرتكيــز كلــه يف االمتحانــات عــى الناحيــة
8
الكتابيــة يزيــد مــن عــدم االهتــام بالقــراءة.
 – 3أسباب ضعف ف ي� بعض مواد اللغة العربية:
ف
التعب�:
ا – أسباب الضعف ي�
ي
•هناك عدة عوامل كثرية ميكن أن تؤدي إىل ضعف
التالميذ يف التعبري منها:
•ســيادة العا مــة وقلــة املحصــول اللغــوي لــدى
الطا لــب.
•إن بعض املعلمني يف املدارس ال ينمون حصيلة
الطــاب اللغويــة الفصيحــة بعــزل التعبــر عــن باقــي
فــروع اللغــة وال يســتثمرون مــا يف دروس اللغــة مــن
أمنــاط لغويــة راقيــة لتدريــب تالميذهــم.
•عــدم متابعــة املعلمــن ألعــال التالميــذ التعبرييــة
وبخاصة إهامل بعضهم تقويم موضوعات التالميذ
الكتابية واالكتفاء بالنظر إليها أو وضع إشارة معينة
عىل املوضوعات.
•لعل عدد التالميذ كبري يف الصف وعدد الحصص

كثــرة امللقــى عــى عاتــق املعلــم يحــدان مــن قــدرة
املعلــم عــى القيــام بواجبــه يف الــدروس التعبــر
وغريها.
•األرسة التــي تــريب األطفــال عــى االنطــواء وتهيــب
الحديــث إىل الجامعــة.
•طــرق التدريــس املتبعــة يف مدارســنا والتــي تجعــل
املعلــم يتأثــر بالحديــث وال يعطــي الطالــب حظــا
مــن املشــاركة.
•قلــة القــراءة فمــن الحقائــق املقــررة أن الصلــة وثيقــة
بــن القــراءة والتعبــر ،وأن التعبــر ال يجــود إال بكــرة
القــراءة .9
•عــدم ربــط التعبــر بألــوان األنشــطة اللغويــة التــي
متــارس خــارج الفصــل مثــل اإلذاعــة واملــرح.
•عــدم تدريــب الطالــب وإعانتــه عــى فهــم أدب
اإلصغاء واالستامع وأدب الحديث وأدب املناقشة
وأدب النقــد
•عــدم تخصيــص حصــص معينــة لتنبيــه الطــاب
10
وتبصريهــممبواطــنالخلــلوالضعــفيفكتاباتهــم.
ب – أسباب الضعف ف ي� القواعد النحوية:
•كــرة القواعــد النحويــة والرصفيــة وتشــعبها وكــرة
تفصيالتهــا بصــورة ال تســاعد عــى تثبيــت هــذه
املفاهيــم يف أذهــان الطلبــة.
•الكثــر مــن القواعــد النحويــة التــي يتــم تدريســها
للتالميــذ يف املدرســة ال تحقــق هدفهــا وظيفيــا
يف حيــاة التالميــذ.
•االقتصــار يف تدر يــس القوا عــد النحو يــة عــى
الجوانــب الشــكلية يف بنــاء بنيــة الكلمــة أو ضبــط
آخرهــا.
•املقرات الدراسية التي ال تعني بتتابع أبواب النحو
وقواعده وتعميق مفاهيمه تعميقا متدرجا.

7

د.محمــد رجــب فضــل اللــه ،االتجاهــات اتربويــة املعــارصة
يف تدريــس اللغــة العربيــة ،عــامل الكتــب ،القاهــرة ،ط،2
 ،2003ص.104-100

9

8
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•عــدم التــزام بعــض املعلمــن بطريقــة التدريــس
الســليمة يف تدر يــس القوا عــد النحو يــة.
•ضعف معلمي املواد األخرى يف القواعد النحوية
11
واستخداماتهم العامة يف تدريس تلك املواد.
ئ
اإلمال�:
ج – أسباب الخطأ
ي
•التلميــذ وذلــك بســبب ضعــف مســتواه أو تزويــد
فكــرة وقــد يكــون الســبب ناتجــا عــن ضعــف البــر
أو الســمع.
•املدرس قد يكون املدرس رسيع النطق أو خافت
الصــوت أو قــد يكــون نطقــه للكلــات والحــروف غــر
واضح.
•-قطيعــة اإلمــاء :إذا كانــت قطيعــة املختــارة صعبــة
الكلــات أو فيهــا شــواذ يف رســمها عــن القاعــدة
األصليــة.
•عوا مــل ترجــع إىل طريقــة التدر يــس وأ ســلوب
املعالجــة والتصحيــح املتبــع.
•عوامــل تتصــل باللغــة املكتوبــة ومتثــل يف قواعــد
اإلمــاء و الشــكل واختــاف صــورة الحــرف باختــاف
12
موضعــه ووصــل الحــروف وفصلهــا.
العر�:
د-صعوبات كتابة الحرف
بي

اللغــة العربيــة متتــاز بحــروف ال يوجــد يف غريهــا مــن
اللغات األخرى ،ويقول أبو حاتم الرازي وسائر اللغات
نقصت وزادت مثل اللغة الفارسية ،فإنها قرصت عن
العــن و الغــن والخــاء والفــاء والطــاء والظــاء والصــاد
والــذال والتــاء ،حيــث ال يوجــد يف لغتهــم األصليــة كالم
بــه هــذه الحــروف.
•وصعوبات عند تعلم الكتابة:
•من ناحية الرسم.
•من ناحية الضوابط.
 - 11نفس املرجع ،ص .107
 - 12نفس املرجع ،ص .140-139
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•من ناحية املصوتات.

13

ه  -معوقات عملية االستماع(تدريس االستماع):
•معوقات تتصل باملادة وطبيعتها.
•معوقات تتصل بطرقة التدريس.
•معوقات تتصل باملستمع (التلميذ).
•معوقات تتصل باملعلم.
14
•معوقات تتصل بالبيئة التعليمية.
و – أخطاء كتابية الشائعة:
•ندعو وصحتها تدعو.
•مهندسو الصوت وصحتها مهندسو.
•اكتفاءا مساءا وصحتها اكتفاء مساء.
•عبئ كفىء وصحتها عبئ وكفء.
•بدأ وصحتها بدء.
•ثقاة وصحتها ثقات.
•منا يف مثل العبارة « منا إىل علمى وصحتها منى.
•مضطــرد كــا يف قولهــم « يف تقــدم مضطــرد
وصــواب كتابتهــا مطــرد ألنهــا اســم فاعــل مــن اطــرد.15
 – 4العوامل المؤثرة عىل تدريس اللغة العربية:
إذا حاولنــا أن تعــرف أســباب هــذه األخطــاء نجــد أن
املسالة يف غاية من التعقيد ،إذ تتحكم فيها متغريات
و عوامــل كثــرة ،منهــا مــا يتعلــق بالبيئــة اللغويــة التــي
يعيش فيها التلميذ ،منها ما يتعلق بالعملية التعليمية
نفســها و ميكــن ذكــر ذلــك فيــا يــي:
تداخــل املســتوى العامــي باملســتوى الفصيــح و
تزاحمهــا عــى عقــل التلميــذ أثنــاء الكتابــة ،و ملــا كان
 13د.محمــد رجــب فضــل اللــه ،مرجــع ســبق ذكــره ،ص-125
.127
 14نفس املرجع ،ص.44-42
 15ا.د.احمــد مختــار عمــر ،أخطــاء اللغــة العربيــة املعارصة عند
الكتــاب و اإلذاعيــن ،عــامل الكتــب ،نــر ،توزيــع ،طباعــة،
القاهــرة ،ص.213

ليعــاد النظــر بعــد ذلــك يف إصــاح طريقــة التدريــس
املســتعملة لتخــرج مــن دائــرة التحفيــظ إىل تدريــب
التالميــذ عــى مامرســة لغتهــم يف مختلــف املواقــف و
األحداث اليومية و أحكام الترصف فيها ،الن املفروض
17
ان التعليــم ميكــن التلميــذ مــن اكتســاب الفصحــى.
ف
و من مشكالت تدريس اللغة العربية ي� المرحلة
االبتدائية:

