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جت����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الآ����س���ي���وي���ة ال����ق����ارة  دول  ف�������ي 

كلمة المركز

يجتهـــد مركـــز امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيـــز الـــدويل خلدمة اللغـــة العربية 
يف العمـــل يف جمـــالت متعددة حتقق تعميـــق الوعي اللغوي علـــى امل�شتويات املختلفة 
)الجتماعيـــة والعلمية/ الأهلية والر�شميـــة( ؛ وذلك لل�شمو باللغة العربية، وتر�شيخ 
مناف�شتهـــا للغات احل�شارية يف العامل، وتعميق قيادتهـــا الدينية والتاريخية ل�شعوب 

�شتى يف اأنحاء املعمورة.

 وامتـــدادا لذلـــك. ين�شط املركز يف جمـــال الن�شر، م�شتقطبـــًا الأعمال العلمية 
اجلـــادة وفق لئحـــة معتمدة منّظمة لذلك، كما ين�شط يف جمـــال التاأليف من خالل 
ا�شتكتاب جمموعة كبرية من الباحثني ؛ لتاأليف عدد متنوع من الإ�شدارات النوعية 
املقروءة التي تعالج عنواناٍتيقتن�شها املركز، ويلفت النتباه اإليها، ويعلن من خاللها 
الفر�ـــض املمكنة خلدمة اللغـــة العربية يف املجالت املختلفـــة، ملّبيًا بذلك احلاجات 
التـــي يلم�ـــض املركز تطّلـــع املكتبة اللغويـــة العربية اإليهـــا، ولفتًا الأنظـــار اإىل اأهمية 
التعمـــق فيهـــا بحثيًا، وا�شتك�شاف مـــا ميكن عمله تنفيذيًا يف هـــذه املجالت. وي�شعد 
املركـــز بـــاأن ا�شتقطب يف املرحلة الأوىل من هذا امل�شروع مـــا يربو على مئتي باحث، 
عًا دائـــرة امل�شاركة حمليًا وخليجيا وعربيا واإ�شالميـــا وعامليا، ومنّوعًا م�شارات  مو�شِّ
البحـــث الرئي�شيـــة والفرعيـــة، ومنفتحا على كل ما مـــن �شاأنه خدمة اللغـــة العربية 

بجميع الو�شائل والأطر.   

وميّثـــل هـــذا الكتـــاب واحدا من الكتـــب التي �شـــدرت �شمن �شل�شلـــة )مباحث 
لغويـــة( يحتـــوي عددا من الأبحـــاث لأ�شاتذة مرموقني؛ ا�شتجابوا ملـــا راآه املركز من 

احلاجة اإىل التاأليف حتت هذا العنوان، وبادروا اإىل ذلك م�شكورين.
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وتـــوّد الأمانـــة العامـــة اأن ت�شيد بجهد ال�شـــادة املوؤلفني، وجهد حمـــرر الكتاب، 
ومديـــر هـــذا امل�شروع العلمي علـــى ما تف�شلوا به مـــن التزام علمـــي ل ي�شتغرب من 
مثلهـــم، وقـــد ترك املركـــز للمحرر م�شاحة وا�شعـــة من احلرية يف اختيـــار الباحثني 
وو�شـــع اخلطة العلمية - بالت�شـــاور مع املركز -؛ �شعيـــًا اإىل حتقيق اأق�شى ما ميكن 
حتقيقه من الإفادة العلمية، مع الأخذ بالعتبار اأن الآراء الواردة يف البحوث ل متثل 
راأي  املركـــز بال�شرورة، ولكنها من جملـــة الآراء العلمية التي ي�شعد املركز باإتاحتها 
للمجتمـــع العلمـــي وللمعنيني بال�شاأن اللغـــوي لتداول الراأي ، وتعميـــق النظر، ونلفت 
انتبـــاه القـــارئ الكـــرمي اإىل اأن ترتيب اأ�شمـــاء املوؤلفني على الغـــالف موافق لرتتيب 
ل املحرر - م�شكورا-  اأبحاثهـــم يف الكتاب، وهي خا�شعة للروؤية املنهجية التـــي تف�شّ

باقرتاح خطتها.

وال�شكـــر والتقديـــر الوافـــر ملعـــايل وزيـــر التعليم امل�شـــرف العام علـــى املركز، 
الـــذي يحث على كل ما من �شاأنه تثبيت الهوية اللغويـــة العربية، ومتتينها، وفق روؤية 
ا�شت�شرافية حمققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة، وميتد ال�شكر ملعايل نائبه، ولل�شادة 

اأع�شاء جمل�ض الأمناء نظري الدعم والت�شديد لأعمال املركز.

والدعـــوة موّجهة جلميـــع املخت�شني واملهتمـــني بتكثيف اجلهود نحـــو النهو�ض 
بلغتنا العربية، وحتقيق وجودها ال�شامي يف جمالت احلياة. 

 



7

جت����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الآ����س���ي���وي���ة ال����ق����ارة  دول  ف�������ي 

مقّدمة

ل يخفـــى حجم الّتحّديات الكبرية اّلتـــي تواجهها الّلغة العربّية يف ظّل الّتزاحم 
الفكـــرّي والّثقـــايّف اّلـــذي يّت�شم به هـــذا الع�شر، واأمـــام �شيا�شات تغليـــب الّثقافات 
راع الّتاريخّي اّلذي يفر�ض  الأخـــرى اّلتي تّتخذ مداراتها الّطبيعّية �شمن دائرة ال�شّ
ثقافة الأمم الغالبة – �شيا�شيًّا-  على الأمم املغلوبة، والّلغة بال �شّك هي تابع طبيعّي 

لأّي ثقافة . 

ة تختلف عن  بيـــد اأّن الّلغـــة العربّية لها افرتاق خا�ّض يجعلها تقع يف خانة خا�شّ
غريهـــا من الّلغـــات، ذلك اأّنها لغة مرتبطة بالقراآن الكـــرمي اّلذي تعّهد اهلل بحفظه 
اإىل يـــوم الّدين، فمهما قلنا عن نظرّيات ال�ّشريورة الّتاريخّية لتطّور الّلغات وتغرّيها 
ة،  بقائها وفنائها، فاإّن الّلغة العربّية مبا حتويه من خ�شائ�ض بنائّية ومقّومات خا�شّ
دامات  ا�شتطاعـــت اأن تبقى �شامدًة اأمام كّل الّظروف اّلتي مّرت بها، واأمام كّل ال�شّ
اّلتي تعّر�شت لها، و�شتبقى كذلك ما �شاء اهلل لها اأن تبقى، ولذلك فاإّنها ل تفتاأ جتد 
لهـــا يف كّل ع�شـــر واآن من ي�شّمر عن �شاعـــد اجلد والعمل يف الّدفـــاع عنها ون�شرها 

وتعليمها وو�شع الأطر امل�شاهمة يف ذلك . 

ونحـــن يف هـــذا ال�ّشيـــاق جند جتـــارب تدري�ـــض الّلغة العربّيـــة اآخـــذة يف الّنمّو 
والّتطّور مفيدًة من نظريـــات الّتعليم والّتعلُّم القدمية واحلديثة، بل تعّدى الأمر اإىل 
اأن اأ�شبحت هذه الّنظرّيات واقًعا ملمو�ًشا ومطّبًقا يف العديد من الّدول العربّية وغري 
العربّيـــة، ومن هنا جاء هـــذا الكتاب اّلذي يتنـــاول »جتارب تعليم الّلغـــة العربّية يف 

القاّرة الآ�شيوّية«. 
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 : ينْ وتنبع اأهّمّية هذا الكتاب من جانبي مهمَّ
اَر�َشٌة على الأر�ض، وقد اأخذت  َ اأّولهما : اأّن هذه الّتجارب هي جتارب عملّية ممُ

�شعت لأجلها. وقتها يف حتقيق مراميها اّلتي ومُ

وثانيهم��ا : اأّنهـــا جتـــارب مّت تبّنيهـــا من قبل احلكومـــات وبع�ـــض املوؤ�ّش�شات 
ـــا ومعنويًّا، ّما يعّمق  ا ماّديًّ الّر�شمّيـــة الفاعلـــة، اأي اأّنه قد حلقها اهتمـــاٌم كبرٌي جدًّ

العتقاد باملدى الكبري لفاعلّيتها طيلة �شنوات ا�شتغالها .

وتهـــدف هذه البحـــوث اإىل اأن تقّدم هـــذه الّتجارب لتكون حمـــّل فح�ض ونظر 
لالإفـــادة منها، علـــى اأ�شا�ض اأّنها جتارب عملّية حّية، كما حتـــاول هذه الّدرا�شات اأن 
م تلك الّتجارب، وت�شعها داخل حّيز الّنقد البّناء، وت�شفي عليها من اآراء باحثيها  تقيِّ

ما ميكن اأن يكّمل بع�ض اجلوانب فيها . 

وحتـــاول بحوث هذا الكتاب اأن ت�شري وفق املنهج الو�شفّي الّتحليلّي القائم على 
ثالث ركائز رئي�شة هي: الو�شف، والّنقد، وال�شتنباط، حيث ت�شف البحوث جتارب 
تعليم الّلغة العربّية ب�شكل تف�شيلّي مرّتب، ثّم حتاول اأن تظهر جوانب الّتمّيز والربوز 
مـــن جانـــب، ومن جانب اآخر تظهر بع�ض املالحظات عليهـــا يف اإطار نقدّي بّناء، ثّم 
تقـــّدم لنا بعد ذلك ما ا�شتنبطته من ت�شـــّورات وتو�شيات بح�شب ما يراه الباحثون، 
كلٌّ مـــن اجلهة اّلتي ينظر من خاللها اإىل الّتجربة. هـــذا وتت�شّدر جميَع الّدرا�شات 
ــق بالّتجربة  قـــراءاٌت تنظريّيـــة يف بع�ـــض املناهـــج الّتعليمّيـــة احلديثة اّلتـــي لها تعلُـّ

املدرو�شة . 

وقـــد رّكـــزت الّدرا�شـــاتمُ على حتليل جتـــارب الّتعليم يف اإقليمـــني حمّددين من 
القـــاّرة الآ�شيوّية همـــا دول اخلليج العربّية، ودول �شرق اآ�شيـــا، ولعّل ال�ّشبب يف ذلك 
يرجع اإىل خربة وجتربة الباحثني اأنف�شهم، وهذا يوؤّكد كفاءة العمل بو�شفه ناجت عن 

خربة ودراية ومعاي�شة . 
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جت����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الآ����س���ي���وي���ة ال����ق����ارة  دول  ف�������ي 

هـــذا وقد �شاهم يف كتابـــة بحوث هذا الكتاب جمموعة مـــن الأ�شاتذة الأكفاء، 
اأ�شحـــاب اخلربة يف جمال تعليم الّلغة العربّيـــة، اّلذين مار�شوا الق�شّية ووقفوا على 

جوانب كثرية من تنظرياتها، وهوؤلء الباحثون هم : 

الأ�شتاذ الّدكتور: عبدالقادر حبيب فيدوح من اجلزائر. . 1
الدكتور: �شابر احلبا�شة من تون�ض.. 2
الأ�شتاذ املرّبز: حممد اأحمد املومني من تون�ض.  . 3
الأ�شتاذ الّدكتور: اإدري�ض حمرو�ض من اجلزائر.. 4
الأ�شتاذ الّدكتور: اإدري�ض ولد عتّيه من موريتانيا.. 5
الّدكتور: ح�شيب الكو�ض من املغرب.. 6

ا لوجهه      �شائلـــني املـــوىل عـــّز وجّل اأن ينفـــع بهذا العمـــل، واأن يجعلـــه خال�شً
الكرمي. 

     اإّنه ويّل ذلك والقادر عليه . 

املحرر
د.خليفة بن عربي

الأ�شتاذ امل�شاعد بجامعة البحرين
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جت����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الآ����س���ي���وي���ة ال����ق����ارة  دول  ف�������ي 

القسم األّول

جتارب تعليم اللغة العربية 
يف دول اخلليج العربية
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جت����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الآ����س���ي���وي���ة ال����ق����ارة  دول  ف�������ي 

تعلم اللغة العربية بي املنهج التلقيني وال�شطفاء التقني
يف جامعات دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية

الأ�شتاذ الّدكتور / عبد القادر فيدوح )*()1)
  

اأ�شتـــاذ النقد والبالغة والدرا�شـــات ال�شيميائية بجامعة قطـــر، وجامعة وهران باجلزائر  	)*(
)�شابقًا(
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جت����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الآ����س���ي���وي���ة ال����ق����ارة  دول  ف�������ي 

نظام التعّلم يف ظل جمتمع املعرفة :
اإن مـــا مييـــز منظومتنا الرتبوّية يف املدار�ـــض العربّية هو تركيزهـــا على ثقافة 
الذاكرة، وعلى النظام التعليمي التقليدي الذي يجمع ما بني احلفظ والقدر الي�شري 
مـــن الفهـــم، وهو مـــا ي�شهم يف اإغفـــال جوهر الطاقـــة الفكرية، بحيـــث يكون ظاهر 
الأمـــر املتابعة والتلقني، وباطنه التق�شـــري يف التفكري، وبذلك يتكر�ض نظام التعليم 
التقليـــدي الذي مل يعد �شاحًلا لهذا الع�شـــر، لوجوب اللجوء اإىل منط تعليم املهارة 
النفعية والعملية للمعرفة وفق التفاعالت مع احلياة. من خالل هذا املنظور نعتقد اأن 
ِذيَن َلْو  م�شوؤوليتنـــا اجتاه اأبنائنا م�شوؤولية عظمى امتثاًل لقوله تعاىل: "﴿ َوْلَيْخ�َض الَّ
ولمُوا َقْوًل �َشِديًدا﴾)1(،  وا اللَّـَه َوْلَيقمُ وا َعَلْيِهْم َفْلَيتَّقمُ َعاًفا َخافمُ ًة �شِ يَّ ِرّ ـــوا ِمْن َخْلِفِهْم ذمُ َتَركمُ
وكمـــا جـــاء يف قوله �شلـــى اهلل عليه و�شلم : » كلكـــم راٍع وكلكم م�شـــوؤول عن رعيته«، 
فـــاإذا �شلمنا باأن هذه الرعية هي م�شـــدر قوة البناء احل�شاري، فاإن ح�شارة اأمة ما 
ل يبنيهـــا اإل املبدعون. من هنا ينبغي الهتمام بهـــم تبًعا لطريقة التن�شئة والرعاية 
الجتماعيـــة ال�شاحلـــة، حتى نتمكن من خلق كفاءة متميـــزة بعيدة عن زرع املعرفة 
الع�شوائيـــة نتيجة الفتقار اإىل املعلومة، واملعلومـــة ال�شريحة، وهو الأمر الذي يفقد 

يف مواهبنا الفذة التفوق بالأداء املتميز.

اإن وظيفـــة التعلـــم الناجـــع يف هـــذا الع�شـــر هي مـــن اأولويات م�شعـــى التقدم 
احل�شـــاري لكل اأمة، وحتى تقوم املدر�شة العربيـــة بواجبها التعليمي عليها اأن ت�شهم 
مـــع الأ�شرة يف خلق اإن�شان قادر على التبادل والحتاد، وهذا ي�شتلزم مهارات تربوية 
تقـــوم علـــى التوجيه ال�شليم قبـــل تلقني التعليم، ومـــن هنا فاإن كثرًيا مـــن مدار�شنا 
العربية مازالت تفتقر اإىل اأن توؤدي الدور الأ�شا�ض يف بناء املجتمع، كما اأنها مازالت 
تتخبـــط يف كنـــه احلا�شـــر الرتبوي الـــذي ي�شكو من عـــدة نواق�ض وق�شـــورات، ويف 

)))	  �شورة الن�شاء، الآية 8 .
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مقدمتها الإطناب املعريف اململ، واحل�شـــو املعلوماتي الرهيب الذي مييز حمتوياتها 
وبراجمهـــا على ح�شاب الإبـــداع والبتكار، ويعـــود هذا الإطناب، وهـــذا احل�شو اإىل 
كـــون هـــذه املحتويات والربامـــج اإن مل تكـــن منقولة باحلرف عن مناهـــج وتربويات 
املجتمعـــات الغربية البعيدة كل البعد عـــن امل�شاكل والتحديات احلقيقية التي تواجه 
املجتمـــع العربي، فهي على الأقـــل نظرة مناق�شة للنظرة املاألوفـــة التي ترى التاريخ 
الفكـــري بعامة والرتبـــوي بخا�شة كخط م�شتقيـــم ومتطور، ميتد مـــن ما�ٍض تربوي 

منحط اإىل م�شتقبل تربوي راق ومزدهر.)1(

واإذا كانت التحديات التي تواجه نظام التعليم يف ظل جمتمع املعرفة م�شروعة 
بعد دخـــول الألفية الثالثـــة، واإذا كانت م�شادر املعلومات وطـــرق توظيفها م�شتمدة 
مقوماتهـــا من ثـــورة املعلومات املتنامية با�شتمـــرار، واإذا كان اأبناوؤنا ل يختلفون عن 
غريهـــم من لهـــم القدرة على الإبداع، فاإن توافرها يتعـــزز بالأدوات املعرفية التي 
ت�شتخدمهـــا اأ�شاليب التعلـــم احلديثة التي من �شاأنها اأن ترقـــى بالإمكانية الإبداعية 
لـــدى براعمنا الفتية، من حيث اإنها حتتـــاج اإىل التوجه ال�شليم، ف�شاًل عن احلوافز 
حتى ل نكون �شبًبا يف واأدها و�شياعها، اأما ما ينبغي توافره لأجيالنا الواعدة ـ ف�شاًل 

عن الإدراكات املعرفية ـ فيمكن اإدراجه �شمن النقاط الرئي�شة الآتية :

• التوجه ال�شليم	
• �شقل الذهن و�شالمته	
• رعاية مظاهر ال�شتنتاج	
• اإخ�شاع التجربة للحكم العقلي	
• تعزيـــز القيا�ض الربهاين، على اعتبـــار اأن وجود ال�شتدلل نابع اأ�شاًل من 	

قدرة اأداء العقل على املح�شلة املعرفية.

)1(   ينظـــر، عبـــداهلل العـــروي : ثقافتنـــا يف �شـــوء التاريخ، املركـــز الثقايف العربـــي، 1983،  
�ض197،198.
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اإن الإطار املرجعي الذي من �شاأنه اأن ي�شهم يف اإبراز مظاهر املوهبة الإبداعية 
لـــدى طالبنا مت�شعـــب املعارف، بحكم املحيط الـــذي ين�شاأ فيه اأجيالنـــا، غري اأن ما 
ميكن ح�شره يف هذا املجال بعد عوامل البيئة وعوامل الأ�شرة، هو ك�شر احلاجز بني 
الطالب واأ�شتاذه، اأو اأي عائق يحدده ال�شبط الجتماعي، حتى نف�شح له املجال اأمام 
الظهـــور، ومنحه فر�شة جتاوز �شلطة الروؤيـــة البيداغوجية الكال�شيكية، » من جراء 
اأن كل فعل بيداغوجي قيد املمار�شةـ يف نظرته التقليدية ـ يتهياأ بطبيعته على �شلطان 
بيداغوجـــي، فـــاإن املتلقـــني البيداغوجيـــني مهيوؤون منـــذ الوهلـــة الأوىل لالعرتاف 
ب�شرعيـــة الإْخَباريـــة املر�َشلة، وب�شلطـــان املر�ِشلني البيداغوجيـــني، اإذن هم مهيوؤون 

لتقّبل الر�شالة وا�شبطانها«)1( بالقدر التلقيني وبفعل �شلطة الإلقاء واحلفظ. 

لقـــد ا�شتطاعت تكنولوجيا التعّلـــم اأن تطور من اأ�شاليب التكوين، واأن حت�ّشن من 
عمليـــة التدري�ـــض، وذلك بالنظـــر اإىل ما متلكه هـــذه التكنولوجيا مـــن و�شائل وموارد 
م�شتخدمـــة اأ�شهمت ب�شكل ملحوظ يف تعزيز الكت�شاب املعريف والوعي الثقايف، ح�شب 
مقت�شـــى متطلبـــات الع�شر، بعـــد اأن اأ�شبح مـــرام املعرفة غنيا مب�شـــادر املعلومات، 
وتزايـــد برامج التقنيـــات، وقواعد البيانات، كمـــا قّل�شت هـــذه التكنولوجيا كل اأنواع 
الرتبـــاط بالتوا�شـــل، واكت�شاب املهـــارات، واملعـــارف امل�شتجدة، وتي�شـــري ا�شتيعابها 
يف جميـــع مراحـــل التعليم بخا�شة يف مقـــرر املهـــارات skills   syllabus بو�شفه اأهم 
املقررات التي تعنى بتنظيم القدرات املختلفة الأ�شا�شية التي يت�شمنها ا�شتخدام اللغة 
لأغرا�ض مثل، القراءة، والكتابـــة، وال�شتماع، واملحادثة، ومعاجلة اللغة؛ لإتقان عدد 
من املهارات الفردية اأو الفرعية التي يتاألف منها الن�شاط، بخا�شة يف هذه املهارات:

• الكتابـــة : التـــي تعنى بابتـــكار اجلملة الرئي�شـــة للمو�شـــوع، والتفريق بني 	
الأفكار املحورية واجلمل الداعمة، وتعزيز التحرر الذاتي.

)))	  بيـــار بورديـــو، وجان كلود با�شـــرون: اإعادة الإنتاجـ  يف �شبيل نظريـــة عامة لن�شق التعليمـ  
ترجمة : ماهر ترمي�ض، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، ط1، 2007م، �ض 123 .
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• ال�شتمـــاع : الذي يعنى بالتعرف اإىل معلومات الن�ض الأ�شا�شية، �شواء من 	
خالل ال�شتيعـــاب ال�شماعـــي Listening Comprehension  اأو ال�شتماع 

. Directed Listening املوجه

• الـــكالم:  الـــذي يهتم بالتعـــرف اإىل ا�شتخـــدام اإ�شرتاتيجيـــات الت�شال، 	
وحت�شني الأداء يف املحادثة يف اأثناء مناق�شة اأي مو�شوع.

• القـــراءة:  القـــراءة من اأجـــل احل�شول علـــى جوهر املو�شـــوع يف معاجلة 	
م�شامينـــه، وفهم معاين الكلمات من ال�شيـــاق، والتحكم يف عملية النطق 

امل�شاحبة لل�شرعة املنا�شبة لالأداء.)1(

اإن اإدخـــال تقنية املعلومات على املنظومة التعّلمية يف دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية يف بداية الألفية الثالثةـ  على وجه التحديدـ  قدم العديد من اخلدمات 
العلميـــة والثقافية، وذلك بف�شل اخلطة الإ�شرتاتيجية لن�شر تقنية املعلومات؛ بدافع 
حت�شني مهارات التعليم، والوعي الثقايف. ومل يكن لهذا الإجناز اأن يتحقق لول حكمة 
القيـــادات الر�شيدة، واجلهات الراعية للمنظومـــة التعليمية يف هذه الدول على وجه 

التحديد.   

اإن نظـــام التعليم يف ظل جمتمـــع املعرفة جعل من التح�شيـــل العلمي م�شروًعا 
تفاعليًّا، ي�شتهدف درجـــة الوعي؛ بغر�ض متكني املتلقي من اإنتاج املعنى املراد، ومن 
ثـــمَّ فاإن العالقة بني هذا امل�شـــروع وذاك الإنتاج تكمن يف تطبيق اآليات املنهج املتبع؛ 
الأمـــر الذي مـــن �شاأنه اأن يوؤمـــن لنا حت�شني الوعـــي الفكري لدى املتلقـــي، وي�شهم 
يف متكـــني اإعـــداد "رجل الغد" حتى يكون قـــادًرا على التحليق والإبـــداع والإنتاج يف 
جمتمعاتنـــا العربية، وعلى رعايتنا له اأن تكون دقيقة؛ لأن طالب العلم يف موؤ�ش�شاتنا 

)))	  جاك ريت�شاردز: تطوير مناهج تعليم اللغة، ترجمة: نا�شر بن عبد اهلل بن غايل، واآخر، 
مطابع جامعة امللك �شعود، 1428هـ / 2007م، �ض 204 .
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التعليمية اليوم اأ�شبه ما يكون بالطائر اخل�شبي العاجز عن احلركة، م�شلوب الفاعلية 
ل طيورنا املحلِّقة اإىل طيور خ�شبية؟. )1(  والإرادة، فما الذي حوَّ

مـــن هذا املنظـــور، وانطالًقا من الرغبـــة يف اإمكانية جتاوز مـــا زرعته املناهج 
التلقينية يف وعي براعمنا الفتية من بذور احلكم التقوميي، يمُفرت�ض جتاوز ما نبهنا 
اإليـــه طه ح�شـــني منذ ما يقرب من 80 �شنـــة، حني قال: اإن ال�شبـــي منذ دخوله اإىل 
املدر�شـــة موجه لالمتحان، اأكرث ما هو موجه للعلـــم، مهياأ لالمتحان اأكرث ما هو 
مهياأ للحيـــاة، وبح�شب راأي طه ح�شني فاإن الطالب العربي الذي يتخرج يف اجلامعة 
العربيـــة اليوم هو اأ�شبه مـــا يكون بالطائر الذي ل يقوى علـــى الطريان، ويبحث عن 
النتيجـــة مبعـــزل عن الإجـــراءات التربيريـــة، ومن ثم فهـــو طائر خ�شبـــي، م�شلوب 
الإرادة، فكيـــف تريد مـــن هذا الطائر اأن يعزز هويته، ويحافـــظ عليها بالقدر الذي 
حافظ عليها اأ�شالفنا الذين �شنعوا ح�شارة مازلنا نبكيها مثل »الأطفال« مل نحافظ 

عليها مثل الرجال)!..(

واإذا كنـــا نريـــد للغتنا اأن تتطـــور؛ فالأننا نريد ال�شتمـــرار حل�شارتنا، وما بناه 
اأ�شالفنـــا، اعتقـــاًدا منـــا اأن اأي نق�ض، اأو ق�شـــور، ينعك�ض ب�شكل قطعـــي على رهان 
م�شتقبـــل هويتنـــا، ومن ثـــم ي�شتحيـــل مواكبة التطـــور احل�شاري، ونكـــون بذلك قد 
فقدنا وعاءنا الـــذي احت�شن جمد ح�شارتنا« املتاأتية من قدرتها على م�شايرة تطور 
العـــرب احل�شاري، ومن هنـــا نفهم قول الفيل�شوف الريا�شـــي ال�شهري األفريد نورث 
وايتهيد )1861ـWhitehead North Alfred 1947( يف كتابه )اأمناط الفكر(:"اإن 
اللغـــة اأهـــم واأخطر من اأن تـــرتك للغويني فقط؛ لأنها قد حتكم علـــى ح�شارة كاملة 

بالزوال".)2(

)))	  ينظر، �شاكر النابل�شي: الطائر اخل�شبي، دار ال�شروق 1988م، �ض32 .
)))	  ينظـــر، �شكري جنـــار: مالحظات حول ح�شارية اللغة العربيـــة وتطورها، جملة درا�شات 
 Whitehead,A: Modes of Thought :عربيـــة، ع14، 1982م، �ض159، 160. نقال عن

 (1938) The Free Press, New-York,1978,P110
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اإن الرغبـــة يف التفكـــري اإىل اإمكانيـــة جتديـــد الف�شاء املعريف هـــو يف حد ذاته 
اإ�شهـــام يف حتقيـــق وظيفة املعرفـــة، "وهذا يعني توظيـــف املعلومـــات النظرية التي 
يدر�شهـــا املتعلـــم يف مواقف واقعيـــة، اأو حياتية، يكت�شف من خاللهـــا اأهمية املعرفة 

ودورها يف احلياة اليومية".)1(

ولعـــل احلقيقة التي تقف عندها املوؤ�ش�شة التعليمية، وي�شعى اإليها املنهج، تكمن 
يف م�شلحـــة تنامي البحث عـــن جوهر الكت�شاب والتح�شيـــل، ون�شر الوعي الفكري 
والثقـــايف، ومـــن ثّم فاإنه ل حقيقـــة علمية من غري الوعي باآليـــات املنهج، واإجراءات 

تفعيله، عدا ذلك كانت اخل�شارة فظيعة، والهدر من اجَلهد �شاّل، والنتائج �شدًى.

ومهمـــا يكـــن من اأمـــر تبعات املناهـــج احلديثة علـــى املنظومـــة التعليمية، فاإن 
املدر�شـــة اخلليجيـــة فيها بع�ض اخل�شو�شيـــات، متيزها عن غريها مـــن املوؤ�ش�شات 
التعليميـــة يف الوطـــن العربـــي، ويظهـــر ذلك جليـــا يف ال�شتناد اإىل طرائـــق التعليم 
التفاعلـــي، بو�شفه مار�شـــة معرفية م�شتمـــرة، وذاتية، وذلك بف�شـــل ا�شتثمار كل 
الطاقات املادية واملعنوية للنهو�ض بن�شر جودة التعليم، وانت�شاره بني اأفراد املجتمع، 
اعتقـــاًدا من امل�شرفني على التعليم يف دول جمل�ض التعـــاون لدول اخلليج العربية اأن 
اأهـــم ا�شتثمـــار هو يف نوعية التعلم؛ الأمر الذي مـــن �شاأنه اأن يعزز من قدرة املجتمع 
علـــى خلـــق الوعي الكايف، والإنتـــاج املتزايد، لذلك وفرت هذه الـــدول كل الإمكانات 
املاديـــة، حيث » متثل ن�شبـــة الإنفاق على التعليم معياًرا مـــن املعايري الأ�شا�شية التي 
ترتجـــم �شيا�شة الدول جتاه التعليم، ونظرتها اإليه �شمن اأولويات م�شروعات التنمية 
القت�شادية والجتماعيـــة. كما اأن حت�شني جودة التعليم الذي تدعو اإليه ال�شيا�شات 
التعليميـــة يف املنطقـــة يتطلب تخ�شي�ض اعتمـــادات مالية بن�شب جيـــدة من الناجت 

)))	   ي�شـــن عبـــد الرحمـــن قنديـــل، نظرة معا�شـــرة للرتبية العمليـــة ودورها يف اإعـــداد معلم 
امل�شتقبـــل، جملـــة، الرتبيـــة، اللجنة الوطنيـــة القطرية للرتبيـــة والثقافة والعلـــوم، ال�شنة 

الع�شرون، العدد التا�شع والت�شعون،1991م، �ض118 .
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القومـــي الإجمايل، مقارنة بدول العامل التي تتقـــارب معها يف الدخل، وترتاوح هذه 
الن�شب بني 3،1% و 5،8 %.)1( 

تعـــد هـــذه الدرا�شة يف �شوء هذا الت�شـــور اإطاللة على اأهمية مـــا تو�شلت اإليه 
املنظومة التعّلمية يف جامعات دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية التي عززت 
من اإ�شفـــاء ال�شبغة العلميـــة لبنية التعلم التعـــاوين، امل�شفوعة بتقنيـــات املعلومات 
املتعلقة باأجهزة التوا�شل الجتماعي، واحلا�شوب على وجه التحديد، والتي تت�شمن 
يف طياتهـــا الإملام مبهارات التعلم الذي يقوم على التفاعل الن�شط فيما بني الطالب 
والأ�شتـــاذ املوجـــه، بالإ�شافـــة اإىل متكـــني الطالب من املهـــارات اللغويـــة بوظائفها 
الطبيعية، ومار�شتها مار�شة �شحيحة، والإعداد املهني الكفء لالأ�شتاذ، واحلر�ض 
علـــى نوعيـــة خمرجات املادة العلمية للمقرر، كل ذلك مـــن اأن اأجل اأن تتاح الفر�شة 
للطالـــب مبمار�شة اللغة على الوجه ال�شليم والتعامل معها يف ي�شر، وا�شتثمارها على 
اأر�ـــض الواقع، على النحو الذي ن�شت عليه لئحة »دليل تدري�ض مقرري عربي 100، 
وعربـــي 200 يف جامعـــة قطر، و تقـــوم فل�شفتهما على املنهـــج التكاملي الذي يراعي 

مبداأ ت�شافر املهارات اللغوية؛ لتحقيق جملة من الغايات، لعل اأهمها:
• تقدمي حما�شرات تفاعلية �شائقة، تت�شم بالتنوع والعمق.	
• تعزيـــز حب الّلغة العربية، وارتباط الطالب بهـــا على امل�شتويني، الوظيفي 	

والإبداعي.
• تقـــدمي اللغة العربيـــة بو�شفهـــا اأداة توا�شـــل، وو�شيلة تثقيـــف لبناء وعي 	

�شحيح، وتعزيز انتماء الطالب بوطنه وهويته.
• التاأكيد على اأن مهارات التفكري مرتبطة ارتباطا وثيقا باملهارات اللغوية.	

)))	  حمـــد علـــي ال�شليطـــي: التعليـــم والتنمية الب�شريـــة يف دول جمل�ض التعاون لـــدول اخلليج 
العربيـــة، درا�شـــة حتليليـــة، مركـــز الإمـــارات للدرا�شـــات والبحـــوث الإ�شرتاتيجية، ط1، 

2002م، �ض12 .
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التدري�ش الفعال للغة العربية
الإثارة الفكرية :  .1

عدُّ من  لعـــل ما يدعى يف وقتنـــا الراهن مبراجعة اأ�شاليب تعّلم اللغـــة العربية، يمُ
اأولويـــات املنظومة التعليمية يف الوطن العربي عامـــة، ويف دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربي بخا�شة، حيث اأ�شبح املهتمون بتوظيف اللغة العربية يعنون باإمكانية 
جتـــاوز اإعاقة �شبـــل التطور، والرغبـــة يف اإمكانية تقريب اللغـــة العربية من مظاهر 
التنمية وعوائدها على النمو القت�شـــادي والثقايف والجتماعي، وبذلك بداأ التعليم 
ـــا يف اأذهان القيـــادات ال�شيا�شية، واأ�شبح  يف هـــذه الدول » يحتـــل موقًعا اإ�شرتاتيجيًّ
يرتبـــط بالأمن القومي بو�شفه الو�شيلـــة لتحقيق حت�شـــن الأداء القت�شادي لالأمة، 
ورفـــع م�شتويات املعي�شة، وحتقيـــق ال�شتقرار ال�شيا�شي«)1( لهـــذه الدول التي فتحت 
البوابات املعرفية والتوا�شلية اأمام تدفق م�شتجدات التحول الهائل، والتطور ال�شريع 
يف جميـــع مياديـــن العلم واملعرفة، والتي حدثت بفعل الثـــورة املعلوماتية، بخا�شة يف 

جمال الت�شالت واملعلومات والو�شائط.

ول�شنـــا هنا ب�شدد الدفاع عن اللغة العربيـــة، اأو ب�شدد احلديث عن ت�شخي�ض 
الأ�شبـــاب املوجبة لتغيري املنظومة التعليميـــة، ول ب�شدد معرفة العالقة القائمة بني 
البيئـــة التعليمية وبيـــان كفاياتها، ولكن ر�شـــم الطرائق احلديثـــة الواجب اتباعها، 
والتـــزود بالكفايات التعليميـــة اجلديدة هو �شبيلنا يف هذا البحـــث الذي ي�شتند اإىل 
مقومـــات املنحى الوظيفي، ومبـــادئ ربط الطالب بفكر اللغـــة يف وظائفها اليومية، 
ومبـــادئ  التفاعـــل الن�شط بـــني مكونات املنظومـــة التعليمية، بخا�شـــة، وبني تفاعل 
الطالب �شمـــن �شياق التعلم التعاوين، يف اأثناء تلقيهم املادة العلمية داخل ال�شف، 
ا مـــن الإثارة والتناف�ـــض، رغبة يف  اأو خارجـــه؛ الأمـــر الذي مـــن �شاأنه اأن يخلـــق جوًّ
اكت�شاب مهارات النظام اللغوي املي�شر، من خالل العناية باجلوانب التي من �شاأنها 

)))	  املرجع نف�شه، �ض8 .
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اأن ت�شق�شـــي، اأو ت�شتقـــرئ، اأو تبحث، مبعية الأ�شتاذ املوجـــه، اإ�شهاًما منه يف توجيه 
الطـــالب اإىل حت�شيل اأدق، ودافعية متزايـــدة، وتبني دللة املعنى يف الجتاه املي�شر؛ 
وذلـــك ل�شمان جنـــاح احلوار، والقـــدرة على التفاهـــم، وتلبية حاجـــة الطالب اإىل 

اإمكانية اإجناز ما يرغبون فيه، ومبا يتفق مع معيار )الدافع والتوجه(. 

تنتهـــج الطرائق املتبعة لتدري�ض الّلغـــة العربية يف جامعات دول جمل�ض التعاون 
لدول اخلليج العربية، ودولة قطر على وجه التحديد، التعلم التعاوين بو�شفه بدياّلـ 
يف منحـــاه الوظيفي.ـ للتعليم التناف�شي اأو الفردي، وذلك بال�شتناد اإىل تفوق و�شائل 
التعلـــم امل�شاندة، والتي من �شاأنها اأن ت�شهم يف خلـــق الت�شويق، والإثارة، والتحديات 
الفكرية، وت�شاعد على اأهمية درجة الإتقان، وال�شرعة يف التح�شيل، ووفرة اكت�شاب 
املهـــارات النوعيـــة اجلديدة يف اأثناء تقـــدمي املادة العلمية، كاحلـــوار، والتوا�شل مع 
الآخـــر، واكت�شـــاب �شبل التلقـــي اجليـــد، بف�شل ح�شـــن ال�شتماع وطالقـــة الل�شان، 
والعتمـــاد على الإثارة العقليـــة؛ ما يحدث يف نف�ض الطالـــب ت�شويًقا للم�شاركة يف 

تفعيل املادة العلمية.

اإن الإثـــارة الفكريـــة التي يدفع بها الأ�شتاذ اإىل جممـــوع الطالب من �شاأنها اأن 
ترفـــع من م�شتـــوى الكفاءة الفكريـــة، ومتّكنهم من التعبري ال�شليـــم، كما تغذي هذه 
الإثارة املتبعة يف ال�شف القدرة على الدافعية، واجلذب، من خالل املناق�شة، وتبادل 
الآراء يف اأثنـــاء تنـــاول اأي ظاهرة بال�شرح، والتحليـــل، والتعليق. ويف هذا الجتاه ما 
يوجـــه الطالب اإىل حتقيق ذاتـــه، وينمي قدراته، بعد فهم وا�شتيعـــاب املادة العلمية 

املعرو�شة يف ال�شف.