االختالف بني هذين املستويني بيمنا ،كان تداخلهام
معــا أثنــاء التفكــر معطــا لبعــض عنــارص النظــام الــذي
تلتــزم بــه الفصحــى.
تقليديــة الطريقــة املســتعملة يف تدريــس اللغــةالعربيــة ،ألنهــا تعتمــد عــى تحفيــظ القواعــد و ال تهتــم
كثــرا باســتعامل اللغــة كأداة تبليــغ يف شــتى األغــراض
و الظــروف.
ميــل بعــض املعلمــن إىل اســتعامل العاميــة يفحوارهــم مــع التالميــذ أثنــاء إلقــاء الــدروس ،خاصــة إذا
تعلق األمر بتفسري بعض األمور التي قد يصعب عىل
16
التالميــذ إدراكهــا بالفصحــى و حتــى خــارج القســم.
و إن املســالة ال تكمــن يف و جــود العاميــة و
الفصحــى ،الن هــذا يشء طبيعــي حصــل يف معظــم
اللغــات ،فلــكل امــة لغــة حديــث و لغــة كتابــة أو مــا
يســميه األســتاذ عبــد الرحــان الحــاج صالح-اللغــة
االجالليــة و اللغــة العفويــة ،و لكــن املشــكل يف اتســاع
الفجــوة بــن اللغــة املتعلمــة يف املدرســة و العربيــة
املســتعملة يف املحيــط االجتامعــي العــام ،غــر أن
انتشــار التعليــم مــن شــانه أن يــؤدي إىل تخفيــف تبلــك
الحــدة يف التفرقــة بــن اللغــة الفصحــى و العاميــة ومــن
ثــم التقريــب بــن لغــة الكتابــة و لغــة الــكالم.
و لــن يتــأىت لنــا ذلــك إال إذا ارجــع للعربيــة الفصحــى
التي تعلم للتالميذ يف مدارسنا مستواها املستخف
و الفصيح حتى تحل محل العامية و اللغات األجنبية،
فتدخل بذلك العربية يف جميع ميادين الحياة اليومية
و تخرج من دائرة االنزواء و االنقباض ،فيكرث االستعامل
العفوي لها ،و ينعكس ذلك عىل املردود املدريس،
و هذه مهمة املختصني يف التعليميات و اللسانيات
و علــم النفــس و علــم االجتــاع ،و هــي مهمــة شــاقة
و رضوريــة يجــب القيــام بهــا غريهــا مــن املهــات ،و

- 17نفس املرجع ،ص.109-108

- 16مركــز البحــوث العلميــة و التقنيــة لرتقيــة اللغــة العربيــة،
اللسانيات ،مجلة يف علوم اللسان و تكنولوجياته ،العدد
الثامــن ،،الجزائــر ،ص108.2003

موقــع الكــروين :وا قــع تدر يــس اللغــة العربيــة يف املرحلــة
االبتدائيــة.

أ  -مشكالت تتعلق بالمجتمع:
•هبــوط مســتويات األداء اللغــوي بشــكل عــام يف
املجتمــع ،وعــدم تحقيــق املناهــج الحاليــة ومــن
بينهــا اللغــة العربيــة باملرحلــة االبتدائيــة ملعظــم مــا
تنشده من أهداف ،مع عدم االهتامم بالخصائص
النفسية وأسس وأساليب التعليم عند تصميمها،
وهذا األمر كان مربرا من مربرات تطوير برامج اللغة
العربيــة.
•العاميــة وآثارهــا الســلبية عــى اكتســاب الناشــئ
للمهــارات اللغويــة ،فهــو إذ يتعلــم اللغــة الفصيحــة
ضمــن جــدران املــدارس واملعاهــد والجامعــات
فإنه ال ميارسها يف الشارع والبيت ومواقف الحياة
املختلفــة.18
ب  -مشكالت تتعلق بالمدرسة:
•قصور املدرسة االبتدائية يف إعداد مواطن صالح
يعــرف كيــف يقــرأ ويكتــب ويســتمع ويتواصــل مــع
اآلخريــن.
•الوقــت املخصــص لتعليــم اللغــة العربيــة ال يــدل
داللــة كبــرة عــى الكفــاءة ،وال عــى النتيجــة التــي
يؤدي إليها ،ألن موقف التعليم ال يتكون من عنرص

18 h t t p : / / w b . a r a b s g a t e . c o m / s h o w t h re a d .
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واحــد ،بــل يتكــون مــن عــدة عنــارص مختلفــة ،ويعــد
الوقــت واحــدا منهــا ،وقــد يكــون أهــم العنــارص.
•العزلــة بــن اللغــة العربيــة ومــواد الدراســة األخــرى؛
وهــذا األمــر أدى إىل وجــود فجــوة كبــرة بــن هــذه
املــواد ووســيلتها األساســية وهــي اللغــة ،كــا أدى
يف الوقــت ذاتــه إىل التفــاوت الواضــح يف نــوع
املفردات والرتاكيب املقدمة يف املواد الدراسية
واللغــة العربيــة.
• -إن املدرســة االبتدائيــة عــادة مــا تركــز عــى اللغــة
املكتوبــة ،والتلميــذ ال يتوقــع أن يتكلــم إال عندمــا
يطلــب منــه أن يقــرأ أو أن يســمع نصــا مــن النصــوص
املحفوظة؛ فاللغة الشفوية ال متارس إال من خالل
عمليــة الحفــظ أو التســميع ومــن هنــا فــإن املحادثــة
الحــرة واالســتامع الفعــال قــد أهمــا.
•-تحــول األنشــطة التعليميــة املدرســية إىل عــبء
عــى املــدرس والتلميــذ معــا؛ فبعــض املعلمــن
يطلــب مــن التالميــذ وضــع رؤوســهم عــى املــدرج
والجلوس ساكنني بال أي نشاط ،وبعضهم يرتكهم
يفعلــون مــا يحلــو لهــم دون تخطيــط واع أو توجيــه.
•-نقــص املكتبــات التــي تلبــى حا جــات النا شــئة
19
وتــرىض اهتامماتهــم يف املدرســة االبتدائيــة.
ج -مشكالت تتعلق بالمحتوى:
•-إن املــادة التــي تقــدم للتلميــذ قــد تكــون جافــة و
ال متــس حاجاتــه و ال تتصــل بالتيــارات الجاريــة يف
املجتمــع.
•-أساس تقسيم اللغة العربية إىل فروع أساس غري
سليم ألنه ثابت و ال يتامىش مع طبيعة اللغة ككل
و كيان واحد يؤثر كل فرع و يتأثر باألخر.
•-عدم بناء املناهج عىل أسس علمية موضوعية مع
إهامل أساسيات املادة ،و متطلبات املتعلمني،
19 h t t p : / / w b . a r a b s g a t e . c o m / s h o w t h re a d .
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برعلا ةغللا سيردت ىلع ةرثؤملا لماوعلا

و حاجــات املجتمــع و روح العــر و األركان الثالثــة
من أسس بناء املنهج الجيد.
•-عــدم ربــط دروس اللغــة العربيــة بحيــاة املتعلــم
و اهتامماتــه و هــذا مــا اتضــح عنــد القيــام بفحــص
دفا تــر اإلعــداد لبعــض معلمــي اللغــة العربيــة
باملرحلــة االبتدائيــة ،حيــث تخلــو كل الــدروس مــن
أية إشارة لربط دروس اللغة العربية بحياة املتعلم
و اهتامماتــه.
•-إن اللغة العربية تحولت إىل مجموعة من الكتب
الغثــة التــي حولــت تعليمهــا إىل الجانــب املكتــوب
20
و أهملت الجانب الشــفوي من اللغة.
•ومــن اإلشــكاالت التــي قــد يعــاين منهــا إشــكالية
التواصل مع مجتمع اللغة ،فإذا كان الفرد ال يتقن
اللغة الثانية جيدا ً فإنه سيتع ّرض ملشكلة االتصال
اللغــوي والتّفاهــم مــع النــاس مــن حولــه ،وتتفــاوت
هــذه املشــكلة يف أقــى درجاتهــا عندمــا يجهــل
املتعلــم اللغــة الثانيــة ،ففــي هــذه الحالــة يتعــذر
عــى املتعلّــم عمليــة التوا صــل مــع جريا نــه يف
الســكن وزمالئــه
•يف العمــل مــا يجعلــه يف عزلــة اجتامعيــة فلهــذا
نجــد كثــرا مــن املتعلمــن يختــارون التجمــع مع ـاّ
يف منطقــة معينــة للتغلّــب عــى مشــكلة االتصــال
اللغــوي ،و خاص ـ ًة إذا كانــوا ال يعلمــون شــيئا مــن
لغــة املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه ،فكلــا زاد إتقــان
املتعلــم للغــة الثانيــة قلّــت حاجتــه إىل التجمــع
مــع أفــراد أقل ّيتــه ،ألنــه أصبــح قــادرا ً عــى عمليــة
التواصــل مــع.
•أصحاب املجتمع الذي يتحدث باللغة الثانية.
•وأيضاً من هذه اإلشــكاالت كذلك إشــكالية الرصاع
الثقــايف وهــذه مــن أشــد اإلشــكاالت التــي يعــاين
منهــا املتعلّمــون ،أل ّن املتعلّــم يتعــرض لثقا فــة
- 20نفس املرجع.

جديــدة ال يعــرف عنهــا أيــة يش ٍء وهــذه الثقافــة
بطبيعــة الحــال تحمــل لغــة جديــدة أو بيئــة جديــدة،
وكام يقول متام حسان( :اللغة وعاء الثقافة ،فهي
تحمــل معتقــدات أهــل اللغــة وعاداتهــم وتقاليدهــم
ومأكلهــم ومرشبهــم وملبســهم.
ومــن هــذه اإلشــكاالت أيضــا إشــكالية التّعــرف عــى
طبيعــة الحضــارة للمجتمــع العــريب ،فالبــد للمتعلّــم أن
يتعــرف عــى حضــارة املجتمــع الــذي يريــد أن يتعلــم
لغتــه تعرفــا بشــكل ٍ
كاف لــي ينســجم مــع أعضــاء هــذا
املجتمــع فــا ينعــزل عنهــم وهــذه هــي الطريقة الفضىل
لتعلّــم اللغــة الثانيــة وهــي عمليــة اندمــاج املتعلّــم مــع
أهــل اللغــة ،وكذلــك مشــكلة االســتهزاء باللغــة الثانيــة
و النظــرة الدونيــة لهــا ،ونظــرة ابــن اللغــة ملتعلــم اللغــة
الثانيــة.21
ومــن الظواهــر الســلبية يف تدريــس اللغــة العربيــة،
فإن تدريسها ال يخلو من عوائق ومشكالت وصعوبات
متنوعــة يجــب وضــع اليــد عليهــا ووضــع املعالجــات
املمكنــة لهــا يف مجــال التعلــم ،وتصنــف حســب
األخصائيني إىل صنفني مشكالت عامة وخاصة وهي:
االهتامم بتعليم القراءة والكتابة وإهامل التدريبعــى االســتامع والــكالم فيــه يكــون مؤهــا أكــر لفهــم مــا
يطــرح عليــه مــن نصــوص مقــروءة ،أو كالم مســموع.
شيوع استعامل اللهجات العامية إىل الحد الذيجعلها تضايق الفصحى.
ترجيــح االهتــام بقواعــد النحــو عــى غريهــا مــنفروع اللغة العربية واعتبار الطالب املتمكن من النحو
متمكنــا مــن اللغــة.
عــدم تأهيــل معلمــي اللغــة العربيــة الســتخدامتقنيــات التعليــم الحديثــة يف تعليــم اللغــة العربيــة،
- 21عوامــل نفســية و اجتامعيــة مؤثــرة يف تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقــن بغريهــا ،املوقــع االلكــروين:
 http://alwatan.com/التصفــح يــوم23/11/2017 :
details/169966

واالقتصــار عــى اللوحــة والطبا شــر وا لــكالم فقــط،
مــا أفقــد درس اللغــة العربيــة مــا حصــل مــن تطــور
يف طرائــق التعليــم وتكنولوجيــا االتصــال التــي دخلــت
ميــدان التعليــم.
قلــة تكليــف الطلبــة مبطالعــات خارجيــة ،وقلــةإرشاكهــم بأنشــطة ثقافيــة خــال العــام الــدرايس ،وهــذه
األنشــطة تعــد مــن املحفــزات عــى املزيــد مــن تعلــم
العربيــة ،وعــى املزيــد مــن القــراءات وتنمــي امليــل نحــو
العربيــة ودرســها ومدرســها
مــن الظواهــر الســلبية يف تدريــس اللغــة العربيــةالتــي يجــب أن ينتبــه عليهــا املدرســون هــي توجيــه
التدريــس ملــا يلبــي متطلبــات األســئلة االمتحانيــة..
22
عدم ربط اللغة العربية باملواد الدراسية األخرى.
و «إذا التمسنا وصف الواقع اللغوي وصفا شامال،
وجــب أن نشــر إىل أن هــذه املســتويات قــد تتعايــش
مــع اللغــة األجنبيــة تعايــش املزاحمــة إىل حــد الــراع
طاملــا اطــرد لــدى الكثــر مــن النــاس أن اللغــة األجنبيــة
هــي التــي يعــر بهــا عنــد الرتاكيــب الفكريــة و التجريبيــة،
و بالتــايل هــي مرتجــم الحضــارة العرصيــة.
و يقدم «لمسدي» النتائج النوعية لظاهرة تعدد
المستويات اللغوية:
ضعــف الرابطــة اللغويــة التلقائيــة بــن أفــراد البــاد
العربيــة ،و هــي نتيجــة النقســام اللغــة إىل مســتوى
مكتــوب ،و أخــر منطــوق باملامرســة ،و تفــرع كل منهــا
إىل فــروع و لهجــات ،و اللهجــات كثــرا مــا تكــون عائقــا
يحــول دون الفهــم بــن أبنــاء القطــر الواحــد ،فضــا عــن
أبناء األقطار املختلفة ،فلم يعد لألقطار العربية لسان
واحد ،و إمنا اختلف اللسان بينهم الختالف أوطانهم.
 22د.محمــد بوزيــدي ،الجزائــر ،املعرفــة اللســانية و مســالة
تدريــس اللغــة العربيــة ،عــود النــد ،مجلــة ثقافيــة فصليــة،
املوقــع االلكــروين:
 https://www.oudnad.التصفــح يــوم 23/11/2017
net/spip.php?article1402
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ضعف اإلنتاج الثقايف،انعدام وسيلة لغوية موحدة متكن اإلنسان مبجردارتفاع األمية عنه من التعبري عن أرائه و غاياته و شفاهيا
و كتابيــا ببعــد وا حــد ،فعمليــة اإلفصــاح تتقا ســمها
23
الســبل املرتاكمــة».
الشــعور بالغربــة الناتجــة عــن تعــدد الوجهــاتاللغوية ،فاإلنسان الواعي يشعر و هو يف حامية بيئية،
انه غريب يبني لغة رسمية و لغة تعاملية مزاحمة يؤكد
أنصارهــا أن العجــز و القصــور يف اللغــة ال يف الفهــم.
فالرا بــط اللغــوي املســتقر بــن اللغــة و الوا قــع
مفصــوم يف واقعتنــا نتيجــة هــذه األوضــاع اللغويــة قبــل
كل يشء ،أضــف إىل ذلــك املشــاكل النفســية و مــا
تولــده مــن مركبــات إزاء اللغــة منهــا مركــب النقــص عنــد
البعــض ،و يــرز ظاهــرة فقــدان الثقــة مبســتقبل اللغــة
العربيــة.
أمــا بالنســبة لإلجــراءات التــي ميكــن أن تتخــذ،
فينبغــي أن تكــون إجــراءات علميــة تنفــذ إىل العمــق و
تســتلزم تكويــن خطــاب يعهــد تحضــره إىل أخصائيــن
يف اللســانيات و علــم النفــس و علــم االجتــاع ،و
مجــاالت علميــة أخــرى ينطلــق هــذا العمــل مــن رضورة
تحديــد وظائــف ككل لغــة.
كــا يجــب أن نصــل إىل االعتقــاد بــان اللغــة العربيــة
هــي ككل لغــة طبيعيــة تنمــو و تتطــور ككل اللغــات
تحــت تأثــر
 23د.عيل ايت اوشان ،اللسانيات و الديداكتيك ،دار الثقافة
مؤسســة للنــر و التوزيــع ،دار البيضــاء ،ط،2005 ،1
ص.93

عوامــل داخليــة و عوامــل أخــرى خارجيــة ،و لهــا
24
انســاق تركيبيــة و فونولوجيــة ككل اللغــات اإلنســانية.
مناقشة عامة:
مــا ســبق نجــد ن اللغــة العربيــة تعتــر مــن أهــم وســائل
االتصــال و التفاعــل االجتامعــي بشــقيها املكتــوب و
املنطوق و القاعدة األساسية يف كل املواد الدراسية،
مــن حيــث توصيــل املعلومــات و الحديــث و التعبــر
الكتــايب و الشــفهي و هــي تعتــر كذلــك تقنيــة تعلــم
املــواد األخــرى ،و لكــن هنــاك عــدة عوامــل مؤثــرة يف
تدر يــس اللغــة العربيــة و التــي تعرقــل تطبيقهــا يف
املجــال التعليمــي و املجتمعــي ،مــن حيــث تأثرهــا
باللهجــة العاميــة التــي تطغــى عليهــا ،و هنــاك صعوبــة
يف التوفيق بني إتقان مفرداتها و التعبري عنها كتابيا و
شــفويا ،باإلضافــة إىل امتــزاج اللغــة العربيــة مــع اللغــات
األجنبية و التي مصدرها العوملة و مرجعيات املجتمع
و ثقافتــه ،إىل جانــب ذلــك هنــاك صعوبــة التوفيــق
بــن اللغــة العربيــة كــادة دراســية و الربامــج و املناهــج
املســتخدمة يف تدريســها ،و كذلــك نقــص كفــاءة
املعلــم يف تدريــس اللغــة العربيــة مــن املكتســبات
املعرفيــة النظريــة و صعوبــة تطبيقهــا ميدانيــا يف مجــال
التدر يــس و التعليــم ،باإلضا فــة إىل نقــص تدر يــب
املتعلمني عىل مامرسة تطبيقات اللغة العربية كتابيا
و تعبرييــا و نطقــا ،باإلضافــة إىل غالبيــة رشح الــدروس
اللغــة العربيــة يكــون بالعاميــة ،و عــدم توظيــف هــذه
اللغــة يف جميــع املــواد الدراســية.
 24نفس املرجع ،ص.95-94