ولعـــل من بـــني اأ�شاليب الإثـــارة يف اأداء املـــادة العلمية من وجهـــة نظر املناهج 
احلديثة، ما ياأتي:

• 	Classrooms Interaction Analysis حتليل التفاعل داخل ال�شف
• 	Role Playing متثيل الأدوار
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• 	Team Training التدريب بالفريق
• 	Audiovisual Analysis حتليل الأداء املرئي
• 	 Audio Analysis حتليل الأداء امل�شموع  

ويتجه احلديث يف املـــدة الأخرية اإىل الرتكيز على الو�شائل التعليمية التي   
مـــن �شاأنها اأن توؤدي الدور الفعال يف تنمية اآلية املثري، وتدفعه اإىل مقوم ال�شتجابة، 
وذلك حتى ن�شمن "الو�شول اإىل الأهداف باأي�شر وقت واأقل جهد، ول ميكن للو�شائل 
التعليميـــة اأن تـــوؤدي اإىل حتقيق الغايـــات اإل اإذا كان الأ�شتاذ الـــذي ي�شتعملها موؤمًنا 
بجـــدوى الو�شيلة التعليميـــة، متحم�ًشـــا ل�شتخدامها...اأ�شف اإىل ذلـــك اأن اجلانب 
الإن�شـــاين يف العملية التعليمية لي�ض كافًيا وحده، فال بد من اإعداد الأ�شاتذة اإعداًدا 
حديًثا ي�شتجيب لتيار التقدم العلمي والتكنولوجي يف ع�شرنا؛ لي�شتطيع، بل يجب اأن 

ي�شتخدم هذه التقنيات يف تخطيط اأ�شول التدري�ض".)1( 

وحتى تكون لدى الطالب اأكرث قابلية للتلقي، واأكرث حيوية للم�شاركة، يحتاج اإىل 
توافر قدر من تن�شيط الدافعية، واملتطلبات الأ�شا�شية للمثري وال�شتجابة بغر�ض: 

• ا�شتمالة رغبة التلقي	
• ا�شتدعاء املح�شلة املعرفية ال�شابقة	
• اكت�شاب مهارة جديدة )2( ) قد تكون غائبة عنه(	

ينظـــر، نادر م�شاورة: طرائـــق تدري�ض اللغـــة العربية يف �شوء الرتبيـــة احلديثة، الرابط  	(((
www.qsm.ac.il . وينظـــر اأي�شـــا، ال�شيد حممود: الو�شائل املعينـــة بني الأم�ض واليوم، 

جملة املعلم العربي، العدد الثاين، �شباط1980م، �ض112. 
)))	  اأنـــواع املهارات كثرية، منهـــا: 1. مهارات توليـد الأفكـار من خـــالل الطـالقـة يف )مهارة 
تعدديـــة الأفكــــار(، واملرونة يف )مهارة الأفـــكار املتنوعـة(، والأ�شالـــة يف )مهارة الأفكار 
اجلديـدة(، والتفا�شيـل يف )مهارة الأفكار املف�شلة( 2. مهارات حتليل الأفكار: وتت�شمن 
)مهـــارة عالقـة اجلـزء.. بالـــكل(، )مهارة املقارنـــة .. واملقابلة(، )مهـــارة الت�شنيف(، 
)مهـــارة الت�شل�شـــل ( 3. مهـــارات التفكـــري الناقد/ 4.مهـــارات تقومي معقوليـــة الأفكار/ 
5.مهـــارات حتليل احلوا ر / 6 مهارة دقة املالحظة/ 7. مهارة موثوقية م�شادر املعلومة/ 
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ال�شلة بي الباث واملتلقي )الأ�شتاذ والطالب وو�شائل التوا�شل الجتماعي) :  .2
تـــوؤدي عملية التلقي دوًرا اأ�شا�ًشا يف اإجناح العملية التعّلمية، كما اأنها بالأ�شا�ض 
ت�شتند اإىل متكني القدرة على التوا�شل التفاعلي بني الأ�شتاذ والطالب، ومتكني هذا 
الأخـــري من تعزيز فر�شياتـــه املوجهة، والتي تربطه برابطة الفهـــم؛ بغر�ض التقليل 
مـــا قد يعرت�شه من اإ�شكال. ويعّد التلقي امل�شفوع باملفاهيم احلديثة اأ�شلوًبا ناجًعا، 
ينبغـــي اأن تبـــع يف منظومتنا التعّلميـــة ـ بعد اأن اأثمرت جناعتـــه يف حتليل الن�شو�ض 
ـ بغر�ـــض اإعطاء فر�شـــة اأكرب لت�شهيل منو التح�شيل، وحت�شـــني الظروف الدرا�شية؛ 

الأمر الذي من �شاأنه اأن ينعك�ض على احلياة الجتماعية .

وم�شطلح التلقي من بني امل�شطلحات الأكرث اأهمية يف املنظومة التعّلمية، وهو 
بتاأرجحـــه بني ال�شلب والإيجاب يجعل الطالب يف حالـــة قلق اإذا مل يوظف التوظيف 
اجليـــد؛ اإذ اإن تعليـــم الطالـــب اللغة العربيـــة من غـــري اإدراك اأهمية كيفيـــة التلقي 
معّر�ض لالإخفاق؛ لأنه يجد نف�شه يف هذه احلال اأمام ازدواجية يف التعامل ال�شلوكي 
واملعـــريف، يف حني هو بحاجـــة اإىل كيفية تقومي تفكريه ودفعه نحو ما هو اأف�شل، وهو 
الأفق املتوقع انتظاره ما يوفره �شياق التلقي، ومن هنا يتاأ�ش�ض البناء الذهني لعقل 
الطالـــب كمراآة عندما ي�شع الأ�شتاذ املنهج الرت�شيدي �شمن نظام الروؤية املتب�شرة 
مبنظـــور ا�شت�شرايف، يجد فيه الطالـــب نف�شه تلقائًيا حتى يكون قـــادًرا على ب�شرية 
الفكـــر املبـــدع من حيث كونـــه "يتميز اأكـــرث من غريه بالثقـــة بالنف�ـــض، والتح�شيل 
املتزايـــد، واملثابـــرة، واحل�شا�شيـــة ال�شديدة يف �شرعـــة التعلم، وامليـــل اإىل الت�شاوؤل، 
وحـــب ال�شتطـــالع واملغامرة، كمـــا مييل اإىل تاأكيـــد الذات وال�شتقالليـــة والعتماد 
علـــى النف�ض، والتحرر من القيود والندفاعية، والعدوانية، وال�شيطرة، والتلقائية يف 

8. مهارة تقومي ال�شتنتاجات.. وا�شتخدام الدليل / 9. مهارة التف�شري العلمي / 10 مهارة 
ال�شتنتـــاج بالتماثـل / 11مهارة التعميـم /12 مهـــارة تقومي ال�شتنتاجات .. و ال�شتنباط  

/13 مهارة ال�شتنتاج ال�شرطي / 14. ال�شتنتاج املطلق .
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تفاعله مع الآخرين دون الهتمام كثرًيا بع�شويته يف اجلماعة، ودون الهتمام كثرًيا 
بنقـــد الآخرين له، اأو بال�شلطة والقوانني")1( ذلـــك اأن دهاء العقل وقوة الذكاء لدى 
الطالب مع التلقي اجليد مينحه القدرة على التعبري اجليد، �شمن اإطار مراآة العقل، 
بو�شفـــه عتبة التحول من املرئي اإىل الالمرئي، من الواقع اإىل املتخيل ال�شت�شرايف، 
عندمـــا تكون ـ هذه ـ املراآة عاك�شة م�شهد الواقع، وح�شور نفاذ الب�شرية؛ با�شتدعاء 

ما مل يفكر فيه �شلًفا، حتى يكون م�شدًرا لالإبداع اخلالق .

ومن ناحية اأخرى كلما حاولنا تر�شيد عملية التلقي اإىل الأف�شل برزت القدرات 
الإبداعية، وفر�ض الطالب نف�شه باإثبات الوجود الذاتي واملعريف؛ لأن الإر�شاد يف كل 
حـــال يهدف اإىل م�شاعدة الطالب، وخا�شة املوهوبني منهم، على اكت�شاف قدراتهم 
واإمكاناتهم، بهدف املعاونة يف اتخاذ القرارات التي تت�شل بخطة الدرا�شة، واختيار 
نوع التخ�ش�ض الدرا�شي، وامل�شاعدة يف التغلب على ال�شعوبات التي تعرت�ض امل�شار 
الدرا�شي اأو التعليمي للطالب املوهوبني)2(، ومن ثمة فهو مبثابة توجيه يزود الطالب 

باملعلومات امل�شاعدة للدرو�ض التي يتلقاها حتى يتمكن من اجتياز العقبات.

ولعـــل ما يقـــدم لطالب جامعة قطر على �شبيل املثـــال يف اإعطائه مهارات مادة 
اللغـــة العربية املقررة على جميع الطالب، من �شائـــر التخ�ش�شات، ما يوؤكد اأهمية 
امل�شرفـــني على دعم مكانة عملية التلقـــي بتوجيه الأ�شتاذ اإىل تبني مثل هذه املعايري 

يف توا�شلهم مع املادة العلمية يف ال�شف:

• ا�شتخدام اإ�شرتاتيجيات ال�شتماع يف اأثناء قراءة ما يعطى له )حتديد مدى 	
و�شوح ما يقال وتنظيم املعلومات الواردة والتغيري يف النرب وال�شوت(.

ينظـــر: رفيقة �شليم حمـــود: معوقات الإبـــداع يف املجتمع العربي واأ�شاليـــب التغّلب عليها،  	(((
جملة م�شتقبل الرتبية العربية، م1 ع2، 1995م، �ض61.

ينظـــر، �شطري �شيد اأحمد، وحممد خلفان الـــراوي: الإر�شاد الأكادميي بجامعة الإمارات  	(((
العربية املتحدة جملة م�شتقبل الرتبية العربية، م 1 / ع3 / 1995، �ض88.
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• حتديد الطرق والأ�شاليب الإقناعية التي يعتمدها الطالب يف مناق�شته.	
• التحـــدث بو�شوح وا�شتخـــدام اللغة العربية الف�شيح مـــع مراعاة النرب يف 	

النطق، وانثناءات ال�شوت، وبوترية مطردة منا�شبة.
• يوجـــه الطالـــب اإىل اإعطـــاء تقدميـــات  �شفهيـــة )اإقناعية( عـــن مو�شوع 	

مـــن املوا�شيع املدرو�شـــة، يربهن فيها عن فهمه للمو�شـــوع، ويعطي بع�ض 
املعلومات والتفا�شيـــل املرتبطة باملو�شوع، وتكـــون املعلومات التي يعطيها 
منّظمة )بتتابع وا�شتقامة وبناء لغوي متماثل( ويعطي راأيه يف املو�شوع.  

• يقّدم مو�شوًعا يتوقع من خالله اأن يقنع امل�شتمع اإليه بوجهة نظره، وذلك 	
بـــاأن: يحّدد بو�شـــوح موقفه من املو�شـــوع الذي يطرحـــه، يت�شمن حديثه 
براهـــني تثبـــت �شّحة موقفـــه كاإعطـــاء اأ�شباب ونتائـــج اأو مقارنـــة موقفه 

مبواقف اأخرى قد تكون اأقّل اإقناًعا.
• ي�شتخـــدم يف مناق�شاته راأيًا وا�شحًا ومدّعمـــًا باملنطق واحلجة، بالإ�شافة 	

اإىل املقدمة واخلامتة.

لقــــد اأدخلــــت املنظومة التعلمية  مــــع بداية الألفية الثالثة ـ  علــــى وجه التحديدـ   
املجتمــــع  يف عامل يتم فيه اإجراء كل �شيء »عن بعــــد« اأو بـ  control remote، وهو ما 
يطلــــق عليه بـ  »جمتمع التكنولوجيا«؛ حيــــث التوا�شل باملرونة من خالل الرتكيز على 
الأرقام، والرموز باأنواعها التي اأ�شبح لها الدور الفاعل يف تغيري الأ�شاليب التقليدية 
يف املوؤ�ش�شــــات التعّلمية خا�شة، ومن ثم تعد و�شائل التوا�شل احلديثة من اأهم و�شائل 
الإفــــادة، وحتقيــــق الأهداف يف العمليــــة التعّلمية، بعد اأن فر�شــــت نف�شها على العقل 
الب�شــــري، من خالل حت�شني ال�شوت، وعر�ــــض الن�ض بجودة عالية، وتقدمي ال�شورة 
 The Secrets From Your ب�شكل مغٍر، والدخول يف عقل الأ�شرار الال�شعورية الدفينة
Subconscious Mind الوهميــــة واملمكنــــة. وتنت�شــــر اأ�شياء هــــذه املعلومات يف جميع 

املجالت، ويبدو التوا�شل بو�شائله احلديثة فيها مثل املاء، والغذاء، والهواء".)1(

ينظــر:  (1)  Michael Dertonzos, Comment Les nouvelles technologies 
vont changer notre vie? (Paris: Calman-Levy, 1999), pp. 80-85 
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ولعـــل الطالب، وخا�شـــة يف اجلامعات، يعد من اأهم عنا�شـــر التفاعل مع هذه 
التكنولوجيـــة، والبديـــل املناف�ـــض لالأ�شتـــاذ، يف اأثناء عمليـــة التوا�شـــل، كونها تعزز 
فيـــه مهـــارات اكت�شاب املعلومـــة عن بعد، وتقلـــل الفجوة بينه وبـــني انت�شار املهارات 
امل�شتجدة يف ميدان املعرفة، وميكن ح�شر الدواعي اإىل اإفادة الطالب اجلامعي من 
خدمات التوا�شـــل احلديثة امل�شاعدة على التح�شيل املعـــريف يف »اإمكانية احل�شول 
علـــى معلومات متنوعـــة من م�شـــادر خمتلفة، و�شهولـــة الت�شـــال، وال�شرعة، وقلة 
التكلفـــة، وتدعيـــم التعليم التعاوين بني الطالب، وذلك عـــن طريق العمل اجلماعي 
والنقا�ـــض، وتوفري اأكرث من طريقة لتدري�ض املـــواد العلمية، وتوفر برجميات تعليمية 

ملختلف التخ�ش�شات، وخمتلف امل�شتويات الأكادميية« )1( .

وقـــد اأدركت جامعة قطر ـ على �شبيل املثـــال ـ اأهمية الإفادة من �شبكة التوا�شل 
الجتماعي احلديثة وتوظيفها يف العملية التعلية؛ ما �شهل على الطالب التفاعل مع 
املعلومة ب�شـــكل اإيجابي يف اأثناء تعاطيه مع مهارات اللغة العربية يف امل�شتويني الأول 
والثـــاين؛ لتحقيق تعليم تعـــاوين فعال، ولناأخذ على �شبيل املثال ما يقدم للطالب من 
مادة ميكن له حت�شريها بالعتماد املتبادل بينه وبني هذه الو�شائل على نحو ما ورد 
مثال يف الدر�ض الثاين من مقرر مهارات اللغة العربية للم�شتوى الأول، نركز يف هذا 
النمـــوذج على ما له �شلة باملو�شوع، بعد تخطي بقيـــة املحاور التي ل تقل اأهمية عن 

الغر�ض املطلوب يف هذه الدرا�شة : 
• الكتاب: مهارات لغوية	
• امل�شتوى: الأول لطالب جامعة قطر	
• منوذج الدر�ض: اأ�شعد زوجني، لـ "توفيق احلكيم" �ض 13.	

بعـــد التطـــرق اإىل جمموعة حماور يف �شـــكل متطلبات تقـــدم يف ال�شف، ياأتي 
حمـــور: املـــادة املرئيـــة، وهو عبارة عـــن ن�ض مرئي عـــن طريـــق YouTube يعر�ض 

 Williams, B(1995) The Internet for Teachers, Foster City CA;IDG ينظــر:  (1)
Books Worldwide    
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ق�شيـــدة ملحمود دروي�ض بعنوان: "مل ينتظر اأحًدا" تتناغم مع متطلب املادة العلمية 
املق�شـــودة من ناحية امل�شمون، وبعـــد م�شاهدة الطالب املقطـــع امل�شبوك مع و�شيلة 

ات�شال الإنرتنت يف ال�شف، يطلب من الطالب الإجابة عن مثل هذه الأ�شئلة: 
• كم مـــرة وردت عبارة "مل ينتظر اأحدًا " يف الن�ـــض) بدافع اإح�شار ذهن 	

الطالب يف الرتكيز على ما قيل من معلومات تتعلق باملو�شوع.
• وردت مفـــردات من عـــامل هذا الإن�شان الـــذي ل ينتظر اأحـــدًا، اذكر �شًتا 	

منها؟
• قارن بني منوذج الرجل لدى دروي�ض يف هذه الق�شيدة)املرئية(، ومنوذج 	

الزوج يف ن�ض احلكيم.

ولعـــل الغر�ـــض من تقـــدمي املـــادة املرئية بهـــذا الو�شـــف هو بدافـــع النطالق 
يف تدري�ـــض كفايـــات ال�شتماع مـــن مواقف لغويـــة توا�شلية، تت�شـــل �شياقاتها بواقع 
حاجـــات الطالب احلياتيـــة؛ ق�شد ا�شتثـــارة اإدراكه ال�شمعي؛ لفهـــم بنية اخلطاب، 
وحتليـــل مكوناته، وا�شتخال�ـــض اأغرا�شه الظاهرة ومقا�شـــده ال�شمنية، مع مراعاة 
ما يقت�شيـــه التدريب على ال�شتماع من تنمية اجتاهـــات التوا�شل اللغوي التفاعلي، 
وقيمـــه من اإ�شغاء جاد، واإقبال على متابعة املتحـــدث بوعي واهتمام، بالإ�شافة اإىل 
مراعاة تعدد و�شائط عر�ض اخلطاب امل�شموع، واملزاوجة بينها ) �شمعية، وب�شرية، 
وتفاعليـــة مبا�شـــرة( ملالءمـــة م�شتويات تعقد و�شعيـــات التوا�شل اللغـــوي ال�شفاهي 
الـــذي يت�شم به عـــامل اليوم، وتعدد جمالتـــه، وتنوع مقت�شياته التعلمـــة، واملعرفية، 

والثقافية.)1(   

وبعـــد التطرق اإىل حمـــاور اأخرى موالية ياأتي حمور »مكتبـــة اإلكرتونية وروابط 
تفاعليـــة« حيث اأهم ما يف هذا اجلانب الإلكرتوين، موافاة الطالب مبعجم الإعراب 

)))	  ينظـــر: لئحـــة م�شروع منهج اللغـــة العربية املطـــور يف اإطار نظام امل�شـــار املوحد، وحدة 
مناهج اللغة العربية، وزارة الرتبية والتعليم، البحرين، �ض15، 16 .
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والبناء يف اللغة العربية، وبعد تقدمي هذا الدر�ض على ال�شا�شة املرئية، يحال الطالب 
اإىل جمموعـــة روابـــط اإلكرتونيـــة تتعلق بهـــذا الدر�ض، مبـــا يف ذلك بع�ـــض املعاجم 
الإلكرتونيـــة.) حـــددت بثمانية روابـــط()1(. بالإ�شافـــة اإىل بع�ض املحـــاور الأخرى 
موزعـــة على بقية الدرو�ض، والتـــي حتيل الطالب اإىل التوا�شل مع ال�شبكة املعلوماتية 

العاملية جاءت حتت حماور، �شملت جميع الدرو�ض: 
• مادة مرئية	
• تهيئة احلافز	
• مكتبة اإلكرتونية وروابط تفاعلية	
• روابط اإلكرتونية	

ول تقت�شـــر جهود الطلبـــة على م�شاهدة ما يقدم لهـــم يف هذه الروابط فقط، 
بـــل يتم مناق�شة ذلك يف ال�شـــف، »تقدميا، وتعّلما، وتقوميا« لكل ما ورد يف م�شمون 
هذه الروابط؛ لإتاحة الفر�شة للطلبة بغر�ض الو�شول اإىل �شفحات املواقع التعليمية 
التي و�شعت بوا�شطة جمموعات اأخرى يف التخ�ش�ض نف�شه، ودجمها يف امل�شروعات 
الدرا�شية، وتوطني بع�ض املقررات الدرا�شية يف املواقع الإلكرتونية من اأجل الدرا�شة 
امل�شتقلـــة، اأو لعدم تكرار نف�ض املقـــرر كل ف�شل، اأو �شنة درا�شية، و�شع مواد تعليمية 
اإثرائية للمقررات الدرا�شية، وبرامج ومناذج كم�شاريع للطلبة من قبل اجلامعة«.)2(

وتعـــد ظاهرة »التوا�شـــل يف ربطها مبا ي�شمـــى بالتعلم التعـــاوين« نوعًا جديدًا 
مـــن راأ�ض مال العملية التعّلمية اجلديدة، بو�شفها تقوم على �شرعة اكت�شاب الأفكار 
واخلـــربات واملمار�شات الأف�شـــل، ويف اأقل مدة زمنية، وتدعمهـــا و�شائل تكنولوجيا 

)))	  ينظر: �ض20 من كتاب لغة عربية رقم 1 .
)))	  عبد اهلل �شامل املناعي: جمالت الإفادة من خدمات الأنرتنت يف العملية التعليمية والبحث 
العلمـــي، كما يت�شورها اأع�شاء هيئة التدري�ـــض  بجامعة قطر، جملة العلوم الرتبوية، كلية 

الرتبية، جامعة قطر ع 5، 2004، �ض 25.
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املعلومـــات التي من �شاأنها اأن حتفز املتلقي) الطالب( على اأن يكون يف اأح�شن حال، 
حيـــث متار�ـــض  ثـــورة املعلوماتية تاأثـــرًيا ا�شتثنائًيا علـــى تو�شيل املعلومـــة التي تعزز 
تكوينه. كما يتيح هذا التوا�شل ربط الطالب بالعامل اخلارجي للموؤ�ش�شة التي ينتمي 
اإليهـــا؛ لالطـــالع على م�شتجدات مـــا يتنا�شب مع ما يقدم لـــه يف موؤ�ش�شته، وت�شمن 
لـــه كيفية الو�شـــول من خالل كافة الو�شائل واملعـــامل الثقافية، مبا يف ذلك املجالت 

املعرفية ذات الطابع الثقايف.

لقـــد اأ�شبحت و�شائل الت�شال احلديثة حتا�شر الإن�شـــان بجاذبيتها الب�شرية  
يف كل مـــكان على �شكل مل�شقات، ولوحات اإعالنيـــة، و�شور، ويف التقنيات ال�شمعية 
الب�شريـــة  technologies audiovisual  خـــالل فـــرتة ال�شرتاحـــة الفا�شلـــة بـــني 
العرو�ض واملوا�شيـــع، وتعززت اأكرث عندما تطورت و�شائل ات�شال جمتمع املعلوماتي  
 information technology و تكنولوجيـــا املعلومـــات Society Information

.persuasion  والإقناع mobilization  التي حتولت اإىل اأداة للتعبئة

ربط اللغة العربية بتقنية املعلومات )جامعة قطر منوذجا) :
تطويع تقنية املعلومات للغة العربية :  .1

اإذا كانت اللغة العربيـــة يف ال�شنوات الأخرية ت�شهد تراجعا مثريا ولفتا، نظًرا 
اـ  مزمنا  اـ  ل�شانيًّ اإىل حدة خطورته، فاإننا نخ�شى اأن ميتد هذا الرتاجع لي�شبح مر�شً
ي�شعـــب عالجه. ولعل �شبـــب تخوفنا يكمن يف الفـــزع من تاأثري و�شائـــط تكنولوجيا 
املعلومـــات ال�شلبي علـــى �شياغة اأفكار جيلنـــا الواعد، و�شلوكه املعـــريف والأخالقي. 
ويعتقـــد الكثري من الباحثني الرتبويـــني، ومنظري املعارف والعلـــوم، اأن اأي �شخ�ض 
ل ميكنـــه ا�شتيعاب التعبـــري، اإل بالو�شول اإىل مطلوب املهـــارات اللغوية. وقد اأثبتت 
الدرا�شـــات العلمية اأن ت�شخي�ض اللغة لدى الفرد يكمـــن يف تو�شع بمُعد النظر، وحمو 
املجهـــول، وتثبيت املعلوم، وتقريب املق�شـــود، ب�شرعة ي�شعب فيها على غري املتعلم، 
اأو املتمكـــن من الكفايـــة اللغوية، اإدراك الأ�شياء، وباملقابـــل ي�شهل على املتعلم ك�شف 
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احلقائـــق والتعبري عنها بي�شر؛ الأمر الذي ي�شهـــم يف منو معارفه واأفكاره يف احلياة 
العملية والعلمية.

وتعـــد الكفايات اللغويـــة ح�شانة حل�شـــن الطّوية، و�شمانا مـــن اأي �شرر يهدد 
املجتمـــع، ويخـــل بالأمن الفكريـ  على وجـــه التحديدـ  بو�شفه لـــّب اجلوانب الأمنية 
الأخرى، وخال�شها، وخيارها يف �شتى املجالت، �شواء منها الثقافية اأو الجتماعية، 
اأو ال�شيا�شيـــة، اأو القت�شاديـــة، اإىل غـــري ذلـــك مـــن دعائم املوؤ�ش�شـــات الجتماعية 

و�شندها القوي.

ولعـــل احلديث عن اكت�شاب مهـــارات اللغة العربية، بهـــذه الطروحات، يقودنا 
اإىل احلديـــث عـــن ربطها بتقنيـــة املعلومات، ومدى الدور الـــذي توؤديه يف وظل وفرة 
و�شائـــل التوا�شـــل الجتماعي، والأنظمة احلديثة يف الت�شـــال، وما حتمله معها من 
اإمكانيات غاية يف الأهمية ـ لتحقيق الكثري من املطالب التي تعود بالنفع على املتلقي 
ـ بالنظر اإىل النمو املت�شارع يف اجلانب املعريف، بخا�شة، والتجديد امل�شتمر يف معظم 
نواحـــي احلياة. لذلك ت�شعى موؤ�ش�شـــات التعليم ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 
اإىل عمليـــة التطوير والتجديد والإفادة مـــن التكنولوجيا احلديثة وو�شائل الت�شال. 
وميثـــل تطويـــر احلوا�شيـــب وبرجمياتها نقلة نوعيـــة يف جمال امل�شتحدثـــات التقنية 
الرقميـــة يف عمليـــة "التعليم والتعلم والبحث العلمي"، مقارنـــة بالتقانات التقليدية 
امل�شتخدمـــة �شابقـــا، ومت تتويج هذا الإجنـــاز التقني يف جمـــال امل�شتحدثات التقنية 

الرقمية والت�شال بنقلة نوعية اأخرى هي �شبكة الإنرتنت.)1( 

وتعـــد مقاربة التقنيات احلديثة البديل الأجنع حتى الآن  واملعرو�ض يف العملية 
التعّلميـــة لتنميـــة املهارات اللغويـــة، ولعناية املفاهيم الأ�شا�شية مـــن خالل مقاربات 

)))	  عبد اهلل �شامل املناعي: جمالت الإفادة من خدمات الإنرتنت يف العملية التعليمية والبحث 
العلمـــي، كما يت�شورها اأع�شاء هيئة التدري�ض بجامعة قطـــر، جملة العلوم الرتبوية، كلية 

الرتبية، جامعة قطر، ع 5 ، 2004، �ض 20.
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نظريـــة النظـــم System Theory  التـــي طورت مـــن مدخالت وخمرجـــات املدخل 
 Systemic Approach in Teaching and املنظمـــي، وخا�شـــة، يف اأنظمـــة التعلـــم
Learning (SATL(  عـــن طريق توظيـــف كافة الأ�شاليب، وتوفري الو�شائط الالزمة 

املتفاعلة؛ لردم الهوة بني الطالب واكت�شاب املهارات املعرفية ـ عامة ـ بال�شتناد اإىل 
توظيـــف تكنولوجيا املعلومـــات، والإنرتنيت على وجه اخل�شو�ـــض، " بو�شفها اإحدى 
التقنيـــات احلديثـــة التي يجـــري توظيفها بفاعليـــة يف الت�شال وتخزيـــن املعلومات 
والبيانات؛ اإىل جانـــب الإفادة منها يف العملية التعّلمية  والبحث العلمي...وقد حدد 
)Williams,1995( عدة اأ�شباب ت�شتدعي ا�شتخدام الإنرتنيت يف العملية التعلمية، 
وهـــي: اإمكانيـــة احل�شـــول علـــى معلومات متنوعـــة من م�شـــادر خمتلفـــة، و�شهولة 
الت�شـــال، وال�شرعة، وقلة التكلفة، وتدعيم التعلم التعاوين بني الطالب، وذلك عن 
طريـــق العمل اجلماعي والنقا�ـــض، وتوفري اأكرث من طريقة لتدري�ـــض املواد العلمية، 

وتوفري برجميات تعلمية ملختلف التخ�ش�شات، وخمتلف امل�شتويات الأكادميية")1(

وتعنـــى جامعـــة قطر ب�شـــرورة اأهميـــة تكنولوجيـــا املعلومات التـــي تعتمد على 
نظـــام التوجيه باحلا�شـــوب Computer Tutorial System، بخا�شة، وذلك لتجاوز 
نظام التعليم اخلطـــي Linearity اإىل التعلم املنظومـــي Systemic، وبدافع مواكبة 
املتغريات اجلوهرية التي اأحدثتها �شبل تقنيات تكنولوجيا املعلومات باعتمادها على 
الو�شائـــط املتعدد املتفاعلة Interactive Multimedia وملـــا توفره من مزايا تقريب 
املعلومـــة املتنوعة، وباأ�شرع فر�شة مكنة، من اأجل تعزيـــز التعلم الذاتي، �شمن ما 
Net Worked Virtual Learning En-  يطلـــق عليه ببيئة تعلـــم افرتا�شيـــة �شبكيـــة
vironment التـــي اأ�شبحت توفـــر تقنيات عالية اجلـــودة وذات مرونة، وقدرة، على 

حماكاة بع�ض من عنا�شر بيئة ما يقدم يف الف�شول الدرا�شة التقليدية.

)))	  ينظر، عبد اهلل �شامل املناعي، جمالت الإفادة من خدمات الأنرتنت يف العملية التعليمية 
والبحث العلمي، كما يت�شورها اأع�شاء هيئة التدري�ض  بجامعة قطر، �ض 20.
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 ويتجلـــى ذلك بو�شوح من خالل توفري اأحدث الأجهزة التي �شممت خ�شي�شا 
بربامـــج ت�شاعـــد علـــى كيفية حت�شيل املـــادة العلميـــة لكافة منت�شبـــي جامعة قطر، 
وبتقنيـــات عالية اجلـــودة، ومزودة باآخر مـــا تو�شلت اإليه تكنولوجيـــا املعلومات من 
برامـــج؛ الأمر الـــذي ي�شتلزم عقـــد دورات تدريبة يف مركز التنميـــة املهنية وتطوير 
عمليـــات التعليـــم )OFID( لتطوير قـــدرات منت�شبي اجلامعة علـــى ا�شتخدام هذه 
احلوا�شيـــب، حر�شا علـــى �شمان مردودية الأهـــداف املن�شودة، »التـــي �شددت على 
احلاجـــات الفرديـــة للمتعلم، ودور اخلـــربة الفرديـــة، واحلاجة اإىل تنميـــة الوعي، 
والتاأمل الذاتي  self-reflection والتفكري الناقد critical thinking واإ�شرتاتيجيات 
املتعلـــم   learner strategies واخل�شائ�ـــض واملهـــارات الأخرى التـــي  يعتقد اأن من 

املهم تنميتها عند املتعلمني.")1(  

اللغة العربية عرب احلا�شوب :  .2
ت�شهد عملية تعلم مهارات اللغة العربية تطورا نوعيا ـ �شاأنها يف ذلك �شاأن بقية 
املهارات واملعارف الأخرىـ  بف�شل توظيف احلا�شوب Computer بو�شفه اأهم و�شيلة 
تفاعليـــة تعالج البيانـــات وتخزنها مع توفري العديد مـــن الو�شائط امل�شاندة لتح�شني 
عمليـــة التعلم باأ�شلـــوب م�شوق، عن طريق وفـــرة الربامج التي ت�شاعـــد على تو�شيل 
املعلومـــة ب�شـــكل فعال، حيث "ميتـــاز احلا�شوب عـــن الو�شائل الأخـــرى بقدرته على 
ا�شتيعـــاب ال�شور وال�شوت والن�شو�ض واحلـــركات ومقاطع الفيديو، وكذلك قدرته 
علـــى اإيجـــاد حالة من التفاعل مـــع املتعلم، وتعّد هذه اخلا�شية مـــن اأهم خ�شائ�ض 
التعلـــم بو�شاطـــة احلا�شـــوب، حيث يكـــون املتعلم ن�شطـــا، ويتلقى التغذيـــة الراجعة 
الفورية عن اأدائه، ولديه الفر�شة يف اتخاذ القرار املنا�شب، والقيام بعملية الختيار 

والتوجيه اإىل امل�شتوى املنا�شب ح�شب قدراته")2(.

)))	  جاك ريت�شاردز: تطوير مناهج تعليم اللغة، )مرجع �شابق( �ض 154.
)))	  خالـــدة عبد الرحمن �شتات: تعليم اللغة العربية بوا�شطة احلا�شوب يف ال�شفوف الأربعة 

www.majma.org.jo ،الأوىل، املواقع واملاأمول، الرابط
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لقـــد جذبت تقنية توظيـــف احلا�شوب Computer يف تعلم اللغـــة العربية اإليها 
دافعيـــة التلقـــي املميز، وحوافز ت�شجع الطـــالب على التفاعل مع املـــادة ب�شكل مثري 
لهتماماتهـــم، وخمالف ملا تلقوه مـــن مادة علمية بالو�شائل التقليدية، بعد اأن اأ�شبح 
للحا�شـــوب تاأثـــري كبري يبلغ حـــّد الإفراط لـــدى املتفاعلني معه، وبعـــد اأن اأحدث يف 

نف�شهم الرغبة امل�شوقة يف توظيفه؛ ملا فيه من جوانب اإيجابية كثرية، لعل اأهمها:
• اختزال زمن التلقي	
• توفري التح�شيل النوعي	
• التاأثري الإيجابي على الرتكيز والتذكر	
• تنـــوع الطرائـــق وال�شبـــل التو�شيحيـــة املدعومة بربامج حيويـــة م�شحوبة 	

باللون، وال�شورة بجميع اأ�شكالها، وال�شوت، واحلركة، واملو�شيقى، وتنوع 
اخلطوط، والر�شوم بجميع اأ�شكالها.

وياأتـــي ذلك يف �شكل منظومة تعّلم جديدة، عمادها الق�شاء على الفوا�شل بني 
تعلـــم مهارات اللغة و�شبل تو�شيحها، على النحو الذي تدعو اإليه الطرائق املنظومية 
Systemic التـــي تت�شافر فيها كفايات الربط بني املادة العلمية والو�شائط امل�شاعدة 

التي من �شاأنها اأن تربط حبل الو�شل بني الطالب وما ي�شتعملونه يف حياتهم اليومية 
مـــن تقنيات حديثة، بغر�ض اإمناء مهارات العلم املنظومي ال�شامل لديهم؛ ومن اأجل 
الرتقـــاء مب�شتوى املهارات اللغوية، وا�شتيعابها مبا ي�شمـــن لهم اإمكانية مواجهة ما 

قد يعرت�ض �شبيلهم من اأهداف توفرها له املادة العلمية. 

وتـــزداد فائدة تقنية احلا�شوب عندما يتم ربطه با�شتخدام ال�شبكة املعلوماتية 
العامليـــة World Wide Web لت�شفـــح امل�شتندات املتعلقـــة بالغر�ض، ويوؤكد ذلك ما 
قمـــت بـــه من ا�شتجواب عينـــات ع�شوائية من طالب جامعة قطـــر من در�شت لهم 
مهارات اللغة العربية؛ ملعرفة قيا�ض م�شتوى حت�شيلهم يف �شوء ا�شتخدام احلا�شوب 
بو�شائطـــه املتنوعة لتعلم هذه املهـــارات، فكانت النتيجة اأن الـــكل اأجمع على اأهمية 
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توظيـــف احلا�شوب ملا يوفره من اأ�شلوب  جيد وم�شـــوق يف الأداء؛ الأمر الذي ي�شمن 
لهـــم التح�شيـــل املتميـــز، كما اأ�شـــارت هـــذه النتيجـــة اإىل اأن ا�شتخـــدام تكنولوجيا 
الكومبيوتـــر، وتكنولوجيـــا التعلم، و�شفحـــات ال�شبكة املعلوماتيـــة العاملية تعزز تعلم 
املتعلـــم؛ وذلـــك لأن الطلبة اأكرث حتفيـــزا More Motivated  للح�شور وامل�شاركة يف 
الف�شـــل، كما يزيد من مدة احتفاظ Retention املتعلم باملعلومات، وميّكن الطالب 
مـــن دمـــج املعلومات واملفاهيم ومـــواد املقرر؛ ما يـــوؤدي اإىل فهم اأو�شـــع للمهارات 

امل�شتهدفة، وحت�شني املعدل، وك�شب الثقة.)1(

مداخل التعلم التفاعلي للغة العربية :
املدخل التوا�شلي/ التداويل :  .1

اإن تنميـــة املهارة اللغوية من القائمني على التح�شيل املعريف املميز لأبنائنا، ل 
ي�شـــد املرام واملطلب املتوخى، وحده، بل ينبغـــي اأن يرتجم اإىل اإجراء وظيفي �شمن 
اأ�شاليب متطورة، توؤمن كيفية التفاعل بني اللغة، وتداولها مع املحيط ـ بو�شفها اأداة 
توا�شـــل ـ الأمر الذي من �شاأنه اأن يعزز عملية التح�شيل، وربط اجل�شور بني املفهوم 

والإجراء، اأو النظرية واملمار�شة التطبيقية.

هـــذه هي املهارة التي �شنجتهد يف تو�شيحها، تبعا لكفايات املهارات التوا�شلية 
املتنوعة، وانطالقا من اأن اأي مهارة مهما كان نوعها ـ حتدثا، اأو كتابة، اأو تعليقا، اأو 
اإ�شـــارة ـ تعد اإجراء توا�شليا، ون�شاطا اإر�شاليًّا من املر�ِشل اإىل املتلقي بق�شد الرغبة 

يف التاأثري املوؤدي اإىل التح�شيل النوعي.