المصادر والمراجع
•ا.د.راتب قاسم عاشور ،د.محمد فؤاد الحوامدة ،أساليب
تدريــس اللغــة العربيــة ،دار املســرة للنــر و التوزيــع و
الطباعــة ،ط ،2014 ،4عــان ،األردن.
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•محمد عبد الواحد حجازي ،التأمر عىل اللغة العربية ،ط،1
دار الوفاء لدنيا الطباعة و النرش ،اإلسكندرية.
•ا.د.طــه عــي الدليمــي ،ا.د.ســعاد عبــد الكريــم الوائــي،

اتجاهــات حديثــة يف تدريــس اللغــة العربيــة ،عــامل الكتــب
الحديــث ،2005 ،ط.1

•د.مهندس رأفت الكامر ،الحاسوب و ميكنة اللغة العربية،
دار الكتــب العلميــة للنــر و التوزيــع ،عابديــن ،القاهــرة،
ط.2006 ،1
•د.رمضــان عبــد اللــه ،أصــوات اللغــة العربيــة بــن الفصحــى
و اللهجــات ،مكتبــة بســتان املعرفــة ،ط ،2005 ،1البلــد
غــر مــوح.
•ا.د.محفــوظ كحــوال ،األنيــس يف اللغــة العربيــة و آدابهــا،
نوميديــا للطباعــة و النــر و التوزيــع ،الســنة الثانيــة ثانــوي،
.2007
•د.محمــد رجــب فضــل اللــه ،االتجاهــات الرتبويــة املعــارصة
يف تدريــس اللغــة العربيــة ،عــامل الكتــب ،القاهــرة ،ط،2
.2003
•ا.د.حســنى عبــد الجليــل يوســف ،علــم قــراءة اللغــة العربيــة،
األصــول و القواعــد و الطــرق ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة ،ط،
. ،2002
•د.محمــد رجــب فضــل اللــه ،االتجاهــات الرتبويــة املعــارصة
يف تدريــس اللغــة العربيــة ،عــامل الكتــب ،القاهــرة ،ط،2

.2003

•ا.د.احمــد مختــار عمــر ،أخطــاء اللغــة العربيــة املعــارصة عنــد
الكتــاب و اإلذاعيــن ،عــامل الكتــب ،نــر ،توزيــع ،طباعــة.
•مركــز البحــوث العلميــة و التقنيــة لرتقيــة اللغــة العربيــة،
اللســانيات ،مجلــة يف علــوم اللســان و تكنولوجياتــه ،العــدد
الثامــن ،،الجزائــر.
• http://wb.arabsgate.com/showthread.
php?t=516004

•موقــع الكــروين :واقــع تدريــس اللغــة العربيــة يف املرحلــة
االبتدائيــة.

•-عوامــل نفســية و اجتامعيــة مؤثــرة يف تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقــن بغريهــا ،املوقــع االلكــروين:
 http://alwatan.com/التصفــح يــوم• 23/11/2017 :
details/169966

•د.محمــد بوزيــدي ،الجزائــر ،املعرفــة اللســانية و مســالة
تدريــس اللغــة العربيــة ،عــود النــد ،مجلــة ثقافيــة فصليــة،
املوقــع االلكــروين:
 https://www.oudnad.التصفــح يــوم • 23/11/2017
net/spip.php?article1402

•د.عيل ايت اوشان ،اللسانيات و الديداكتيك ،دار الثقافة
مؤسسة للنرش و التوزيع ،دار البيضاء ،ط2005 ،1
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االبداع و االبتكار فـي تدري�س اللغة العربية
أ.م .د .ناهدة محمد محمود

الجامعة المستنرصية،كلية ت
ال�بية االساسية ،العراق ،بغداد

امللخ�ص
الحمدلله رب العاملني و الصالة و السالم عىل ارشف االنبياء و املرسلني سيدنا محمد و عىل اله الطاهرين
الطيبني .اما بعد...
ان االمة العربية امة بيان و العمل فيها مقرتن بالتعبري و القول ،اي :فكر ناطق.
و للغــة العربيــة يف حياتنــا شــأن كبــر و قيمــة اعظــم مــن قيمتهــا يف حيــاة اي امــة اخــرى فهــي التــي اختارهــا اللــه
تعــاىل لتكــون لغــة القــران الكريــم ،فأصبــح تعلمهــا بالنســبة للمســلم فرضــا و تعليمهــا عمــا و عبــادة و قــرىب اىل
الله.
و فضــا عــن هــذه املكانــة املقدســة فهــي كغريهــا مــن اللغــات االداة التــي نقلــت الثقافــة العربيــة و العلــوم يف
مختلــف املجــاالت عــر القــرون و عــن طريقهــا و بوســاطتها تواصلــت االجيــال العربيــة جيــا بعــد جيــل ،و هــي
التــي حملــت االســام و مــا انبثــق عنــه مــن حضــارات و ثقافــات و بهــا توحــد العــرب قدميــا و حديثــا و يؤلفــون يف
هــذا العــامل رقعــة مــن االرض تتحــدث بلســان واحــد.
و عىل الرغم من هذه املكانة املرموقة و املقدسة التي تحظى بها اللغة العربية اال انها تعاين من مشكالت
دفعــت بالبعــض اىل ان يتجنــى عليهــا و يتهمهــا بالقصــور عــن اســتيعاب العلــوم و الفنــون و املصطلحــات
العلميــة الحديثــة.
و اقول لعل انبهارهم بالحضارة الغربية و جهلهم بعراقة اللغة العربية جعلهم يقفون هذا املوقف.
و يف اواخــر التســعينات مــن القــرن العرشيــن و مــع ظهــور مــا يســمى “بعــر العوملــة” بــدأت تظهــر تحديــات
جديــدة للغــة العربيــة ال تقــل خطــرا عــن التحديــات الســابقة بــل رمبــا تفــوق عليهــا و يرجــع الســبب يف ذلــك اىل
صعوبــة التحكــم بهــا و اىل تأثريهــا املبــارش عــى جميــع فئــات املجتمــع اضافــة اىل اتســاع رقعتهــا الجغرافيــة.
و مع اعتقادي بأن لهذه التحديات الجديدة جوانب ايجابية اال ان لها جوانب سلبية عىل لغتنا.
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اذ مل يعــد اعتــاد العمليــة التعليميــة بصورتهــا التقليديــة الســائدة نافعــة يف اتقــان اللغــة العربيــة اســتامعا و
تحدثــا و قــراءة وكتابــة.
اال بأيجــاد تغيــرات جذريــة يف طــرق تعليمهــا اىل جانــب الطــرق االخــرى مــن ا جــل التعلــم و تحقيــق التقــدم
الحضــاري و االبــداع الفكــري و التامســك الثقــايف لألمــة العربيــة فألبتــكارات التعليميــة يف تدريــس اللغــة
اصبحــت رضورة مــن الــرورات و جــزءا ال يتجــزأ منهــا و قــد تزايــدت اهميتهــا يف الوقــت الراهــن اذ اصبحــت
البيئة املحيطة باملدرسة تشكل تحديا لها ،ملا تزخر به هذه البيئة من وسائل اتصال متنوعة تتسم بالجذب
و االثــارة و حتــى ال تفقــد املدرســة دورهــا يف التعليــم و الرتبيــة كان ال بــد لهــا مــن تحديــث انشــطتها التعليميــة
و الرتبويــة و يف مقدمــة ذلــك الوســائل التعليميــة.
فالتعليــم و التدريــس فــن و ابــداع و قــدرة عــى ايصــال املــادة العلميــة اىل الطــاب بأبســط الوســائل و احبهــا
اىل نفوســهم.
و من هنا كان اختياري ملوضوع البحث املقدم لكم “ االبتكارات و االبداع يف تدريس اللغة العربية و تقدمها
“ ففــي رأيــي ان التدريــس فــن وابــداع وابتــكار وقــدرة عــى ايصــال املــادة العلميــة اىل الطــاب بابســط الوســائل
وقــد اخــرت احــدى شــبكات التواصــل لهــذا الغــرض ومناهــج تدريــس اللغــة العربيــة ومقرتحــات ســأوردها يف
مطــاوي البحــث قســمته عــى ثالثــة محــاور:
املحور االول :االبتكار واالبداع.
املحور الثاين :التقنيات الحديثة و تدريس اللغة العربية (االنرتنت و املناهج التعليمية).
املحور الثالث :التقنيات التعليمية و الوسائل التعليمية ومفهومها و اهميتها يف تيسري تدريس اللغة العربية.
الدول التي طبقتها:
•الدول االجنبية.
•الدول العربية.
و االهداف التي تحققت فيها.

المحور االول :االبتكار واالبداع

مفهوم االبتكار:

أصبــح مفهــوم االبتــكار واالبــداع حديــث االكادمييــن
والباحثني يف كل املؤمترات التعليمية عربياً وعاملياً،
لعل أبرزها مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم”
ونوقشــت فيــه ســبل البحــث عــن طــرق تطويــر التعليــم
من خالل مناقشة افكار متجددة ومبادرات رائدة وعرب
التوصيــات التــي تنتجهــا العديــد مــن الورشــات التــي
تجمــع خــراء عامليــن يف هــذا املجــال.

كلمــة االبتــكار يف اللغــة االنكليزيــة  innovationاو
االنوفانيــة او التطويــر االبتــكاري.
واالســم ماخــوذ يف العربيــة مــن الفعــل (بَ ُكــر) .يقــول
الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي (180ه):
والبَك ُر من كل شئ اوله.
وذكــر يف مقاييــس اللغــة :ان البــاء والــكاف والــراء
اصــل واحــد يرجــع اليــه فرعــان هــا منــه:
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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فاالول :اول الشئ وبدؤه.
والثاين :مشتق منه.
والثالث :تشبيه.

البكرة وه الغداة والجمع ُ
فاالولُ :
الب ْ
كر.
ي
تعريف االبتكار اصطالحا:
هنــاك تعريفــان لــه :هــو ايجــاد شــئ جديــد مل يســبق
اســتخدامه مــن قبــل او تطويــر شــئ موجــود اصــا مــن
خالل اعادة تصنيعه وهيكلته بطريقه جديده ومختلفه
متامــا عــن القدميــة وتتــاىش مواصفــات االبتــكار مــع
متطلبــات الحالــة ،ويبــدو يل ان هــذا املفهــوم يتــاىش
مــع املعامــات التجاريــة والصناعــات املختلفــة.
والتعريف الذي يتطابق مع متطلبات التعليم:
بأنه توجيه القدرات الفعلية وتسخريها يف ايجاد فكرة
جديــدة وميكــن تطبيقهــا لتطابــق رشوط االبتــكار عــى
املبتكر اذا اجاب عىل تســاؤالت ليســت مألوفة او مل
يتــم طرحهــا مــن قبــل.
خصائص االبتكار:
شــئ جديــد متعــد كافــة االبتــكارات البرشيــة منــذ قديــم
الزمن حتى هذا الوقت ،ظهرت اشياء جديدة باالعتامد
عىل فكرة ما ،ثم التخطيط لها بشكل صحيح.
غــر مالــوف ،اي :ان كافــة االبتــكارات غــر معروفــة
مسبقا وتحتاج اىل فرتة زمنية معينة حتى تصبح مالوفة
عنــد النــاس وحتــى يصبحــوا قادريــن عىل اســتخدامها.
•يساهم يف التطور.
بيئات خلق االبتكار:
يبــدا العمــل عــى غــرس صفــات الشــخصية االبتكاريــة
منــذ الطفولــة مــن خــال عــدة محــاور:
•االرسة.
•املدرسة.
•االصدقاء والزمالء.
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وهذه املحاور الثالث تتظافر جهودها لهدف واحد
هو املفتاح الرئيس لالبتكار اال وهو تعزيز تقدير الطفل
لذاتــه ليتمكــن مــن تكويــن صــورة ايجابيــه عــن ذاتــه وعــن
قدراته وامكانياته يف التفكري وحل املشــاكل واملقدرة
عىل تحقيق هدفه دون مبالغة او انتقاص لذاته.
ت
الفرق ي ن
واالخ�اع
ب� االبتكار

هنــاك لَبــس كبــر بــن االبتــكار واالخــراع عنــد عمــوم
النــاس.
فاالبتــكار كــا ارشت يشــر اىل اســتخدام فكــرة او
اســلوب متداولــن بطريقــة افضــل مــا هــو معتــاد.
بينام االخرتاع :يعني خلق فكرة اواسلوب جديدين
مل يكونا معروفني من قبل.
ين
الفرق ي ن
والتحس�:
ب� االبتكار
كام يختلف االبتكار عن التحسني يف ان االبتكار يشري
اىل فكــرة القيــام بشــئ مختلــف بــدال مــن تطويــر فعــل
الشــئ عــى نحــو افضــل.
 -2االبداع:
كلمــة (  )innovationمشــتقة مــن الجــذر
(  )innovreالالتينيــة والتــي تعنــي التجد يــد او
التغيــر وترتجــم ( )innovationاالنجليزيــة اىل اي
مــن الكلــات العربيــة التاليــة:
ابــداع ،ابتــداع ،ابتــكار ،اخــراع ،اســتحداث ،بــدع،
حــدث ،مبتــدع ،مبتكــر ،مخــرع ،مســتحدث.
امــا كلمــة (االبــداع) عنــد العــرب فهــي مــن الفعــل
(بــدعْ) يقــول الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي“ :البــدع﴿ ،
الشــئ الــذي يكــون اوال يف كل امــر ،كــا قــال تعــاىل:
ـت بدعـاً مــن املرســل﴾ (االحقــاف )9:اي:
“قُـ ْـل مــا كنـ ُ
لســت بــاول مرســل.
وعرفــه ايب فــارس (395ه) :البــاء والــدال والعــن:
اصــان احدهــا :ابتــداء الشــئ وضعــه ال عــن مثــال.

واالخر :االنقطاع والكالل:
فاالول قولهم( :ابتدعت الشئ قوال او فعال اذا ابتداته
ال عــن ســابق مثــال .كــا يف قولــة تعاىل(:واللــه بديــع
الســموات واالرض) فهــو مبدعهــا وخالقهــا عــى غــر
مثال سابق و يف غاية الصفاء والحسن واالبداع وفالن
بــدع يف هــذا االمــر اي :اول.
االبداع اصطالحا:
اليوجــد تعريــف جامــع ملفهــوم االبــداع ،وقــد يرجــع
الســبب يف ذ لــك اىل ان االبــداع ظا هــرة متعــددة
الجوا نــب وكذلــك اختــاف وجهــات نظــر الباحثــن
لالبــداع باختــاف مدارســهم الفكر يــة ومنطلقاتهــم
النظريــة فمثــا عــن العلــاء الغربيــن املتخصصــن يف
تعريــف االبــداع.
يــرى (دي هافــل) يف تعريــف االبــداع هــو القــدرة
عــى تكويــن تركيبــات او تنظيــات جديــدة.
وقــال (هــارز) :انــه القــدرة عــى التخييــل او اخــراع
اشياء جديدة عن طريق التوليف بني االفكار وتعديلها
او تغيريهــا.
و يــرى ( كــورت) با نــه القــدره عــى انتــاج االفــكار
االصليــة والحلــول باســتخدام التحليــات والتصــورات
مثلــا يشــر اىل القــدرة عــى اكتشــاف ماهــو جديــد
واعطــاء معــاين االفــكار.
اذن فاالبداع هنا انشاء او ابتكار شئ جديد مل يكن
موجــودا مــن قبــل ســواء كان منتجــا صناعيــا او تجاريــا.
او كان عمليــة او طريقــة جديــدة .ومــن رشوطهــا الجــدة
واالصالــة واملنفعــة فالناتــج االبداعــي البــد ان يكــون
فريدا ويحقق املنفعة او القيمة التي وضع من اجلها،
واال اصبــح جهــدا ضائعــا وعبثــا فكريــا ال جــدوى منــه.
ونخلــص مــا تقــدم اىل ان االبــداع :افــكار تتصــف
بانهــا جديــدة ومقيــدة ومتصلــة بحــل امثــل ملشــكالت
معينــة او تطويــر اســاليب او اهــداف او تعميــق رؤيــة او
اعــادة تركيــب االمنــاط املعروفــة يف اشــكال متميــزة

ومتطــورة تقفــز باصحابهــا اىل االمــام .اال ان التعريــف
وحــده اليحقــق االبــداع مــامل يتجســد يف العمــل ،لــذا
قــد ميكننــا القــول ان االبــداع الحقيقــي هــو يف العمــل
املبــدع ال يف التفكــر ،وان كان العمــل املبــدع يســبقه
تفكــر مبــدع.
ت
ما الفرق ي ن
واالخ�اع واالبتكار:
ب� االبداع