ولعل الن�شق الأدائي الذي يندرج �شمن الدرا�شات التداولية التي تعنى باخلطاب 
ا ت�شبطه قواعد معينة لتعليم اللغة العربية، من �شاأنه اأن يفيد يف تنمية  ـ بو�شفه ن�شًّ

)))	  ينظـــر، اأحمد جا�شم ال�شاعي: فاعلية توظيف برنامج العر�ض القدميي املتبوع بالأن�شطة 
الفرديـــة واجلماعية على اأداء طالبات كلية الرتبية بجامعـــة قطر، جملة العلوم الرتبوية، 

جامعة قطر، ع 6، 2005، �ض 37.
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احل�ـــض اللغوي ال�شليم، وهو ما قد ي�شمن لنا ربط العالقة بني ال�شتخدام ال�شحيح 
للغـــة، والأمنـــاط الثقافيـــة والجتماعيـــة يف اأثناء عمليـــة التـــداول؛ لأن " فهم اللغة 
وا�شتعمالها اإمنا ميثالن نقطة ارتكاز رئي�شة حلكم الأ�شاتذة، فاإن راأ�ض املال اللغوي 
ل يكّف يوًما عن مزاولة تاأثريه: اإن الأ�شلوب دوًما ماأخوذ باحل�شبان يف كل م�شتويات 

امل�شرية، ويف الدروب اجلامعية كلها، وحتى العلمية واإن بدرجات �شتى".)1(  

اأمـــا بالن�شبة اإىل الكيفية التـــي تعطى بها مادة مهارة اللغـــة من حيث الإجراء 
التوا�شلـــي التداويل يف جامعـــة قطر ـ على �شبيل املثـــال، ودول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليـــج العربية ب�شكل عام ـ فاإنه ينهج طريقة التعّلم التعاوين؛ لتحقيق غاية درا�شة 
مهـــارات اللغـــة العربيـــة يف ال�شتعمـــال التوا�شلي، وهو مـــا يطلق عليـــه يف الأنظمة 
التعّلميـــة اجلديدة بـ » بيداغوجية الإدماج Pedagogy of integration  على اعتبار 
اأن الإدمـــاج يف هذا ال�شياق يتعلق »بتوظيف املتعلم خمتلف مكت�شباته، ب�شكل مت�شل 
يف و�شعيات ذات دللة؛ اأي التفاعل بني جمموعة من العنا�شر بطريقة من�شجمة«)2(، 

وتتحقق هذه اخلطوة على النحو الآتي: 

اأطراف التوا�شل : 
• املر�شل : الأ�شتاذ )املر�شد املوجه(	
• املر�شـــل اإليه : الطالـــب ) ي�شتند يف توا�شله اإىل احلجـــاج واأفعال الكالم، 	

بالتحليل والنقا�ض(

• و�شائط التعلـــم : الهيئة/ البيئة التوا�شلية ) القاعة مهيئة بو�شائط ات�شال 	
متنوعة يف جهاز �شاملـ  على من�شة بطول مرت ون�شف تقريباـ  حتتوي على: 

)))	  بيار بورديو، وجان كلود با�شرون: اإعادة الإنتاج ـ يف �شبيل نظرية عامة لن�شق التعليم، �ض 
188

)))	  ينظـــر، عبد اهلل بوق�شة: تعليمية اللغة العربية يف اجلزائر مقاربة تاأويلية، جملة الأكادميية 
/dz.chlef-univ.www//:http  :للدرا�شات الجتماعية والإن�شانية، الرابط
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• جهاز احلا�شوب) الكمبيوتر(	
• 	 World Wide و�شيلـــة ربط التوا�شل مـــع ال�شبكة املعلوماتيـــة العاملية

Web )الإنرتنت(

• 	)Data Show Projector( جهاز عر�ض البيانات
• 	Interactive Video الفيديو التفاعلي
• 	Smart Board ال�شبورة الذكية
• موؤ�شر الإ�شاءة الليزر Smiling Shark Lighting ) لتو�شيح املعلومة 	

بتوجيه املوؤ�شر اإىل املراد(

• مكرب ال�شوت ) عند احلاجة اإىل عر�ض املادة املرئية(	
• بالإ�شافـــة اإىل اأجهـــزة الطلبـــة املتنوعـــة من) حا�شـــوب / كمبيوتر، 	

وجهـــاز لوحي  iPAD اإىل اأنواع خمتلفة مـــن اأجهزة الهواتف الذكية 
املربوطة  بال�شبكة املعلوماتية العاملية / الإنرتنت(

• مرجعيـــة البـــالك بـــورد Blackboard: وهـــو عبارة عـــن تقنيـــة توا�شلية 	
مربوطـــة بالإنرتنت تعنى بتوا�شل عمليـــة التعلم عن بعد، ومتابعة الطلبة، 
واإعطائهم كل ما يتعلق باملـــادة العلمية، مبا يف ذلك النتائج واملرا�شالت؛ 

بغر�ض ربط الطالب مبا يعطى له، حر�شا على تنمية كفاءته العلمية.)1(

)))	  كمـــا تتيـــح هـــذه التقنيـــة فر�شـــة لتوا�شل الطلبة مـــع مقرراتهـــم الدرا�شية خـــارج قاعة 
املحا�شرات يف اأي مكان ويف اأي وقت وذلك من خالل اأدوات متنوعة لالإطالع على حمتوى 
املادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق مي�شرة بالإ�شافة اإىل التوا�شل مع اأ�شتاذ املقرر 
و بقيـــة الطلبـــة امل�شجلني يف نف�ـــض املقرر بو�شائـــل اإلكرتونية خمتلفة. ويتكـــون من اأدوات 
وو�شائـــل تتيـــح لأع�شاء الهيئة التدري�شيـــة القدرة على بناء مقـــررات ديناميكية و تفاعلية 
ب�شهولـــة كبـــرية مع اإدارة حمتوى هذه املقررات بطريقة مرنـــة و ب�شيطة و حتى يتمكن من 
القيـــام باملهام اليومية للعملية التعليمية ب�شكل فعال.ينظر، موقع جامعة الطائف: الرابط 

http://deanships.tu.edu.sa/



39

جت����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الآ����س���ي���وي���ة ال����ق����ارة  دول  ف�������ي 

• ويجـــد الطالب نف�شه اأمام �شبل هذه اخليـــارات املتعدد ـ مع ت�شافر جهود 	
التوجيـــه ـ متقبـــال اإيجابيًّا؛ الأمر الـــذي يدفع بـــه اإىل التح�شيل النوعي، 
وذلـــك بف�شل عناية املوؤ�ش�شات التعليمية يف هـــذه الدول التي تهتم بتوفري 
الأ�شاليـــب الأف�شـــل و والو�شائط املالئمة؛ لإجناح العمليـــة التعّلمية، وفًقا 
لظروف م�شتجدات الع�شر؛ من اأجل ربط الطالب مبكونات مهارات اللغة 
 ، Semantic Dimension الوظيفية، �شواء من حيـــث البعد ال�شيمنطيقي
 Speaker and اأو مـــن حيث البعد التوا�شلي التـــداويل يف ال�شف وخارجه
addressee  لتحقيـــق الأهـــداف املن�شودة، من خـــالل ال�شتفادة من هذه 

الو�شائط التي تعنى مبهارات حتليل الن�ض امل�شحوبة بال�شوت، وال�شورة، 
واملو�شيقـــى يف تناغم متكامل، ومبا اأننا نعي�ض يف ح�شارة ال�شورة.. فاإنها 

كما يقول ال�شينيون ت�شاوي األف كلمة.  

• الر�شالة : عند التطرق اإىل اأيٍّ من املهارات اللغوية الواردة يف اأحد الكتابني 	
املقررين على طالب جامعة قطرـ  مثالـ  جند خمرجات تعلم هذه املهارات 
ت�شتنـــد اإىل طريقة التعلم التعـــاوين، بالتفاعل مع ما يطرح يف ال�شف من 
نقا�ض، وحوار، بني الطلبة فيما بينهم، وبني الأ�شتاذ من جهة ثانية، �شمن 
�شياقات تتعدد فيها املثـــريات وال�شتجابات. ولتوثيق ذلك ن�شتعر�ض اأهم 
ما تنطوي عليه من نتائج تقدمي املادة العلمية )الر�شالة( بعد الإفادة من 
الو�شائـــط امل�شاحبة لعملية التعلم؛ لتحقيق الهدف الإجرائي من توظيف 

الطالب لهذه املهارة اأو تلك يف ا�شتعمالته اليومية لها:

• م�شتوى ال�شيـــوع: حيث العتماد على املهارات اللغويـــة الوظيفية، الكثرية 	
ال�شتعمـــال يف حياة الطالـــب اليومية، والتي يحتاج اإليهـــا لتمنية مهاراته 

اللغوية. 

• ا�شتيعـــاب نظام املهارات اللغوية بعد اإتقان تي�شري الطريقة التي قمت بها؛ 	
ل�شمان العائد املعنوي ملا بذله يف اأثناء تعلمه لهذه املهارات.
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• تعزيـــز القابلية Teach ability: وحتفيـــز املبادرة لدى الطالب من خالل 	
خلق املثريات التي ت�شجعهم على النتباه، وتخاطب فيهم احلوا�ض.

• خلـــق ن�شـــاط الت�شويـــق من خـــالل توافر جميع مهـــارات التلقـــي) قراءة، 	
ا�شتماع، روؤية ب�شرية، تاأمل، حوار، اإلخ...(

• الدافـــع اإىل عمـــق املعاجلـــة من خـــالل تفعيل املهـــارات بالو�شائـــط التي 	
تتنا�شب منط تعلم الطالب.

• م الدر�ضمُ على �شيغة العر�ض التقدميي 	 زيادة الإدراك، بخا�شة عندما يقدَّ
.PowerPoint

ومن هنا تربز اأهميـــة الو�شائط احلديثة يف تو�شيل عملية التعلم التعاوين على 
الوجـــه الأكرث مالءمة مـــع اأذواق الطالب، بخا�شة » احلا�شـــوب بو�شائطه املتعددة، 
وتقنياتـــه احلديثة كو�شيلـــة تعليمية تزود الطالب بكم هائل مـــن التفاعل احلقيقي، 
وامل�شاركة الفعلية املبا�شرة وامل�شتمرة يف اجتاهني؛ وذلك من خالل اأن�شطة م�شرتكة 
ومتبادلة يتم بها ا�شتقبال املعلومة املعرو�شة، وت�شجيل ال�شتجابة، والتفاعل، وبعدها 
يعطي تغذية راجعة تعزيزية، اأو ت�شحيحية، وهكذا تتكرر عملية التفاعل التي توؤدي 
اإىل تعلم فعال«)1(، وت�شمـــن لهم منو املهارات اللغوية ال�شليمة، والفكر الالزم الذي 

يقوم على مبداأ التغذية الراجعة يف تنمية خمزون مهارات القراءة والكتابة.

2. املدخل الكلي :
اإذا كان املدخـــل التوا�شلـــي/ التداويل عامال اأ�شا�ًشـــا يف تو�شيل املعرفة والتي 
ت�شـــم كال مـــن املادة التعليمية اأو املحتـــوى والطالب واجلهاز ـ علـــى نحو ما مر بنا ـ 
بدافـــع خلق ات�شال كفء للو�شيلـــة التعليمية؛ فاإن املدخل التكاملـــي يعد اأحد لبنات 

)))	  ينظـــر، اأحمـــد عودة القرارعـــة، واآخـــرون، اأثر ا�شتخـــدام الفيديو التفاعلـــي على تنمية 
الجتاهـــات العلمية، جملة العلوم الرتبويـــة، كلية الرتبية، جامعة قطر، العدد 12، 2007، 

�ض 206.
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الت�شاميـــم الأ�شا�شية ملهارة اأي لغة، من خالل  حتديد املحتوى، وتنظيم الإجراءات 
املتبعـــة، وتنوع الو�شائل التعليمية، ف�شال عن �شبـــل املداخل الأخرى التي تقوم بدور 
تعلـــم لغـــوي فاعل، والرتقاء بالأداء املميز، وذلـــك  بالعتماد على خمرجات التعلم 
للمـــادة العلميـــة، واإ�شراك الطالب يف تقـــدمي الدر�ض، وا�شتثمـــار و�شائل تكنولوجيا 

.Multimedia Technology  املعلومات، والو�شائط املتعددة

وحتى ي�شـــل الطالب اإىل حتقيق ذاته، وتعزيز قدرات، ملمار�شة املهارة اللغوية 
بي�شر و�شهولة يف حياته اليومية، حر�ض املعنيون مبهارات اللغة العربية يف موؤ�ش�شات 
التعليـــم ملجل�ض التعاون لـــدول اخلليج العربية على املنحـــى الوظيفي لهذه املهارات، 
بال�شتنـــاد ـ اأي�شـــا ـ اإىل خمرجات املدخـــل الكلي، بو�شفه اأحـــد املرتكزات التي يتم 
مـــن خاللها » حتقيق الكلية والكمـــال والوحدة، وهي عملية حتدث يف املتعّلم، وتعني 
اأن مـــا يتعّلمه الطالب ي�شبح جزًءا من �شخ�شيته، ميتزج مبا لديه من فهم وقدرات 
واجتاهـــات، ليكون مـــا تعّلمه مفيـــًدا وذا معنى عنـــده، يمُرتجممُ يف �شلوكـــه مبا�شرة، 
ويتفاعل مع خربات اأخرى �شابقة لديه...وذلك من خالل ن�ض لغوي متكامل، يعالج 
بطريقة تعتمـــد اإجراءاتها على التكامـــل والتدريب واملمار�شة اللغويـــة، وتقومي اأداء 
املتعّلم ب�شورة تكاملية؛ وذلك مبا يحقق التكامل بني جوانب اخلربة اللغوية: معرفيًا 

ووجدانيًا ومهاريا.)1( 

اإن الإفـــادة مـــن املدخـــل الكلي و�شـــرورة تفعيله يف املهـــارات اللغويـــة، و�شلته 
بالو�شائـــط التعليميـــة ل يخفي الق�شـــد احلقيقي حول التوا�شل بـــني الباث واملتلقي 

)))	  مـــراد، �شعيـــد حممد: التكاملية يف تعليم اللغة العربيـــة: دار الأمل للن�شر والتوزيع، اإربد، 
الأردن، 2002م، �ض 15. وينظر اأي�شا،  دخيل اهلل بن حممد الدهماين: املمُْدَخل التكاملي 
يف تعليـــم اللغة العربية مبراحـــل التعليم العام، الرابـــط، https://uqu.edu.sa وينظر 
اأي�شـــا، عو�ض اأحمـــد عبده: مداخل تعليم اللغـــة العربية – درا�شة م�شحيـــة نقدية، مركز 

البحوث الرتبوية والنف�شية، مكة املكرمة، 2000م، �ض 21. 
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فح�شب، بقدر ما يعزز الوعي الذاتي الذي من �شاأنه اأن ير�شم اأ�شكال النمو، وتاأثريه 
يف بنـــاء املالمح الرئي�شة للطالـــب؛ الأمر الذي ي�شتوجب اأهميـــة التفاعل بني جميع 
الأطـــراف. ولإميان اجلهات املعنيـــة باأن تدري�ض املهارات اللغويـــة ل تكتمل حلقاتها 
اإىل بالإملام ال�شامل ملا يف الن�ض من مهارات؛ فاإن املحاور التي احتواها كل در�ض من 
كتـــاب اللغة العربية رقم)01( يف جامعة قطر ا�شتند اإىل عر�ض الن�ض مبا يت�شمنه 

من واجبات، تناق�ض يف ال�شف عن طريق التعلم التفاعلي، اأهمها: 

• اكت�شاب مهارة قراءة الن�ض التي تعتمد على املعرفة والفهم )ويق�شد بها 	
اجلوانـــب املعرفيـــة املختلفة التي يكت�شبها الطالـــب يف اأثناء تعاطيه املادة 
العلمية، وي�شار اإىل املو�شوعات املختلفة التي تتطرق لها هذه املادة، ومدى 

الفهم الذي يتحقق لدى الطالب يف هذه اجلوانب(

• اكت�شـــاب املهارات الذهنية )ويق�شد بها املهـــارات الذهنية التي يكت�شبها 	
الطالـــب يف املـــادة املقدمـــة له، مثـــل القدرة علـــى التفكـــري املنظم، وحل 
امل�شـــكالت، وحتليل الق�شايا، والتفكري النقـــدي، وال�شتنتاجات الفكرية، 

وحتليل وتقدمي املعلومات، واتخاذ القرارات، واختبار الفرو�ض(

• اكت�شـــاب مهارة الإثارة ، لتقبل الدر�ـــض بالت�شويق، وبجذب انتباه الطالب 	
نحو الدر�ض عن طريق عر�ض و�شائل تكنولوجيا املعلومات امل�شوقة. وتعزيز 

مهارات الأ�شئلة.

• اكت�شـــاب املهـــارات العملية واملهنيـــة )ويق�شد بها املهـــارات العملية التي 	
يتداولهـــا الطالب يف اجلانب العملـــي للمقرر، واملهارات التـــي لها قابلية 

التطبيق يف احلياة املهنية(

ويتـــم  ذلـــك من خالل هذه املحـــاور التي تت�شابه يف الطـــرح يف كل مادة علمية 
من الكتاب:
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• الختبار القبلي) ويق�شد به طرح اأ�شئلة متهيدية لتهيئة اأجواء الدر�ض(	

• خمرجات تعلم الطالب ) ويق�شد بها مناق�شة الغاية من هذا الدر�ض(	

• التهيئة احلافزة ) ويق�شد بها خلق اجلو املنا�شب لعر�ض الن�ض والتمهيد 	
لفهمه(

• اأ�شئلة ال�شتيعاب ) بو�شع اأ�شئلة افرتا�شية تتالءم مع جو الن�ض، والإجابة 	
عنهـــا بطريق ال�شـــح )√( اأو الغلـــط )x( بغر�ض الإعـــداد اجليد لفهم 

مهارات الدر�ض.

• 	 Interactive video  املـــادة املرئية ) يعر�ض فيها  مو�شوع مرئي بالفيديو
 Smart منا�شـــب للن�ـــض، وجميع ما يتعلـــق بالدر�ض على ال�شبـــورة الذكية
Board ومناق�شته يف �شكل حوار متبادل بني الطالب وبتوجيه من الأ�شتاذ(

• منـــرب النقا�ـــض: يـــوزع الطلبة �شلفا علـــى جمموعات ح�شب حمـــاور املادة 	
العلميـــة املبثوثـــة يف ثنايا الكتاب، وعلى مدار الف�شـــل الدرا�شي، وتناق�ض 
كل جمموعة مو�شوعا موازيا للمادة العلمية املقدمة، يف جل�شة دائرية ملدة 
ربـــع �شاعة، يتبادلون فيها اأطراف احلديث عن املو�شوع املختار من جميع 

جوانبه، ا�شتجابة لتفعيل التعلم التعاوين، وبغر�ض تعميم الفائدة.

• اأوراق عمـــل �شفيـــة ) ويق�شـــد بها و�شـــع اأ�شئلة م�شتمـــدة يف معانيها من 	
الن�ـــض، متهيًدا لكت�شاب املهارات اللغويـــة، يتم الإجابة عنها يف ال�شف، 

ويف �شكل حوار متبادل بني الطالب، وبتوجيه من الأ�شتاذ(

• ا�شتنتـــاج ) ويق�شد به فهـــم الغاية من م�شمون املحـــور ال�شابق، للدخول 	
يف عمـــق اإحدى مهـــارات اللغة العربية، مثل ال�شـــم، اأو الفعل ، اأو املبتداأ، 

اإلخ...(
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• مهارة اخلريطة النحوية )يتم فيها مناق�شة ظاهرة نحوية بو�شيلة العر�ض 	
)PowerPoint التقدميي

• اأوراق عمـــل غـــري �شفية )بحيث يوجـــه فيها الطالب اإىل تنـــاول املو�شوع 	
املعرو�ـــض �شلفـــا، ومناق�شتـــه خـــارج ال�شـــف با�شتعمـــال و�شيلـــة توا�شل 
البـــالك بورد Blackboard، وتتيح هـــذه التقنية للطالب  فر�شة التوا�شل 
مـــع بع�شهم، �شمـــن �شياق التعلم التعـــاوين؛ لتبادل الآراء حـــول املو�شوع 

املعرو�ض للنقا�ض(

• مهـــارة الأخطاء ال�شائعـــة )يعر�ض يف هذه املهـــارة جمموعة من الأخطاء 	
وؤتـــى بن�ض مواٍز، تتوافر  ال�شائعـــة التـــي وردت يف الن�ض، اإن وجدت، واإل يمُ
فيـــه بع�ـــض الأخطاء، يتـــم ا�شتك�شافها، ومناق�شة خلفيـــات ومربرات هذه 

الأخطاء( .

• مهارة التفاعل مع املكتبة الإلكرتونية، وروابط تفاعلية ذات �شلة باملو�شوع 	
) لإحالة الطالب اإىل الإفادة منها عند احلاجة، وتقوية قامو�شهم اللغوي؛ 

وملعرفة طريقة البحث عن معاين املفردات من اأمهات املعاجم(.

• مهـــارة املو�شوع النحوي ) يتم يف هذه املهـــارة ا�شتنتاج املح�شلة املعرفية 	
للمـــادة النحوية املعرو�شة يف الدر�ـــض، ومناق�شتها بكافـــة الو�شائط، لعل 

) Power Point اأهما و�شيلة العر�ض التقدميي

وهكذا ال�شاأن مع بقية الدرو�ش.  
يف �شـــوء ما �شبـــق وعلى الرغم مـــن اأهمية طرائـــق التعلم التفاعلـــي بو�شفها 
اأ�شا�ض الإملام مبختلف مهـــارات التعلم، وعلى الرغم من تركيز الجتاهات احلديثة 
علـــى اأهمية تنمية مهارات اللغـــة بالو�شائط التفاعلية اجلديدة، ومن خالل ت�شميم 
املناهـــج احلديثة مبا يتوافق مع طبيعـــة اللغة، وطبيعة تعّلمها وتعليمها، فاإن التفاعل 
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الإيجابي للطالب من �شروط �شمان فاعلية املدخل الكلي؛ لكت�شاب املعرفة اجلديدة 
مع اخلربة ال�شابقة، ما ينعك�ض ب�شورة اإيجابية على كافة املواد الدرا�شية الأخرى.

3. املدخل املنظومي :
لقـــد اأخـــذ نظام التعّلم التعاوين منحـــى التّميز يف التعاطي مـــع املادة العلمية، 
بخا�شـــة يف متّيـــز املهـــارات الوظيفيـــة، من خـــالل »مدخـــل منظومـــي« ي�شتند اإىل 
الو�شائـــط التوا�شلية التـــي اأنتجتها ثورة تكنولوجيا املعلومـــات، والإفادة ما حققته 
اإجنـــازات كافة العلوم؛ الأمر الذي اأ�شهم يف تنظيم جميع املعارف، بعد اأن جعل من 
اأجزائها وحـــدات متنا�شقة، ومرتبطة بع�شها ببع�ـــض، ارتباطا منطقيا. وقد �شاعد 
هـــذا التنظيمـ  وبهذه الو�شائـــطـ  منظومة التعلم على حتقيق التح�شيل ال�شمويل يف 

املهارات العلمية، واللغوية منها على وجه اخل�شو�ض.

ويعـــد ن�شـــق "املدخل املنظومي" يف العمليـــة التعليمية اأحد اأهـــم الأنظمة التي 
تعنـــى بالتخطيط لوظيفـــة التعلم التعـــاوين، بو�شفه نظاما ي�شـــوغ معايري مهارات 
التعلـــم، �شمن العالقـــات الكلية التي ميكن اأن تفيد الطالـــب بتوظيف هذه املهارات 
يف حياتـــه اليومية، وهو ما يدفعه اإىل التمّيـــز يف الأداء، والتوا�شل الفعال، والتكوين 

الذاتي املتوخى.

ولعل املفيد يف "املدخل املنظومي" اأنه ل ينطلق يف طروحاته من اأن�شاق النماذج 
يـــة Linearity، والتي تمُعنى  التقليديـــة، اأو تلـــك التي تمُبنى علـــى املداخل النمطية اخلطِّ
بتنـــاول امل�شائـــل اجلزئية علـــى ح�شاب الظواهر الكبـــرية يف كلياتهـــا. ومعنى ذلك اأن 
"املدخل املنظومي" يعتمد علي ما ي�شمي مبفهوم النظام اأو الن�شق System والذي يعني 
يف جوهـــره جمموعـــة من الأ�شياء جتمعت مع بع�شها يف ميـــدان اأو جمال معني، وتوجد 
فيمـــا بينها عالقات متفاعلة، ت�شتهدف حتقيق اأهداف معينـــة، كما اأنه يك�شف اأ�شا�ًشا 
عن العالقـــات الكلية واأمنـــاط العالقات والتفاعـــالت ال�شاملة بني مكونـــات الظواهر 
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الرتبوية، وذلك يف �شوء افرتا�شية اأن الكل الواحد ي�شاوي جمموع الأجزاء.)1(

وبو�شعنـــا اإذا ما حاولنا معرفة وظيفـــة "املدخل املنظومي" يف موؤ�ش�شات تعليم 
جمل�ـــض التعاون لـــدول اخلليج العربية، وجامعـــة قطر على وجـــه التحديد ـ بخا�شة 
اإذا األقينـــا نظـــرة تاأمـــل، بروية وتفكري، يف منهجيـــة تعلم املهـــارات اللغوية املطبقة 
يف هـــذه اجلامعات من �شائـــر التخ�ش�شات ـ اأن نقـــول اإن توظيف املدخل املنظومي 
يراعـــي ب�شكل لفت حالـــة تعميم التنفيذ من قبل جميـــع الأ�شاتذة. ومن هنا يحظى 
الطلبـــة بتوحيد الروؤية، والتعميم يف التح�شيل، كاأحد �شروط ال�شتقرار يف التعاطي 
مـــع املادة العلمية؛ عندئـــذ يت�شح للطالب اأن ما تلقاه ينـــدرج �شمن �شياق "التكوين 
املرتبـــط بغايـــة معينة"، وهذا يعني اأن دافعية "املدخل املنظومي" تعنى باأهمية دور 

التعلم التعاوين، بظهور اأثره الوظيفي.

وبو�شع "املدخل املنظومي" اأن يتخذ كل الأ�شكال املمكنة لتعزيز تكوين الطالب 
ذاتيا، طاملا توافقت مربرات ارتباطهم باأركان التعّلم التعاوين، حيث يتعلم الطالب 
عـــن طريق اآليـــات التعلم التعاوين الناجـــع بينهم يف ال�شـــف، ويف حياتهم اليومية، 
وي�شعى اإىل "اإمناء القدرة على التفكري املنظومي لدى الطالب، حتى يكونوا قادرين 
علـــى الروؤيـــة امل�شتقبلية ال�شاملة للمو�شـــوع دون اأن يفقدوا جزئياتـــه، وكذلك اإمناء 
القـــدرة على التحليـــل والرتكيب، و�شـــول اإىل الإبداع الذي يمُعد مـــن اأهم خمرجات 
اأي نظـــام تعليمـــي ناجـــح. كما ي�شتهـــدف الأخذ باملدخـــل املنظومي تنميـــة التفكري 
املفتوح، بحيث يكون تفكريا نابعا من واقع الإدراك، والوعي ال�شامل باأبعاد امل�شكلة، 
ومـــن عالقة الكل  اأو املوقـــف الـــذي يواجهه ال�شخ�ض، فينطلـــق من منظور "كلي"، 

)))	  ينظـــر، ر�شا م�شعـــد ال�شعيد: اآليات البحث الرتبوي بني اخلطية واملنظومية، قدم البحث 
يف اأعمال املوؤمتر الرابع للمدخل املنظومي يف التدري�ض والتعلم، دار ال�شيافة، جامعة عني 

�شم�ض 3-4 اإبريل 2004 ، الرابط :
http//:mbadr.net/ 



47

جت����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الآ����س���ي���وي���ة ال����ق����ارة  دول  ف�������ي 

باجلزء، وعالقة الأجزاء بع�شها ببع�ض، وعالقة كل منها باملوقف الكلي، ول يتوقف 
عند جمرد حتليل اجلزئيات وجتميعها.)1(

واملتاأمـــل يف اأي ن�ض من الن�شو�ض املقررة يف كتـــب املهارات اللغوية املربجمة 
يف معظم اجلامعات احلكومية ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، يف �شوء اخلطة 
الدرا�شيـــة التـــي اأقرتهـــا ـ هذه اجلامعـــات ـ يجد اأنهـــا تهيئ الطالب مبـــا ي�شمن له 
الدرايـــة التامة بالنظام املعريف، وال�شياق الثقايف، وفـــق ما يطرحه الن�ض يف جميع 
عنا�شره ومكونات مهاراته، من خالل العناية ـ على وجه التحديد ـ بهذين املحورين 

الأ�شا�شيني:

• املح��ور الأول : ويتعلق مبا طرحناه �شابقا، واملت�شمن الختبار القبلي/ 	
التمهيـــدي، واأهداف املخرجـــات، والتهيئة احلافـــزة، واأ�شئلة ال�شتيعاب، 
وحمتوى املادة املرئية، والتدريبات، وا�شتنتاجاتها، والطالع على الأخطاء 
ال�شائعة يف الن�ض، وعر�ض املكتبة الإلكرتونية، واملادة اللغوية بتفا�شيلها. 

• املح��ور الثاين : ويتعلق بالتو�شـــع يف مهارة التدريبات امل�شتخدمة يف كل 	
ن�ـــض، وتكون موجهة مـــن الأ�شتاذ، بحيـــث تعود بالنفع علـــى فهم الن�ض 
وا�شتيعابـــه، مثل: حتديد الفكرة املحورية يف الن�ـــض، وتق�شيم الن�ض اإىل 
فقـــرات، ح�شـــب اأفكارهـــا الرئي�شة، واإعطـــاء عناوين لكل فقـــرة، واإعادة 
�شياغـــة بع�ض الأفكار باأ�شلـــوب الطالب املوجه اإليه ال�شـــوؤال، وتعليق اأحد 
الطالب على الأفكار الرئي�شة التي وردت يف الفقرات املختارة، وا�شتخرج 
بع�ض ال�شـــور البالغية، وحتديد املفردات والرتاكيب التي ينبغي الوقوف 
عليهـــا يف اأثناء تلقي الدر�ض، وربط الن�ض، اأو الفقرات، مبا يدور يف حياة 
الطـــالب اليوميـــة، وا�شتنتاج ما له �شلـــة بالبيئة، اأو مـــا �شابه، وحتديد 

)))	  ينظر، ر�شا م�شعد ال�شعيد: مهارات التفكري املنظومى:
http//:mbadr.net
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الغر�ـــض من اإنتاج الن�ـــض، وا�شتنتاج الفائدة من الن�ـــض. ويتم ذلك من 
خـــالل التهيئة احلافزة مبا يتـــالءم مع اأذواق الطـــالب. ولالأ�شتاذ الدور 
الفاعـــل يف تنظيم احلوار بطريقة تثري ف�شولهـــم، وت�شجعهم على احلوار 
وتبادل الآراء. بالإ�شافة اإىل العناية بتدريبات التكوين، القائمة على اإنتاج 
اجلمل ال�شليمة، وتو�شعتها، والربط بني اأركانها، وا�شتنتاج دللتها، وغري 
ذلـــك ما ي�شتح�شر من مهارات يف اأثناء تبـــادل النقا�ض يف ال�شف، وما 
يفيد قـــدرة الطالب علـــى تنمية املهـــارات اللغوية، والثقافيـــة، والفكرية، 

والجتماعية، والرتبوية.

ولعـــل حر�ض املوؤ�ش�شات التعليمية على توظيف "املدخل املنظومي" وفق نظرية 
النظـــام العـــام General System Theory  يف اأداء �شبـــل تعلم املهـــارات، نابع من 
كـــون خمرجات هـــذا املدخل ت�شتنـــد اإىل منظومة متكاملة يف التعاطـــي مع املو�شوع 
املطـــروح، يف اأثناء عملية التعلم، وبتخطيط حمكم، مـــن خالل الإملام بالكليات عن 
طريق عر�ـــض التفا�شيل واجلزئيات؛ الأمر الذي يوفـــر للطالب حتقيق التفاعل مع 
ا�شتثمار املهارات املقدمة لهم يف جميع ما ميت ب�شلة اإىل بقية املهارات يف املعارف 

املكت�شبة الأخرى.

واملتتبـــع للمهـــارات اللغويـــة املقدمـــة لطلبة جامعة قطـــرـ  بخا�شـــةـ  من �شائر 
التخ�ش�شـــات يدرك مدى اأهمية امل�شرفـــني على ا�شتبدال طرائق التعّلم املبنية على 
 ،Linearity بنظـــام التعليم الذي ي�شتند اإىل نظـــام اخلطية  Systemic املنظوميـــة
مـــن منظور اأن هذه املنظومية حتتوي يف م�شامينها اأهم مدخالت العملية التعّلمية، 
وملـــا فيها من جناعـــة يف م�شاعدة الطالب على التفكري يف جمـــالت احلياة اليومية 
املختلفـــة، ومكوناتهـــا الأ�شا�شيـــة، وبنظـــرة متكاملة تدفـــع بهم اإىل حتليـــل الأفكار 

والنظريات واملفاهيم، والتحري من مدى �شالحيتها، واجلدوى من �شالمتها.
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تعلُّمّيُة الّلغة العربّية وتعليُمها يف البحرين:
، والواقُع الّتعليميُّ املنظوُر املنهاجيُّ

 

الدكتور �شابر حممود ح�شن احلبا�شة)*( )1)
والأ�شتاذ املرّبز حمّمد اأحمد يو�شف املومنّي )**()2)

اخت�شا�شـــي مناهج اللغة العربية )�شابقا( باإدارة املناهج بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة  	)*(
البحرين 

املحا�شر بكلية البحرين للمعلمني جامعة البحرين    )**(
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1.مدخل تاريخّي عاّم :
ميكـــن احلديث عن تعليم الّلغة العربّيـــة يف البحرين يف املدار�ض الّنظامّية، يف 
الع�شـــر احلديث انطالًقا من �شنة 1919 تاريخ تاأ�شي�ض مدر�شة »الهداية اخلليفية«، 
وقـــد اعتمـــدت املدر�شـــة الر�شمية، يف بادئ الأمـــر، مقّررات اأزهرّيـــة، ثم مت توطني 
املقـــّررات واإ�شفاء طابع خليجّي عليها، مـــن خالل اإقرار »القدر اخلليجّي امل�شرتك« 

يف خمتلف مراحل تدري�ض الّلغة العربّية البتدائّية والإعدادّية والثانوّية.

ّي( يمُدّر�ض  نِّ ويف م�شاق متواٍز مع التعليم الّنظامّي العاّم، ظّل املعهد الّدينّي )ال�شُّ
الّلغـــة العربية يف املرحلة الإعدادّية والّثانوّية مقّررات اأزهرّية، يف حني اأّنه مت توحيد 
مقّررات املرحلة البتدائّية لتكون مطابقة ملقّررات الّتعليم العمومّي يف �شائر مدار�ض 

وزارة الرتبية والتعليم.

ـــة، فو�شعمُ تدري�ـــض الّلغة العربّية يحتـــاج اإىل حت�شني، ول  اأّمـــا املدار�ض اخلا�شّ
�شيمـــا تلك التي تعتمـــد مناهج اإجنليزيـــة )بريطانّية اأو اأمريكّيـــة اأو هندّية...()1(، 

اأ�شـــار حممـــد جابر الأن�شاري اإىل حماذيـــر "حلول الّلغة الإجنليزية حمـــّل اللغة الوطنّية  	(((
للبـــالد، وهـــي الّلغة العربّيـــة، حلول تلك اللغـــة الإجنليزيـــة يف التكوين الّلغـــوي والذهني 
والقيمي للطالب البحريني واجتثاثها للغة العربية ولي�ض التعايمُ�ض والتفاعل اخلالق معها. 
مل لكنهـــا اأفكار وم�شامني وقيم وثقافـــة وح�شارة ونظرة  فالّلغـــة لي�شـــت جمّرد األفاظ وجمُ
تمعًة".  اإىل العـــامل واحلياة والكون، وعندما يفتقدمُ الإن�شانمُ لغَته يفقدمُ كل هذه الأ�شياِء جممُ
انظـــر م�شاهمته "اإ�شكالية التكوين الوطني بني التعليـــم العام والتعليم اخلا�ض )حماذير 
امل�شتقبـــل("، مركـــز البحريـــن للدرا�شـــات والبحـــوث، املنامـــة، 1998، �ض �ـــض19-18. 
واقـــرتح الأن�شاري بع�ض احللول من ناحية امل�شمـــون، من بينها و�شع منهج حمدد "ملادة 
اللغـــة العربية ون�شو�شهـــا ومناذج من اأدبها القدمي واحلديث مبـــا يف ذلك اأدب البحرين 
وثقافتهـــا". )املرجع نف�شه، �ض25( مثلما اعتـــرب اأن "املدار�ض الوطنية البحرينية موؤهلة 
)..( بحكـــم م�شتواهـــا التعليمـــي املتطـــور اأن تقـــّدم منوذًجا راقًيـــا لتعليم اللغـــة العربية 

واحل�شارة الإ�شالمية )...(" )املرجع نف�شه، �ض23(.
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وبع�ـــضمُ تلـــك املدار�ض يعتمد مقّررات الّلغة العربّية املعتمـــدة من قبل وزارة الرتبية، 
والبع�ـــضمُ الآخرمُ يعتمد مقّررات اأخرى بع�شها لبنايّن، اأو اأرديّن، اأو �شعودّي ل�شركات 
�شة يف تاأليف الكتب املدر�شّية وطباعتها، ولكنها جميًعا تخ�شع ملراقبة وزارة  متخ�شّ
الرتبيـــة والتعليم، مثلًة يف اإدارة املناهـــج واإدارة التعليم اخلا�ض، من حيث اعتماد 
تلـــك املقـــررات، اأو طلب تعديلهـــا اإن قّدرت الـــوزارة اأنها ل تتوافـــق و�شيا�شة الدولة 

التعليمية اأو ل ت�شتجيب للقيم الوطنية واخلليجية والعربية والإ�شالمية.

وقد �شهدت مقّررات اللغـــة العربية تطويًرا منذ العام الدرا�شّي 2008/2007، 
�شمـــل املقّررات املعتمـــدة يف تدري�ض مواّد اللغـــة العربية للمرحلـــة الثانوية مبختلف 
ة، بعد مناق�شة ا�شتجابت  م�شاقاتهـــا، و�شهدت الكتب التي مّت تعهيدها ل�شركة خا�شّ
فيهـــا للمعايري التي و�شعتهـــا اإدارة املناهج يف وزارة الرتبية، فتّم اعتماد هذه الكتب 

ها �شيًئا ف�شيًئا. يف ن�شخ جتريبية، ثم مّت تعميممُ

واملالحـــظ اأّن هـــذه املناهـــج املعتمدة من قبـــل وزارة الرتبيـــة يف تدري�ض اللغة 
�شني يف هند�شة  العربية للمرحلة الثانوية قد عرفت ردود فعل خمتلفة: فمن املتخ�شّ
املناهـــج من اعتـــرب اأّنها نقلة نوعية مـــن حيث اجلودة حمتًوى و�شـــكاًل، بل اإّن بع�ض 
تلك املقـــّررات اأ�شحت مرجًعـــا للّتدري�ض يف كلية البحريـــن للمعّلمني. ومن املعلمني 
مـــن وجـــد اأّنها قفزة هائلة حرقـــت مراحَل، كان ينبغي التمّهـــل يف التدّرج فيها، لأّن 
املعلمـــني والطلبة مل يتعودوا مثل هذه املناهـــج، من حيث الروؤية والطرح، واخلطاب 
البيداغوجّي. ومن اخلرباء الرتبوّيني من اعترب اأّن اإ�شالح املناهج يبداأ من الأ�شفل 
اإىل الأعلى ل من الأعلى اإىل الأ�شفل، فالأْوىل اأن يبداأ الإ�شالح من املرحلة الأ�شا�شية 
ب�شّقْيهـــا البتدائّي والإعدادّي، قبل مرحلة التعليم الثانوّي. فتلك املراحل الأ�شا�شية 
ّكنمُ من حتقيق اأهداٍف  متّثلمُ التمهيد احلقيقي وال�شحيح لتلّقي مناهج متطّورة، ومتمُ
رٍة بنجاح، يف امل�شتويات العليا. فالطالب الذي يعتمد املناهج التقليدية  تربوّيٍة م�شطَّ
لقى يف حو�ض املقّررات اجلديدة للتعليم الثانوي، �شيجد  يف املرحلـــة الأ�شا�شية، ثم يمُ
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ـــه، وكذلك الأمـــر بالن�شبة اإىل املعّلـــم الذي مل تقع  نف�شـــه يف خ�شـــمٍّ مل يتعّود َخْو�شَ
�شـــن التعاطي مع تلك املقّررات اجلديدة، التي  ل وحمُ ـــه لي�شل اإىل اإحكام التعاممُ تهيئتمُ
ًذا لها  ا ليكـــون منفِّ قارباتهـــا يف حياتـــه اجلامعية، ومل يتـــّم تاأهيلمُه عمليًّ مل يدر�ـــض ممُ

بنجاح.