قلنــا ان االبــداع :اســلوب او طريقــة النشــاء شــئ جديــد
مــن غــر مثــال ســابق ويشــمل االبتــكار واالخــراع.
واالخرتاع ( )innvainationهو استخدام االبداع
النشــاء شئ جديد.
واالبتكار (:)innovationهو ايجاد طريقة جديدة
الستخدام اخرتاع سابق بشكل مفيد.
االبداع = االخرتاع +استخدام جديد = االبتكار.
وان نتفق عىل الشئ املؤكد :ان االبتكار ذو اهمية
كبــرة النــه يقــوم بتقديــم تعبــر جديــد عــى ارض الواقع،
فهــو ليــس مجــرد فكــرة او تجربــة يف مختــر ،يف حــن
االبــداع :اخــراع شــئ مل يكــن موجــود مــن قبــل.
بينــا االبتــكار هــو تطويــر هــذا الشــئ مثــل اخــراع
الكومبيوتــر قدميــا.
بينــا االبتــكار مــا نــراه حاليــا يف الكومبيوتــر حيــث
اصبــح صغــرا موفــر للطا قــة واملســاحة .وقــد يعــد
االبتــكار انتــاج اي شــئ جديــد مــن حــل املشــكلة ،او
تعبــر فنــي ،والجــدة هنــا امــر نســبي ،فيــا يعــد جديــدا
بالنســبة لفــرد قــد يكــون معروفــا لــدى اخريــن ،والطفــل
يف كثــر مــن العابــه مبتكــر اصيــل.
وكــذا مــن يخــرع جهــازا او يضــع نظامــا اجتامعيــا او
اقتصاديــا جديــدا.
وامــا االبــداع فهــو حالــة خاصــة مــن االبتــكار وذلــك
حــن يكــون الشــئ الجديــد جديــدا عــى الفــرد وغــره.
وكثــر مــن الباحثــن يجعــل االبــداع واالبتــكار
مرتادفني ،اذ العربة بوجود السامت العقلية والنفسية
التــي تؤهــل صاحبهــا لالتيــان بالجديــد.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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ويف هــذا نقــول :االبــداع واالبتــكار :هــو النشــاط
الذي يقود اىل انتاج يتصف بالجدة واالصالة والقيمة
بالنســبة للمجتمــع.
اهمية ودور االبتكار واالبداع ف ي� التعليم:
قــد اليختلــف اثنــان يف ان العمليــة التعليميــة واملناهــج
الرتبوية مرت بتطور كبري اقرتن يقينيا بالتطور املعريف
العــام لالنســان عــى مــر العصــور ،حيــث ان االســاليب
والطرا ئــق املعتمــدة للتدر يــس لطا ملــا تنو عــت
وتعــددت ،فاالنســان ســيد وســطه الــذي طاملــا ســعى
اىل تغيريه تاقلام مع ما استجد من احتياجاته وانفتاحا
عــى متطلبــات واقعــه ورضورات تواصلــه مــع الغــر.
هــي اذن عمليــة تسلســلية مرتابطــة ،فكلــا تغــر
منــط الحيــاة انتعــش الفكــر وتطــورت بيداغوجيــات
الرتبيــة والتعليــم.
ونشري هنا اىل البحث والسعي لنبني طرق تعليم
عرص يــة مســتجدة ال تلغــي ا بــدا اهميــة االســاليب
النمطيــة التقليد يــة ،فلوالهــا ملــا درس ا ســتاذي
واســتاذك واســتاذ اســتاذك الــذي هلــك لــرث نــراس
العلم والثقافة الذي تلقنه باخالص لتالمذتك بل هي
لفتة الحتياجاتك انت اوال ولطالبك ثانيا لخلق جو من
التواصــل واالقبــال املســتحب عــى املــادة املدرســة.

ن
الثا�
المحور ي
التقنيات الحديثة

تلعــب التقنيــات الحديثــة دورا مهــا يف ا حــداث
التغيــر والتطويــر يف الحقــل الرتبــوي فتعــزز وتطــور
وتجــذب املتعلمــن .فالتقنيــة اليــوم هــي رئــة تضــخ
التطــور و تســهم يف دعــم القــدرات وانشــاء التحديــات
لجميــع اطــراف العمليــة التعليميــة .ومــا الشــك فيــه ان
للتقنيــات الحديثــة ميــزات وايجابيــات كثــرة ،لــه الــدور
الكبــر يف تنميــة ذكاء الطالــب املنطقــي والقــدرة عــى
التحصيل الدرايس وفهم املعلومات تساعد الطالب
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بشــكل او باخــر عــى اســتيعاب املعلومــة.
اذ تتنوع الربامج لتقديم املعلومة بطرائق متعددة،
فــان مل يســتوعبها الطالــب بطريقــة مــا فانــه يســتوعبها
باالخــرى عــن طر يــق ا ســتغالل املؤثــرات الصوتيــة
واملرئيــة والحســية لتثبيــت املعلومــة عنــد الطالــب،
وتقديــم امثلــة متنوعــة واســاليب رشح مبتكــرة بينــا قــد
اليســتطيع كل املعلمــن فعــل هــذا.
كــا لهــذه الربامــج ميــزة تكــرار املعلومــة بعــدد مــن
املــرات ال حــر لهــا بينــا ميــل املعلــم .وال ننــى
ان التلقــن اســلوب ســئ يف حــال اســتخدم وحــده
دون رشح وفهــم .لكــن الحفــظ وطريقــة التلقــن طريقــة
مهمة واساسية يف بعض املواد ومع بعض االنواع من
املعلومــات مثــل القــرا َن والشــعر وغريهــا.
وا خــرا عــى الرغــم مــن كل ذ لــك فــان التعليــم
االلكــروين يف مدارســنا وجامعاتنــا يف حقــول التعليــم
بصفــة عامــة يحتــاج اىل مــدة انتقاليــة تكــون مبثابــة
تدريــب جيــد يتــم فيهــا التخلــص مــن الطرائــق التقليديــة
املتبعــة وايجــاد طرائــق اكــر ســهولة وادق لــارشاف
والتقويــم الرتبــوي تقــم عــى اســس الكرتونيــة ورضورة
اعتــاد وســائل وتقنيــات التعليــم االلكــروين املتعــددة
ملواكبــة التقــدم املعــريف والتدر يــب عــى ادارة
املدرســة الكرتونيــا وال بد يــل عــن التعليــم املد مــج
الذي يجمع بني التعليم التقليدي والتعليم االلكرتوين
متهيــدا اىل تطبيــق شــامل للتعليــم االلكــروين كــا انــه
يستوجب عىل الباحثني توجيه ابحاثهم اىل هذا النوع
مــن التعليــم لــي يتــم تطبيقــه عــى اســس علميــة وعــى
تصميــم علمــي يعمــل عــى نجاحــه.
ت ن
و�:
اهمية التعليم االلك� ي

ان التعلــم االلكــروين وســيلة فعالــة وذات اثــر ايجــايب
يف تنميــة مهــارات التفكــر العليــا عنــد الطلبــة وخاصــة
مهــارات التفكــر االبداعــي ،ولربــط العلــوم النظر يــة
بتطبيقاتهــا العمليــة .ومنهــا تطويــر مهــارات اســتنباط

الحلــول ،وربــط النــاذج الذهنيــة بالعــامل الحقيقــي.
وهنــاك دراســات عربيــة واجنبيــة قــام بهــا كثــر مــن
العلــاء لدراســة اهميــة ادخــال التعليــم االلكــروين يف
نظــم التعليــم التقليديــة ودورهــا يف تنميــة مهــارات
التفكــر وخاصــة التفكــر االبداعــي.
وخلصــوا اىل ان التعليــم االلكــروين اصبــح جــزءا
اليتجزا عن منظومة التعليم واهدافه .واصبح االهتامم
بتوظيف التكنولوجيا يف عمليات التعليم من الخطوط
العريضــة الهتام مــات مؤسســات التعليــم الخا صــة
والحكوميــة يف كل بلــدان العــامل.
وقد اجريت دراسات مقارنة بني التعليم التقليدي
والتعليــم االلكــروين يف كثــر مــن دول العــامل :امريــكا،
فرنسا ،بريطانيا ،العامل العريب وخاصة االردن وغريهم.
ولجميــع مراحــل التعليــم كلهــا ولجميــع املــواد وخاصــة
الرياضيات واللغات وخلصوا جميعهم اىل اهمية انشاء
مــدارس استكشــافية تؤكــد عــى اســتخدام التكنولوجيــا
يف الفــرق الصفيــة وربطهــا بــاالدارة املدرســية وربطهــا
بنواحــي الحيــاة وربطهــا بالشــبكة العامليــة .والتــي متكــن
املتعلم من الرتابط والتواصل داخليا ودوليا لتفعيل دور
اكــر للطلبــة يف الحصــول عــى الخــرة .وتتويــج مصــادر
املعرفة مع التاكيد عىل رضورة تطوير الوسائل والطرائق
املســتخدمة لتتــاىش مــع تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصاالت .وقد اضهرت هذه املدارس تحسنا واضحا
يف اداء املتعلم وتنمية تفكريه االبداعي يف التعامل مع
الخــرات واالنشــطة التعليميــة املســتهدفة التــي كانــت
تتطلــب اســتجابات بســيطة منهــم تتمثــل بالنقــر عــى
الشاشــة باســتخدام مــؤرش الفــارة.
وتتجىل اهميتها يف:
•زيادة نوعية التعلم او درجة االتقان.
•زيادة امكانية كفاءة املدرســن رغم زيادة عدد
املتعلمني.
•تكويــن اتجاهــات ســلوكية جديــدة لــدى الطلبــة
تتفــق مــع قيــم املجتمــع.

•خفــض التكاليــف دون التا ثــر عــى نوعيــة
ا لتعلــم .
•تعزز دور املدرس وتفعله.
•تــؤدي دورا كبــرا يف عمليــة النشــاط العقــي
لــدى الطلبــة.
•تساعد عىل االنتباه وتزيد من خربات الطلبة.
•تساعد عىل االدراك الحيس.
•تساعد عىل التذكر والتقليل من النسيان.
•تعمــل عــى تنويــع اســاليب التعليــم ملواجهــة
الفــروق الفرديــة بــن الطلبــة.
التقنيات الحديثة واللغة العربية:
تتيــح ملعلــم اللغــة العربيــة اســتخدام هــذه التقنيــات
مــن ا جــل تدريــس املــواد اللغويــة وتجعلــه ملموســا
وســهل املنــال .فهــي تســهل تقديــم املــادة اللغويــة
الجامــدة وتحويلهــا اىل مــادة مرئيــة او مســموعة تحــدد
القاعــدة وتوصلهــا اىل ذهــن املتلقــي بطريقــة سلســة
واضحــة وتبقــى يف الذهــن طويــا وميكننــا اضافــة هــذه
االفــكار ايضــا:
أ) استقراء و استنباط االفكار املتعلقة بالنص االديب
املعــروض ،نتيجــة ألســتقراء الصــور و االشــكال
املصاحبــة اثنــاء عــرض النــص.
ب) التعلــم العميــق :عمــق املعلومــات ووضوحهــا نظرا
ألستخدام العديد من الوسائل التي تتجه جميعا
لتحقيــق التعلم.
ج) االبــداع و االبتــكار :حيــث تولــد التقنيــات بعرضهــا
للصــور و املشــاهد املرئيــة او للمــواد املســموعة
افكارا و تشري خياال و قد تعزز اذا استغلت بشكل
صحيــح االنتــاج االدب العــريب.
د) ز يــادة ا لــروة اللغو يــة للطــاب حيــث يســاهم
التطبيــق باالســتامع للنصــوص او بالقــراءة الجهريــة
و بذلك يكتسب الطالب كلامت جديدة تضاف
اىل قاموســهم.
كتاب امل�ؤمتر مناهـج تدريـ�س اللغـة العربيـة
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ه) تحســن االداء اللغــوي مــن حيــث نطــق الحــروف
نطقــا ســليام ،وضبــط الكلــات بالشــكل بد قــة
مــن خــال محــاكاة النــاذج املســموعة و
مام ر ســتها . . .
و) فتــح افــاق اوســع لتعلــم اللغــة واتقانهــا ومامرســتها
بكافــة فنونهــا وفروعهــا.
ف
االبداع:
التفك�
التقنيات الحديثة ودورها ي� تنمية
ي
ي
يزداد الطلب يوما بعد يوم يف جميع النظم التعليمية
املنتــرة يف مختلــف ارجــاء العــامل عــى اســتخدام
التقنيات الجديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف تعليــم الطلبــة املعرفــة واملهــارات التــي يحتاجونهــا
يف القرن الحادي والعرشين .وقد قدم التقرير الدويل
للتعليــم الصــادر مــن هيئــة اليونســكو  1998وصفــا
للتاثــرات الجوهريــة التــي ميكــن ان تلعبهــا التكنولوجيــا
يف تطو يــر ا ســاليب التعليــم والتدر يــس التقليد يــة
بــل اســتطاع هــذا التقريــر ان يتنبــأ بحــدوث تحــول يف
عمليتي التدريس والتعلم وكذلك يف اسلوب وصول
كل مــن املدرســن والدارســن للمعرفــة واملعلومــات
واالســتفادة مــن امكانيــات تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت الجديــدة يف مجــال تطويــر التعليــم.
ومــا الشــك فيــه بــان التقــدم العلمــي والتكنولوجــي
هــو رهــن التقــدم الفكــري وليــس املعــريف وحــده.
وان اتقــان اللغــة العربيــة اســتامعا وتحدثــا وقــراءة
وكتا بــة رضوري مــن ا جــل التعلــم وتحقيــق التقــدم
الحضــاري واالبــداع الفكــري والتامســك الثقــايف لالمــة
العربيــة ،وهــذا مــا اكــده حكيــم الصــن (كونفوشــيوس)
عندمــا استشــاره االمرباطــور حــول الســبيل االقــوم اىل
اصــاح االمرباطوريــة فقــال لــه( :ابــدا باللغــة) وهــذا مــا
ينطبــق عــى لغتنــا العربيــة حيــث كانــت لغــة الحضــارة
والعلــم ملــدة تزيــد عــى الــف عــام ،وهــي مــن اطــول
اللغات الحية عمرا ،ومن اوسعها انتشارا وانها ستظل
محافظــة عــى بقائهــا وامتدادهــا يف االســتعامل كــا
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يتنبــأ بذلــك علــاء اللغــة.
نخلــص مــن ذلــك اىل انــه مل يعــد اعتــاد العمليــة
التعليميــة عــى الوســائل مظهــر مــن مظاهــر الــرف ،بــل
اصبح رضورة من الرضورات ،وجزءا ال يتجزا منها .وقد
تزايدت اهميتها يف الوقت الراهن اذ اصبحت البيئة
املحيطــة باملدرســة تشــكل تحديــا لهــا ،ملــا تزهــر بــه
هــذه البيئــه مــن وســائل اتصــال متنوعــة تتســم بالجــذب
واالثــارة .وحتــى ال تفقــد املدرســة دورهــا يف التعليــم
والرتبيــة كان البــد لهــا مــن تحديــث انشــطتها التعليميــة
والرتبويــة ويف مقدمــة ذلــك الوســائل التعليميــة.

المحور الثالث
التقنيات الحديثة
مفهوم التقنيات التعليمية والوسائل التعليمية
ان اهمية الوسائل التعليمية ال تكمن يف الوسائل يف
حد ذاتها ولكن فيام تحققه هذه الوسائل من اهداف
ســلوكية محددة ضمن اســلوب متكامل يضعه املعلم
او املدرب لتحقيق اهداف الدرس النظري او الحصة
املختربية.
التقنيــات التعليميــة والتدريبيــة مل تعــد موضوعــا
هامشيا او جانبيا يف العملية التعليمية والتدريبية بل
اصبحــت جــزءا ال يتجــزا منهــا ومــن اعمدتهــا ومقوماتهــا
ودليــل ذلــك ســعة انتشــار اســتعاملها يف شــتى اقطــار
العــامل اذ اخــذت توليهــا اهتاممــا بــارزا اميانــا منهــا
باهميــة التعليــم والتدريــب ودورهــا الرئيــس.
فالتقنيــات التعليميــة يــراد بهــا تحقيــق اكــر قــدر
ممكــن مــن الكفايــة التعليميــة والتدريبيــة يف املجالــن
الكمــي والنوعــي مســتهدفة بنيــة التعليــم والتدريــب
ومحتواهــا فالتقنيــات التعليمــة ليســت يف ذاتهــا
غايــات تعليميــة وامنــا هــي ادوات تعلــم وتعليــم تســاعد
عــى تحصيــل خــرات وا فــكار ومعلومــات متنو عــة
ومهارات فنية لتحقيق االهداف التعليمية والتدريبية.

الــدول التــي طبقتهــا هنــاك عــدد مــن دول العــامل
املتطور وحتى دول العامل الثالث قامت بتجارب رائدة
يف مجــال تطبيــق انظمــة مختلفــة للتعليــم االلكــروين
بدات باستخدام وسائل عرض مساعدة لتوضيح بعض
املفاهيــم والتجــارب وانتهــت بتطبيــق انظمــة متطــورة
للتعليــم عــن بعــد وفيــا يــي بعــض هــذه التجــارب:
تجارب الدول المتقدمة:
التحــول مــن االنظمــة التقليديــة يف مجــاالت الحيــاة
الرقميــة يعتــر مــن اهــم ســات املجتمــع املتحــر
وهــذا دليــل عــى رقــي هــذه املجتمعــات .وفيــا يــي
نســتعرض تجــارب بعــض هــذه الــدول املتقدمــة
 2-1تجربة اليابان.
 2-2تجربة الواليات المتحدة االمريكية.
يز
المال�ية.
 -3التجربه

ت
االس�الية.
 2-4التجربة
نتيجــة التجــارب :اصبــح املد يــرون واملوضفــون
والطــاب قادر يــن عــى:
•امكانيــة ا ســتخدام ا جهــزة الحا ســب االيل
واالستفادة من العديد من التطبيقات وعنارص
املناهــج املختلفــة.
•االســتخدام الدا ئــم واملؤ هــل يف تقنيــات
التعليــم وذلــك يف انشــطة الحيــاة العاديــة.
ويف الربا مــج املدرســية كذ لــك
•تطويــر مهاراتهــم يف مجــال اســتعامل العديــد
مــن تقنيــات التعليــم وبينــا ميكــن ( )%91مــن
املــدارس الدخــول اىل شــبكة االنرتنــت فــان
( )%80مــن املــدارس تســتخدم يف الوقــت
الحــايل شــبكة محليــة داخليــة.
تجارب دول الخليج:
وضعــت دول الخليــج ممثلــة بــوزارت الرتبيــة والتعليــم
خططــا لدمــج التقنيــة بالتعليــم ،وفيــا يــي نســتعرض