2. اكت�شاُب العامّية وتعلُُّم الف�شحى: مبحُث الأمومِة الّلغوّيِة املُ�َشاغُب.
تنـــدرج الّلغة العربّية �شمـــن ما ي�شّمى يف الأعراف الل�شانّيـــة بالّلغات التاأليفّية 
اأو الإعرابّيـــة، وهي الّلغات التي يْعمد فيهـــا املتكّلم اإىل تغيري اأواخر الكلمات بح�شب 
حماّلتهـــا النحوّيـــة اأو بح�شب العامل، وينجّر عن هذا التغيـــري يف العالمة الإعرابّية 
حتـــوٌُّل فونولوجـــّي )�شومتـــّي()1(، يلحقه حتـــوُّل دليّل، ويلحقهما بعـــد ذلك حتوُّل 

)))	 - ثّمـــة فرق بني ال�شوتّيات )phonetics( وال�شومتية )phonology(؛ فالأوىل تدر�ض الأ�شوات 
ومـــن فروعهـــا درا�شـــة اأع�شاء الت�شويـــت، ودرا�شـــة اخل�شائ�ض الفيزيائيـــة لالأ�شـــوات، ودرا�شة جهاز 
ال�شمـــاع وفـــّك �شفـــرات الأ�شوات، اأّمـــا الثانيـــة )اأي الفونولوجيـــا اأو ال�شومتية( فتدر�ـــض الفونيمات يف 
عالقتها باملدلولت: اإنها تهتّم بالدرا�شة الل�شانية للوحدات التمييزية لل�شان، مثلما تدر�ض التنغيم )مّدة 

الت�شويت، كثافته، حلنه(. ملزيد التو�ّشع: انظر: 
La phonétique et la phonologie, website:
http://www.linguistes.com/phonetique/phon.html

لكـــن الباحثـــني يف تعليم الّلغات يتحّدثون عن »الوعي الفونولوجـــّي« الذي ينبغي اأن يمُغر�ض   
لدى طلبة مرحلة الرو�شة، قبل الدخول اإىل املرحلة البتدائية يف املدار�ض النظامية )وهو 
الأمر املفقود، يف رو�شات الأطفال يف البحرين، الأمر الذي يدعو باإحلاح اإىل تفعيل فكرة 
اإيجـــاد نظام تعليمي ر�شمي تقّره وزارة الرتبيـــة يف البحرين لتعميم منهج لتهيئة الأطفال 
لدرا�شة اللغة العربية يف مرحلة ما قبل الدخول اإىل املدر�شة، بطريقة علمّية م�شبوطة، ول 
يمُرتك احلبل على الغارب لجتهادات بع�ض املعّلمات. ل �شيما اأّنه ميكن جتنُّب تبعات �شعف 
م�شتـــوى عموم الطلبة يف اللغة العربية، وا�شتبـــاق احللول ابتداًء من مرحلة الرو�شة، عرب 
ت�شخي�ـــض الواقع وابتكار احللول املنا�شبة، قبل فـــوات الأوان، واّت�شاع اخلرق على الراقع. 
ك ال�شعف اجللّي التي ت�شّجله املدار�ض البحرينية احلكومية منها،  نحـــن باإزاء اإمكان تدارمُ
ة، يف حت�شيل اللغة العربية. هذا ال�شعف يعود لأ�شباب خمتلفة: منها ما  ول �شيما اخلا�شّ

يتعلق بنمط احلياة، ومنها ما يت�شل بتكوين معّلمات ريا�ض الأطفال، ومنها ما يرتبط=
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تـــداويّل. وقـــد نّبه الّزّجاجّي منـــذ الِقَدم اإىل هـــذه الق�شّية، اإذ اأفـــرد باًبا للقول يف 
الإعـــراب والكالم اأّيهمـــا اأ�شبق، اأبان فيه عـــن معايري هذه الأ�شبقّيـــة، ليخلمُ�ض اإىل 
لُّ عليه«)1(. وقّدر اأّن ظاهرة  ه وَيـــدمُ وِجدمُ اأّن الإعـــراب »َعَر�ٌض َداِخٌل يف الكالم ملعنى يمُ
اللته  عَجًما وتركيًبا عن �شمُ الإعراب اإمّنا ن�شاأت مع ن�شوء الّل�شان العربّي، وا�شتقالله ممُ
ًدا قوَل القائلـــني بغري ذلك: »فاإن قال: فاأخربوين عن الكالم املنطوق  ال�ّشامّيـــة، مفنِّ
ْعَرٍب، ثّم اأدخلت  ه بيننا، اأتقولون اإّن العرب كانت نطقت به زماًنا غري ممُ به الذي َنْعِرفمُ
عليـــه الإعراب، اأم هكذا نطقت به يف اأّول تبلبل األ�شنتها، قيل له: هكذا نطقت به يف 

ْعَرٍب ثّم اأعرَبْته«)2(.  اأّول وهلة، ومل تنطق به زماًنا غرَي ممُ

=  بامل�شتوى الجتماعي )الأمثلة على ذلك كثرية، منها: ق�شاء الأطفال وقًتا طوياًل مع َخَدم 
ل يتكّلمون، يف معظم الأحيان، العربية )حتى العاّمّية(، اأ�شول الكثري من املقيمني، وعدد 
مـــن املواطنـــني غري العربية، �شـــواء اأكان ذلك من جهة اأحد الأبويـــن اأم من جهة كليهما، 
ن اجلاليات الوافدة، ...(، بالإ�شافـــة اإىل اأّن �شّن الطفل يف الرو�شة )بني 4 و6  تنـــّوع األ�شمُ
�شنـــوات( هي الفرتة الذهبّية لكت�شاب اللغـــات، مثلما يمُجمع على ذلك علماء نف�ض الّطفل 
وعلـــم النف�ض الرّتبـــوّي واخت�شا�شّيو علوم الرتبية. وبالن�شبـــة اإىل تعليم الّلغات، ول �شيما 
الّلغـــة الّر�شمية )وهي العربية، يف �شياق احلال( يمُفرت�ض اأن يتّم العمل يف مرحلة الرو�شة 
على اأ�شوات الكالم مقاطَع واأ�شواًتا، وعلى ا�شتخراج املبداأ الذي يحكم النظام الألفبائّي، 
بحيث يكون الطالب، يف نهاية مرحلة الرو�شة، ويف م�شتهّل املرحلة البتدائية، قد اكت�شب 
القـــدرة على متييز الأ�شـــوات، ومتييز مقاطع الكالم املنطوقـــة، ومتّكن من معرفة مقطع 
واحد يف اأقوال خمتلفة، وتبنّي موافقة كلمة القول الق�شري �شفويًّا وكتابًة، ومتّكن من ربط 

العالقة بني الأ�شوات واحلروف. ملزيد التو�ّشع: انظر:
Sylvie Descazaux : Qu’est-ce que la conscience phonologique ? 
Website:
http://www.acbordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/T/An-

imations_pedagogiques/Documents/compte_rendu_animation_du_14-
01-09.pdf

اأبـــو القا�شـــم الزّجاجـــي: الإي�شاح يف علـــل الّنحو، حتقيق مـــازن املبـــارك، دار الّنفائ�ض،  	(((
بريوت، 1982، �ض67. 

)))	 - امل�شدر نف�شه. �ض 69.
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غري اأّن الّلغة العربّية قد حاق بها ما حاق ببقّية الّلغات، اأي الن�شالخ من الّطور 
الإعرابـــّي التاأليفـــّي اإىل طور حتليلّي، عرب تواريخ متفاوتـــة يف الزمن بح�شب �شغط 
الّتاريـــخ والأحداث واحلاجات املتجّددة اإىل الّتوا�شل، فظهرت الّدوارج اأو العاّمّيات 
التـــي حّلت حمّل الف�شحى/الف�شيحة يف التوا�شل والتعبري عن احلاجات، وقد طال 

هذا القانونمُ األ�شنًة اأخرى كالالتينّية مثاًل. 

ولقـــد �شبق اأن نّبه ابن خلدون اإىل هـــذا الأمر منذ الِقَدم، اإْذ اأ�شار اإىل اأّن »لغة 
ر وحمـــري »)1(، واأ�شـــاف: »ذلك اأّننا  �شَ غاِيـــرٌة ِللمَُغِة ممُ العـــرب لهذا العهـــد م�شتقّلٌة ممُ
جندهـــا يف بيان املقا�شد والوفاء بالدللة على �شنن الّل�شان امل�شرّي، ومل يفقد منها 
اإل دللـــة احلركات على تعيني الفاعل من املفعـــول، فاعتا�شوا منها بالتقدمي والتاأخري 
وبقرائـــن تدّل على خ�شو�شّيـــات املقا�شد«.)2( اإّن حديث ابن خلدون يف اأمر الّلغة، منذ 
�شبعـــة قرون قرون تقريًبـــا، كان اإيذاًنا بالبحـــث يف كيفّيات ا�شطـــالع العاّمّيات باأداء 
وظيفة التوا�شل دون رف�ض الأ�شل الف�شيح الذي َبِقَي مق�شوًرا على الإدارة وموؤ�ّش�شات 
الدولـــة والتعليـــم باملوؤ�ش�شات الدينّية يف ذلك التاريخ. ولنـــا اأن نت�شاءل الآن عن ق�شّية 
 .)3()Diglossia( اأ�شـــارت الت�شريحات اخللدونّية اإليها، وهي ق�شّية الزدواج الّلهجّي
وهـــذا مبحـــث اأ�شا�شـــّي يف الّل�شانّيـــات الجتماعّيـــة )Sociolinguistics(. ول تعنينا 
امل�شاألـــة داخل الو�شط الجتماعّي الكبـــري)4(، بل يهّمنا النتبـــاه اإليها ودرا�شتمُها من 

)))	 - ابن خلدون: املقّدمة، دار اإحياء الرّتاث، ) د.ت.(، الف�شل الّثامن والّثالثون.
)))	 - امل�شدر نف�شه، �ض 556-555.

(3) -Diglossia:  a situation in which two languages (or two varieties of the 
same language) are used under different conditions within a communi-
ty, often by the same speakers. The term is usually applied to languages 
with distinct ‘high’ and ‘low’ (colloquial) varieties, such as Arabic. Ox-
ford Dictionary. Website:

http://www.al-badyh.com/archive/index.php/t-15973-p-12.html 

)))	 �شّخ�ـــض عبدالفتاح كيليطو طبيعة الزدواجّية الّلغوّية يف املغرب، على الّنحو الآتي: »رمّبا 
ميّثل امل�شكل الأ�شا�ض لالزدواجّية الّلغوية يف املغرب ف يهذا الّتفاق املكتوم، يف هذا =
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خـــالل مالحظة عّينة اجتماعّية م�شّغرة )Micro society( هي املجتمع »الطاّلبّي« 
يف املرحلة البتدائّية، يف مدار�ض ملكة البحرين.

ل تمُعري املمار�شات التي يعتمدها املعّلمون، ل �شّيما يف احللقة الأوىل من التعليم 
البتدائّي، عناية كبرية بالزاد اللغوّي الطبيعّي الذي ياأتي الطالب ال�شغري مزّوًدا به 
اإىل املدر�شـــة. ومن املعلوم اأّن الطفل العـــادّي ياأتي اإىل املدر�شة مزّوًدا بل�شان مكتمٍل 
ه، منذ الآن، دارجًة مـــن الدوارج اأو لهجًة من لهجات  معجًمـــا وتركيًبا ودللًة، وْلنعدَّ
العربّيـــة التحليلّية التي ان�شلخت عن الأ�شل الإعرابـــّي. ومن خ�شائ�ض هذا الّل�شان 
اأن ميّكـــن املتعّلـــم الطفل مـــن التعبري عن حاجاتـــه تعبرًيا ي�شتويف �شـــروط ال�شّحة 
ولمُ  عّد يف عرف املدر�شة عائًقا َيحمُ الرتكيبّيـــة والإفادة املعنوّية، غري اأّن هـــذا الّل�شان يمُ
دون اكت�شابـــه الف�شحـــى)1(. ورمّبـــا كان ال�شبـــب يف ذلـــك وقـــوع الفاعلني يف جمال 
الرتبية )املعّلمـــون، اخت�شا�شّيو املناهج، امل�شرفون الرتبوّيون( حتت �شطوة العبارة 

الّتقّبـــل للف�شل بني عاملني، ويف هذا التواطوؤ ال�ّشلبـــّي الذي يحول دون العرتاف املتبادل،   =
وهكـــذا، فاإّن النطبـــاع ال�ّشائد هو اأّننا ل نعي�ـــض و�شعّية الزدواج الّلغـــوّي، بقدر ما نعي�ض 
و�شعّيـــًة يت�شاكن فيها �شكالن لالأحادّيـــة الّلغوّية«. عبدالفتاح كيليطو: اأتكّلم جميع الّلغات، 
لكـــن بالعربّيـــة، ترجمة عبدال�شـــالم بن عبدالعـــايل، دار توبقال للّن�شر، الـــدار البي�شاء، 

ط.1، 2013، �ض18-17.
ها يف الوقت نف�شه مع الفرن�شية، مق�شورًة  )))	 يقول كيليطو: »كانت الف�شحى، التي كنتمُ اأدر�شمُ
ـــا على املدر�شة، على الكتاب. كّنا نتعّلمها مـــن اأجل قراءتها وكتابتها، مثل الفرن�شية.  اأي�شً
رغم التقارب بني الّدارجة والف�شحى، هناك اقت�شام للوظائف: الّدارجة للّتوا�شل اليومّي، 
اأّمـــا الف�شحى فمرتبطٌة بالّدين وال�ّشيا�شة، ومبا هو نبيٌل ور�شميٌّ وفخٌم. لأجل ذلك، فهي 
ثمُ  ا اأّنها تتحّول ب�شهولة اإىل لغة متخ�ّشبة. ل يمُتحدَّ تبعث على اخلوف بع�ض ال�شيء، خ�شو�شً
بهـــا، بـــل اإّن منا�شباتا لتحّدث بها اأقّل مـــن الفرن�شية. ويف ا�شتطاعتنـــا اأن نذهب حّتى الّزعم 
ر�شة لال�شتهزاء: فال اأحد،  باأّنه بعيًدا عن بع�ض املنا�شبات، فمن املحّرم الّتحّدث بها، واإّل العمُ
علـــى �شبيل املثال، قد يتجّراأ على ا�شتعمالها وهو يت�شـــّوق ويق�شي مهاّمه اليومّية«. عبدالفتاح 
كيليطـــو: اأتكّلم جميع الّلغات، لكـــن بالعربّية، ترجمة عبدال�شالم بـــن عبدالعايل، دار توبقال 

للّن�شر، الدار البي�شاء، ط.1، 2013، �ض11.
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ناق�ض  ا)1(، وهو اأمٌر يمُ التـــي ت�شيطر عليهم فكرة م�شاغبة، هي كـــون الف�شحى لغًة اأمُمًّ
العلـــم منهًجا وحمتًوى. وبالرغـــم ّما �شبق يحر�ض الفاعلـــون يف جمال الرتبية يف 
البحرين- ونعنـــي بالفاعلني جمهور املعّلمني واملعّلمات حتديـــًدا على اإعمال طرائق 
خم�شو�شة يف ح�ش�ض اللغة العربّية ل �شّيما يف مرحلة التعليم البتدائي، كالّنقل/ 
اأو الإنقال اللهجّي)2( يف بابي املعجم والرتكيب. ولقد كانت ق�شّية القدرات الل�شانّية 
الطبيعّيـــة املكت�شبة يف و�شط بيئّي غري مدر�شّي، اأو �شابق للطور املدر�شي و�شعا لغوّيا 
توا�شلّيا قائما يف ال�شّف، وهذا ما جعل القائمني على ال�شاأن الرتبوّي يعيدون النظر 

(1)  "  -Mother tongue: refers to the first language learned at home in childhood 
and still understood by the person at the time the data was collected. If the 
person no longer understands the first language learned, the mother tongue 
is the second language learned. For a person who learned two languages 
at the same time in early childhood, the mother tongue is the language this 
person spoke most often at home before starting school. The person has 
two mother tongues only if the two languages were used equally often and 
are still understood by the person. For a child who has not yet learned to 
speak, the mother tongue is the language spoken most often to this child at 
home. The child has two mother tongues only if both languages are spoken 
equally often so that the child learns both languages at the same time.", 
Statics Canada: Website: 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/definitions/language-langue01-eng.htm
Transposition Dida- النقـــل اللهجـــي اأو الإنقال اللهجـــي، ترجمة حرجة لعبـــارة -  	(((
lectale . وهو، يف اأب�شط معانيه، انتقاٌل باللفظ من �شجّله )م�شتواه الّلغوّي( العاّمّي اإىل 
�شجّلـــه )م�شتـــواه الّلغوّي( الف�شيح، يف البنية الإعرابّيـــة، اأو يف الأ�شوات التي تقوم عليها 
inter-( ل" بني الأل�شن "التداخمُ  اللفظـــة، اأو يف املفردة ذاتها. وينبغي التمييز بينه وبـــني
�شاوى بني  férence( الّناجـــم عـــن اجتماع ل�شاننْي لدى متكّلٍم واحٍد، مثلمـــا ل ينبغي اأن يمُ
الإنقـــال الّلهجّي اأداًة لتعليم العربّية الف�شحى، وبني اعتماد الّلهجة العاّمّية، ب�شكل كامٍل، 
 .)alternance codique( نَن ب ال�شَّ يف تدري�ض الف�شحى، اأو الّركون اإىل �شرب من تناومُ
طبًعـــا، من نافلة القول اإّننـــا ل�شنا يف وارد عْر�ض اأدبّيات املفا�شلة بني الف�شحى والعاّمّية، 
�شن ا�شتثمار معارف  ول يف مقام املنافحة عن الّلغة العربّية الّر�شمّية، بل ننّبه على اأهّمّية حمُ

ل واأجنعها. بمُ الّطالب ال�شابقة ل�شمان ا�شتيعابه لّلغة العربّية الف�شحى باأي�شر ال�شُّ
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يف كيفّيـــات ال�شتفادة من العامّية البحرينّية وتنويعاتها يف تعليم الف�شحى باعتماد 
اإ�شرتاتيجّيتْي الإنقال الّلهجّي والتحديث ال�شجّلي.  

3. فل�شفة مناهج تدري�ش اللغة العربية :
اأ�شـــار بع�ـــض الباحثـــني اإىل ت�شـــّرر منزلة اللغـــة العربية يف الأنظمـــة الرتبوية 
ًرا ناجًما عن »اخللط بني الغاية التاريخية والغاية الوظيفية من تعليم  العربيـــة ت�شرُّ
هـــذه اللغة، الأمر الـــذي حال بينها وبـــني اأن تكون لغة حياة وتوا�شـــل بني الناطقني 
بها«)1(. ويعّلل هذا اخللط بكون »هذه النظم الرتبوية مل تفقْه دور اللغة كقوة �شابطة 
للحـــراك الجتماعـــي اأو معرّبة عنه، وفاتها اأن تدرك اأن علوم اللغة وعلم النحو على 
وجـــه اخل�شو�ـــض ماهي اإل اأدوات لتنظيـــم الفكر، وهي ل ميكـــن اأن توؤخذ على اأنها 
«)2(. وقد اقرتح الباحثان اأن يتم تخـــريُّ الن�شو�ض اللغوية  قوالـــب يمُ�شبُّ فيها الفكـــرمُ
الداخلـــة يف مناهج اللغـــة العربية لأنها توؤدي يف نظرهمـــا »دوًرا متمّيًزا يف التدريب 
اللغـــوي والفكري للطالب«)3(. وقد �شبطا لهذه الن�شو�ض بع�ض ال�شروط الأ�شا�شية: 
اإذ ينبغـــي اأن تكون ن�شو�ض منهج اللغـــة العربية »خادمة لأغرا�ض اجتماعية وقيمية 
معا�شـــرة مثل التدريب على التفكـــري الناقد املحّلل، والتن�شئة علـــى احلرية، وتذّوق 
اجلمـــال، وقيـــم الت�شامح وقبـــول الآخر«)4( ويجـــب اأن تكون تلـــك الن�شو�ض »و�شيلة 
لي�ـــض اإىل معرفة املا�شي وحـــده، بل واإىل فهم احلا�شر، حا�شر الأّمة العربية والأّمة 
الإ�شالمية وحا�شر العـــامل الذي يحيا فيه املتعلمون ومعرفة اأعالم املفكرين ما�شًيا 

)))	 - حممـــد بـــن جا�شم الغتم وحممـــد جواد ر�شا، روؤيـــة وجتربة يف الإ�شـــالح الرتبوي من 
منظـــور خليجي: مـــن ثبات التاريخ اإىل ديناميكية احليـــاة - البحرين منوذًجا -، املنامة، 

مركز البحرين للدرا�شات والبحوث، 2003، �ض78.
املرجع نف�شه، ال�شفحة نف�شها. 	(((
)))  املرجع نف�شه، ال�شفحة نف�شها.
املرجع نف�شه، ال�شفحة نف�شها. 	(((
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وحا�شـــًرا«)1(. مثلمـــا مّت الت�شديد على وظيفية الن�شو�ـــض املعتمدة يف تدري�ض منهج 
اللغـــة العربية، وعلى عدم القت�شـــار على الن�شو�ض الأدبية، بل ينبغي النفتاح على 

الن�شو�ض العلمية والقت�شادية وال�شيا�شية اجلّيدة.

 ولحظـــت التو�شيـــات اأن اأ�شلـــوب تدري�ـــض اللغـــة العربيـــة »يجـــب اأن يكـــون 
ـــا )communicative(«)2(، واأّل يتـــّم التم�ّشك بالقواعد، بـــل يكون »تدري�ض  توا�شليًّ
ْكم اأو اأكرث من اأحـــكام النحو يف الن�ض  ـــا( مبعنى اأن يتّم اختيـــارمُ حمُ يًّ النحـــو )َعَر�شِ
 املدر�شـــي و�شرحـــه ومناق�شتـــه يف �شيـــاق الن�ـــضّ الـــذي ورد فيـــه وجـــالء وظائفـــه 
اللغويـــة التعبرييـــة يف حدود ذلك الن�ض مـــن دون اإغفال اجلانـــب ال�شكلي فيه مثل 

حركات الإعراب«)3(.

والواقـــع اأن هـــذه ال�شروط الواجب اعتمادهـــا يف تاأليف الكتـــب املدر�شية التي 
ل  تمُعتمـــد يف تدري�ـــض اللغة العربية، مهّمـــة ومنطقية، ولكن يحول بينهـــا وبني اأن تمُنزَّ
على اأر�ض الواقع، اأو اأن تتّم ال�شتجابة لها ب�شكل اإيجابّي فّعال اأمران: اأحدهما عدم 
تهيئـــة املعّلمـــني، يف عمومهم، لكي يحّققـــوا قفزة نوعية يف طرائـــق التدري�ض وطرائق 
النظـــر اإىل مـــواّد اللغة العربية، الآخـــر نوعية الختبارات الوطنيـــة واختبارات النقل 
�شـــة التي تقوم على منطية ل تقي�ض جوانـــب املهارة والقيم واملعارف  و�شياغاتهـــا املكرَّ
بطريقة وظيفية، بل وفق �شبيل عتيقة يف التقومي تقوم على ال�شتظهار وحفظ القواعد 
اأكـــرث مـــن الرباعـــة التوا�شلية باللغـــة العربية حتريـــًرا وم�شافهـــًة. بـــل اإّن بع�ض تلك 
ر بني اللغة العربية واللغة الإجنليزيـــة، على الرغم من اأّن  الختبـــارات تكّر�ـــض التناظمُ
الأوىل هـــي لغة ر�شمية بح�شب الد�شتور، ولكن يتم التعامل معها يف امتحان ال�شتماع، 

املرجع نف�شه، ال�شفحة نف�شها. 	(((
)))	  املرجع نف�شه، �ض79.
)))	  املرجع نف�شه، �ض79.
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وكاأنها لغة اأجنبية اأو لغة ثانية، ل فرق بينها وبني الإجنليزية، يف هذا اجلانب)1(.

4. مقّررات اللغة العربية بح�شب مراحل التعليم)2) :
1.4. ممّيزات مقّررات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية :

تتمّيـــز املقّررات املعتمدة يف تدري�ض اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف ملكة 
ـــا، واملقاربة البنيوّيـــة يف حتليل  البحريـــن باأنهـــا تعتمـــد مقاربة البنائيـــة بيداغوجيًّ
الّن�شو�ـــض )مـــع تطعيمها مبناهـــج الأدب املقـــارن، وعلم اجتمـــاع الأدب، والتحليل 
النف�شي لالأدب، يف موا�شع و�شياقات تقت�شي ذلك(. غري اأّن الالفت اأن الكتب التي 
عّلم الطالب كيف ي�شطاد، بل هي تمُلقي له ال�شمكة  �شعـــت لتنفيذ هذه املقررات ل تمُ ومُ
ثقلًة  مطبوخـــًة ول تعّلمـــه حتى كيف يزدردها... فقد جاءت املحامـــل البيداغوجية ممُ
نتج بنف�شه )اللهّم اإّل اإذا  بالتحليالت والإجابات، من دون ترك الفر�شة للطالب اأن يمُ

)))	  ثمـــة عوامل اأخرى عديدة اأخرى، ي�شيق املجـــال عن ا�شتعرا�شها، من بينها الفتقار اإىل 
ر�شـــد علمي حلقائق تطّور الواقـــع اللغوي يف املجتمع، والكتفـــاء بانطباعات ارت�شامية اأو 
با�شتقـــراءات ناق�شة. ويف هذا ال�شياق ي�شري بع�ض الباحثـــني نقاًل عن بع�ض امل�شت�شرقني 
اإىل اأنـــه "تو�شـــك اأن تولد بعيـــًدا عن الف�شحـــى التقليديـــة والعاّمّية املت�شاّدتـــني، عربّيٌة 
ف�شحـــى حديثٌة تنتمي بتطّورها النحوّي اإىل عائلة اللغات الغربّية الثقافة". حممد جمال 

�شقر، رعاية النحو لعروبة اأطوار اللغة والتفكري. موقع الوراق: الرابط: 
http://www.alwaraq.net/Core/ExLib/bookpage?book=40021&session=ABBB
VFAGFGFHAAWER&fkey=2&page=1&option=1

ـــة، و�شنتوّقف عندهما ب�شكل اأطول  عنـــى باملرحلتنْي البتدائّية والإعدادّية عنايًة خا�شّ )))	 �شنمُ
مـــن الّتعليم الّثانـــوّي لعتبارات مو�شوعّية، مـــن اأبرزها، اأّن املناهج واملقـــّررات التي يتّم 
تدري�ض مواّد اللغة العربية بوا�شطتها يف املرحلة الّثانوّية، حاليًّا، هي حديثة العهد، ن�شبيًّا، 
ثّم اإّن بع�شها يف طور املراجعة والتقييم، والبع�ض الآخر يف مرحلة التنقيح والت�شحيح، اأّما 
مناهـــج تدري�ض الّلغة العربية يف املرحلتنْي البتدائّية والإعدادية ومقّرراتهما فتعودان اإىل 
عـــّدة عقود، لذلك فهي اأحّق ب�شْرف العناية، وبذل اجلهد للعمل على جتديدها وحتديثها 
مبـــا يواكب الع�شر، ثّم اإّنه ل يمُعقل اأن ي�شمل التطوير )على الرغم من املالحظات الواردة 
عليه( مرحلة دون �شائر املراحل، بل الأوىل اأن يبداأ الإ�شالح منذ مرحلة ما قبل املدر�شة، 

ل بعد انتهاء التعليم الأ�شا�شّي.
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علت رديفًة لكتب الن�شو�ض(، بل ترتكه اأمام »تمُخمة«  ا�شتثنينـــا كتب التمارين التي جمُ
مـــن الن�شو�ـــض املعاجلة معاجلًة تـــكاد تكون تاّمًة، فـــكاأّن عن�شـــر الت�شويق وجمال 

ه بطريقة الإ�شباع فوق احلّد تلك. البتكار وباب الجتهاد يتّم اإي�شادمُ

2.4. موا�شفات مقّررات اللغة العربية يف املرحلتي الإعدادية والبتدائية :
تعـــود الكتب املدر�شّية التي يتـــّم تدري�ض اللغة العربيـــة يف املرحلتني الإعدادية 
ّممت تلـــك الكتب  والبتدائّيـــة يف ملكـــة البحريـــن بهـــا اإىل �شنة 1982م، وقـــد �شمُ

املعتمدة يف تدري�ض اللغة العربية وفق طريقة كال�شيكية �شمن الجتاه ال�شلوكي. 

تمُعّد مناهج الّلغة العربّية للّتعليم الأ�شا�شّي من اأقدم املناهج واأطولها عمًرا من 
بـــني اأجيال املناهج املختلفة املعمول بها يف املنظومة الرّتبوّية البحرينّية، ولقد َو�َشَم 
�شـــرٌب من الرجتال جيال من املناهج القدمية التي اأمُّلفت يف �شياقه الكتب املدر�شّية 
قبـــل وثيقة املنهج، وذلك يك�شف حقبـــة تربوّية كان فيها الكتاب املدر�شّي هو املنهج، 
حّتـــى اأّن تاأليف وثيقة يف املنهج تبقـــى حبي�شة رفوف مكاتب الإدارة كاد يكون جمّرد 

تربير اأو �شند يوؤّيد الكتاب ويمُك�شبه م�شروعّية مفقودة)1(.

و�شمـــن طور اأول، ويف مرحلة اأوىل كان معهـــا يف بدايته خفيًّا، مل تمُدرك وحدة 
اللغـــة العربية للتعليـــم الأ�شا�شي ح�شوره اإّل حـــني اأمُْعِلَنت وثيقتـــان ت�شّمنت اأولهما 
اأهـــداف تعليم الّلغة العربّية للّتعليم الأ�شا�شـــّي، وت�شّمنت الّثانية عر�شا خل�شائ�ض 
�شياق الّتطوير »كونيًّا« وحمّليًّا؛ لتقرتح جمموعة من احللول الفنّية لعّل اأبرزها تبّني 
مفهـــوم الكفاية �شبيـــاًل ل�شمان تعليم يتناغم وحجم التعّقـــد اّلذي �شرنا نمُعاي�شه يف 
قدت فيها �شل�شلة من الجتماعات انتهت اإىل حتديد  عامل اليوم. ويف مرحلة ثانية عمُ
كفايـــات اندماجّية نهائّية ثالث ملراحل الّتعليم الأ�شا�شّي الّثالث؛ ليتوّقف العمل بعد 

ذلك فرتة قادت اإىل الّطور الّثاين من اأطوار املراجعة)2(. 

ا ملنهج  )))	  نقـــاًل عن تقريـــر اأعّده الأ�شتاذ �شامي رحموين والأ�شتاذ حممـــد املومني ت�شخي�شً
اللغة العربية املعتمد يف املرحلة الإعدادية، يف ملكة البحرين )غري من�شور(.

)))	  املرجع نف�شه.



66

وقـــد حاولـــت اإدارة املناهج خـــالل ال�شنـــوات اخلم�ض الأخـــرية 2013/2009 
العمـــل على تغيري تلك الكتب، فانعقدت بـــاإدارة املناهج اجتماعات م�شرتكة ومكثفة 
بـــني اخت�شا�شيي مناهـــج اللغة العربية للتعليـــم الأ�شا�شي وجلنة حتليـــل كتب اللغة 
العربيـــة، التي مّت ت�شكيلها علـــى م�شتوى وزارة الرتبية والتعليـــم، بتوجيه من الوكيل 
امل�شاعـــد للتعليـــم واملناهج، وتناولت تلـــك الجتماعات حتليل الكتـــب املدر�شية للغة 
العربيـــة مبرحلة التعليم الأ�شا�شي، واإ�شافة الأن�شطـــة والتمارين والأ�شئلة والأجهزة 
البيداغوجيـــة املالئمة؛ اإذ زاد اخت�شا�شيـــو املناهج تلك الإ�شافات وبنْوها بالتوافق 
مع مالحظات اللجنة. وقد ات�شح اأن مرئيات اللجنة املذكورة يف ما يتعلق بالأخطاء 
اللغويـــة، ل تعـــدو اأموًرا �شكلّية ترتبـــط بق�شايا خالفية، مل يكـــن للموؤّلفني الأ�شليني 
للمناهـــج اأن يذهلوا عنها، واإنهـــا هي اختيارات �شائبة من بني بدائل اأخرى مكنة. 
هذه اللجنة التي ت�شكلت لتحليل الكتب املدر�شية )2012( اقت�شر عملها على النظر 
يف الكتب يف حّد ذاتها، من دون اأن تكون منفتحة على تهيئة كتب املرحلة الإعدادية 
لتكـــون متوافقة مع كتب املرحلـــة الثانوية اجلديدة املعتمـــدة، لذلك كانت تعديالت 
املقرتحة من قبل اللجنة املذكورة، وعلى الرغم من فائدتها، ل ت�شمن �شال�شة املرور 
ول حتّقـــق ال�شرت�شال املطلوب بني مرحلتـــي التعليم الإعدادي والثانوي، على النحو 
املرجـــّو. ولقـــد م�شى على اعتماد كتـــب املرحلة الإعدادية ثالثة عقـــود من الزمان، 
فقـــد بداأ العمل بها منذ �شنة 1982، وقد حـــان الوقت لتغيريها، لذلك طالبت اإدارة 
املناهـــج بالإذن يف ال�شـــروع يف تاأليف وطني لكتب اللغة العربيـــة للمرحلة الأ�شا�شية 
تاأليًفـــا ي�شتعـــني باأف�شل بيوت اخلربة التي توؤ�ّشـــر اإدارة املناهج – بحكم تعاملها مع 
كثـــري من بيوت اخلـــربة، وقدرتها على تقدير الأ�شلح منها – على نفاذها اإىل عيون 
املعا�شـــرة واقتدارهـــا على الرتقاء بالكتب املدر�شية �شـــكاًل وم�شموًنا )مبا يف ذلك 
اعتمـــاد طرائق حديثـــة وبناء املنهـــج على نظريـــات تربية وتطبيقـــات تربوية ثبتت 
جناعتهـــا وظهرت فوائدهـــا(. واأعّدت اإدارة املناهج جملة مـــن املقرتحات التي من 
�شـــاأن اعتمادها حت�شني م�شتوى حت�شيل اللغة العربية لدى طلبة املرحلة الإعدادية. 

وتتلّخ�ض تلك املقرتحات يف ما ياأتي:
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• اإعداد اختبار ت�شخي�شي يعّد من اأهم املنطلقات للبدء يف اأّي عمل عالجي 	
ملتـــدين التح�شيل، ومن ثـــم ت�شنيف ال�شعوبات الّلغويـــة، ومنها الق�شور 
الرتكيبـــي واملعجمي والـــدليل، وال�شعوبـــات القرائّيـــة والكتابّية، وو�شع 

حلول ناجعة لكّل �شعوبة. 

• لتنمية الر�شيـــد املعجمي واللغوي للطلبة نقـــرتح برجمة مطالعة ق�ش�ض 	
رديفة للكتاب املدر�شي. 

• لتفريـــد التعليم وت�شنيف الطلبة بح�شـــب م�شتوياتهم التح�شيلية، نقرتح 	
اعتماد اأن�شطة وتدريبات ت�شتجيب للتمايز.

• لتهيئـــة ا�شتجابـــة اأف�شـــل للتعزيـــز اللغوي، نقـــرتح تكثيـــف العتماد على 	
الأن�شطة احلا�شوبية الإلكرتونية التفاعلية.

• لتح�شـــني اخلط وزيـــادة الوعي بخ�شائ�ـــض احلرف العربـــي وجمالياته، 	
نقـــرتح ا�شتمرار العنايـــة بكرا�شة اخلّط، وذلـــك باإدراج اأن�شطـــة تعليمّية 

للتمييز بني احلروف �شوًتا ور�شًما.

• لرتكيـــز التفاعـــل الإيجابي مع مواد اللغة العربية وتركيـــز املهارات الأربع 	
الرئي�شية، نقرتح مزيد العتماد على األعاب تعليمية ت�شتهدف اإغناء الزاد 

املعجمي للطالب.

• الرتكيـــز على النطـــق ال�شحيح ملخـــارج احلـــروف، وا�شتخـــدام اأ�شاليب 	
التدريـــب املبا�شـــرة عـــن طريـــق ال�شتمـــاع والروؤيـــة الب�شريـــة والكتابة، 
وت�شحيـــح خطاأ الطلبة فورًا، مع مراعاة التنوع يف اأ�شاليب التدريب وربط 
الإمـــالء مع باقي فـــروع اللغة والعلوم والعمل علـــى ا�شتخدام مفردات من 
بيئة الطلبـــة وتوظيفها، بالإ�شافة ملمار�شة التدريـــب ب�شكل دائم وم�شتمر 
خالل املرحلـــة الأ�شا�شية من ال�شف الأول اإىل ال�شاد�ض البتدائي. كذلك 
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تفعيل م�شروع فكرة الإمالء اليومي يف عالج ال�شعف الإمالئي، ف�شاًل عن 
التعـــاون مع املدر�شة ومتابعة توظيف املعرفـــة التي حت�شل على الطلبة يف 

البيئة التي يعي�شون فيها.

• و�شائـــل تعلمية منا�شبة مثـــل: بطاقات تعليمية، مكعبـــات، لوحات حتّدث، 	
مل�شقات، �شور وا�شحة وكبرية.

3.4. مقررات اللغة العربية يف املعهد الديني )املرحلة الإعدادية): مقارنة
نقـــف على بع�ض املالحظـــات املقارنية التي من �شاأنهـــا تو�شيح �شورة التقارب 
ـــه بني مقررات اللغة العربيـــة يف التعليم النظامـــي، يف املدر�شة البحرينية،  والت�شابمُ

وبني مقررات اللغة العربية يف التعليم الديني، وفق النظام الأزهري :

• اخلّطة الدرا�شية ملواد اللغة العربية يف املرحلة الإعدادية باملعهد الديني يف 	
ملكة البحرين تعادل اخلطة الدرا�شية للغة العربية يف املرحلة الإعدادية 
وعَي تعزيز درو�ض النحو، حيث اإّن عدد ح�ش�ض  باملعاهـــد الأزهرية، اإذا رمُ
النحو يف املعهد الديني يف هذه املرحلة ل يتجاوز ثلث عدد ح�ش�ض النحو 
يف املعاهـــد الدينية الأزهرية. )انظر اجلدول املرفق، والتحليل امل�شاحب 

له(.

• الكتـــب الدرا�شيـــة ملـــواد اللغة العربيـــة يف هـــذه املرحلة موؤلَّفـــة حمّلّيا يف 	
البحريـــن، ومقاربتهـــا تتبايـــن مـــع املقاربـــة الأزهرية، من حيـــث اعتماد 
املنهج التكاملي واملقاربة بالكفايات والنحو الوظيفي، يف حني اأّن الطرائق 
املتوّخاة يف املعاهد الأزهرية تنحو نحو اأ�شاليب اأخرى. )ل جنزم بالأمر، 
عايـــن الأمر ب�شكل  لعـــدم توافر الكتـــب املدر�شية والتطبيقـــات الرتبوية لنمُ

مبا�شر(.    
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نـــوّد الإ�شارة اإىل عدد احل�ش�ض يف فـــروع مادة اللغة العربية يف املعهد الديني 
يبلـــغ 6 ح�ش�ـــض اأ�شبوعية، اأّمـــا يف املعاهد الأزهرية فهي 8 ح�ش�ـــض. ونالحظ اأّن 
مو�شوعـــات التعبري يف املعهد الديني ترتبط وثيق الرتباط بطبيعة املحاور القرائية 

املدرو�شة . 

4.4. درا�شة حالة :
نظـــر بع�ض الباحثني يف درو�ض النحـــو الواردة يف كتاب اللغـــة العربية، اجلزء 
الأول، لل�شـــف الثالـــث الإعـــدادي، وا�شتخل�شوا اأّن اجلـــودة يف تعّلم اللغـــة العربية 
واأحكامهـــا ل تتحّقـــق اإل باإدراك »املفاهيم« امل�شتبطنـــة يف الأحكام اللغوية، ذلك اأن 
علم النحو مثاًل ل يعنّي كون الكلمة فاعاًل اأو مفعوًل واإمّنا يعنّي ذلك اإدراك املتحدث 
ومتـــى مـــا ا�شتقر يف ذهن املتحدث كونها فاعاًل اأو مفعوًل جـــاء دورمُ النحو باأن يذكر 
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ال�شـــوت الـــالزم الذي يمُو�شع على اآخر الكلمة«)1(. ولعـــّل يف ذلك اإ�شارة �شمنية اإىل 
»النحـــو الطبيعـــّي«، يف تاأ�شي�شه للنحـــو ال�شناعّي، ووجوب بناء مناهـــج تعليم اللغة 
�شن ا�شتثماره، عـــرب قراءة م�شرت�شدة للنحو  العربية علـــى تغذية النحو الطبيعي وحمُ

الوظيفي الذي ي�شلح مدر�شيًّا انطالًقا من مقاربة تعتمد الل�شانيات التطبيقية.

غري اأّن الناظر يف جممل كتب اللغة العربية املعتمدة يف البحرين، يالحظ اأنها، 
على الرغم من قيامها على حماولت التي�شري وتخفيف اجلانب القواعدي، والتعويل 
علـــى ال�شتعمال، فاإنهـــا مل َتْخلمُ من النظـــرة ال�شكونية للنحو، بو�شفـــه اآلًة خارجيًة 
)تركيبيـــة، اإعرابية( ل باعتباره منظومًة لعْقل املعنى واإدراك الدللة. بل اإّن درو�ض 

النحو ما تزال تفتقر اإىل العناية بالتمييز بني النوع والوظيفة)2(.

)))	  حممد بن جا�شم الغتم وحممد جواد ر�شا، روؤية وجتربة يف الإ�شالح الرتبوي من منظور 
خليجـــي: من ثبـــات التاريخ اإىل ديناميكية احلياة – البحريـــن منوذًجا –، املنامة، مركز 
البحريـــن للدرا�شات والبحـــوث، 2003. انظر: الق�شم الرابع: م�شـــروع قيا�ض التحّقق من 

جودة التح�شيل الأكادميي لتالميذ التعليم العاّم يف ملكة البحرين، �ض144-129.
�شن ع�شفوٌر( تمُعرب مدر�شيًّا كالآتي: ملة من قبيل: )فوق الغمُ )))	 فجمُ

فوق:	ظرف،	وهو	خرب	مقّدم 	-
�لغ�ضن:	م�ضاف	�إليه 	-

ع�ضفور:	مبتد�أ	موؤخر. 	-
و�حل���ال	�أّن	)ف���وق	�لغ�ض���ن):	مرّكب	�إ�ضايّف،	وظيفُته	خ���رب	مقّدٌم.	فاالإعر�ب	�ملعتم���د	ال	يعتّد	بعن�ضرْي	 	
�ملرّكب	�الإ�ض���ايف	على	م�ض���توى	و�حد؛	�إذ	ميّثالن	مًعا	وظيفة	�خلرب.	ولعّل	�عتماد	�أ�ضلوب	�لتحليل	وفق	
تقني���ة	�ل�ض���ناديق	�أو	�لت�ض���جري	من	�ض���اأنها	�أن	ت�ض���اعد	على	بيان	ه���ذ�	�لفرق	بني	�لن���وع	و�لوظيفة،	الأّن	
�إدر�ك	�لف���رق	ب���ني	�الأمرْي���ن،	من	�ض���اأنه	�أن	يرّقي	�لوعي	�لنحوي	وُي�ض���فَي	فهًما	�أدّق	و�أو�ض���ح	لالإ�ض���ناد	

وللف�ضلة	يف	�جلملة:
ع�شفورالغ�شنفوق

مبتداأ موؤخرم�شاف اإليهم�شاف مركب اإ�شايف: خرب مقّدم
فهذ�	�لتمثيل	للمرّكبات	وملكّونات	�جلملة	�أو�ضُح	و�أدّق.
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5.يف اخللفّيات الّنظرّية: من ال�ّشلوكّية اإىل البنائّيات :
يطرح احلديث عن اخللفّيـــات الّنظرّية الكامنة وراء الختيارات البيداغوجّية 
والتعليمّية )الديداكتيكّية( املعتمدة يف تعليم الّلغة العربّية اإ�شكالّية املناويل الّتعليمّية 
والّتجارب العاملّية يف اإعـــداد الّنا�شئة وتعليمها التـي تناوبت على املدر�شة البحرينّية 
يف تعليـــم اللغـــات واللغة العربّيـــة على وجه التخ�شي�ـــض، بطريقة جعلـــت املوؤ�ّش�شة 
الرّتبوّيـــة احلديثـــة تكاد تكون علـــى الرغم من ق�شر عمرها اختـــزاًل عجيًبا لتاريخ 
هـــم �شهادًة على  ـــورة، واإن عّدها بع�شمُ املدر�شـــة احلديثـــة يف العامل كّلـــه. وهذه ال�شّ
حر�ـــض املفّكرين و�شّناع القرار الرّتبوّي على اإر�شـــاء مناويل معرفّية-تنموّية، فاإّنها 
عنـــد اآخرين اقت�شاٌء منطقيٌّ و�شرورٌة ح�شارّيٌة فر�شهما واقعمُ التغيريات املت�شارعة 

يف جمال الرتبية والتعليم على ال�شعيد العاملّي. 

اإّن مثـــل هـــذا الإدراك يحّق لنـــا - ب�شيء من الّتجاوز- اأن نعـــّده حدًثا فارًقا يف 
تاريخ الرّتبية والّتعليم يف البحرين؛ اإذ انفتح معه عهد تربوّي جديد ومرحلة جديدة 
حا�شمـــة يف م�شارات الّتاأ�شي�ض الرّتبوّي فر�شت جمموعة من الأ�شئلة اّلتي قادت اإىل 
اإعـــادة الّنظر يف مفهـــوم الرّتبية والّتعليم، ويف موقعهما مـــن اإدارة املوارد الب�شرّية، 
ومـــن ثّم يف مفهوم مناهج التعليم واآلّيـــات ت�شميمها باعتبارها الوجه الفنّي الفّعال 
يف هند�شـــة خربات التعّلم وحتويلها اإجرائّيا اإىل فر�ـــض تعّلم تي�ّشر للمتعّلم امتالك 
اخلـــربات اّلتي اأوكلت ال�ّشيا�شة الرّتبوّية اإىل خرباء املناهج اأمر ت�شميمها واأجراأتها 

وتفعيلها برتجمتها اإىل كتب مدر�شّية وخطاطات درو�ض واأدوات تقومي وتقييم.

وملـّـــا كان تعليم الّلغـــة العربّية يف �شميم خـــربات التعّلم املوكولـــة اإىل املدر�شة 
رحت  الوطنّيـــة املوؤمتنة على تنمية راأ�ض املـــال الّرمزّي للمجتمع، فاإّن الأ�شئلة اّلتي طمُ

على املنظومة الرّتبوّية يف اململكة تكت�شب قيمة م�شاعفة لأ�شباب لعّل اأهّمها:

• منزلـــة الّلغـــة العربّية منهما لغـــًة ر�شمّيًة مهيمنًة حتمـــل يف ذاتها مكّونات 	
ال�ّشخ�شّيـــة الّثقافّية واحل�شارّية لذات املتعّلم، وهـــي مكّونات جتعل تعّلم 

هذه الّلغة اكت�شاًبا ملقّوم رئي�شّي من مقّومات الهوّية الوطنّية.
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• ا 	 واقـــع تعليم الّلغة العربّية، وقد ظّل يف وجـــه من وجوهه ي�شكو وهًنا هيكليًّ
ع خمرجات التعّلم وعجز املتعّلمني حّتى يف م�شتويات عليا عن  ر توا�شمُ يمُف�شِّ

الّتوا�شل ال�ّشليم بالّلغة العربّية الف�شيحة.

• التحـــّولت الهيكلّيـــة التي نعي�ض على اإيقاعها يف عـــامل اليوم، واّلتي جعلت 	
الّلغـــة العربّيـــة م�شتهدفة يف عقر دارها؛ لتتعاىل اأ�شـــوات من هنا وهناك 
تتنـــادى اإىل الرّتكيز اأكرث يف تعليم الّلغـــات الأجنبّية؛ لأّن الّلغة العربّية قد 
باتـــت لغة حمت�شـــرة بعيدة عن الواقع، اأو اإىل تي�شري هـــذه الّلغة �شواًء من 
خـــالل التمّل�ض من عالمات الإعراب اأو اختزالها واخت�شارها والّتخفيف 
من وطاأتها)1(؛  اأو من خالل اإعادة الّنظر يف طرائق تعليم الّلغة العربّية. 

• حاجة املتعّلم اإىل متّلك نا�شية الكفاية الّتوا�شلّية يف لغته الأّم؛ ليتمّكن من 	
ابتناء ال�ّشكيمات)Schemes )2 الّذهنّية واملعرفّية الاّلزمة لنمّوه ذاتا قابلة 
للتعّلـــم قادرة عليه)3(، وحت�شيل املناويل البانيـــة للكفاية الّتوا�شلّية كفاية 
مركزّيـــة اأفقّيـــة تتاأ�ّش�ض من خاللها وعربها جّل كفايـــات التعّلم واحلياة، 

اإن مل نقل كّلها.

)))	 -اإبراهيم اأني�ض: من اأ�شرار الّلغة، مكتبة نه�شة م�شر، ط.5، 1962، �ض 203.
)))	 - ترجـــم عبـــد القادر الفا�شي الفهري Schema  بـ"خطاطـــة". امُنظر: الّل�شانّيات والّلغة 
العربّيـــة، ط. 4، دار توبقـــال، الـــّدار البي�شـــاء، ج2، �ض266. ون�شج علـــى  منواله باحثون 
ـــرث، منهـــم: عبد اجلّبار بن غربّيـــة، مدخل اإىل الّنحـــو العرفايّن، كّليـــة الآداب والفنون  كمُ
والإن�شانّيـــات مبّنوبـــة وم�شكيلياين للّن�شـــر، تون�ض، 2010، �ـــض 148. وترجم توفيق قريرة 
امل�شطلح بــ"�شـــكل" امُنظر: العرفايّن يف ال�شطالح الّنحوّي العربّي، كّلية الآداب والفنون 
والإن�شانّيات مّنوبة، تون�ض 2007، �ض 198. اأّما اإدري�ض اخلّطاب فقد ترجم امل�شطلح بـــ" 
انظر ترجمته لكتاب فرن�شوا را�شتيي، فنون الن�ّض وعلومه، دار توبقال للّن�شر،  خطاطة". 

ط.1، 2010، �ض367.
)))	 - يمُراجـــع يف هـــذا مقـــال تعّلـــم )Apprentissage( و�شكيمـــة )Schème( يف دائـــرة 

.) Encyclopaedia Universalis( املعارف الكونّية
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• حاجـــة مناهج الّلغة العربّية اإىل مراجعة جذرّية و�شاملة)1( جتعلها مواكبة 	
للتغـــرّيات املت�شارعـــة اّلتـــي نعي�شها يف عـــامل اليوم، م�شتجيبـــة للتحّديات 
املطروحـــة علـــى حقلي الرّتبية والّتعليـــم عاّمة وجمال تعّلـــم الّلغة العربّية 

ة. خا�شّ

• حاجــــة اجلهــــود الّتطويرّية اإىل اإطــــار منهجّي عاّم ينتظمهــــا؛ لتقرتب قدر 	
ارم فتبتعد عن منطق الأهواء  امل�شتطاع من مقت�شيات الإجراء العلمّي ال�شّ
اأو الجتهادات ال�ّشخ�شّية الع�شامّية التي واإن حّركتها �شالمة الّنوايا فاإّنها 
بحكم غياب اإطــــار مرجعّي ت�شتند اإليه ويوّجهها قد تخطئ الوجهة فتجني 

على تعليم الّلغة العربّية وتعّلمها بدل من خدمته والّنهو�ض به.

• حاجـــة املمار�شـــات الّتعليمّيـــة الّتعّلمّية وطرائـــق تعليم الّلغـــة العربّية اإىل 	
موّجهات فنّية ترتقي بالعملّية الّتعليمّية اإىل حّد من الّتمّهن اأو الحرتافّية 
عـــّد �شروريًّا يف ظـــّل تنامي الّدعـــوة اإىل تبّني اجلـــودة عنوانا للخدمات  يمُ

الّتعليمّية اّلتي على املوؤ�ّش�شة الرّتبوّية تاأمينها حلرفائها ومرتاديها.

ٌه منهجيٌّ دفع الدول  َوجِّ اإّن هـــذه الأ�شباب، واإن كانت غي�شـــا من في�ض، فاإّنها ممُ

)))	 - اإذا كانـــت مناهـــج الّلغة العربّية يف تون�ـــض قد روجعت مّرتني على الأقـــّل يف الع�شرّيتني 
الأخريتني )املراجعة الأوىل كانت بعيد اإ�شالح 1991 اّلذي اأقّر منظومة الّتعليم الأ�شا�شّي 
وفّعـــل بيداغوجيـــا الأهداف �شبيال تعليمّيـــا، واملراجعة الّثانية كانت بعيـــد �شدور القانون 
الّتوجيهي للرّتبية والّتعليم عام 2002 وفيها مّت اعتماد املقاربة بالكفايات منوال ت�شميمّيا 
يرتجم الت�شّورات البنائّية حلـــدث التعّلم(، فاإّن مناهج الّلغة العربّية يف ملكة البحرين 
قـــد ظّلت على حالها زمنا طويـــال كربمُ معه املتعّلمون وعامر واأمل بطال كتاب ال�شّف الأّول 
ا اإّل مناهـــج املرحلة الّثانوّية اّلتي  البتدائـــّي ثابتان ل يتزحزحـــان، ومل ي�شمل الّتغيري فعليًّ
�شهدت جيال جديـــدا من الكتب املدر�شّية واملناهج قم يف ظاهره على املقاربة بالكفايات، 
وقـــد �شعـــت اإدارة املناهج يف ملكـــة البحرين اإىل مراجعـــة منهج الّتعليـــم الأ�شا�شّي ومّت 

فّعل اإىل حّد الّلحظة.     كن يف رفوف املكاتب ومل يمُ ت�شميم منهج جديد رمُ
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اإىل الّتفكـــري اجلاّد يف البحث عن اإطار مرجعّي حتتكم اإليه عملّيات ت�شميم مناهج 
تعليم الّلغـــة العربّية وطرائق تدري�شها؛ ليكون ذلك عنـــوان انخراط فعلّي يف حداثة 
عـــّد �شرورّية ل�شرتجـــاع الّثقة املفقـــودة باملدر�شة واأدوارهـــا وخمرجاتها،  تربوّيـــة تمُ
ول�شمـــان �شالمة حتّقق الواجـــب احل�شارّي املوكـــول اإىل املوؤ�ّش�شـــة الرّتبوّية يف ظّل 
عـــامل بات يمُخ�شى فيه على �شياع الّلغة العربّية ع�شِب الهوّية العربّية الّرئي�ض وعماِد 

معمارها وح�شورها يف العامل.

فكان اأن اأن عملت ملكة البحرين على تطوير ن�شختها الوطنّية من بيداغوجيا 
الأهـــداف لتمُلب�شهـــا بمُعدا بنائّيا يجعلهـــا اأقرب اإىل املقاربة بالكفايـــات. ولقد اأدركت 
املدر�شـــة البحرينّية واأهلها القائمون على اأمرهـــا حاجتها اإىل اإطار مرجعّي �شابط 
لعملّيـــات تطوير املناهج واأدركت بن�شب جناح متفاوتة حّد املنهج ت�شميما منظومّيا 
بلغ جزئّيا يف �شوء عمق الّتكامل بني اآلّيات  بَلغمُ كّلها اأو تمُ قرتحة للتعّلم قد تمُ خلربات ممُ
عـــّد يف الّنهاية  ت�شميـــم املنهـــج وطرائق الّتدري�ـــض واأداء املعّلمـــني واملتعّلمني اّلذي يمُ
ال�شامن احلقيقـــّي الأوحد ل�شال�شة التحّول التعّلمي مـــن املعرفة العاملة اإىل املعرفة 
املتبّقية)1( . فكان اأن و�شعت نمُ�شختها الوطنّية من ت�شّوراتها الّتعليمّية لطرائق تعليم 

)))	 - ن�شـــري هنـــا اإىل املنـــوال التعّلمـــّي )Didactique( اّلذي ر�شم لنا طرائـــق التحّول من 
املعرفة املرجعّية اإىل املعرفة املدر�شّية وفقا للت�شّور الآتي:

املعرفـــة العاملـــة )املعرفـــة العلمّيـــة خـــارج املدر�شـــة كمـــا ت�شّكلـــت يف خمتبلـــرات البحـــث   
واجلامعـــات...( Zاملعرفـــة القابلة للتعّلـــم )املعرفة امل�شتجيبـــة ملقت�شيـــات التعّلم يف املقام 
ل اإىل مـــاّدة مدر�شّية( Z املعرفة امل�شوغـــة يف مناهج/برامج  وَّ احلـــة لأن حتمُ املدر�شـــّي وال�شّ
)املعرفة املمُعاجلة تعّلمّيا بالقطع والّتخفيف والّدمج واإعادة الرّتتيب حّتى ل تتعار�ض مع العلم 
املرجعـــّي ومع حاجات املتعّلـــم وخ�شائ�شه الّنمائّية، وبا�شتنبـــاط اأ�شاليب نقلها تعليمّيا بغية 
�شّية املرجعّية اإىل مفاهيم مدر�شّيـــة مب�ّشطة حتويال يمُعهد  حتويـــل املفاهيم العلمّيـــة التخ�شّ
فوف  اإىل خربات املعّلم الّتوا�شلّية ومعارفه( Z املعرفة املدّر�شة )املعرفة كما تت�شّكل يف ال�شّ
رورة  الّدرا�شّية املختلفة، وهي واإن انت�شبت اإىل املعرفة امل�شوغة يف مناهج فاإّنها لي�شت بال�شّ
هـــي؛ لختـــالف املعّلمـــني والّظـــروف احلاّفـــة بالعملّيـــة التعليمّيـــة التعّلمّيـــة ( Z املعرفة=
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الّلغة العربّية لرتتقي بالعملّية الّتعليمّية من حدود املمار�شة الّطبيعّية العفوّية)1( التي 
كانـــت اإىل عهد غـــري بعيد حمكومة بخلفّية تعّلمّية معيارّيـــة تبنيها اجتهادات فقهاء 
الّلغة وترى يف حفظ قواعد الّلغة نحوا وبالغة والتحّكم يف اأن�شاق الّلغة ال�ّشكلّية غاية 
العلم ويف حماكاة كّتاب العربّية املوهوبني غاية املنى، اإىل حدود املمار�شة الق�شدّية 
الواعيـــة املخّطط لها يف احرتافّية عالية وّاتي وجدت يف الّل�شانيات الو�شفّية يف طور 
اأّول والّل�شانيـــات الّتداولّية والّتطبيقّية بغيتها املنهجّيـــة يف ت�شّور جديد لتعليم الّلغة 
ي�شعـــى جاهـــدا اإىل اإك�شاب املتعّلم قـــدرة توا�شلّية ت�شتجيب حلاجاتـــه اإىل ا�شتعمال 
الّلغة ولطبيعة الّلغة حدًثا ل�شانيًّا تداوليًّا حتكمه نوايا الّتوا�شل اأيًّا كان �شكلمُ الّتوا�شل 

ومقاماته)2(.

رورة املعارف ذاتها عند كّل  =  املكت�شبـــة )املعرفة احلا�شلة لدى كّل متعّلم، وهي لي�شـــت بال�شّ
املتعّلمـــني لأّنهم كيانات عرفانّيـــة ووجدانّية واجتماعّية خمتلفة( Z املعرفة املتبّقية )هي ما 
يبقى من خربات مدر�شّية لدى املتعّلم بعد مغادرته املدر�شة اأو بعد انتقاله من �شّف اإىل اآخر 

اأو من ف�شل درا�شّي اإىل اآخر ومن در�ض اإىل اآخر(.
 Didactique( وتعليمّية الّلغة الأّم )Didactique(  يمُراجع يف هذا مقالت تعّلمّية/ تعليمّية  
Didactique des mathéma-( الّريا�شّيـــات  وتعليمّيـــة   )  de la langue maternelle

.)Encyclopaedia Universalis( يف دائرة املعارف الكونّية )tiques
عـــّد هذا املبداأ عمـــاد فل�شفة الرّتبية القائمة على الإقرار بهوّيـــة الّتعليم ن�شاطا ثقافّيا  )))	 - يمُ
يرّو�ـــض به الإن�شان الّطبيعة، وميزة طبيعّية جتعل كّل كائن حّي قابل لأن يتعّلم، ومار�شة 
عالمّيـــة رمزّيـــة ت�شتغـــّل طاقات العقـــل الب�شرّي وقدرته علـــى بناء الّروابـــط. امُنظر كتاب 
Ol- )اأوليفيـــي ريبول: فل�شفة الرّتبية �شل�شلة مـــاذا اأعرف؟ املن�شورات اجلامعّية الفرن�شّية 
 ivier Reboul; La philosophie de l›éducation, Que sais-je, édition Delta PUF, Paris,

édition août 1995°7 (، وانظـــر كتـــاب �شعيد اإ�شماعيل علي: فل�شفـــات تربوّية معا�شرة ، 

�شل�شلة عامل املعرفة، العدد 198 حزيران 1995.
)))	 - عبـــد الكـــرمي غريب واآخـــرون: معجم علـــوم الرّتبيـــة، ديداكتيك الّلغـــات �شل�شلة علوم 
الرّتبية، من�شورات عـــامل الرّتبية، مطبعة الّنجاح اجلديدة، الّدار البي�شاء، ط.3، 2001، 

�ض 73-71. 
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6.يف م�شتوى املمار�شات ومو�شوعات التعّلم :
تفرت�ـــض اخلطابـــات الرّتبوّيـــة املعتمـــدة اإعـــادة الّنظـــر يف التعّلـــم ومفهومـــه 
ومقّوماتـــه؛ ل�شمان الّتناغم املطلوب مع التحّول العميق اّلذي �شهده امليدان الرّتبوّي 
ا مـــن ال�ّشلوكّية وما وقعت فيه  بربوز البنائّيـــة بتوّجهاتها املختلفة)1( بدياًل مو�شوعيًّ
مـــن جتزئة للمعارف واإغفال للمتعّلم ودوره، و�شكوت عن حقيقة التعّلم مبا هو جامع 
بـــني مـــا يدور يف الّذهن من عملّيات وما يتجّلى من اآثـــار يف اأداء املتعّلم تنبئنا مبدى 

ح�شول التعّلم)2(. 

)))	 -منّيـــز يف هـــذا الإطار على الأقّل بـــني اجّتاهني رئي�شنّي من اجّتاهـــات البنائّية: البنائّية 
الجتماعّيـــة اّلتي �شهدت ولدتها على يـــد العامل الّرو�شي فيجوت�شكـــي، والبنائّية املعرفّية 
اّلتي تدين يف ن�شاأتها اإىل اأعمال العاّلمة ال�ّشوي�شري بياجيه. للتو�ّشع يف هذه امل�شاألة امُنظر :
- علم الّنف�ض املعريّف، رافع الّن�شري الّزغول وعماد عبدالرحيم الّزغول، دار ال�ّشروق، عّمان، 2008.  
Con-( مقـــال البنائّية ،)Encyclopaedia Universalis - دائـــرة املعارف الكونّيـــة،   (

)structivisme
- جـــورج اإم غازدا ورميونـــد جي كور�شيني: نظرّيات التعّلم، درا�شـــة مقارنة، ترجمة علي   

ح�شني حجاج، �شل�شلة عامل املعرفة، اجلزء الأّول، العدد 70، الكويت اأكتوبر 1983.
- جـــورج اإم غازدا ورميونـــد جي كور�شيني: نظرّيات الّتعليم درا�شـــة مقارنة، ترجمة علي   

ح�شني حجاج، �شل�شلة عامل املعرفة، اجلزء الّثاين، العدد 108، الكويت دي�شمرب 1986.
 Pédagogie : dictionnaire des concepts clés , Françoise Raynal & Alain-

Rieunier ; ESF éditeur Paris 1997

كن  )))	 - كانـــت ال�ّشلوكّيـــة ل تعري اهتماًما ملا يح�شل داخل الّذهـــن وتعتربه علبة �شوداء ل ميمُ
الّنفاذ اإليها واختزلت التعّلم يف ما يحدث من اآثار يتغرّي بها �شلوك املتعّلم وهذا ما اأوقعها 
فقـــد التعّلم حقيقته  يف تذريـــة الأهـــداف وجتزئتهـــا وجعلها تنّمـــط التعليم تنميطـــا كاد يمُ
ويمُهّم�ض املتعّلم اإىل حّد �شار معه احلا�شر الغائب يف عملّية التعّلم. يمُراجع يف هذه امل�شاألة: 
كمـــال بكدا�ض ورالـــف رزق اهلل: مدخل اإىل مياديـــن علم الّنف�ض ومناهجـــه، دار الّطليعة 
بـــريوت )ط2( 1985. نايف خرمـــا ود علي حجاج: الّلغات الأجنبّيـــة �شل�شلة عامل املعرفة 
الكويـــت العـــدد 126 يونيو 1988 ، نايف خرما: اأ�شواء علـــى الّدرا�شات الّلغوّية املعا�شرة، 

�شل�شلة عامل املعرفة، الكويت العدد الّتا�شع �شبتمرب 1978.



77
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اإّن تبّنـــي املقاربات البنائّية بديال اإجرائّيا عن املقاربة بالأهداف يفر�ض حتّول 
 Paradigme( نوعّيـــا يف م�شتوى املمار�شات الّتعليمّية مـــن ا�شتبدال/ منوذج الّتعليم
 )Paradigme d’apprentissage( اإىل ا�شتبدال/ منوذج التعّلم )d’enseignement

حتّول نوجز اأبرز عنا�شره يف اجلدول الآتي:

حماور 
الّتباين

ا�شتبدال / منوذج 
ا�شتبدال/ منوذج الّتعّلمالّتعليم

مرافق ومالحظ ومتدّخل يف - ملّقن ومدّرباملعّلم  -
حالت الّتعرث

فاعل )م�شتك�شف وباٍن(- متلّق ورادُّ فعلاملتعّلم  -

املعرفة
- غاية يف حّد ذاتها
- معلومات مو�شوعّية

- تطبيقات وتدريبات اآلّية
- بع�ض املهارات العملّية

موارد تمُعاَلج وتمُوّظف يف حّل   -
امل�شكالت )فر�ض تعّلم(

املمار�شة 
الّتعليمّية

- حتقيق الأهداف 
وا�شتكمال الربنامج 
والّتدريب على بع�ض 

املهارات امل�شّتتة.

تنمية الكفايات عبـر الّتكليف   -
ّددة  ومن خالل اإجناز  مبهّمات حممُ

اأن�شطة متنّوعة 
منطق 
الّتنظيم والّت�شعيب والإدماج- اخلّطّية واملراكمةالّتعّلم  -

الو�شائل 
- و�شائل تبيينّية واإي�شاحّيةالّتعليمّية

ت�شميم الأن�شطة اأ�شا�شا   -
و�شريورة الّدر�ض)اإىل جانب توفري 

املوارد(
الأن�شطة 
التعّلمّية

- ت�شجيل الّتقييدات 
الّتمارين وامل�شروعات وحّل وتطبيقات وتدريبات اآلّية  -

امل�شكالت ودرا�شة احلالة - ال�شتظهار والختبارات الّتقومي
احلكمّية اجلزائّية الّنهائّية

اإّن ا�شتقـــراء ب�شيطـــا لهذا اجلدول وظيفّي يف تاأكيـــد طبيعة النقالب اجلذرّي 
اّلـــذي يمُفرت�ـــض اأن حتدثه املقاربات البنائّيـــة يف الت�شّورات ال�ّشائـــدة حول مكّونات 
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العملّيـــة التعليمّية التعّلمّية، اإذ به يتحّدد املوقف من التعّلم عاّمة وتعّلم الّلغة العربّية 
ـــة؛ ليكون  بذلك فعالّيًة يتوّلها املتعّلم بنف�شه من دون اأن ينوب فيها عنه اأحد،  خا�شّ
ـــرّبًرا لأن يتعّلم  ذاتـــيَّ الّدافـــع والّرغبة، نابعا مـــن وعيه باأّنه �شيجـــد يف ما يتعّلمه ممُ
ومغـــزى ومعنى يدفعانـــه اإىل الإقبال على الّتعّلم وال�شرت�شـــال فيه، حمكوًما بوجهة 
غائّيـــة اأجلـــى مظاهرها ماثـــل يف التعّلم من اأجل العمل؛ بغية توظيـــف موارد التعّلم 
نا من هذا الت�شّور ومناهج احللقة الأوىل  بعيـــًدا عن مقامات املدر�شة. فاأين مدار�شمُ
غفـــل ا�شتعـــدادت املتعّلم الّل�شانّية، وتمُهمـــل اآلّيات بناء معجمـــه الأ�شا�شّي اّلذي ثبت  تمُ
علمّيـــا اأّنـــه ل يمُبنى من دون الرّتكيـــز يف الكلمات الب�شرّية، وتنكـــر على الأدب دوره 
يف �شمـــان اكت�شـــاب ل�شايّن �شليم يبنـــي القاعدة الن�شّية البانيـــة لكفاية القراءة يف 
خمتلـــف مكّوناتهـــا وم�شتويات اأدائها تاأويـــاًل منتهاه بناءمُ روؤية للعـــامل ت�شهد للمتعّلم 
بدعٌة؟ بل اأين الف�شيحة لغة توا�شل وتدري�ض داخل ال�شّف  فّكرٌة ناقدٌة ممُ باأّنه ذاٌت ممُ
linguistic competence matura- )و�شامـــن من �شمانات اإن�شاج املَلكـــة الّلغوّيـــة 
tion( والإغما�ـــض الّلغوّي )Immersion( الذي يحتاج اإليه املتعّلم �شرورة لكت�شاب 

كن اأن يجعل  القـــدرة على ا�شتعمـــال الف�شيحة ا�شتعمـــال ي�شريا؟ واأين هي ّمـــا ميمُ
التعّلـــم قائما علـــى معايري وا�شحـــة تختزل يف ذاتهـــا كّل ما يبني احلـــدث الّل�شايّن 
ـــا، ومتييًزا للكلمات، وطالقة  بـــدًءا من معايري بنـــاء الكفايات الّتوا�شلّية وعًيا �شوتيًّ
رَبّى يف املتعّلم من خالل مرافقته  يف الأداء حتّدًثـــا وقراءًة وتلّقًيا واعًيا للّن�شو�ـــض يمُ
يف بنـــاء مفاهيم الّن�شو�ض واكت�شاب اإ�شرتاتيّجيات قرائّيـــة ينّوعها وفقا ملقت�شيات 
املقـــروء اأنواًعـــا واأمناًطا واأجنا�ًشا ومقامـــاِت قراءٍة و�شوًل اإىل معايـــري التعّلم مدى 
كن اأن يبني  ـــا واإبداًعا عند الكتابة اأو التحّدث؟ واأين هـــي ّما ميمُ احليـــاة بحًثا علميًّ
موؤ�ّشـــرات اأداء وا�شحـــة تمُرتجم املعايري اإىل اأداء متوّقـــع جتعلنا ل نقي�ض اأداء املتعّلم 

مبقارنته باأقرانه بل نقي�شه مبقارنه باملعيار ومقت�شياته)1(؟ 

)))	 - راجـــع يف هـــذا الباب كتاب هنـــادا طه تعليم الّلغـــة العربّية املبنّي علـــى املعايري، عرب 
اإك�شربتيز، اكادمييا اأنرتنا�شونال، بريوت، 2011.
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ـــا خطوة اأ�شا�شّية  اإّن تغـــرّي املوقف من عملّيتـــي الّتعليم والتعّلم يفرت�ض اإجرائيًّ
تاأ�شي�شّيـــة يف اجّتاه تبّني مقاربة تعليمّية جديدة حديثة تنه�ض بدر�ض الّلغة العربّية، 
وجتعـــل مناهجه ترجمة عملّية دقيقة لنمـــاذج تعليمّية اأثبتت الأّيام جناعتها؛ لعميق 
�شلتهـــا بحقيقة التعّلم كما جتري داخل الّذهـــن)1(، ووثيق �شلتها بواقع فر�ض علينا 
الرّتكيـــز يف طرائـــق التعّلم بدل مـــن الرّتكيز يف معـــارف �شار عمرهـــا الفرتا�شّي 
حمـــدوًدا ب�شكل لفت لالنتباه، واأ�شبحـــت �شبل تناقلها فائقـــة ال�ّشرعة)2(. وهذا ما 
يعنـــي اأّن خطوة الّتطوير الأوىل ينبغـــي اأن تنطلق من مراجعة نقدّية ملفاهيم الّتعليم 
والتعّلـــم)3( ومقت�شياتهمـــا واأدوارهمـــا ور�شائلهمـــا وموقعهمـــا من الّن�شيـــج الّثقايف 
والجتماعّي وال�ّشيا�شّي واحل�شارّي والقت�شادي العاّم؛ حّتى نبتني ت�شّورا منظومّيا 
متكامـــال تن�شجم �شائـــر مكّوناتـــه يف اأداء املبادئ ذاتها ويف �شمـــان جناعتها. فهل 
ـــزم بهذا الت�شّور يف بلداننا العربّي’ م�شرقـــا ومغربا؟ وهل جنحت فعاًل يف جعل  التمُ

)))	 - ا�شتفادت علوم التعّلم والّتعليم من الفتوحات العلمّية املحّققة يف حقول تقنّيات الإعالم 
والّت�شال وعلوم احلا�شوب وجراحة الأع�شاب واملّخ؛ لتقرتح مناويل تعليمّية تعّلمّية جتعل 
التعّلم فهمـــا ومعاجلة دقيقة للبيانات وبناء ل�شكيمات وروابـــط ذهنّية جديدة، وا�شتيعاًبا 
 Pédagogie : Dictionnaire) :ا للت�شّورات واملواقف. امُنظـــر ومالءمـــة، وتعدياًل م�شتمرًّ
 des concepts clés , Françoise Raynal & Alain Rieunier ; ESF éditeur Paris

فحات 41-40-38-37-36-35-34-33 1997) ال�شّ

)))	 - مـــن جمتمـــع املعلومات اإىل جمتمع املعرفـــة، �ض 21، الّتقرير العاملـــّي لليون�شكو يف قّمة 
تون�ض ملجتمع املعلومات 2005.

عـــّد البحـــث يف التعليـــم والتعّلم مدينـــا يف وجه مـــن وجوهه ف�شال عن علمـــي الّنف�ض  )))	 - يمُ
ة منها الّل�شانّية الّتطبيقّية التي مّثلت يف اجّتاهاتها  والجتماع اإىل الأبحاث الّل�شانّية، وخا�شّ
املختلفة املهاد الّنظرّي جلّل املمار�شات الّتعليمّية التعّلمّية. امُنظر نايف خرما وعلي حجاج: 
الّلغات الأجنبّية �شل�شلة عامل املعرفة الكويت العدد 126 يونيو 1988، نايف خرما: اأ�شواء 
علـــى الّدرا�شات الّلغوّية املعا�شـــرة، �شل�شلة عامل املعرفة، الكويت العـــدد الّتا�شع، �شبتمرب 

.1978
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الكفاية الّتوا�شلّية قا�شما م�شرتكا بني �شائر حلقات الّتعليم)1(، ويف اأن تتبّنى مداخل 
ًجا مـــن الوعي باأمناط  تعّلمّيـــة ترتبـــط بطبيعة احلدث الّتوا�شلـــّي واآلّيات حذقه تدرُّ
الّن�شو�ـــض تلّقًيا واإنتاًجـــا اإىل التمّكن مـــن اآلّيات قراءة اخلطـــاب وحتليله وتفكيكه 
مبقاربـــات منهجّيـــة م�شتحدثة تتناغـــم ومرا�شم قـــراءة اخلطابـــات واإنتاجها وعًيا 

اأجنا�شيًّا وخربًة ثقافّية وروؤيًة جمالّيًة تذّوقّية وقدرًة على الّنقد والّتقومي؟

اإّن ا�شتقراء واقع تعليم الّلغة يف بلداننا العربّية ل يختلف كثرًيا عن واقع تدري�ض 
غريها من املواّد، اإذ هو مو�شوم بـــ:

• الهتمـــام بال�ّشلـــوك الّظاهـــر، واإهمـــال املنهجّيـــات والعملّيـــات الذهنّية 	
واملعرفّيـــة الاّلزمـــة للتعّلـــم، واختـــزال التعّلـــم يف الّربـــط الآيّل بني املثري 
وال�شتجابـــة دون النتبـــاه اإىل خ�شو�شّيـــة الـــّذات املتعّلمـــة وخ�شائ�ـــض 

�شياقات التعّلم والّظروف احلا�شنه له.
• الرّتكيز يف املعارف بدًل من الرّتكيز يف املنهجّيات، وهو ما جعل الختبارات 	

ترّكـــز يف احلفظ وال�شرتجاع بدل من الرّتكيز يف حّل امل�شكالت اأو اإعمال 
الفكر الإبداعّي.

• �شعـــف املعاجلـــة التعّلمّية ملوارد التعّلم؛ حّتى ل نـــكاد جند فروقا بّينة بني 	
ما يمُقّدم يف املدار�ض وما تقرتحه موؤ�ّش�شات الّتعليم العايل على طلبتها.

• عزلة املواّد وغياب الّتكامل بله الّتوا�شل بينها)2(.	

ّرفت به الكفايـــة؛ اإذ هي متّدة عرب  )))	 - ي�شتمـــّد هـــذا الت�شـــّور م�شروعّية ح�شوره ّمـــا عمُ
الّزمـــان تت�شـــّكل بتقّدم خربات املتعّلم عرب الّزمان، فكفاية القـــراءة، مثاًل، هي ذاتها من 
املهـــد اإىل الّلحـــد ول متغـــرّي فيهـــا اإّل اخلطاطات الّذهنّيـــة اّلتي يبنيها املتعّلـــم يف م�شاره 

املعريّف، وتنامي املوارد الاّلزمة لت�شّكل حدث القراءة وتغرّيها.
ـــدرك هـــذا الأمـــر من خالل تكـــرار عدد من املو�شوعـــات يف اأكرث من مـــاّدة وم�شتوى  )))	 - يمُ

درا�شّي، وهو ما قد يمُف�ّشر ملل املتعّلمني ّما تقرتحه عليهم املدر�شة.
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• اخللط بني املعارف الأ�شا�شّية واملعارف الفرعّية بطريقة قادت اإىل ت�شّظي 	
اخلربات وتذريتها.

• غياب الّتوازن بني الّنظرّي والعملّي.	
• مركزّية كّل من املعّلم واملعرفة من العملّية الّتعليمّية وتهمي�ض دور املتعّلم. 	
• عزلة املدر�شة عن الواقع.	

ـــا كهـــذا، واإن كان له الف�شل يف تخريج كوادرنـــا الوطنّية طوال  اإّن واقًعـــا تربويًّ
عقـــود طويلة من الّزمان، قد اأفل جنمه، وباتت احلاجة اإىل تطويره وفًقا ملا يفر�شه 
اإيقـــاعمُ الع�شر حتمّيًة ح�شارّيًة وتاريخّيـــًة، واقت�شاًء منطقيًّا، قد يمُعيد الّثقة املفقودة 
كن اأن يتّم اإّل من خالل التحّول الواعي  رجاتها، وهو ما ل ميمُ باملنظومة الرّتبوّية وخممُ
املدرو�ـــض مـــن تعليم يرّكـــز يف الأهداف اإىل تعليـــم يمُرّكز يف يف كّل مـــا يجعل اإدماج 
اخلـــربات واإعادة هيكلة املعـــارف ال�ّشبيل الأمثـــل لإعداد نا�شئة تتعّلـــم كيف تتعّلم؛ 
لتتكّيف مع م�شتقبل ل نعلم من مالحمه �شيًئا اإّل اأّنه خمتلف جذريًّا عن عامل اليوم.