الجهــود املبذولــة يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة
وســلطنة عــان يف هــذا املجــال:
 2-5تجربة دولة االمارات العربية المتحدة:
تبنــت وزارة الرتبيــة والتعليــم والشــباب مــروع تطويــر
مناهــج لتعليــم مــادة الحاســب االيل باملرحلــة الثانويــة
وقــد بــدا بتطبيــق هــذا املــروع عــام  1990-1989وقــد
شــمل يف البدايــة الصــف االول والثــاين الثانــوي ،وكان
املــروع قــد بــدا باعــداد منهــج الصــف االول الثانــوي
وتجربته باختبار مدرستني بكل منطقة تعليمية احداهام
للبنــن واالخــرى للبنــات .ويف العــام التــايل تــم تعميــم
التجربــة لتشــمل كافــة املــدارس الثانويــة يف الدولــة.
ولقيت هذه التجربة قبوال من قبل الطالب واولياء
االمــور فضــا عــن االهــداف التــي حددتهــا الــوزارة فقــد
اســفرت التجربــة عــن النتائــج التاليــة :ولــدت التجربــة
وعيا لدى اولياء االمور نحو اهمية الحاسب يف الحياة
املعارصة.
 2-5تجربة سلطنة عمان:
وحققت هذه التجارب االهداف التالية:
 -1اعتبار مراحل التعليم االســايس القاعدة االساســية
التــي ســوف يرتكــز عليهــا ادخــال الحاســب اىل
املــدارس.
 -2اكساب الطلبة مهارات التعامل مع الحاسب.
 -3تو فــر برمجيــات حا ســوبية تســتخدم الوســائط
املتعــددة تســاعد عــى تنميــة قــدرات الطالــب
العقليــة .وتحتــوي عــى كــم ها ئــل مــن العلــوم
واملعــارف.
 -4تنميــة مهــارة حــب االســتطالع والبحــث والتعلــم
الــذايت واالعتــاد عــى النفــس يف الحصــول عــى
املعلومــات مــن مصادرهــا املختلفــة.
وقد تم انشاء مراكز مصادر التعلم يف كل مدرسة
مــن مــدارس التعليــم االســايس وثــم تزويدهــا باحــدث
االجهــزة التعليميــة والتكنولوجيــة خا صــة الحا ســب
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االيل .وهــذا مادعــا اىل زيــادة تفاعــل طلبــة مــدارس
التعليــم االســايس مــع التطو يــر التكنولوجــي ا لــذي
الميكــن تجاهلــه .واالميــان بــرورة تنشــئة جيــل قــادر
عــى التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة بشــكل يتناســب
وحجــم التطــور الــذي يشــهده العــامل.

7)7ان التعليــم االلكــروين اصبــح جــزءا ال ينفصــل
عــن منظومــة التعليــم واهدافــه ،واصبــح االهتــام
بتوظيــف التكنولوجيــا يف عمليــات التعليــم مــن
الخطــوط العريضــة ،الهتام مــات مؤسســات
التعليــم الخاصــة والحكوميــة.

ت
المق�حات

الخالصة

1)1ا ســتخدام التقنيــات الحديثــة يف العمليــة
التعليميــة كاالنرتنــت ا لــذي ميكــن مــن خال لــه
وضع معجم بااللفاظ العربية الصعبة يسهل عىل
الطالــب الوقــوف عليهــا بســهولة ويــر.
2)2اعــادة النظــر يف مناهــج االدب العــريب واختيــار
النصــوص تتناســب مــع املراحــل العمريــة لــكل
مرحلــة.
3)3عمل شبكة من الحواسيب ترتبط مع بعضها يتم
اســتخدامها يف اجــراء االختبــارات حيــث يقــدم
لــكل طالــب اســئلة واختبــارات تحريريــة وشــفوية
عــر الحاســوب وبشــكل منفــرد مــا يعــن االســتاذ
عــى معرفــة املســتوى الحقيقــي لــكل طا لــب
السيام ان هذه الطريقة يتعذر معها وجود حاالت
غــش بــن الطلبــة.
4)4تعليــم الطلبــة عــن طريــق النــت بخــط مفتــوح مــا
يتيــح للطالــب العامــل التعلــم عــر النــت بعــد
ســاعات العمــل.
5)5صفحات االنرتنت تعطي للطالب فرصة التواصل
للعمــل مــع االخــرى وتســاعدهم يف نــر افكارهــم
االبداعيــة يف مختلــف انحــاء العــامل .مــن خــال
الربيــد االلكــروين واملنتديــات التعليميــة ومــن
خــال انشــاء موقــع خــاص للمدرســة.
6)6ان تنميــة التفكــر االبداعــي عنــد املعلــم هــي
مــن اهــم اهــداف العمليــة التعليميــة النــه بدونهــا
سيعاين الطالب من نقص يف املهارات االساسية
املشــاركة يف الحيــاة الشــخصية واالجتامعيــة.

مــا الشــك فيــه ان للتعليــم االلكــروين ميــزات
وايجابيــات كثــرة ،فلــه الــدور الكبــر يف تنميــة ذكاء
الطالــب املنطقــي ،والقــدرة عــى التحصيــل الــدرايس
وفهــم املعلومــات وتســاعده بشــكل او با خــر عــى
استيعاب املعلومة ،وتتنوع املعلومة بطرائق متعددة
وايضا تقديم امثلة متنوعة واساليب رشح مبتكرة بينام
قــد اليســتطيع كل املعلمــن فعــل هــذا.
كام ان لهذه الربامج ميزة تكرار املعلومة بعدد من
املرات ال حرص لها بينام ميل املعلم.
وال ننىس ان التلقني اسلوب سئ يف حالة استخدم
وحــده دون رشح وفهــم .لكــن الحفــظ وطريقــة التلقــن
طريقــه مهمــة واساســية يف بعــض املــواد ومــع بعــض
االنــواع مــن املعلومــات مثــل القــران والشــعر وغريهــا.
واخرا ان التعليم االلكرتوين يف مدارسنا وجامعاتنا
ويف حقول التعليم بصفة عامة يحتاج اىل مدة انتقالية.
تكــون مبثابــة تدريــب جــدي يتــم فيهــا التخلــص مــن
الطرائق التقليدية املتبعة وايجاد طرائق اكرث سهولة وادق
لــارشاف والتقويــم الرتبــوي تضــم عــى اســس الكرتونيــة،
ورضورة اعتــاد وســائل وتقنيــات التعلــم االلكــروين
املتعــددة ،ملواكبــة التقــدم املعــريف والتدريــب عــى
ادارة املدرسة الكرتونيا والبديل عن التعلم املربمج الذي
يجمع بني التعليم التقليدي والتعليم االلكرتوين متهيدا
اىل تطبيق شامل للتعلم االلكرتوين ،كام انه يستوجب
عىل الباحثني توجيه ابحاثهم اىل هذا النوع من التعليم
ليك يتم تطبيقه ،عىل اسس علمية وعىل تصميم علمي
يعمــل عــى نجاحه.
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برعلا ةغللا سيردت يـف راكتبالا و عادبالا
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1)1كتــاب العــن :ص( 84بكــر) طبعــة جديــدة فنيــة مصححــة
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بــروت  -لبنــان.
2)2موقــع املعــاين يف قا مــوس املعــاين (قا مــوس عــريب
انجليــزي).
3)3العني :بدع:ص.60

4)4معجم مقاييس اللغة :بدع :ص.117

5)5زاهــي الغريــب وبهبهــاين اقبــال تكنولوجيــا التعليــم يف
الذ هــن طو يــا نظــرة مســتقبلية ص.61-57
6)6بريســفال فــرد والنجــون هــزي ترجمــة العقيــي عبــد العزيــز
املرشــد يف التقنيــات الرتبويــة ص( 4بتــرف).
7)7الكريطي رياض .التقنيات الرتبوية رؤية منهجية ص47-44
منهجية بعضها حريف وبعضها.

8)8مصــادر التقنيــة الحديثــة يف تدريــس اللغــة العربيــة .امنــه

مصبــح عــي القايــدي ص.535-534

9)9ينظــر العالقــة بــن االدارة واملدرســة واملعلــم والطالــب
والبيــت ومجالــس االبــاء واهميتهــا يف تعليــم اللغــة العربيــة
وتعلمهــا يف املرحلــة االساســية للصفــوف االربعــة االوىل:
خالــد ومصطفــى الشــيخ ص.858
1010ينظر الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية.
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