ومـــن ل بّد لتعليم الّلغة العربّية اأن يجعـــل الّتوا�شل املهّمة الّرئي�شية التي ينبغي 
ها حّتى نحكم له اأو عليه بدرجة متّلكه كفايات تعّلم الّلغة العربّية.  على املتعّلم اإجنازمُ
رورة من و�شعّيـــات توا�شلّية اأ�شيلة  ّمـــا يجعـــل تعليمنا الّلغَة العربّيَة منطلًقـــا بال�شّ
تتقاطـــع مع واقع املتعّلم و�شياقات ا�شتعماله املمكنـــة لّلغة العربّية، قائًما على ت�شوُّر 
اإدماجـــّي دقيـــق للكفايـــات الفرعّية الاّلزمـــة لتحّقـــق الكفاية الّتوا�شلّيـــة يف بعديها 
ًثـــا، وقراءًة  ال�ّشفـــوّي واملكتـــوب، ويف مقاماتهـــا الّتوا�شلّيـــة املختلفـــة ا�شتماًعا وحتدُّ
وكتابـــًة، ويف اأبعادهـــا الّثقافّية واحل�شارّيـــة، وعلى معاجلة تعّلميـــة دقيقة للخربات 

الاّلزمة لتعّلم الّلغة العربّية. 

7. ت�شّورات جديدة: ب�شارات القرائّية :
ينبـــع اهتمام وحدة مناهج الّلغة العربّيـــة يف الّتعليم الأ�شا�شّي مب�شاألة القرائّية 

من م�شادر متنّوعة، اأبرزها:
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• قانـــون الرّتبيـــة والّتعليـــم )2005(، الـــذي ن�ـــضّ علـــى اإلزامّيـــة الّتعليـــم 	
الأ�شا�شـــّي، وحـــّدد غايات هذه املرحلة الّتعليمّيـــة املهّمة من حياة املواطن 
البحرينـــّي وتعلُّماتها الّرئي�شية؛ لتكون بذلك العنـــوان الّت�شريعّي املوؤ�ّش�شّي 
للحـــّد الّتعليمّي الأدنى املكفول لكّل مواطـــن، وللكفايات الواجب امتالكها 
ـــة منهـــا كفايات توظيـــف املكتـــوب والّتعامل معه مبـــا يي�ّشر متابعة  وخا�شّ

التعّلم اأو النخراط ال�ّشل�ض يف �شوق العمل..

• تبّني الّروؤية القت�شادّية ململكة البحرين 2030  جمموعة من املبادئ اّلتي 	
وّجهـــت اإىل الّتعليم خياًرا اإ�شرتاتيجيًّا، و�شكاًل اأَْمَثَل من اأ�شكال ال�شتثمار 
امن الأكـــرب لتحّقق مبادئ العدالة وال�شتدامة  يف املواطـــن البحرينّي ال�شّ
والّتناف�شّيـــة اّلتي قامت عليهـــا الّروؤية القت�شادّيـــة 2030 ، وهذه املبادئ 
جعلت كاّل من القرائّية والعددّيـــة و�شيلة تعليمّية فّعالة لبلوغ هذه الغايات 
امنـــة لبناء جمتمـــع اقت�شاد املعرفـــة اّلذي ل  وهدفـــا من الأهـــداف ال�شّ

تتحّقق دعائمه من دون بناء جمتمع التعّلم.

• ا 	 تبّني الّتعليم الأ�شا�شّي يف ملكة البحرين مفهوًما تعليميًّا و�شكاًل تنظيميًّ
جعل القرائّية اأولوّية تعليمّية وطنّية مطلقة.

• اإميـــان الوحـــدة، تنفيـــًذا منهـــا لتوّجهـــات وزارة الرّتبيـــة الإ�شرتاتيجّيـــة 	
املن�شو�ـــض عليها يف خطـــط الـــوزارة وم�شروعاتها الّتطويرّيـــة املختلفة، 
بـــاأّن اكت�شـــاب املتعّلم يف نهاية الّتعليـــم الأ�شا�شّي جمموعـــة من الكفايات 
الأ�شا�شّيـــة اقت�شاء ت�شريعّي وح�شـــارّي يف اآن، واأّن هذه الكفايات مرتبطة 
يف جـــّل اأبعادها بالقرائّية كفاية جمـــال بعينه )الّلغات( وماّدة بذاتها هي 
الّلغـــة العربّيـــة، لغةمُ الّتدري�ـــض الأ�شا�شّية واآلة الّتوا�شـــل الّرئي�شة مع �شائر 

اخلربات املدر�شّية.
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• قـــراءة اخت�شا�شّيـــي الوحدة للتّحـــولت العميقة اّلتـــي ن�شهدها يف واقعنا 	
الكويّن بحكم ثورة املعلومات وتكنولوجيا الّت�شال )الّثورة الّرقمّية( واّلتي 
فر�شت ت�شّوًرا جديًدا ملناهج الّتعليم وبراجمه؛ اإذ وىّل عهد املناهج املبنّية 
علـــى املعارف ليولد جيل املناهج املرّكز يف الكفايات اّلتي تمُعّد احلّل الفنّي 
م املعارف، وهـــو ما عملت الوحدة  ل املعلومات وتقادمُ الأ�شلـــح ل�شرعة تبـــدُّ
علـــى تفعيله من خالل ت�شميمهـــا منهًجا مطّوًرا للّتعليـــم الأ�شا�شّي ياأخذ 

بعني العتبار خمتلف الإجراءات الفنّية الكفيلة ببناء جمتمع القرائّية.

• تدبُّر الكت�شافات العلمّيـــة احلديثة يف قطاعات معرفّية عديدة ذات �شلة 	
مبا�شـــرة بحدث التعّلـــم وبعلوم الّتعليـــم، واّلتي غّيـرت املوقـــف من تعليم 
الّلغـــات ت�شـــّوًرا وتخطيًطـــا وتنفيًذا، ووّجهـــت اإىل تبّنـــي القرائّية �شماًنا 

تعليميًّا لإك�شاب املتعّلم الكفاية الّتوا�شلّية تلّقًيا واإنتاًجا. 

وقد جتّلت كّل تلك املنطلقات يف الإجراءات الفنّية الآتية : 
• ّكز يف ما 	 ت�شميم املنهج انطالًقا من ت�شـــّور ل�شايّن )Linguistic( لّلغة رمُ

ي�ّشر للمتعّلم تثقيـــف كفاياته الّتوا�شلّية وتوجيهها توجيها مدر�شّيا قوامه  يمُ
اإعادة هيكلة تعليم الّلغة العربّية بطريقة ت�شمن الّتناغم بني طبيعة احلدث 
الّتوا�شلّي واآلّيات تعليمه وتعّلمه فكان الرّتكيـز يف و�شعّيتي التلّقي والإنتاج 

ا اأ�شوليًّا حتّددت من خالله كفايات التعّلم وجمالته. اإجراًء منهجيًّ

•  اعتمـــاد ت�شّور حمـــدث للكفاية يف ت�شميـــم املنهج قوامه روؤيـــة اإدماجّية 	
توّجـــه التعّلم اإىل مراعاة طبيعـــة احلدث الّتوا�شلـــّي ومقت�شياته املعرفّية 

واملهارّية والقدرّية والقيمّية والجّتاهّية.

• ًثـــا راأ�ض كفايات 	 اعتمـــادمُ الّتوا�شـــل ال�ّشليم قـــراءًة وا�شتماًعا، كتابًة وحتدُّ
تعليـــم الّلغة العربّية يف املنهـــج املطّور، جعل ثقافة املكتـــوب قراءة وكتابة 
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بّوابـــة ح�شور القرائّيـــة مقّوًما رئي�شيًّا مـــن مقّومات منهج الّلغـــة العربّية 
املطّور يف الّتعليم الأ�شا�شّي.

•  ت�شـــّور �شندات للتعّلم توّجه اخلبـرة الّلغوّيـــة توجيها تداولّيا يجعل متّكن 	
املتعّلم من الأمناط اخلطابّية املختلفة عنوان ظفره بالكفاية الّتوا�شلّية. 

•  اختيـــار مداخل فنّية )اأمناط الكتابة( وم�شمونّية قريبة من واقع املتعّلم، 	
د الـــّذكاء الّلغوّي  رة لتعهُّ ــم لغتـــه الأّم، ومي�شِّ قـــة لنتظاراته من تعلُـّ وحمقِّ

بالعناية التي ي�شتحّق. 
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تعليم اللغة العربية لغري اأهلها ل يخرج عن كونه تعليما للغة الأجنبية، ويت�شعب 
بذلـــك اإىل ق�شمني: الأول: يخ�ض تعليـــم اللغة العربية لأغرا�ـــض توا�شلية، والثاين: 
ي�شمـــل تعليـــم اللغـــة العربية لأغرا�ـــض خا�شة، ومع ن�شـــوء الهتمـــام بتعليمية اللغة 
العربيـــة لغري اأهلهـــا، برزت درا�شات تظهـــر مناهج تعليمية خا�شة بهـــا. غري اأن ما 
هـــو موجود ل يرتقـــي اإىل امل�شتوى الالئق بلغة ل تفتاأ تتقدم يف الإح�شائيات املتعلقة 

با�شتعمالها على ال�شابكة.

واللغـــة العربية من اللغات التـــي اكت�شبت ال�شبغة العامليـــة لعتبارات عديدة،  
فهـــي اللغة الر�شميـــة للدول العربية، كما اأنهـــا لغة التداول والتوا�شـــل ملا يفوق 250 
مليـــون ن�شمـــة، بالإ�شافة اإىل اأنهـــا لغة ديانة �شماويـــة لثاين اأكرب ديانـــة، ناهيك ملا 
حتملـــه من بعٍد ح�شاري اإذ كانت لغة ح�شارة اإن�شانيـــة، كانت م�شكلة جل�شر الربط 
بني احل�شارات القدمية الالتينية و الإغريقية من جهة واحل�شارة احلديثة من جهة 

ثانية.

وتـــزداد اأهميـــة اللغة العربيـــة اليوم ملا حتتله مـــن مكانة جيـــو اإ�شرتاتيجية يف 
موقعهـــا اجلغـــرايف العاملي، فهـــي اأداة الربط بـــني جتمعات �شكانية كـــربى، ملوقعها 
الذي يتو�شـــط القارات العاملية، وكذا امتالك اأهلها لأكرب احتياطات الطاقة ع�شب 
ال�شناعـــة احلديثـــة ؛ اأي اأحد املحركات املهمة لقت�شاديـــات العامل، وما حتتله من 

رقعة جغرافية.

�شتغنـــى عنها يف احلركية احل�شاريـــة الإن�شانية،  ومـــن هنا فاللغـــة العربية ل يمُ
وحتـــى عنا�شـــر التنموية والتطـــور التكنولوجي، لكـــن م�شتوى ح�شـــور اللغة العربية 
اليـــوم يظل بعيدا عن م�شتـــواه احلقيقي وما يجب اأن تقوم به وتوؤديه �شمن املنظومة 
املعرفيـــة، فاملعامالت القت�شادية والتجارية احلاليـــة ل يعك�ض ات�شاعها وانت�شارها 
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الفعلي، اإذ اأن حجم العمليات ل يتجاوز 1/باملئة من املجموع الكلي، وتزداد متاعبها 
حتـــى تكون اللغة العربيـــة لغة تقنية ومعرفة، فنموها مثال علـــى ال�شابكة العنكبوتية 

ل�شنة 2008 ل يتجاوز 0.3 باملئة لريتفع �شنة 2011 اإىل حدود 2.1 باملئة)1(.

وحتـــى نحقق مـــا يطلب من اللغـــة العربية يف الوقت الراهن لبـــد من اإحلاقها 
باللغات التي متد �شائر ميادين املعرفة والتكنولوجيا بال�شطالحات الالزمة، وذلك 
لة للح�شارة الإن�شانية،  بـــاأن جنعل منها لغة لغًنى عنها �شمن اللغات العاملية وامل�شكِّ
وتدليـــل ما حلـــق بها من زوائد يف بنيتهـــا ومادتها ما اأعاق مـــن نه�شتها وتطورها 

لتكون رديفة للغات احلية .

ومـــن العمليـــات امل�شتعجلة اليـــوم اأن جنعل من اللغة العربيـــة لغة جترى عليها 
العمليات التعليمية والطـــرق البيداغوجية، وذلك باأن ت�شتجيب للمقاربات التعليمية 

التي جرت على اللغات احلية.

ونظرا ملا �شبق ذكره وما تكت�شيه اللغة العربية من اأبعاد خمتلفة، اإ�شافة للعوملة 
املعرفية والثقافية علينا اأن جنري عملية تي�شري اللغة العربية ومترينها، حتى تتمكن 
من تطبيق املقاربات التعليمية يف تعليم اللغات، وهذا لي�ض اأمرا ع�شريا على العربية، 
فقـــد �شبق واأن خ�شعت يف تاريخها لعمليات حت�شينية لت�شهل على املتلقني والراغبني 
يف تعلـــم اللغة العربية، كما ذهب اجلرجـــاين وبع�ض املوؤدبني يف متكني الراغبني يف 
تعلـــم العربية مـــن اأبناء اللغات الأخرى النحو العربي يف �شـــورة �شهلة، تي�شر عليهم 

تعلم القراآن الكرمي وفهم معانيه)2(.

(((	  United Nations Economic and Social Commission for western asia 
(escwa),Regional profile of Information society in Western asia 
2011.Beirut ;escwa,2012,p166

				عبـــد القاهر اجلرجاين: العوامل املائة النحوية، حتقيق: البدراوي زهران. بريوت: دار  	(((
املعارف، ط3، 1996،�ض4.
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وقـــد كان لفعل اأبي الأ�شود من و�شع �شوابـــط اأواخر الكلمات، ما هو اإل تي�شري 
العربيـــة لغـــري العرب الذين يفـــدون على الإ�شـــالم وتعلم اأحكامه واليـــوم تت�شاعف 
�شرورة تعلم العربية من قبل غري العرب حتى تندرج �شمن معرفة الآخر، واكت�شاف 
منـــط تفكـــريه وم�شادره الثقافية، خا�شة بعد اأحـــداث �شبتمرب وما تبعها من تفاعل 
املنظومـــات الفكريـــة و�شيـــادة ثقافة احلوار، ومـــا تر�شمه العوملة من اأبعـــاد فل�شفية 
وبي�شتمولوجية، ناهيـــك ما حتاط به عملية تعلم العربية من قبل الآخرين، لأهداف 

اقت�شادية وجتارية، وحتى �شيا�شية وع�شكرية.

ويبقـــى اأن تعلم اللغة العربية حاليـــا للناطقني بغريها هو يف اإطار تعليم اللغات 
الأجنبية عموما، و يتميز باأنه تعليم موجه مبدئيا للكبار الذين ميتلكون نظاما لغويا 
جاهزا من لغتهم الأم، واأن تعلمه ي�شري يف اجتاه خدمة اأغرا�ض معينة تلبية حلاجات 

املتعلمني املختلفة. 

وحتـــى ت�شتفيد اللغة العربية مبـــا جدَّ يف مناهج وطرق تدري�ـــض وتعليم اللغات 
�شروري اأن ناأخذ يف احل�شبان جمموعة اإجراءات مهمة، منها:

اأولهـــا: معلوم اأن عملية تعلم اللغات مرت مبقاربات عدة ومتنوعة يف مناهجها 
واأ�شاليبها حتى و�شلت اإىل ما هو عليه اليوم.

ثانيهـــا: عملية تعلم اللغة العربية كلغة ثانية اأو لغة اأجنبية، يوجب التعرف على 
الأنظمـــة اللغوية التي تكون الظاهرة اللغويـــة، وذلك وفق القاعدة الثالثية )املعلم-
املتعلـــم- املعرفة( ور�شد عملية تفاعلها �شمن علـــوم ومناهج مكملة كالبيداغوجية 
وعلـــم النف�ـــض وعلـــم الجتمـــاع، والتـــي ا�شتقـــرت حديثـــا متجمعـــة يف الل�شانيـــات 

التطبيقية)1(.

(1(	 Jean-pierre Robert,Dictionnaire pratique De Didactique Du 
fle(Edtions PHRYS,2008
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لك��ن عملي��ة تعلي��م لغ��ة ثانية ع��ادة ما ي�شوبه��ا كثري م��ن املخاطر 
والعقبات، منها :

• رغبـــة املتعلم وغر�شـــه من تعلم لغة ثانيـــة، فمعلوم اأن الإقبـــال على تعلم 	
لغـــة ثانية متليه احلاجة عند الأفراد، �شواء اأكانـــت ح�شارية اأم علمية اأم 
اقت�شتهـــا ال�شرورة احلياتية، وهنـــا تربز رغبة الفـــرد كحافز ودافع، قد 

يقوى وقد يفرت، ما يجعله اأحد العوامل املوجهة للعملية التعليمية.

• مـــدى توفر الربامـــج التعليميـــة املرنـــة، اإذ غـــدت الو�شائـــل التكنولوجية 	
وخمتلف و�شائط الت�شال من الأ�شياء التي ل غنى عنها يف عملية التعليم 
عمومـــا، وتزداد احلاجـــة اإليها يف عمليـــة تعليم لغة ثانيـــة، ولذلك ونحن 
نـــوؤدي عملية تعليميـــة اللغة العربية ن�شطدم مب�شكلـــة معقدة اأو ما يعرف 
باقت�شاديـــات املعرفة، فاللغة العربية اليوم غري منتجة، ول تتجاوز حدود 
ال�شتهـــالك، فهي ت�شهد فقرا يف النتـــاج التكنولوجي واملعلوماتي ومن ثّم 

فقرا م�شطلحيا لقلة ا�شتخدامها يف املنظومة املعرفية.

• اأمـــر اآخر يعـــود للغة ذاتهـــا، اإذ اأنها تعـــاين �شعفا لغويـــا يف بيئتها الأوىل 	
العربية، فالف�شحى ل توجد اإل �شمن م�شاحات �شيقة ل تتجاوز الر�شميات 
وموؤ�ش�شـــات علمية، اأي �شمـــن اللغة املكتوبة اأما امل�شافهـــة والتوا�شل، فال 
جتد لها ح�شورا اإل �شمن بع�ض الكلمات اخلا�شعة لعمليات نحٍت وتبدلٍت 
لغويـــٍة و�شوتية لكلمات واأبنية قد تكون غري عربية اأ�شال، وكانت املح�شلة 
ملجمـــوع هذه العمليـــات اأن اأنتجت مدونة مفرداتية هجينـــة اأعاقت عملية 
التوا�شـــل بـــني اأبناء العربيـــة اأنف�شهم، مـــا ا�شطـــر اإىل ا�شتخدام لغات 
اأجنبية اأحيانـــا، مثل ما هو يف املغرب العربي، اإذ يلجاأ اإىل الفرن�شية كلغة 
م�شرتكة يف عملية التوا�شل للتباعد اللهجي بني �شعوبها، ما اأنتج  عربية 
م�شنوعة، والأخطر من ذلك اأن هذه اللغة امل�شنوعة جندها لغة التوا�شل 
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والتعليم يف املوؤ�ش�شات التعليمية، خا�شة يف التخ�ش�شات العلمية التقنية، 
اإذ ل تعار فيها لغةمُ التدري�ض اهتماما يف عملية تو�شيل املعلومة.

وهـــذا مـــا انتج جيال من الطـــالب واملتعلمني متهجنـــا لغويا، كمـــا يقول "نهاد 
املو�شـــى":)اإن الطالـــب العربي املتخرج  يف املدر�شة بـــل املتخرج يف اجلامعة ل يقراأ 
كما ينبغي اأن يقراأ..ول يكتب كما ينبغي اأن يكتب، فهو كثري اخلطاأ يف الإمالء، وكثري 

اخلطاأ يف النحو..()1(.

وهذه امل�شكلة ل تخ�ض بلدان املغرب لوحدهم، ففي بالد امل�شرق العربي تعاين 
العربية م�شكال خا�شا، ويتمثل يف طغيان اللهجات املحلية على العربية الأم، فهناك 
لهجة م�شرية، ولهجة �شورية، ولهجة لبنانية، وتدر�ضمُ اجلامعات واملوؤ�ش�شات العلمية 
بهذه اللهجات املحلية اخلا�شعة لتبدلت �شوتية ميليها اقت�شاد الكالم، لأن الل�شان 
جمبـــول على طلب اخلفة وجتنب الثقل. مع اأنها تختلف عن العربية الف�شحى �شواء 
يف �شفـــات اأ�شواتها وخمارجها اأو حتى يف بع�ض تراكيبها، ما اأوجد عربية مكتوبة 
واأخرى منطوقة، والأمثلة يف ذلك كثرية نلحظها يف الكتابة اخلطية للطالب وو�شائل 

الإعالم. 

ب  وتبعـــا لهذه الأ�شباب والدواعي املتنوعة – ذاتية اأو خارجية عن اللغة- ي�شعِّ
اإيجـــاد و�شائـــط للتوا�شل باللغـــة العربية لغري الناطقـــني بها، خا�شـــة واأن التوا�شل 

اللغوي من اأهم ما يعتمد عليه يف عملية تعليمية اللغة لغري الناطقني بها.

• من التحديات التي تواجه عملية تعليم اللغة العربية، ما يعود للغة العربية 	
وخا�شيـــة املدود و�شبط وت�شكيل الكلمات، فالعربية لغة �شوتية، فال�شوت 
كثـــريا ما يحـــدد معاين كلمـــات ومدلولتها، وكذا و�شع احلـــركات، فتغري 

	املو�شـــى نهاد: مقدمة يف علم تعليم اللغة العربية.اأ�شغنـــدوة الل�شانيات فية اللغة العربية،  	(((
تون�ض:اجلامعة التون�شية، �شل�شلة الل�شانيات، عدد5، �شنة 1983،�ض 152.
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حركة مثال مـــن الك�شر اإىل الفتح يبدل املعنى ، وهذا يوجد �شعوبة عملية 
 )mitton،1996( يف تعليم اللغة العربية، ففي درا�شة اأجراها روجر ميتون
على برامج التدقيق الإمالئي يف الن�شو�ض املطبوعة با�شتخدام احلا�شب 
ميكن اإرجاوؤها اإىل اأخطاء يف الطباعة مثل حذف اأو اإ�شافة حرف واحد.

• ومن التحديات التي تواجه عملية تعليم اللغات ول يخ�ض العربية لوحدها 	
هـــو العملية التعليمية اخلالية من املعنـــى، ومتظهرات اللغة الأم باأنظمتها 
النحويـــة وبناها ال�شرفيـــة ومعانيهـــا املعجمية، فاملتعلـــم الناجح هو من 
يق�شي على ح�شور التزواج والثنائيات بني اللغة الأ�شل واللغة امل�شتهدفة، 
لأن تعليـــم لغـــة ما لبـــد اأن يتخل�ض املتعلـــم من عقد املقارنـــات وعمليات 
الربـــط بني اللغة الثانيـــة واللغة الأم، لأنه ل جدوى منه، كما يفقده �شرعة 

التلقي والتجاوب مع الدخيل اجلديد.

وباأخذنا لواقـــع تدري�ض اللغة العربية وما يتطلبه الراهن املعريف والتكنولوجي، 
يجـــدر بنـــا اأن نطرح �شوؤال كبريا، األ وهو: ما هي املقاربـــة التعليمية يف عملية تعليم 
اللغـــة العربية، �شمن هـــذا اخل�شم املعريف والتكنولوجي؟ مبعنـــى اآخر، كيف نحقق 

ال�شتفادة من طرق تعليمية اللغات بطريقة اأجنع يف تعليمية اللغة العربية؟

من هذه املناهج واملقاربات جند املناهج التقليدية اأو ما يعرف مبناهج)النحو-
الرتجمـــة( اإذ ا�شتعملت لتدري�ض اللغات امليتة �شابقـــا كالالتنية والإغريقية، قبل اأن 
ت�شكل طريقة تعلم للغات احلية، وظلت �شائدة ما يفوق القرن، حتى �شهدت تغريات 

مهدت لظهور الطريقة املبا�شرة)1(، 

(1)   puren Christian:Histoire des methologies de l ensiegnement  des 
langues, paris nathn-cle international,1988
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التي من خ�شائ�شها :
• الرتكيز على الن�شو�ض املكتوبة للغة.	
• العتماد على الرتجمة من اللغة الهدف اإىل اللغة امل�شدر.	
• الرتكيز على ال�شكل النحوي من اللغة، وعلى عملية احلفظ.	

ونظـــرا ملحدودية فعالية املناهج التقليدية يف حتقيق الكفاية اللغوية يف تعليمية 
اللغة لغري الناطقني بها، وتزايد الطلب على تعلم اللغات الأجنبية، ذهب كري�شتيان 
بـــريان)puren( اإىل تبنـــي الطريقـــة الطبيعيـــة التي ا�شتعملـــت يف اأملانيـــا وفرن�شا 

وغريهما ، ومن خ�شائ�شها:

• تعلم اللغـــات الأجنبية دون املـــرور بالرتجمة، وذلـــك بال�شتعانة بال�شور 	
والأ�شكال لت�شريع تعليم املتعلم التفكري باللغة الأجنبية.

• ا�شتعمال اللغة املنطوقة دون املرور باللغة املكتوبة.	
• تعليم النحو يتم بطريقة غري مبا�شرة عن طريق التمارين.	
• ومـــا مييز هذه الطريقة ح�شب بريان هو جلووؤها اإىل البيداغوجيا العامة، 	

اإذ يتـــم الأخذ بعني العتبـــار دافعية التلميذ، ويتم تكييف املناهج بح�شاب 
اهتمامـــات وحاجات وقدرات التالميذ)1(. ونظـــرا لتطور الدر�ض الل�شاين 
Bloom- )والل�شانيات التطبيقية خا�شة على يد العامل ال�شلوكي بلومفيلد 
field( الـــذي كان وراء الربنامج املكثف)2( لتعليم اللغات الأجنبية للجي�ض 

الأمريكي بدءا من �شنة 1941، يف عملية انتقال من ال�شلوكية اإىل املناهج 
ال�شمعية-ال�شفوية، وال�شمعية الب�شرية.

(1)   Histoire des methodogies de l enseignement  des langues,135
(2)  Ginet Alain(dir)et al. 1997 du laboratoire de langeues a la sale de 

cours multi medias ,paris Nathan,1997 p18
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فبعـــد اأن اأثـــر التيار ال�شلوكي بقوة على مفاهيـــم تعليم اللغات لأكرث من ن�شف 
قـــرن مقرتحـــا نظريات اإ�شراكيـــة اأ�شا�شا ت�شلـــم بطرائق املحـــاكاة والتذكر لتف�شري 
ن�شـــاط اكت�شـــاب اللغة، برز هـــذا الجتـــاه يف تعليمية اللغـــات الأجنبية مـــع طرائق 
�شمعية-�شفويـــة )Audio-Lingual(، واأ�شا�شهـــا اأن تعليم لغة حيـــة هو اأول التعامل 
مـــع الأ�شكال بغر�ض نظام ا�شتجابة تدريجيا، وهو اإ�شـــراط رّدات فعل التالميذ بناء 

على ن�شاط منظم.

ويلحـــق بهذه الطريقة ال�شمعية-الب�شرية، التيار البنيوي الذي ينظر اإىل اللغة 
نظـــرة ميكانيكية تك�شـــب عن طريـــق مثري-ا�شتجابة، وتعطي اأهميـــة جلانب املعنى 

والوظيفة املرتبطة بال�شياق التداويل لإنتاج الكالم يف اللغة-الهدف.

وترتكز هذه املقاربة على:
• التذكر عن طريق حفظ النماذج ال�شكلية للغة وتكرارها لتكون العادة.	
• املثري-ال�شتجابة لإنتاج اللغة ميكانيكيا.	

املقاربـــة الوظيفية وقد عنت باملحتوى، فكان �شوؤالها ما الذي يجب اأن ندر�شه؟ 
اأي يكـــون اعتمادها على حتديد الغايات من عملية التعلم وبيان الأهداف من ذلك؟ 
مـــا ي�شمح بتوقع النتائج مـــن العملية التعليمية والتعلمية، وقـــد حاول �شيمون ديك 
حتديـــد الكفايـــة اللغوية التي متكـــن املتعلم من اكت�شـــاب لغة ال�شتعمـــال يف عملية 
التوا�شـــل، �شواء ما يتعلـــق منها بالإملام بقواعـــد ال�شتعمال اللغـــوي الجتماعي، اأو 
منها ما يتعلق مبعرفة قواعد الربط بني املقا�شد التداولية املختلفة، ومنها ما يتعلق 

مبعرفة اإ�شرتاتيجيات التوا�شل اللغوي وغري اللغوي.

وتعد اأعمال �شيمـــون ديك من اأهم الأعمال يف عملية حتديد القدرة التوا�شلية 
من خالل بناء منوذج ل�شتعمال اللغة الطبيعية، وهي خم�ض طاقات:

• الطاقـــة اللغوية التي متكن م�شتعمل اللغـــة الطبيعية من اأن ينتج العبارات 	
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اللغويـــة، وياأولها اإنتاجا وتاأويال �شحيحني، مهما ات�شمت به هذه العبارات 
من تعقيد بنوي اأو كانت الأو�شاع التوا�شلية التي مت فيها اإنتاجها. 

• الطاقـــة املعرفيـــة التـــي متكن م�شتعمـــل اللغـــة الطبيعية من بنـــاء قاعدة 	
معرفيـــة منظمـــة، وا�شتعمالها عن طريـــق �شياغة معارفـــه يف �شور لغوية 
منا�شبـــة، واإغنائها عن طريق ا�شتخال�ـــض املعلومات من العبارات اللغوية 

التي ي�شتقبلها.

• الطاقـــة املنطقيـــة التي متكـــن م�شتعمل اللغـــة الطبيعية مـــن ا�شتخال�ض 	
معلومـــات جديـــدة من معلومات قدميـــة اأو معطاة بوا�شطـــة اإجراء قواعد 

ا�شتدللية حتكمها مبادئ املنطق ال�شتنباطي واملنطق الحتمايل.

• الطاقـــة الإدراكية التي متكـــن م�شتعمل اللغة الطبيعية مـــن اإدراك العامل 	
اخلارجـــي بوا�شطة و�شائـــل الإدراك الب�شري من �شمع وب�شر ومل�ض وذوق، 
واكت�شـــاب معارف ي�شتعملها يف اإنتاج العبارات اللغوية وتاأويلها، وا�شتعمال 

حركات اجل�شد وتاأويلها يف اأثناء عملية التوا�شل.

• الطاقة الجتماعيـــة التي متكن م�شتعمل اللغة الطبيعية من اإنتاج عبارات 	
لغويـــة وتاأويلها مبـــا يتنا�شب مع اأو�شاع املخاطبـــني الجتماعية وظروفهم 

العامة)1(.

واآخر املقاربات يف املناهج التعليمية للغات الأجنبية املقاربة التوا�شلية واملقاربة 
الإجرائيـــة، فالأوىل ميكـــن اعتبارها اإ�شالحا بيداغوجيا، وذلـــك لإعادة الن�شجام 
بـــني املبـــادئ التعليمية املحـــددة بالرتكيز على املتعلـــم، والنظرة اجلديـــدة للتعلم. 
فهـــي تخل�ض اإىل ان�شهار �شمن جمموعة من املناهـــج والطرائق، والإ�شرتاتيجيات 

(1)  springer, claude: la didactique des langues face aux defies de for-
mation des adultes.paris: ophrys,1996 p.94
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املرتبطـــة بحقل تعليمية اللغـــات، والتي تنطلق من الل�شانيـــات التداولية، وال�شو�شيو 
ل�شانية، ول�شانيات الن�ض، ول�شانيات اخلطاب والتي  تتجمع يف الهتمام باملظهرين 
التوا�شلـــي والتفاعلي للغـــة يف بعدها ال�شو�شيو ثقايف)1(، وتوؤكـــد اأن الهدف من تعلم 
اللغـــة هو تطوير الكفـــاءة التوا�شلية كما اأنها تركز على التعلم، وتهتم يف تعليم اللغة 
مبـــا تتطلبه املواقف البيداغوجيـــة، ويذهب هاميز اإىل اأن هـــذا املفهوم ظهر نتيجة 
التقـــاء تيارين متمايزين هما التيـــار التوليدي التحويلـــي واأثنوغرافيا التوا�شل، ول 
يقت�شـــر مفهوم الكفاءة التوا�شلية ح�شب معرفة الن�شـــق اللغوي، واإمنا تتجاوز ذلك 
اإىل معرفة كيفية ا�شتعمال اللغة يف ال�شياق الإجمايل ولذلك يتحقق الفعل التوا�شلي 

الناجح.

فالكفـــاءة التوا�شلية هـــي مقدرة املتكلم على اإنتـــاج منطوقات منا�شبة لأمناط 
املواقف الت�شالية املختلفة ل جمال نحوية.

وتهـــدف الكفـــاءة التوا�شليـــة اإىل اإحـــداث التفاعليـــة بـــني التعليـــم التفاعلـــي 
والتوا�شلـــي للغة، لن�شل اإىل اإدماج امل�شاركني يف العملية التعليمية التوا�شلية، �شمن 
تعليـــم تعاوين بني املتعلمني واملعلم علـــى اأن يحتفظ كل م�شـــارك باإ�شرتاتيجيته من 

عملية التعلم.

ويقوم التعليم التفاعلي للغة على مبادئ، منها:
• اأن يتمتع املتعلم باحلافـــز، وهو م�شوؤول عن تعلمه مع توفري املادة اللغوية، 	

و�شياغتها على اأهداف وحاجات املتعلمني اللغوية ووفق ظروف ا�شتعمالها، 
علـــى اأن يكـــون تعليمهـــم التعـــاوين بال�شتعمـــال اليومي للغـــة وظيفيا، يف 
و�شعيات توا�شلية حقيقية تكون مرتبطة ب�شياقاتها الجتماعية والثقافية، 
مع �شيادة العالقات داخل قاعات الدر�ض، كالحرتام والتعاون التفاعلي.

	عبـــد العزيـــز عبد اللطيـــف واآخـــرون: معجم علـــم الرتبيـــة، م�شطلحـــات البيداغوجيا  	(((
والديداكتيك، دار اخلطاب، املغرب، ط1،1994، �ض22.
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ولأن التعلـــم التعـــاوين مقاربـــة منظمـــة ومنهجيـــة حتـــدد مـــن جهـــة امل�شـــار 
البيداغوجـــي للطلبـــة، ومن جهة اأخرى تقدم تقنيات التدري�ـــض امل�شتعملة، وي�شنف 
التعـــاون والتفاعـــل على اأنه مـــن الطرق التعليميـــة التي تهدف اإىل تعزيـــز وت�شجيع 
التعـــاون والتفاعـــل بني الطالب، واإزالة نزعة التناف�ـــض القائمة بينهم التي توؤدي يف 
غالب الأحيان اإىل التثبيط والفردية وانعدام مبداأ التعاون، كما هو احلال يف التعلم. 

• ويقوم التعلم التعاوين على ال�شرتاك �شمن جمموعات �شغرية يعمل فيها 	
الطالب مع ع�شهم بع�شا على اأن ي�شارك كل طالب ب�شكل كاف يف عمل اأو 

واجب جماعي مَت حتديده ب�شكل وا�شح .

• كمـــا يقوم الطالب بعملهم الـــذي كلفوا به دون  تدخل مـــن املعلم على اأن 	
يتحقق احلد املطلوب من التعلم.

• يعتمـــد الو�شائـــط اللكرتونيـــة ،كالأنرتنيـــت مدخـــال تعليميـــا قائما على 	
العمل  الت�شاركي  بني جمموعة من املتعلمني، يتقا�شم فيه كل فريق العمل 

والأن�شطة ويتبادل اخلربات واملعلومات.

• اإقامـــة منتديات تعليمية وغرف حوار وموؤمترات �شمعية- ب�شرية وغريها 	
من اأ�شاليب التوا�شل عن بعد.

وتقـــوم اإ�شرتاتيجيـــة التعلـــم التعـــاوين علـــى جتزئـــة طـــرق التعليـــم وتنويعها 
وفـــق الأهداف املحـــددة لطبيعـــة الفئـــة امل�شتهدفة من عمليـــة التعلـــم، وتكون وفق 

الإ�شرتاتيجيات الآتية:

)Jigsaw( اإ�شرتاتيجية املعلومات املجزاأة اأ- 
)Learning Together( اإ�شرتاتيجية التعلم معا ب- 

 )Group Investigatio( ج-    اإ�شرتاتيجية ال�شتق�شاء اجلماعي
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ينـــدرج التعليم التعـــاوين يف تعليم اللغة العربية  لغـــري الناطقني بها حتت باب 
تعليمية اللغات الأجنبية، املن�شوي بدوره حتت تعليمية اللغات العامة، كما يكون وراء 

ظهور مباحث كثرية يف الدرا�شات اللغوية العربية كالأ�شوات، واملعجمية . 

جمالت الن�شاط التفاعلي :
لتحقيـــق مبداأ الن�شاط التفاعلـــي يقت�شي الرتكيز على ثـــالث حماور تطبيقية 

يها املعنيون بعملية التعلم، ب�شفة م�شرتكة اأو فردية : يوؤدِّ

الن�شاط القرائي : اإذ تعّد القراءة اأداة اأ�شا�شية يف التوا�شل اللغوي، باعتبارها 
غاية ملا ت�شكله من مدخل لتو�شيع الثقافات، فهي عملية ديناميكية تنطلق من التعرف 
علـــى اأ�شوات اللغـــة، اإىل فّك رموزهـــا واإدراك معاين تعابريها وجملهـــا، واكت�شاف 
ا�شتعمالتهـــا احلقيقية واملجازية، والتعمق يف ا�شتدللتها وذلك بهدف الو�شول اإىل 

الفهم القرائي للن�شو�ض املقروءة)1(.

يك�شـــف هذا التعريـــف للن�شاط القرائي علـــى اأن القراءة عمليـــة فكرية تعتمد 
علـــى اإدراك املتعلـــم ومنّوه، مـــن اأجل اكت�شاب الوعـــي ال�شوتـــي الفونولوجي، الذي 
هـــو الأ�شا�ض يف متثـــل ال�شور ال�شوتية للقـــراءة، وكذا اإدراك معـــاين التعبريات يف 
و�شعيات خمتلفة، وما ميكن اأن تر�شمه من م�شتويات للو�شول للفهم /للن�ض املقروء 

وجمله.

يف  اأه��داف  جمموع��ة  لتحقي��ق  اأداة  القرائ��ي  الن�ش��اط  ويع��د 
اإ�شرتاتيجية القراءة، وهي:

• متكني املتعلمني من التحكم ال�شوتي يف اأداء الأ�شوات اللغوية.	
• فـــك رموز اللغة والو�شول من خـــالل ذلك اإىل املعنى امل�شترت يف الن�ض يف 	

حدود وقت معني.

	تعليمية اللغة، اأنطوان، دار النه�شة، بريوت، لبنان  66/2 	(((
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• التمكـــن من الفهـــم القرائي للن�ض باأبعـــاده املختلفة الذي يعـــرف باأنه ) 	
عملية عقلية معرفية تقّوم معنى الكلمة اأو فهم الكلمة اأو فهم معنى اجلملة 
اأو فهم معنى الفقرة، ومتييـــز الكلمات واإدراك املتعلقات اللغوية والتمييز 
بني املعقول وغري املعقول ومعرفة �شمات ال�شخ�شية واإدراك عالقة ال�شبب 
بالنتيجـــة، واإدراك القيمة املتعلقة بالن�ض وو�شـــع عنوان منا�شب للقطعة 
والتمييز بني ما يت�شل باملو�شوع وما ل يت�شل به ومعرفة اجلملة املحورية 
يف الن�ض. كما اأّنه عملية عقلية ما وراء معرفة تقومي على مراقبة الطالب 

لذاته ولإ�شرتاتيجياته التي ي�شتخدمها يف اأثناء القراءة وتقييمه له()1(.

ن�شـــاط التحـــدث: وهو خمطـــط ي�شرتك فيـــه املتعّلمـــون بقيـــادة املعّلم اأو   2
اأحدهـــم، باعتبـــار املحادثـــة اأن�شطـــة تفاعلية يديرهـــا اأكرث من متعلـــم، وهي بذلك 
ترتكـــز على الوجه التوا�شلي الت�شاركـــّي الذي يوؤّدي اإىل تنمّيـــة �شخ�شية املتعلمني، 
لأن الن�شاط ال�شفوي له اأهمية بالغة يف متكني املتعلم من ا�شتخدام اللغة يف املواقف 
التي تواجهه يف احلياة اليومية، لذا يتوجب على املعلم اأن يراعي يف اإعداده مو�شوع 

املحادثة تعيني الهدف، اختيار مادة احلديث، اإدارة احلديث، تقومي احلديث.

وميك��ن تبن��ي الإ�شرتاتيجي��ة الآتي��ة يف تتب��ع خط��وات تعليمي��ة 
التحدث، وهي:

• التمهيـــد ملو�شـــوع احلديـــث عن طريـــق تهيئة حافـــزة لأذهـــان املتعلمني له 	
وت�شويقهم ل�شماع فحواه، والتحدث فيه، ومناق�شته، وقد حتدد قواعد عامة 

تتنا�شب لطبيعة املو�شوع مع مراعاة مل�شتوى الفروقات الفردية.

• اختيار املو�شوع وقد يكون من قبل املعلم اأو املتعلمني، مع احلر�ض على اأن 	
تن�شجم مع الأهداف الأولية والكلية من اإ�شرتاتيجية املحادثة.

	ال�شعـــف يف القراءة واأ�شاليب التعلـــم، النظرية البحوث والتدريبـــات والختبارات، �شعد  	(((
مراد علي عي�شى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر، الإ�شكندرية،�ض88.89
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• املناق�شة، على اأن تدار بطريقة عفوية، يرتك فيها للمتحدثني ليعربوا عن 	
اآرائهم من و�شعيات خمتلفة.

• تغليـــب الطابع الوظيفـــي على الطابع النظـــري، وذلك من اأجـــل ا�شتثارة 	
املتعلمـــني للتجاوب مع الوجوه احلياتيـــة الوظيفية، مع عملية التقومي عند 

انتهاء العر�ض ال�شفوي، اإذ يقوم 

• املتعلمون ب�شفة جماعية بعملية التقومي، مع مراعاة القواعد الآتية:	

• عـــدم ت�شحيح اأخطـــاء املتحدثني يف اأثنـــاء احلديث، بل يوؤجـــل ذلك اإىل 	
نهاية كالمه لتجنب الإرباك والأمرا�ض اللغوية.

• ترتيـــب الأخطـــاء بح�شب الأبـــواب املحددة للمقـــرر اطـــرادا، دون تو�شيع 	
جمالت الت�شويب.

الن�شاط الكتابي: تعّد الكتابة و�شيلة من و�شائل التوا�شل الإن�شاين التي   -3
يتـــّم بها معرفة اأفكار الآخرين، وتعترب املفتاح ال�شـــروري للتوا�شل اللغوي والتفاعل 
الجتماعـــي، اإذ هـــو) عملية ذهنيـــة قائمة على نقـــل الأفـــكار والآراء والنطباعات 
والأحا�شي�ـــض مـــن احلّيـــز املجرد اإىل ميـــدان التعبري املـــادي املتج�شـــد يف املفردات 
والتعابري واجلمل املرتابطة مع بع�شها البع�ض واملدونة كتابيا ح�شب نظام لغة معينة 

يف ما ي�شمى ن�شا)1(.

وحتى يكون الن�شاط الكتابي ناجحا لبد من اإخ�شاعه لل�شروط الآتية:
• اللتزام مببداأ التي�شري والتدرج يف تعّلم الكتابة.	
• ترغيـــب املتعلمـــني يف الكتابـــة وذلـــك عن طريـــق حتفيزهـــم يف الن�شاط 	

التاأليفي ال�شفي، لكت�شاب اأ�شاليب تعبريية وظيفية جديدة.

	تعليمية اللغة العربية، اأنطوان ياح،165/2. 	(((
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• تغليـــب الطابع احلياتي على ن�شاط التعبـــري املكتوب من خالل العمل على 	
تقنيات التعبري.

• ربط ن�شاط الكتابة بن�شاط القراءة .	
• انتقاء املو�شوعات الغنية امل�شوقة واملنا�شبة ملراحل منّو املتعلمني النفعالية 	

والعاطفية.               

جتربة جامعة قطر : 
تقـــدم جامعـــة قطر من خالل ق�شـــم تعليم اللغـــة العربية لغـــري الناطقني بها، 
جتربـــة جديرة باملتابعة والتقييم، وذلك لتحديد عنا�شر اجلدة والتنوع بها، وقيا�ض 
مـــدى تطابقها مـــع املقاربات املتبنـــاة يف تعليمية اللغات يف املوؤ�ش�شـــات العلمية التي 
تتبنـــى م�شاريع تدري�ض وتعليم اللغات لغري الناطقني بها، ومبادرة جتربة ق�شم اللغة  
العربيـــة لغري الناطقني بها تعتمد يف طرقهـــا واأ�شاليبها مبداأ التعليم املكثف، وذلك 

باإخ�شاع املتعلم اإىل دورة مكثفة ملدة �شنة ت�شمل جمموع الطالب الأجانب.

ويقدم الدورة اأع�شاء هيئـــة التدري�ض من تخ�ش�شات متنوعة واإتباعها بعملية 
تقييـــم، كما يعتمد  التعليم التعاوين يف تعليم العربيـــة لغري الناطقني بها، من حيث 
الإجنـــازات اإىل تن�شيط دخول تكنولوجيات املعلومات والت�شال يف املجال التعليمي، 
بعـــد اإخ�شاع املتعلمني لدورة تعليم اللغة العربية املكثفـــة ملدة عام للطالب الأجانب 
الذي ي�شم ف�شلني درا�شيني. ويهدف الربنامج اإىل تعليم اللغة العربية واإىل تعريف 
الطالـــب التاريخ والأدب العربي والإ�شالمي، والثقافة القطرية، كمواد م�شاعدة على 
الندمـــاج يف التعليم التعـــاوين بعد النتهـــاء والإملام بجوانـــب �شو�شيوثقافية، والتي 

تن�شهر يف جمموعها يف حتقيق مهارات اللغة اجلديدة املكت�شبة. 

ويهـــدف برنامـــج اللغة العربيـــة لغري الناطقـــني بها بجامعة قطـــر اإىل حتقيق 
جمموعة اأهداف تتمثل فيما ياأتي:
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 عر�ـــض اللغة العربية لغري الناطقني بهـــا على الذين متَّ قبولهم يف جامعة 1. 
قطر ملدة عام درا�شي واحد بالإ�شافة  للدورات تعليم اللغة العربية.

اإتقان اللغة العربية قبـــل اللتحاق بالكلية اأو الربنامج الذي يختارونه من . 2
قبل املتعلمني من غري العرب واملنظمني جلامعة قطر. 

اإعداد وتطوير برامج ومناهج لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها. . 3

عر�ـــض خم�ش�شات املقررات التي ينبغـــي اأن تدر�ض يف جمموعات، حتى . 4
تلبي احتياجات التعلم الفردية مل�شاركني وامل�شالح الفكرية واملهنية.

 تعزيـــز التفاعل مع غريها من اجلامعـــات واملعاهد واملراكز البحثية التي 5. 
تركـــز علـــى تعليم اللغة العربيـــة لغري الناطقني بهـــا، يف جمالت البحوث 

والدرا�شات ومنهجيات التدري�ض.

تقييـــم نتائـــج الأداء والتعلم يف �شوء القواعـــد واملعايري الدوليـــة املتعلقة . 6
بتعليم اللغات الأجنبية لغري الناطقني بها. 

ال�شتفادة من خـــربات فريق اأجنبي، خا�شة يف ما يت�شل بتاريخ املنهجية . 7
التـــي من �شاأنها م�شاعدتهم على تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها اأو 

ا�شتخدام اللغة العربية يف بلدانهم.

يقـــدم برنامـــج اللغـــة العربية لغـــري الناطقني بها �شتـــة م�شتويات مـــن درا�شة 
العربيـــة: مبتـــدئ 1 و 2، متو�شـــط   1 و 2، ومتقدم 1 و2، ويتـــّم الرتكيز على وظائف 
اللغة ومهارات الت�شال، مبا يف ذلك ال�شتماع والفهم والتحدث والقراءة والكتابة و 

التقدير من اأمناط اللغة، يف جو تفاعلي تعاوين. 

ويقـــدم طـــالب املرحلة املتو�شطـــة واملتقدمـــة دورات تطبيقيـــة متخ�ش�شة يف 
جمالت الإعالم املكتوب، والأدب العربي احلديث، والأدب العربي الكال�شيكي.
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كمـــا يجري برنامج اللغة العربية لغـــري الناطقني بها دورات يف ف�شول درا�شية 
جمهـــزة باأجهـــزة كمبيوتـــر الو�شائط املتعـــددة، واأجهـــزة العر�ـــض LED، واأنظمة 
ال�شـــوت. ويتـــم ت�شجيع الطالب على امل�شاركة يف اأن�شطـــة اجلامعة مل�شاعدتهم على 
حت�شـــني مهاراتهـــم اللغوية. ي�شجـــع الربنامج الطـــالب اأي�شا لزيـــارة اأماكن مثرية 
لالهتمـــام يف قطر وتعريـــف اأنف�شهم مع اأمناط احلياة والتقاليـــد العربية. من اأجل 
تعريـــف الطالب علـــى البالد و اإدماجهـــم معرفيا لإحداث التفاعـــل املحفز للعملية 

التعليمية التفاعلية.

ويتـــم ت�شجيـــع جميع الطالب علـــى ا�شتخدام ال�شبـــكات الع�شبيـــة ال�شناعية 
يف مكتبـــة جامعة قطـــر، التي ت�شم موؤلفـــات باللغة العربية وال�شعـــر والنقد الأدبي، 

والدوريات، واملكتبة تكنولوجيا التعليم، ومرافق اجلامعة التكنولوجية. 

الربنامج العربي لغري الناطقني بها بجامعة قطر، يجذب جمموعة متنوعة من 
املر�شحني كفئات م�شتهدفة، على �شبيل املثال: 

املعلمني غـــري العرب يعملون يف جمال الدرا�شـــات العربية والإ�شالمية يف . 1
بلدانهم الذين يرغبون يف موا�شلة تعزيز لغتهم والدرا�شات الإ�شالمية. 

الطـــالب غري العـــرب الذين ح�شلـــوا على املنـــح الدرا�شيـــة ويرغبون يف . 2
الن�شمام اإىل جامعة قطر.

 طـــالب اجلامعات غـــري العرب املهتمني باحل�شول علـــى الطالقة اللغوية 3. 
يف برنامـــج مكثف لتو�شيع درا�شتهم للثقافة وال�شيا�شة والدينية، يف العامل 

العربي.
اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي الذين يرغبون يف حت�شني مهاراتهم التوا�شلية . 4

العربية لها.
اأع�شاء اجلالية يف قطر الراغبني يف تعلم اللغة العربية لأغرا�ض اجتماعية . 5

وتوا�شلية. 
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فالربنامـــج من خالل ما يت�شمنه من مقرراته وطبيعة الطالب املنت�شبني اإليه، 
وكذلـــك تنوع املوؤطريـــن، ميكنه خلق جو مـــن التفاعل التوا�شلي الـــذي يكر�ض مبداأ 
تعليميـــا اأ�شا�شيا يف اإجناح العملية التعليميـــة التعلمية. من خالل حمتواه وما يوجده 

من حميط تعليمي تفاعلي للمتعلم.

فوجـــود احلافز من خـــالل املقبلني الذين تتملكهم غايـــات خمتلفة توجد نوعا 
مـــن التنـــوع، بالإ�شافة اإىل الظروف املحفزة التي توفرهـــا جامعة قطر، حتى جتعل 
مـــن املقبلني على الربنامـــج يف ظروف مالئمـــة، وبعث روح املبـــادرة واملناق�شة، مع 
اأخـــذه للفوارق الفردية بني املتعلمني اعتمادا على املعطيات ال�شيكولوجية والظروف 

ال�شو�شيوثقافية.

كمـــا ي�شعـــى الربنامـــج اإىل خلـــق جو مـــن الو�شعيـــات التوا�شليـــة، حتى ميكن  
املتعلمني من حتقيق املعنى التداويل للغة املتعلمة �شفهيا وكتابيا، وهذا ما ميثل اأحد 

الإ�شرتاتيجيات التعليمية والتقنيات امل�شتخدمة فيها.

كمـــا ي�شعى الربنامج اإىل المتداد للواقع الفعلي لتعلم اللغة واإىل خارج ف�شول 
الدرا�شة، ليقوم بعملية دمج للمتعلم يف املجتمع وحتقيق التفاعل الثقايف، كما يوظف 
املواقـــف التوا�شلية احلقيقية يف عملية تعلم اللغة، والقبول بالدخول يف ثقافة الآخر 

والتفاعل معها، على اعتبار اأن اللغة مفتاح الندماج الثقايف واملعريف.

كمـــا يوظف املقرر الو�شائـــل والو�شائط اللكرتونية لتمكـــني املتعلم من حتقيق 
مبداأ التعليم التعاوين، وت�شهيل ك�شب مهارات لغوية كتابة وم�شافهة.

وتخ�شـــع جتربة جامعة قطر ملبداأ التقييم من خالل التدرج يف امل�شتويات، وهو 
تقييـــم لي�ض عقابيا، واإمنا هو تقييم تنبيهي وتوجيهـــي وتربوي، يحفز املتعلمني على 
ت�شويـــب م�شارهم التعليمي، مع الإ�شـــارة اإىل اأن التقييم املجدي هو ما يكون متعدد 
الجتاهـــات. يف اجلانب البيداغوجي وفل�شفة التعلم، اأو يف �شق الو�شائل التي ت�شمح 
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بالتفاعل بني املتعلمني فيما بينهم، وكذا ما يتوجب للمعلمني والعنا�شر امل�شاعدة يف 
عمليـــة التعلم، فاإن توفر هـــذه املعطيات ميكن اأن يحقق متابعة ناجحة لعملية التعلم 
وتقوميهـــا وفـــق اأ�ش�ض ثابتة، مـــع �شرورة توفـــري برنامج التعليـــم التفاعلي يف تعليم 
العربية لغري الناطقني بها لف�شاء تفاعلي بني املقاربات املعتمدة يف تعليمية اللغات، 
و جتاوز ثنائية اللغـــة املنطوقة واملكتوبة، وكذا الن�ض الأ�شلي والن�ض املرتجم، ما 
ـــن بذلك للتعليـــم املبا�شر ال�شتعمال الفعلـــي للغة، كما يجـــب اأن ي�شعي برنامج  ميكِّ
التعليـــم التفاعلـــي اإىل تطوير الكفاءة التوا�شلية التـــي اأ�شحت بديال ل غنى عنه يف 
تعليمية اللغات، والتخل�ض  من املقاربات التقليدية التلقينية، والتي واكبت العمليات 
التعلمية لزمن طويل، بالإ�شافة اإىل �شرورة توظيف الو�شائل والو�شائط الإلكرتونية 
امل�شاعـــدة وامل�شهلـــة لعملية التعلـــم، وك�شب تنوع يف املهارات  التـــي متكن املتعلم من 
جتاوز املواقف التوا�شلية، مع اعتماد التقييم الإيجابي وذلك من خالل و�شع املتعلم 
يف و�شعيات م�شكلة يف اأثناء اندماجه الثقايف دون اإخ�شاعه للت�شحيح امل�شتمر، لأن 

هذا الأخري عادة ما يكون من خارج العملية التعليمية واأدوات حت�شيلها.
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جتربة تعليم اللغة العربية يف اآ�شيا )للناطقي بغريها)
مثال دول جنوب �شرق اآ�شيا

الأ�شتاذ الدكتور اإدري�ش ولد عتّيه)*( )1)

اأ�شتاذ التعليم العايل بجامعة نوك�شواط مبوريتانيا )�شابقا( . 	)*(
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اأهمية اللغة عموما : 
تكت�شـــي اللغة اأهمية بالغـــة بالن�شبة اإىل الفرد واملجتمع، فبهـــا يتوا�شل الكائن 
الب�شـــري بني حميطه اأخذا وعطاء، وبها تن�شـــط خمتلف مناحي احلياة الجتماعية 
بو�شفهـــا و�شيط ات�شـــال وتفاهم وتبادل؛ كما اأن وعاء الثقافـــة واحل�شارة والتاريخ 
الـــذي حتفظ به وتنتقـــل عموديا عرب الزمـــان واأفقيا عرب املكان مـــن جيل اإىل جيل 
ومـــن اأمة اإىل اأخرى، ومن قطر اإىل اآخر، ولذا يت�شكل الن�شيج احل�شاري من الوعاء 
اللغوي، لي�شت اللغة جمموعة الفاظ تنتظمها تراكيب معينة، واإمنا هي اأمناط عي�ض 
و�شيـــغ عـــادات وروؤيـــة معينة يف احليـــاة؛)1( لذا كان تعلـــم اأية لغة لميكـــن اأن يكون 
منف�شـــال عن اأهليها،))ل �شـــك اأن تعلم اللغة الأجنبية اأية لغة اأجنبية، يف موطنها، 
وبني اأهلها، يك�شب الدار�ض من املهارات اللغوية املتكاملة ما ل ي�شتطيع اكت�شابه من 

يدر�شها خارج وطنها()2(.

ولقـــد اأبانت الطرائـــق الرتبوية احلديثة اأن تعليم اللغـــة اأو ا�شتعمالها منف�شلًة 
عـــن اجلانب الت�شايل الت�شاركـــي يجعل ا�شتعمال اللغة جزيـــرة لغوية معزولة، فما 

الن�شاط التوا�شلي اإذا؟

»اإن الن�شـــاط الفعلـــي القائم على مار�شـــة اللغة وا�شتخدامهـــا يعد الأ�شل يف 
املقـــرر الت�شـــايل، اأما اجلانـــب اللغوي فهو �شـــيء معاون ومطلـــوب يف التعبري عن 
املوقـــف حتى يف احلالت التي يركز املدر�ض انتباهـــه فيها على العنا�شر اللغوية من 

)))	 يف م�شاق ربط اللغة مب�شتعمليها يعرف ابن جني اللغة قائال: اإنها اأ�شوات يعرب بها كل قوم 
عـــن اأغرا�شهـــم. )اخل�شائ�ض – ابن جني – املجلـــد الأول – ن�شخة اإلكرتونية – املكتبة 

ال�شاملة(
)))	 وقائـــع نـــدوات تعليم اللغة العربية لغـــري الناطقني بها – اجلزء الثـــاين – املدينة املنورة 

1401هـ ال�شفحة 225
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تركيب نحوي ومقررات واأ�شاليَب وتنغيٍم من اأجل احلدث اأو املوقف الت�شايل، لهذا 
ي�شبـــح اإعداد مواقف ات�شاليـــة يف حجرة الدرا�شة اأمرا يف غايـــة الأهمية لتدري�ض 

وتعليم اللغة الأجنبية« )1(.

واإ�شافًة اإىل املنحى الت�شايل ال�شالفـــِة الإ�شارةمُ اإليه؛ لتقل الدوافع واحلوافز 
اأهميـــًة، اإذ بها يربط تعلم اللغة وا�شتعمالهـــا، ويتاأتى ذلك با�شتمزاج املنحى اللغوي 
ال�شـــرف بالهدف املنفعي املن�شـــود من تعلم اللغة انطالقا مـــن حاجات اأو اأغرا�ض 
معينـــة، ويو�شـــح Holec الأمر اإذ يقـــول: "اإن الأمر الأ�شا�شـــي يف حتديد احلاجات 
والدوافـــع والأغرا�ض هو اأنها �شبيلنا لو�شع نظام تدري�ض اللغة وحت�شني مواده بحيث 
يكون اأكرث فاعلية؛ ولهذا ال�شبب فاإن معرفة حاجات واأغرا�ض ودوافع اأكرب عدد من 
املتعلمني اأمر �شروري كلما اأمكن ذلك خا�شة اأن هذا النظام �شيقام على اأ�شا�ض من 

هذه احلاجات" )2(.

وَبَدِهيٌّ اأن املهارات اللغوية الأربع الكربى )مهارات القراءة والتحدث وال�شتماع 
والكتابة( هي ن�شيج كلي به يقا�ض مدى التمكن من متلك نا�شية اللغة، بيد اأن مهارة 
التحـــدث اأو التعبـــري  هي �َشنـــاممُ التمكن اللغـــوي: »ميثل التعبري من بـــني فروع اللغة 
م�شبا تتدفق اإليه الروافد، فهو املح�شلة النهائية لتعليم اللغة بكل فروعها وفنونها، 
فالهـــدف الغائيُّ هو اإقدارمُ املتعلم على التعبري عمـــا يف نف�شه يف و�شوح وي�شر، �شواء 

كان ذلك �شفهيا اأو حتريريا«.)3(

)))	 برامج تعليم اللغة العربية للم�شلمني الناطقني بلغات اأخرى يف �شوء دوافعهم - جامعة اأم 
القرى – معهد اللغة العربية –– مكة املكرمة 1406 هـ ال�شفحة 111

)))	 برامج تعليم اللغة العربية للم�شلمني الناطقني بلغات اأخرى يف �شوء دوافعهم - جامعة اأم 
القرى معهد اللغة العربية –– مكة املكرمة 1406 هـ ال�شفحة 25

)))	 الدكتـــور حممد �شالح الدين عايل جماور- درا�شـــة جتريبية لتحديد املهارات اللغوية يف 
فروع اللغة العربية - دار القلم الكويت 1974 – الطبعة الأوىل ال�شفحة 68
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مكانة واأهمية العربية :
ِر�َض يف بداية هـــذا البحث على اإيراد جملة مـــن الآراء املتعلقة بالإطار  لقـــد حمُ
�َض احليز  اللغـــوي الكامل �شعيـــا اإىل ربط مو�شوعـــه بت�شور لغـــوي اأ�شمـــَل، ليَخ�شِّ
املنا�شـــب لو�شف اأهمية اللغة العربية عامـــة واأهميتها اخلا�شة للناطقني بغريها؛ اإذ 
لي�شـــت العربيـــة ِبدعا من اللغات الأخرى، واإمنا ينطبـــق عليها ماينطبق على اللغات 
الأخرى امل�شابهة لها �ِشِجلَّ تاريخ وتطوَر ح�شارة  وعراقَة من�شاأٍ، ومن ثم كانت اأهمية 
اللغـــات على قدر مكان وقوة وعظمـــة الأمم وال�شعوب التي تتحدث بها وت�شتخدمها، 

وعلى قدر امل�شمون الفكري والعلمي والديني الذي حتمله.)1(

ولقـــد كان الهتمـــام باللغة العربية وتن�شئـــةمُ الأبناء علـــى الف�شاحة والطالقة 
ا �شعت اإليه ِعلِّية القوم: »يقول ال�شافعي  والأداء ال�شحيح َدْيَدَن �شلِف هذه الأمة وَماأمًّ
عـــن نف�شـــه: ثم اإين خرجت عن مكـــة فلزمت هذيال يف الباديـــة اأتعلم كالمها واآخذ 
طبعهـــا وكانـــت اأف�شح العـــرب، قال فبقيت فيهـــم �شبع ع�شرة �شنـــة اأرحل برحيلهم 

واأنزل بنزولهم« )2(.

لقـــد كان نـــزول القراآن الكـــرمي اإيذانا بدخول العربية عهـــدا ح�شاريا جديدا، 
ودعت فيه ف�شاءها املحدود وانداحت يف اآفاق كونية؛ مِلَا كان لهذه النُّقلة احل�شارية 
الهائلة من عظيم الأثر على حياة اللغة العربية؛ اإذ مل تعد لغَة اأهل اجلزيرة العربية، 
واإمنـــا اأ�شبحـــت وعـــاء �شامال ا�شتوعـــب اأعراقا وثقافـــات، واأما خمتلفـــَة التفكري 
ها  �َشيِف�َشاِء البائـــِن اختالفمُ والت�شـــور لتغدَو الف�شحى اخليـــَط الناظَم بني هـــذه الفمُ

ها. ها العجيب تالوؤممُ الرائع تباينمُ

)))	 انظـــر مثـــاًل: د. اإدري�ض ولد عتيه - الرثاء الدليل للغـــة العربية واقرتان ذلك باحلمولت 
الثقافيـــة لهـــا يف »مو�شوعـــة امل�شتك�شف« خم�شة جملـــدات وخم�شة معاجـــم– تاأليف _ 
ال�شفحـــات 400، 420، 700 – ن�شـــر املنظمـــة الإ�شالميـــة للرتبيـــة والثقافـــة والعلـــوم 

)اإ�شي�شكو( الرباط 2011
)))	 د. ح�شـــن ي�شو- حاجة العلوم الإ�شالمية اإىل اللغـــة العربية درا�شة تاأ�شيلية تطبيقية –– 

اإ�شدارات وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية – دولة قطر -2013 ال�شفحه 480
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ولذلـــك تعد اللغة العربيـــة اإحدى اأهم اللغـــات العاملية وتكت�شـــي اأهمية خا�شة 
لكونها لغَة القراآن الكرمي ولغَة الإ�شالم، ومن ثم لغَة الثقافة واحل�شارة الإ�شالميتني؛ 
وهكـــذا وحـــدت هذه اللغةمُ اأمَة الإ�شـــالم من عرب وفر�ض وتـــرك وروم ومغول وهنود 

وبنغاليني و�شينني وماليويني وغريهم.

ولأن الفتـــح الإ�شالمـــي قـــد بداأ مبكـــرا فكانـــت اللغة العربيـــة تنت�شـــر انت�شار 
ِغذُّ اخلطى �شرعـــَة �شوء، وهي تكت�شـــح َعَراِئَن لغـــات عريقة بوهجها  هـــذا الفتـــح وتمُ
احل�شـــاري املتاألـــق، وكان ل�شعوب جنوب �شرقي اآ�شيا ق�شـــبمُ ال�شبق يف الإقبال على 

العربية والَع�ضِّ عليها بالنواجذ ومنهم الإندنو�شيون:

»تطلـــع الإندوني�شيون اإىل تعلم العربية منذ اأمد بعيد، ورغب العرب املهاجرون 
اإىل اأرخبيـــل املاليو )اليمنيـــون وال�َشـــَوامُّ وال�شودانيون وغريهـــم( يف تعليمها لهم، 
وتعددت الدوافع لطلب العربية، بع�شهم يلتم�شها يقيم بها عباداتِه من �شالة و�شوم 
وذكـــر ودعاء وحج وعمرة، ويتعرف �شرَع اهلل يف كتـــاب اهلل تعاىل ود�شتوَر امل�شلمني 

من خالل ال�شنة املطهرة« .)1(

اإن ك�شـــب رهان ن�شـــر الف�شحى وتعليَمها للناطقني بغريهـــا ي�شتوجب الت�شمري 
عـــن ال�شواعد، واتبـــاَع اأحدث الطرق واأجنـــَع الأ�شاليب لتحقيق ذلـــك الهدف، ولن 
يتاأتى ذلك اإل اإذا اأدركنا عوامل قوة دوافع ال�شاعني اإىل تعلم اللغة العربية، دون اأن 
مينعنـــا ذلك من الت�شخي�ض الدقيق للموؤتلف واملختلـــف اللغوي الذي يجمع اأو يفرق 

بني لغتنا ولغات اإخوتنا يف املعتقد والتاريخ احل�شاري امل�شرتك.

اإن ا�شت�شعـــار ذلـــك يجعل املخططني الرتبويني يفقهون تلـــك الفروق ويمُجمعون 
ناخ تعلمي مالئم يت�شلح بكل الأدوات العلمية والرتبوية لذلك. َكلَّ اأمرهم لنتزاع ممُ

)))	 اأ.�شيـــف الدين ح�شن عو�ض - و�شائل الإعالم ون�شر اللغة العربية يف جنوب �شرق اآ�شيا – 
من موقع �شحيفة اللغة العربية �شاحبة اجلاللة :

http//:www.arabiclanguageic.org/
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ويف حتديد ذلك يت�شح القول: »اإن طبيعة مادة اللغة الأجنبية تختلف عن معظم 
املـــواد املدر�شية الأخـــرى؛ لأن القدرة على ا�شتيعاب لغة اأجنبيـــة والتعبرَي بها تتاألف 
مـــن مهارات معقدة توجب ا�شتخدام و�شائَل تعليميـــٍة معينة �شمعية وب�شرية لتمكني 
الطـــالب من اكت�شـــاب تلك املهارات؛ ولهذا مل يعد تدري�ـــض اللغة الأجنبية مقت�شرا 

على الكتاب وال�شبورة بل اأخذ ي�شتفيد من جميع الو�شائل ال�شمعية والب�شرية« .)1(

وبف�شـــل احلفظ وال�شتمرار التاريخي لهذه اللغة - طيلة اأكرث من خم�شة ع�شر 
قرنا- ، واملتعلق بوجه كبري بكونها وعاَء القراآن الكرمي واحلا�شنَة اللغوية لالإ�شالم: 
»حتـــى كانت العربية �شعار الإ�شالم واأهله، الذى اأقـــره ابن تيمية فى اأكرث من اأربعة 
ا مـــدى التالزم بـــني القراآن الكـــرمي من جانب،  واأربعـــني موطنـــا، وات�شـــح لنا اأي�شً
والدرا�شـــات الإ�شالمية من جانب اآخر، فكانـــت النتيجة تثبت اأن العلوم الإ�شالمية، 

ما هي اإلخادمة للقراآن الكرمي« .)2(

ولعـــل طرائق تدري�ـــض الف�شحى للناطقني بغريهـــا )ومنهم اآ�َشِويُّـــو جنوب �شرق 
القـــارة(، يعانـــون من تعرث اخلطـــوات املنهجيـــة ال�شحيحة لتعلـــم الف�شحى _اأوَل 
مرحلـــة_ واإتقانهـــا _ثايَن مرحلـــة_ ما ا�شتتبـــع تخبَط الطالـــب وخلَطه بني 
لغتـــه الأ�شليـــة وتاأثرَي اللغات الأخرى، وخلطًة من الف�شحى مـــا ي�شوره الراأي الآتي: 
»الدار�ض عندما يبداأ بتعلم لغة اأجنبية؛ فاإنه بالطبع ل يتقنها يف املرحلة الأوىل؛ وعليه 
فاإننا اإذا حلظنا لغة الدار�ض يف هذه املرحلة نلحظ عجبًا؛ لأنه يتكلم لغة غربية ل هي 

اللغة الهدف التي تعلمها ول هي اللغة الأ�شلية له، ويمُطَلقمُ عليها اللغةمُ النتقالية« .)3(

)))	 د. علـــي حممد القا�شمي– اجتاهات حديثة يف تعليـــم العربية للناطقني باللغات الأخرى 
–النا�شر عمادة �شوؤون املكتبات – جامعة الريا�ض 1979 ال�شفحة 91

)))	 د.عبـــد الكرمي عو�ض هيـــازع– اأهمية تدري�ض العلوم الإ�شالميـــة باللغة العربية -  جملة 
الق�شم العربي – جامعة بنجاب لهور باك�شتان العدد الثامن ع�شر - 2011 ال�شفحة 9

)))	 تعليـــم اللغـــة العربية لغري الناطقني بهـــا - عمادة البحث العلمـــي باجلامعة الإ�شالمية– 
املدينة املنورة، املرجع كامال من هنا :

https//:www.google.com/url?



122

اإن مرونـــة وحيوية وثراء اللغة العربية مكنتها عرب م�شريتها الطويلة لي�ض فقط 
من ال�شتمرار والبقاء، بل من مواكبة التطور احل�شاري والثقايف مبا يف ذلك التطور 
العلمـــي احلديـــث، ويت�شح ذلك ويتمثـــل يف اأن »خال�شة الأمر اأن مثـــل اللغة العربية 
ِكَب فيه ماء، فكان يمُرى من خالله  بالن�شبـــة اإىل  القراآن الكـــرمي كمثل وعاء زجاج �شمُ

و�شوًحا وبهجة وجماًل بحيث لو و�شع يف اإناء غرِي زجاجي لّت�شم بالغمو�ض«.)1(

ولعل هذه املرونة واحليوية هي مايجعل الف�شحى تمُقِبل على ع�شر جديد، دون 
اأن يعنـــي ذلـــك اأن الطريق باتت �شالكـــة اأو اأنها مفرو�شة بنمارق الـــورود، ومع ذلك 
فهنـــاك معطيـــات مو�شوعية تدعو اإىل التفـــاوؤل: »اإّن لغة ال�شاد ت�شهـــد حاليًا اإقباًل 
عظيمًا على تعّلمها، �شـــواء من امل�شلمني الناطقني بها وبغريها بح�شبانها لغَة الذكر 
احلكيـــم ووعاَء الثقافـــة الإ�شالمية، اأو من الدار�شني والباحثـــني الذين اأدركوا قيمة 
اللغـــَة العربيـــة بو�شفها اللغـــَة التي احت�شنت ح�شـــارًة عظيمًة بالغة الـــرثاء موفورَة 

العطاء« .)2(

تعليم العربية للناطقي بغريها :
يعـــد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اأحد اأهم روافد تعليم اللغة العربية، 
خا�شـــة يف الع�شـــور احلديثـــة، وت�شـــري الدرا�شات احلديثـــة اإىل اأن عـــدد الناطقني 

بالعربية يف العامل حاليا يقدر بـ: اأربعمائة وثمانني مليون ن�شمة.)3(

وقـــد اأجنـــزت دول وهيئات متخ�ش�شـــة متعددة من بينها املنظمـــة الإ�شالمية 

)))	 د.عبد الكرمي عو�ض هيازع– اأهمية تدري�ض العلوم الإ�شالمية باللغة العربية جملة الق�شم 
العربي – جامعة بنجاب لهور باك�شتان العدد الثامن ع�شر 2011 ال�شفحة 7

)))	 د.عبدالعزيز بن عثمان التويجري - م�شتقبل اللغة العربية - من�شورات املنظمة الإ�شالمية 
للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�شي�شكو( - 1425 هـ/2004 ال�شفحة45،46

مو�شوعة ويكيبيديا :  	(((
http//:ar.wikipedia.org/wiki/
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طط لتطويـــر تعليم اللغة  للرتبيـــة والثقافة والعلـــوم )الإ�شي�شكو( عـــدة درا�شات وخمُ
العربيـــة للناطقني بغريها؛ وقـــد نفذت بالفعل عدة م�شاريـــَع يف هذا املجال يف عدة 
بلدان اإفريقية واآ�شوية، ولكن ذلك ي�شتدعي اأن ن�شتثمر كل املعطيات والأدوات العلمية 
امل�شاعـــدة و�شـــول اإىل الهدف الأمثل لتعليـــم هذه اللغة للناطقـــني بغريها ا�شتثمارا 
لعنا�شـــر متعددة منهـــا: »التطلع اإىل مقاربـــة ما اأجنزه الآخـــرون يف تعليم لغاتهم، 
وا�شتثمار منجـــزات نظريات التخطيـــط اللغوي، ومعطيات الل�شانيـــات الجتماعية 
التطبيقيـــة، والعالقة بـــني الل�شانيات واحلا�شـــوب، وما انتهى اإليه هـــذا التعالق من 

بروز الل�شانيات احلا�شوبية ومعاجلة اللغات الطبيعية« .)1(

اإن البحث يهدف اإىل اإعطاء �شورة عن واقع واآفاق تعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها يف جنوب �شرقي اآ�شيا، مع الرتكيز على منوذجي اإندنو�شيا وماليزيا.

فمـــا هو جنوب �شرقي اآ�شيـــا؟ وما هي املنطقة الإ�شالمية فيـــه؟ وما هو الإطار 
اِكنيُّ لهذه املنطقة؟ اجلغرايف وال�شَّ

يطلـــق ا�شـــم »جنوب �شـــرق اآ�شيا« على املنطقـــة املح�شورة بـــني جنوب ال�شني 
لُّها اأكرَث مـــن مليون ون�شف  وجنوبهـــا الغربـــي و�شرق الهنـــد، حيث تبلـــغ م�شاحتها كمُ
مليـــون ميـــل مربع، ويقطنها زهـــاءمُ ثلِث مليار ن�شمـــة، وهي ت�شم عـــدة دول م�شتقلة 
مـــن اأهمها: جمهوريـــة اإندوني�شيا، واحتاد ماليزيـــا، و�شلطنة برونـــاي دار ال�شالم، 

وجمهورية الفلبني، ف�شال عن  تايالند و�شنغافورة وبورما وكمبوديا وفيتنام.)2(

)))	 اأ.د.حممـــد عبداللطيـــف رجب عبدالعاطـــي - التوظيف التقني للقـــراآن الكرمي يف تعليم 
العربية للناطقني بغريها –د.حممد عبد الفتاح اخلطيب، ال�شفحة 32 –  ندوة: القراآن 

الكرمي والتقنيات املعا�شرة، املرجع من هنا :
https//:uqu.edu.sa/files2
انظر: خارطة املنطقة متعرفا خمتلف دولها واأعراقها واأديانها، مو�شوعة ويكيبيديا مثاًل: 	(((
http//:ar.wikipedia.org/wiki/
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وقبـــل اخلو�ـــض يف مو�شوع تعلـــم وتعليم اللغـــة العربية يف جنـــوب �شرقي اآ�شيا 
مـــن خالل النموذجـــني: )اإندنو�شيا وماليزيا(، يجدر بنا اأن ن�شـــري اأن اللغة العربية 
�ِشعِّ العامَل القدمَي- فـــاإن طوارئ ح�شارية  - واإن اكت�شحـــت ِباَلأَْلآِئها احل�شـــاري الـممُ
بنائيـــة ووظيفيـــة جتعل رحلة عودة اللغة العربية اإىل �شابـــق ريادتها احل�شارية اأمرا 
ليخلو من كثري من ال�شعاب والِعَقاب، واأ�شبح مفهوم التعرب لغًة وح�شارة خمتلفا 
عـــن التعـــرب يف املا�شي، و�شار �شـــرورًة اأن يقرتن باإرادة �شيا�شيـــة معينة، اإذ كانت 
العربيـــة يف املا�شـــي مطلوبة حمبوبة ولئن كانت ماتـــزال حمبوبة، اإل اأنها تعاين من 
اقرتانهـــا بالواقع احل�شاري العربي الإ�شالمي، وتخلفـــه وهيمنة الغرب احل�شارية، 
ولكن ذلك لمينع ال�شعوب امل�شلمة ونخبها من ال�شعي اإىل ك�شب الرهان وجعل عودة 
اللغة العربية هدف الأهـــداف وغاية الغايات، ما يعطي املفهوم التعريفي للتعريب 
اللغـــوي البعد الآتي: »هذا التعريف ملفهـــوم التعريب لينا�شب جمتمعات غري ناطقة 
بالعربيـــة، فلم تـــزل كلمة التعريب لها معان خمتلفة ح�شـــب املجتمع الذي تظهر به؛ 
لذلـــك ظهر مفهـــوم التعريب ب�شكل اآخـــر يف البالد الغربية والآ�شويـــة، ون�شتطيع اأن 
نطلـــق عليه التعريـــب ال�شيا�شي، اأو التعريب الإ�شرتاتيجـــي؛ مبعنى اأَنّ هناك �شيا�شًة 
تتبعهـــا الدولـــة لت�شجيع اأن تكون اللمُّغـــةمُ العربية لغَة العلم والعمـــل والفكر، فالتعريب 
بناء على التعريف ال�شابق هو: اإدخال اللمُّغة العربية يف التعِلّيم م�شاندًة للمُّغة الأم« .)1(

جتربة تعليم العربية يف املنطقة: الواقع والآفاق : 
ل�شـــك اأن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها خا�شـــة يف جنوب �شرقي اآ�شيا 
يجـــب اأن يواجـــه حتديات وعقبات متعـــددًة لعل مـــن اأبرزها: كيفيـــَة تاأليف الكتاب 
�شَتنبتـــات اللغوية  املدر�شـــي املنا�شـــب للناطق بغـــري العربية مراعـــاًة لختـــالف الـممُ

)))	 د.عبـــد الرحمـــن بـــن �شيـــك، ورمي عادل الـــرتك: تعريب التعليـــم اجلامعـــي يف ماليزيا: 
اجلامعـــة الإ�شالميـــة العاملية مباليزيا منوذجا - اجلامعة الإ�شالميـــة العاملية – ماليزيا، 

البحث كاماًل من هنا :
http//:conferences.ju.edu.jo/
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والثقافيـــة وال�شاللية بني الناطقـــني بالعربية، والناطقني بغريها، ومـــع ذلك فـــــ: » 
اإن حركـــة تاأليف كتـــب تعليم العربية للناطقني بغريها، تنت�شـــر خارج العامل العربي 
والإ�شالمـــي، اإذ ت�شـــري الإح�شائيـــات اإىل اأن حركة تاأليف العربيـــة لالأجانب ترتكز 
خـــارج اأر�ض العرب، وعلمائها الذين ينتمون اإليها لغة وثقافة وح�شارة، فمجموع ما 
ينتج من كتب وفق هذه الإح�شائية يف اأمريكا واأملانيا واجنلرتا وفرن�شا زهاءمُ 52% يف 
حركة التاأليف، وجمموع ما تنتجه الدول الإ�شالمية غري العربية زهاءمُ 11%، وتنتهي 
الإح�شائيـــةمُ اإىل اأن حركـــة ن�شـــر كتب تعليـــم العربية الناطقني بغريهـــا يف املنطقة 

العربية ما زالت دون امل�شتوى ) زهاء 34 %(  »)1(.

ية العربية والإ�شالمية؛ لذا  وِّ اإن اللغـــة العربية هي اأبرز عن�شر مـــن عنا�شر الهمُ
ي�شت�شعر اأكرثمُ من واحد  اخلطَر الداهم الذي يرتب�شها، ول�شك اأن لغة عربية ك�شرية 
يف اأوطانها وعلى األ�شن الناطقني الأ�شليني بها لي�شت خري مايقدم لالآخرين _ولو 
ِة املعتقد_؛ لذا وجبت املبادرة اأول من العرب حتى ل يقع  وَّ جمعتنـــا بهم روابط اأمُخمُ
املحذور ويت�شع اخلرق على الراقع: »نحن العرَب، ماذا بقي لنا لكي نتما�شك ولكي ل 
ن�شمحل ونتال�شى ونذهب خربا من الأخبار، ونذوَب كما ذابت من قبلنا اأمم فقدت 

�شخ�شيتها ال�شيا�شية؟ 

، فقد تكالب علينا الغزو الثقايف من كل جانب، يعمل دائما  مل يبـــق لنـــا اإل اللغةمُ
َلها اإىل اأم�شاج ي�شهل ابتالعها وتكوينها  ليل نهار لكي يقو�ض لغتنا: لغة القراآن، ويحوِّ

على النحو الذي يريد«.)2(

)))	 �شعـــد بن حممود الطباخ - توظيف القـــراآين يف تعليم العربية للناطقني بغريها -اإ�شراف 
الدكتـــور. عبـــد املنعم ح�شن امللـــك عثمان -املاج�شتري ـــــ امل�شتوى الثالـــث 1433 ــ 1434، 

ال�شفحة 2 من موقع نافع احلجيلي:
http//:www.t-nafie.com/
)))	 الدكتورة اعتماد عبد ال�شادق عفيفي: ال�شعوبات اللغوية وطرق عالجها يف تعليم العربية 

للناطقني بغريها  - كلية الدرا�شات الإ�شالمية - جامعة الأزهر، من موقع مركز=
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ولئـــن كانت تقوية مكانة اللغـــة العربية يف موطنها الأ�شلي خـــري و�شيلة ل�شفرها 
اإىل عوامل الناطقني بغريهـــا؛ فاإن ذلك ي�شتوجب اأي�شا الت�شلح باإدخال مناهَج حديثٍة 
ت�شتثمر تطور درا�شات اللغة العربية وخا�شة الل�شانيَة، و�شول اإىل اأي�شِر طريق واأق�شِرِه 
لتعلم هذه اللغة وتعليمها: »تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يعتمد اعتمادا اأ�شا�شيا 
علـــى معطيات تعليـــم اللغات الأجنبية امل�شتمرة من نتائـــج الدرا�شات اللغوية النف�شية 

)psycholinguistic studies( والتطبيقات الرتبوية، وهي علوم حديثة" .)1(

يعـــود تدري�ض اللغـــة العربية يف هذه املنطقة اإىل عهـــود �شحيقة، ويرتبط بوعي 
املجتمعـــات امل�شلمة يف جنوب �شـــرق اآ�شيا باأهمية تعلم اللغـــة العربية لفهم الإ�شالم 
وت�شريعاتـــه واأحكامـــه وعقائده، وكونها و�شيلـــَة التفاهم والرتابط بـــني امل�شلمني يف 

م�شارق الأر�ض ومغاربها. 

وهكـــذا اأولت هذه املجتمعات عناياٍت كـــربى لتدري�ض اللغة العربية يف املدار�ض 
واملعاهد واجلامعات، كما قررت بع�ض الدول اأن تكون اللغة العربية مادة اإجبارية يف 
نظامها التعليمي: »متتد عالقـــة املجمتع املاليوي باللغة العربية اإىل الع�شور الأوىل 
مـــن ال�شنة الهجريـــة، وذلك مع و�شول الإ�شـــالم اإىل الأرخبيـــل املاليوي عن طريق 
التجـــار العـــرب، ومنذ ذلك احلني، بداأت درا�شة اللغـــة العربية يف النت�شار بو�شفها 

وعاًء للدين الإ�شالمي اجلديد وعلومه، ومل تتوقف حتى ع�شرنا احلايل« .)2(

=  ال�شيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها:
http://azhar-ali.com/go/
)))	 الدكتورة عتماد عبد ال�شادق عفيفي: ال�شعوبات اللغوية وطرق عالجها يف تعليم العربية 
للناطقـــني بغريها  – كلية الدرا�شـــات الإ�شالمية - جامعة الأزهر، من موقع مركز ال�شيخ 

زايد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها:
http://azhar-ali.com/go/

)))	 الدكتور جمدي حاج اإبراهيم اللغة العربية يف املدار�ض البتدائية يف ماليزيا– ق�شم اللغة 
العربيـــة واآدابها – كلية معارف الوحـــي والعلوم الإن�شانية –اجلامعـــة الإ�شالمية العاملية 

مباليزيا، ال�شفحة 2 املرجع كامال:
http//:www.alarabiah.org/uploads/pdf
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لقـــد كان للغة العربيـــة اإ�شهامها يف اإثراء لغات ال�شعـــوب امل�شلمة يف جنوب �شرقي 
اآ�شيا، وجت�شد ذلك يف دخـــول �شيل من ال�شطالحات العلمية والدينية واحل�شارية اإىل 
لغـــات هـــذه ال�شعوب: »ومنذ اأن اعتنقـــت �شعوب هذه املنطقة الديـــن الإ�شالمي، اأخذوا 
مـــن اللغـــة العربية كل ما ل يوجـــد يف لغاتهم من مفردات وا�شطالحـــات وتعابرَي تتعلق 
بالإ�شـــالم وتعاليمه، وان�شهرت هذه الألفـــاظ والتعابري يف لغات هذه ال�شعوب ف�شارت 
جـــزءًا منهـــا؛ ومبـــا اأن الإ�شالم ديـــن �شامل يتنـــاول كل جوانب احلياة مـــن اأمور الدين 
والدينـــا والآخرة، فقد اأثرت اللغة العربية يف لغـــات ال�شعوب الذين اعتنقوا الإ�شالم يف 

�شتى املجالت: الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية وال�شريعة والعقيدة« .)1(

ولعـــل املكانـــة اخلا�شـــة التي حتظى بهـــا العربية مـــن ال�شعب املاليـــزي امل�شلم 
هـــو مـــاكان �شببـــا اأن يكـــون للف�شحـــى تبووؤ مـــكان ال�شـــدارة يف املجتمـــع املاليزي 
امل�شلـــم خا�شة؛ لكونها لغـــَة القراآن الكرمي وتعلمها هو اأف�شـــل �شبيل ملعرفة الأحكام 
ال�شرعية: »للغة العربية مكانة خا�شة لدى ال�شعب املاليزي امل�شلم؛ وبناء على ذلك، 
فقداأ�شدرت وزارة التعليم املاليزية قرارا بتدري�ض اللغة العربية يف املدار�ض الوطنية 
املاليزيـــة البتدائية ابتداًء مـــن عام 1998م، بو�شفها مـــادًة اإجبارية على التالميذ 

الذين ليريدون اأن يدر�شوا اللغتني: ال�شينية اأو التاميلية«.)2(

اأ- تعليم اللغة العربية يف اأندوني�شيا :
مـــرت اللغـــة العربيـــة يف ماليزيا بعـــدة مراحل ابتـــداء من مرحلـــة البتدائية 
و�شـــول اإىل ظهـــور املدار�ض الإ�شالميـــة احلديثة التي تدر�ض اللغـــة العربية بو�شفها 

)))	 عبـــد الرحمن بـــن ت�شيك - اآفاق تعليم اللغـــة العربية ومعوقاته يف جنـــوب �شرقي اآ�شيا - 
جملة اإ�شالمية املعرفة، العدد 012، م�شتخرج بتاريخ 10 يونيو 2014

)))	 الدكتـــور جمـــدي حاج اإبراهيم - اللغة العربية يف املدار�ـــض البتدائية يف ماليزيا – ق�شم 
اللغـــة العربيـــة واآدابها – كلية معـــارف الوحي والعلـــوم الإن�شانية –اجلامعـــة الإ�شالمية 

العاملية مباليزيا، ال�شفحة 1 املرجع من هنا:
http//:www.alarabiah.org/uploads/pdf
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ِة الدينية، وانتهاء مبرحلة ن�شـــاأة املوؤ�ش�شات التعليمية للغة  وَّ لغـــَة التخاطب ولغة الأمُخمُ
العربيـــة اأهليـــًة كانت اأم حكوميـــة باتباع مناهج معينـــة لتعليم اللغـــة؛ ونظرا للعمق 
التاريخي وقوة تغلغل اللغة العربية يف املجتمع الإندنو�شي على مر احلقب والأجيال، 
فلقـــد كان تاأثـــري اللغة العربية يف اللغة الإندنو�شية وا�شحـــا: "وفقا لدرا�شة من�شورة 
حـــول الكلمات العربيـــة املقرت�شة امل�شتخدمـــة يف اللغة الإندوني�شيـــة )التي جمعتها 
»را�شـــل جونز«  وقد ركزت حتديدا علـــى جذور الكلمات امل�شتقة من اللغتني: العربية 
والفار�شية( فاإن هناك خم�شني و�شبمعائة واألفني من الكلمات الإندنو�شية م�شتقة من 
العربيـــة، وهو ما يعني اأنه حتى لو كانت بع�ـــض الكلمات يف قائمة جونز قد اأ�شبحت 
الآن عتيقـــة متقادمة؛ فاإن العدد احلقيقي للكلمـــات العربية يف الإندنو�شية قد يكون 

اأكرث من ثالثة اآلف كلمة".)1(

ولي�ض تاأثري اللغة العربية يف اللغة الإندنو�شية ِبِبدٍع من الأمر، ولي�شتغرب منه؛ 
نظـــرا للوعاء احل�شـــاري والثقايف الذي حتمله اللغة العربية موؤثـــرًة وت�شتوعبه اللغة 
الإندنو�شية متاأثرًة، فالعالقـــة التي ))تقوم بني اللغة والثقافة عالقة وطيدة، ترجع 

اإىل عدة اأ�شباب من اأهمها: اأن اللغة تربط بني الثقافة واأبنائها((.)2(

كما اأن لغـــة البها�شا )اللغة الإندنو�شية الر�شمية( لتت�شمن ماي�شميه اللغويون 
ثنائيـــة الدارج والف�شيـــح )diglosie( بل هي ن�شق ف�شيح، وهـــو ماي�شعى كثري من 
العروبيني اللغويني اإىل حتقيقه ويرون اأنه من املمكن املتاح للغة ال�شاد، لغة البها�شا 
منوذجـــا: »مـــن الناحية النظريـــة، كانت هناك اإمكانيـــٌة للغة البها�شـــا الإندوني�شية 

الدكتـــور نيكولو�ـــض فان دام  -مقـــال: اللغة العربية يف اإندنو�شيـــا املعا�شرة -– )مقالت  	(((
الدكتور نيكولو�ض فان دام( - ن�شر عرب الإنرتنت يف 3 اأغ�شط�ض  2009

 Arabic Language in Contemporary Indonesian, Posted by Dr. Nikolaos van( 
(Dam on August 3, 2009 in Articles, Dr. Nikolaos van Dam

(2) )S. Pit Corder, Introducing applied Linguistics, Hazell Watson &Viney 
Ltd., Great Britain, 1975, p: 70(
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)اللغـــة الإندنو�شيـــة الر�شمية( لإجناز املثل الأعلى الذي �شعـــى كثري من العرب اإىل 
حتقيقـــه للغتهـــم، األ وهو اأن يكـــون اجلميع يتكلمون لغة ر�شمية واحـــدة بو�شفها لغًة 

ا«.)1( اأمُمًّ

ولعـــل مـــن التحديات والعقبـــات والأخطاء التي وقـــع فيها تعليـــم اللغة العربية 
للناطقـــني بغريها هو عدم مراعاة اخل�شو�شيـــة الثقافية والعرقية للمجتمعات غري 
و�شا غرَي  العربيـــة؛ ما نتج عنـــه اإلبا�ض مناهج تعليـــم العربية للناطقني بغريهـــا َلبمُ
لبو�شهم الثقايف، ففي مراعاة هذه اخل�شو�شيات ميكن اأن تبداأ مرحلة جديدة اأكرثمُ 
جناحـــا من املراحـــل ال�شابقة لتعليم اللغـــة العربية للناطقني بغريهـــا: "اإن املناهج 
الدرا�شيـــة واأمـــر التعليم يحتاجـــان اإىل اأن نبداأ بالعـــرتاف اأول بالهوية العرقية ثم 

الوطنية ثم العاملية.

اإن املقاربـــة متعـــددة الثقافات تطبـــق من اأجل امل�شاعـــدة يف عك�ض الجتاهات 
واملواقـــف من خـــالل تعليم وتثقيف الطالب يف املجموعـــات املختلفة ثقافيا، وتوفري 

الفر�ض لالأفراد من اخللفيات املتنوعة للتعلم والعي�ض والعمل معا".)2(

نيكولو�ـــض فان دام، و�شيكالنـــا دي ل فرونتريا - معجزة البها�شـــا الإندنو�شية والعربية-  	(((
الأربعاء، 12  اأكتوبر 2011، 04:00 الراأي |  اإ�شبانيا، | 

(The miracle of Bahasa Indonesia and Arabic), 
Nikolaos van Dam, Chiclana de la Frontera, Spain, | Opinion | Wed, October 
12 2011, 4:00 AM

من مقال بعنوان : 	(((
 (Teaching and learning Arabic language through Multicultural Approach & 

Applied ICT in Pesantran Institution), MaimunAqshaLubis

)ميمون اأق�شىلوبي�ض - تدري�ـــض وتعلم اللغة العربية من خالل املقاربة متعددة الثقافات   
وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت التطبيقية يف موؤ�ش�شة الب�شنرتان(، وهذا املقال من�شور 

يف جملة: 
International Journal of Education and Information Technology, Issue 3, 

Volume 3, 2003, p. 178
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كمـــا اأن مـــن التحديات التـــي يجب وعيهـــا اأن الطريقة التقليديـــة التعليمية مل 
َدها املهـــارات الت�شالية للمعلمني:  تعـــد كافيـــًة منفردًة بذلك، واإمنا يجـــب اأن َتْع�شمُ
"اإن هـــوؤلء املعلمـــني هم اإنتاج هذا الجتـــاه التقليدي فال يدعو لال�شتغراب اإذا كانوا 
، و�شعفـــاَء يف املهـــارات الت�شالية اأو مهارة  متمكنـــني من حيـــث القواعدمُ والرتجمةمُ

الكالم على وجه التحديد«.)1(

ويتجلـــى اأي�شا مقـــدار هائل من العقبات يواجه معلمي اللغـــة العربية يف اإندنو�شيا 
منـــه تركيز هوؤلء علـــى تعليم القواعد والرتجمـــة دون ا�شتخدام املهـــارات الت�شالية، 
والأدهـــى مـــن ذلك اعتمادهم علـــى اللغـــة الأم الإندنو�شية ما لي�شهـــل على املتعلمني 
الأمـــر اإطالقا:))اإن طريق التدري�ـــض التي �شاع ا�شتخدامها يف تعليـــم اللغة العربية يف 
اإندنو�شـــي اهي طريـــق النحو والرتجمة؛ ذلك لأنها تنا�شب مـــا ت�شتتبعه اأهداف التعليم 
ومـــواده املركزة على القواعـــد والرتجمة اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن هذه الطريقة ت�شمح اإىل 
حد كبري با�شتخدام اللغة الأم يف اأمر التعليم وهذا ملجاأ اآثره عدد غري قليل من املعلمني 

يف اإندنو�شيا الذين ل يتمتعون مبا يكفي من مهارة التحدث باللغة العربية" .)2(

كمـــا اأنه من الأخطاء التي وقع فيهـــا تعليم اللغة العربية يف اإندنو�شيا ا�شتن�شاخ 
جتارَب تعليميٍة اأخرى اأعدت لأهداف ومقا�شَد مغايرٍة ومنها جتربةمُ اجلي�ض الأمريكي 
يف تعليم جنوده اللغاِت الأجنبيَة يف اأثناء احلرب العاملية الثانية: "يف احلقيقة، كان 
برنامـــج تعليـــم اللغة العربّية يف مالنـــج يهتدي مبدر�شة اجلي�ـــض الأمريكّي يف تعليم 

)))	 د.ن�شـــر الدين اإدري�ض جوهـــر: تعليم اللغة العربية يف اإندوني�شيـــا بني التطورات الواعدة 
وامل�شـــكالت القائمـــة - جامعة �شونن اأمبيـــل الإ�شالميـــة احلكومية-اإندوني�شيا، من موقع 

/http://arabiclanguageic.org :شحيفة اللغة العربية �شاحبة اجلاللة�
)))	 حممد علي زمراين - تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف اإندوني�شيا وقائع وم�شكالت 
وتطورات - من موقع وحدة خدمة اللغات الأجنبية بجامعة �شالتيجا الإ�شالمية احلكومية 

/2010/08/11/id.ac.stainsalatiga.upb//:http :باإندنو�شيا
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اللغـــات الأجنبّية يف عهـــد احلرب العاملّيـــة الثانّية، حينئٍذ اقت�شـــْت ظروف اجلي�ض 
الأمريكّي اأن يقوم باأمر تعليم مكّثف لعّدة لغات يف اآٍن واحد لعدد هائل من الأفراد، 

ٍة اإىل ت�شعِة اأ�شهر« .)1( ويف اأقلِّ وقت مكن فيما يرتاوح بني �شتَّ

تعليم العربية يف ماليزيا : ب- 
اأ�شرنا �شابقا اإىل املكانة العالية التي تتبووؤها اللغة العربية يف املجتمع املاليزي 
امل�شلم، ما يجعل اأر�شية هذا املجتمع خ�شبًة لتقبل وتعلم اللغة العربية، اتكاًء على 
الروابط العقدية والتاريخية التي تربط املاليزيني بهذه اللغة، ومع ذلك ليخلو طريق 
، نظـــرا للمناف�شة ال�شر�شة  تعلـــم اللغـــة العربية يف ماليزيا من اأكـــرَث من عقبة وحتدٍّ
بينهـــا ولغـــات لها قوتهـــا وح�شورها يف املجتمـــع املاليزي مبختلـــف مكوناته امل�شلمة 
وغـــري امل�شلمـــة: "ومع تلك املحـــاولت املبذولة، فاإن الأمر مل يكـــن مي�شورا ول �شهال 
بالن�شبـــة اإىل ال�شعب املاليزي يف حياته اليومية، لكونـــه يعاي�ض اللغات املختلفة بدًءا 
عرَتَفِة لغًة ر�شمية للدولة، ثـــم اللغة الإجنليزية التي تناف�شها  من اللغـــة املاليوية الـممُ
مناف�شـــًة عنيفة بو�شفها لغـــة مهنية عاملية، واللغتني: ال�شينيـــة والهندية من جانب 
اآخر، فتتظاهران مظاهرة متماثلـــة لعنا�شر �شائعة يف ال�شوارع املاليزية، واأما اللغة 

العربية فبقيت �شاكنة يف النفو�ض والقلوب دون الأفواه" .)2(

معوقـــات تعليـــم اللغـــة العربية يف جامعـــة اإمام بنجـــول الإ�شالمية احلكوميـــة )ببادجن– 	(((
اإندنو�شيـــاAbdul MananSihombing, MA (DosenBahasa Arab FIBA -)(، من 
/com.blogspot.fiba-lppbi//:http :لدرا�شةالثقافةالإ�شالمية)IPPA( مدونة مركز
 Muhamadul,) – الإ�شترياجتيـــات والتحديـــات يف �شيا�شة برنامج تعليم اللغـــة العربية 	(((

.B.Y
 Department of Arabic Language and Literature, Kulliyyah of Islamic Revealed
Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Ma-

/my.gjat.www//:http:المرجع كامال ،laysia
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وقد مر تعليم العربية يف ماليزيا مبراحل متعددة وميكن تق�شيمها 
اإجمال اإىل م�شتويي: 

م�شتـــوى املدار�ض واملعاهد مثل: املعهد املحمـــدي يف كلنتان ومعهد الهادي  	•
يف مالقـــا ومدر�شة امل�شهـــور الإ�شالمية يف بيناجن ومدر�شة ال�شلطـــان زين العابدين 

العربية يف ترجنانو.)1(

ولقـــد كانت املرحلة الأوىل من تعليم اللغة العربيـــة يف ماليزيا تت�شم بكثري من 
ال�شعوبـــة لعتمادها على الطريقة القدميـــة، وعدم مالءمتها مل�شتويات الطلبة ما 

انعك�ض �شلبا على هوؤلء:

"وقد �شهدت البدايات الأوىل من م�شرية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
�شعوبـــات بالغًة، حيـــت اعتمدت تقدمي جمموعة مـــن املقـــررات التقليدية اخلا�شة 
بالناطقـــني بالعربيـــة، حتوي معلومـــات ومعارَف تدور حـــول طبيعة اللغـــة العربية، 
وقواعدهـــا وتراكيبهـــا؛ م�شتمدًة من كتـــب اأ�شول اللغة العربيـــة وعلومها، فكانت يف 

منتهى ال�شعوبة على الدار�شني" .)2(

كمـــا اأمُِقـــرَّ يف ماليزيا برنامٌج لبنـــاء ال�شخ�شية الثقافية املاليزيـــة، يعتمد على 
اأربعـــة اأركان: »يقوم برنامج جي قـــاف )J-QAF( على اأربعة اأركان اأ�شا�شية تتكامل 
جميعـــه البنـــاء ال�شخ�شيـــة املاليزية وفـــق روؤية اإ�شالميـــة تاأخذ مبعطيـــات الع�شر 

احلديث، ويرمز كل حرف من حروف الربنامج اإىل اأحد هذه الأركان الأربعة«.)3(

)))	 تعليـــم اللغـــة العربية يف ماليزيـــا – بقلم د. عبدالرحمن �شيك )اأ�شتـــاذ م�شارك يف اجلامعة 
m/my.edu.iium.irep//:http :الإ�شالمية العاملية مباليزيا(، ن�ض املقال كامال

)))	 تعليـــم وتعلـــم اللغة العربية يف ماليزيا بني التحديات والطمـــوح – اأياد عبداهلل، با�شا اأبو 
/my.ukm.www//:http :بكر، اأحمد باغدوان، املرجع كاماًل

)))	 الدكتـــور جمدي حاج اإبراهيم - اللغة العربيـــة يف املدا�ض البتدائية يف ماليزيا –- ق�شم 
اللغة العربية واآدابها – كلية معارف الوحي والعلوم الإن�شانية –اجلامعة الإ�شالمية العاملية 

pdf/uploads/org.alarabiah.www//:http :مباليزيا، ال�شفحة 3 املرجع كامال
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م�شتـــوى املوؤ�ش�شات اجلامعيـــة: مثل اجلامعة الوطنيـــة املاليزية واجلامعة  	•
الإ�شالميـــة العامليـــة وق�شـــم اللغة العربيـــة واآدابها يف كليـــة معارف الوحـــي والعلوم 

الإن�شانية.

وعلـــى الرغم مـــن �شعي اجلهات الر�شميـــة املاليزية اإىل تر�شيـــم اللغة العربية 
وتو�شيـــع دائـــرة ا�شتعمالها فما يزال اأمام تلـــك اجلهات اأ�شواط بعيـــدة قبل حتقيق 
الأهـــداف املن�شـــودة: »ولكن اأهداف تدري�ـــض اللغة العربية التي اأعلنـــت عنها وزارة 
التعليـــم املاليزية ما تـــزال بعيدة املنال؛ وذلك يعود اإىل جملة مـــن الأ�شباب اأهمها: 
اأن مـــادة اللغة العربية بعد اأن اأ�شبحت مادة اإجبارية على جميع التالميذ امل�شلمني، 
ماتـــزال يف حقيقة الأمر مـــادة اختيارية؛ لأنها لتوؤثر يف ال�شهـــادة البتدائية، حيث 

اإنها ت�شبه اإىل حد ما مواد الرتبية الريا�شية والرتبية الفنية« .)1(**

وانطالقا من ا�شتعرا�شنـــا للنموذجني ال�شابقني: الإندنو�شي واملاليزي، تتجلى 
م�شـــكالت وعقبات يف اأمـــور متعددة تعرت�ض تعلم وتعليم اللغـــة العربية، )اإندنو�شيا 
وماليزيـــا منوذجني( منهـــا : ال�شـــراع احل�شاري، والنفـــوذ ال�شتعمـــاري الغربي، 
وال�شراع مع اللغـــات الأوروبية، ومناف�شة احلرف الالتيني يف كتابة اللغات املالوية، 
وبعـــد املنطقـــة عن العامل العربـــي، وفقدانه للبيئة العربية، ونـــدرة املتخ�ش�شني يف 
ئمُ �شرعة انت�شار تعلم هذه  َبطِّ تعليـــم اللغة العربية وعلومهـــا بو�شفها لغة ثانية، ما يمُ

اللغة وتعليمها يف جنوب �شرقي اآ�شيا.)2(

)))	 الدكتـــور جمـــدي حاج اإبراهيم - اللغة العربية يف املدار�ـــض البتدائية يف ماليزيا– ق�شم 
اللغـــة العربيـــة واآدابها – كلية معـــارف الوحي والعلـــوم الإن�شانية –اجلامعـــة الإ�شالمية 
up-/org.alarabiah.www//:http :15 املرجـــع كامـــاًل  العامليـــة مباليزيـــا، ال�شفحة

pdf/loads
)))	 لتف�شيل ذلك ميكن العودة اإىل املرجع ال�شابق نف�شه.
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خامتة : 
خال�شة القول: هي اأن تعليم اللغة العربية يف منطقة اآ�شيا عموما وجنوب �شرق 
 : اآ�شيـــا خ�شو�شا ميثل رهانـــا اأ�شا�شيا مل�شتقبل تطور وانت�شار هـــذه اللغة يف الـَمَدَينْيِ
املنظـــور واملتو�شـــط مـــن جهة، كما يعـــد و�شيلـــة متميزة لتطويـــر التعـــاون والتبادل 
والتكامـــل العلمـــي والثقايف والقت�شـــادي والجتماعي بني اأجـــزاء العامل الإ�شالمي 

خا�شة بني �شعوب جنوب �شرق اآ�شيا واملنطقة العربية.

واإذا كانت اآفاق تعليم العربية يف هذه املنطقة جيدة فاإن ثمة م�شكالت وحتديات 
يلزم العمل والبحث احلثيث عن و�شائل حلها والتغلب عليها.
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منهاج اللغة العربية وتن��مية الإن�شان:
التدبري البيداغوجي ف����ي برنامج جي قاف   )J-QAF) مباليزيا منوذجا

الدكتور ح�شيب الكو�ش)*( )1)

الأ�شتاذ امل�شاعد يف الأدب احلديث والدرا�شات ال�شيميائية بجامعة اجلديدة باملغرب. 	)*(
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ت�شنـــع كل اأمـــة اأجمادهـــا من خـــالل بناء الإن�شـــان، حيث يتحـــدد البناء    
باعتبـــاره �شريورة تتكامل فيهـــا عنا�شر معرفيـــة وثقافية واجتماعيـــة ودينية...اأي 
عـــامل حميـــط من الدللت التي تقتحم وعي الإن�شان، وكما هـــو ال�شاأن يف اأي ت�شييد 
ل بـــد مـــن اإ�شرتاجتية حتدد اأولويـــات الت�شييد ت�شورا وتخطيطـــا وتنفيذا، ويف هذا 
ال�شدد تعـــد املناهج الرتبوية الإطار العام الذي يحـــدد موا�شفات الإن�شان املن�شود 
للنهو�ـــض بالوطن واحلفـــاظ على �شيادته ووحدتـــه وهويته وقيمه، مـــن ثم فاملنهاج 
فل�شفة ومبـــادئ وقيم وقوة ا�شت�شرافيـــة تراهن على الإن�شان املمكـــن لزمن الأزمة، 

ولي�ض فقط خطوط عامة يهتدي بها موؤلفو الكتب الدرا�شية.

        ولئـــن كان املنهـــاج ي�شـــكل جوهر التنمية الإن�شانيـــة بالنظر اإىل مرتكزاته 
الرتبويـــة، فاإن اللغة تعد مركز جذب لـــكل التفاعالت الإن�شانية داخل املجتمع، فهي 
حامـــل و�شائطي متعـــدد، فاللغة هي التي ت�شنـــع الإن�شان، ت�شنع تفكـــريه ومعرفته 
و�شلوكـــه ومتخيلـــه وقيمـــه ودينـــه ومواطنته، حيث ميكـــن القول بـــاأن كل احلمولت 

الرتبوية متر عرب اللغة.

�شمـــن هـــذا الت�شـــور املعريف العـــامـ  تنمية الإن�شـــان من خالل اللغـــةـ  يندرج 
برنامج جـــي قاف )J-QAF(الـــذي نهجته ماليزيـــا، فبمنا�شبة م�شـــروع "الإ�شالم 
بداأت احلكومة املاليزية بخطوات عملية للنهو�ض مب�شتوى التعليم على  احل�شاري"، 
اأ�ش�ض اإ�شالمية، وذلك من خالل تنفيذ برنامج جديد يف جمال التعليم وهو برنامج 
ه اإىل التالميذ يف مراحـــل التعليم كافًة بهدف  "جـــي قاف" )J-QAF(، الـــذي يمُوجَّ

بناء ال�شخ�شية املاليزية و�شياغتها على هدى التعاليم الإ�شالمية. 

فما املق�شود، اإذن، باملنهاج الرتبوي؟ وما هي مرتكزاته على �شوء بيداغوجيا 
الكفايـــات؟ وما هي اأبرز التمف�شالت املعرفية والرتبوية يف برنامج جي قاف؟ واإىل 
اأي حـــد ي�شتجيب منهاج اللغـــة العربية بالتعليم املاليزي ل�شـــروط التنمية الإن�شانية 

على �شوء التحديات والرهانات الآنية؟ 
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املنهاج الرتبوي: من اأجراأة الربامج اإىل بناء الإن�شان.
       املنهـــاج فل�شفـــة موجهـــة وتنظيـــم قائـــم على برجمـــة ن�شق مـــن العمليات 
التعليمية/التعلميـــة مل�شـــار تربوي ما، واملق�شـــود بالعمليات كل مـــا يتعلق مبفردات 
الربنامـــج الرتبـــوي �شـــكال وم�شمونا، مـــن و�شائـــل ديداكتيكية كالكتـــاب املدر�شي، 

واملحتويات، واأ�شاليب التقومي...

اإن الفل�شفـــة املوجهة للمنهاج تعنـــي التماهي املف�شـــي اإىل التنمية بني م�شروع 
املدر�شـــة اأو املوؤ�ش�شـــة الرتبويـــة من جهـــة، وم�شروع املجتمـــع بتداعياتـــه ال�شيا�شية 
والجتماعية والقت�شادية والثقافية من جهة اأخرى، غري اأنه يجب التمييز بني املنهاج 
باعتبـــاره ت�شورا من�شودا للنهو�ض بالإن�شان واملجتمع، واملنهاج بالنظر اإىل اإمكانات 
تفعيلـــه على م�شتـــوى الواقع الرتبوي)1(، فالتنمية مطمح دائـــم للمجتمعات من اأجل 
م�شتقبل اأف�شل، لكن جت�شيدها حمكوم بال�شياقات، هذا التفاوت الإب�شتمولوجي بني 
اإقرار منهـــج معني وتنزيله تن�شاف اإليه ن�شبية اأخرى تتعلق بالأولويات، فاملجتمعات 
العربيـــة الإ�شالمية ت�شعى اإىل حتقيق نف�ـــض امل�شروع التنموي يف بناء الإن�شان، ولكن 
�شـــروط التنزيل املحكومة مبا هـــو �شيا�شي، اجتماعي، ثقايف...حتـــدد اآليات تنزيله 

وفق احلاجات الآنية لكل جمتمع.

يخ�شع تعديل املنهـــاج لعوامل داخلية وخارجية متفاعلـــة ومتكاملة، داخلية تتعلق 
بدينامية الن�شق الرتبوي وخارجية تتعلق بدينامية املجتمع، وميكن ح�شرها كالآتي)2(:

التحولت القت�شادية والجتماعية والثقافية وال�شيا�شية، حيث حتدد هذه   -
التحـــولت طبيعـــة املنتوج الرتبوي املطلـــوب، ما ي�شتلزم تعديـــل املحتويات واآليات 

(1) Perrenoud, Philippe: Les conceptions changeantes du curriculum pre-
scrit: hypothèses, In Educateur, édité par le Syndicat des enseignants 
romands (SER), Suisse, Numéro spécial « Un siècle d›éducation en Su-
isse romande », n° 1, 2002, P: 48.

(2) Miled, Mohamed: Elaborer ou réviser un curriculum, In Le Français 
dans le monde, Revue de la Fédération internationale des professeurs 
de français, n° 321, mai- juin 2002, P: 35-36.
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النقل الديداكتيكي توافقا مع الأهداف والغايات امل�شتجدة...

التحـــولت البيداغوجية املرتبطة باملعرفة الرتبوية، فجعل املتعلم يف �شلب   -
العملية التعليمية/التعلمية اقت�شى اإبدال تربويا جديدا على م�شتوى اإعداد املناهج، 
حيـــث ي�شتلـــزم هذا التمحور حـــول املتعلم باعتبـــاره كيانا فاعـــال ومتفاعال يف بناء 
املعرفـــة مراعاة و�شعه كذات مبدعة ل�شروط تعلمها، لها حاجاتها وخيالها التعليمي 
واإيقاعهـــا النف�شي واملعريف والزمني واملكاين...وهو ما يعني ابتكار مقاربات تربوية 
متتلـــك القدرة علـــى الإحاطة بهذه الطاقـــات اخلالقة والكامنـــة يف املتعلم دون اأن 
تفجرهـــا وفق خمطـــط م�شبق ومق�شود، بل فقط اأن توجههـــا، هذه املقاربات تتميز 
بال�شريورة/ال�شـــريورة لأنهـــا تخاطـــب كائنا حيـــا عاقال، وهو ما يعنـــي جتددها/
جتديدهـــا الدائـــم، ويف هذا الإطـــار ت�شتلهم العلـــوم الرتبوية م�شتجـــدات املجالت 

املعرفية الأخرى كالعلوم املعرفية والنف�شية والجتماعية...

التحولت العلمية املرتبطة بالتطورات الإب�شتمولوجية ملادة درا�شية معينة،   -
فالعلم �شريورة من التجاوزات النظرية، حيث يعد التطور العلمي ك�شفا لن�شق نظري 
جديـــد مـــن خالل جتـــاوز ن�شق نظري قـــدمي، اأي من خـــالل قطيعـــة اإب�شتمولوجية، 
هـــذا التحـــول على م�شتـــوى النماذج النظريـــة داخل حقل العلـــوم يرتجم اإىل حتول 
علـــى م�شتوى النمـــاذج الديداكتيكية لتدري�ض املواد، واأي�شـــا نقل املعرفة من طابعها 

الأكادميي ال�شرف اإىل معرفة مدر�شية تراعي الإيقاع املعريف للمتعلمني.

التعديل الناجت عـــن اإ�شرتاجتيات التقومي، فكل منهاج يجب اأن يت�شمن يف   -
بنيته الت�شورية اآليات التقومي الذاتي، من خالل اإجراءات املراقبة وامل�شاحبة على 
م�شتوى التنزيل داخل املوؤ�ش�شة، بالإ�شافة اإىل التقومي اخلارجي للفاعلني واملتدخلني 
واملعنيـــني بال�شـــاأن الرتبوي، التقاطـــع بني نتائـــج التقوميني على �شـــرورة واإلزامية 
التعديـــل ي�شتوجـــب مراجعـــة املناهج: عـــدم التوافق بـــني اأهداف املنهـــاج وحاجات 
املجتمـــع الآنية، عـــدم التدرج يف �شل�شلـــة الكفايات املن�شـــود اكت�شابها، عدم جناعة 
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الأ�شاليب البيداغوجية والديداكتيكية، خلخلة ن�شق القيم يف املجتمع...

يتبني من خـــالل ما �شبق اأن مو�شعة منهاج معني يقت�شي الأخذ يف احل�شبان 
�شياقـــات معينـــة، يف حدودهـــا الدنيـــا ترتبط مبجتمـــع الف�شل من مدر�ـــض ومتعلم 
ومعرفـــة مدر�شيـــة والبيئة الرتبويـــة داخل املوؤ�ش�شـــة، ويف حدودهـــا الق�شوى تتعلق 
بتنميـــة الإن�شان وبنـــاء �شورة املجتمـــع، دون القفز على القيـــم املتاأ�شلة يف املجتمع 
وتفتيـــت هويته اأو القطع ال�شيا�شوي )�شعود توجه �شيا�شي معني يفر�ض اأيديولوجيته 
يف ت�شـــور املنهـــاج الرتبوي �شدا على اأفول خ�شم �شيا�شـــي معني(، فاملنهاج عندما 
يتلب�ض اأيديولوجية ظرفية فوق ثوابت الأمة ومقد�شاتها وفوق اإن�شانية الإن�شان ينتهي 
اإىل عقيـــدة دوغمائية تنمي الإق�شاء والعنف بـــني الأفراد واملجتمعات، غري اأن هذه 
العوامـــل املو�شوعية ت�شبح اأقل خطرا مقارنة مع العامل الذاتي املتجلي يف املدر�ض، 
فـــدون تكويـــن مدر�ض حامل وحمـــال لثقافة تربويـــة ومعرفية عاليـــة، ت�شتبطن روح 
الت�شحيـــة واملواطنة وتوؤمـــن بر�شالتها يظل املنهاج ت�شـــورا حملقا، ول يتحجج اأحد 
بالإكراهـــات املادية، فهذا اأمر طارئ يف املجتمعـــات املتقدمة والنامية، بل ب�شخ�ض 

املدر�ض، فاملواطنة جمرة يقب�ض عليها ولي�شت ب�شاعة ن�شلعها.

يتطلب اإعـــداد املنهاج ت�شافر خربتني، اخلربة التقنيـــة املت�شبعة بروح البحث 
الرتبـــوي والعلمي  مبا هو جمموعة مـــن الإجراءات املنظمـــة والقابلة للرتجمة على 
م�شتـــوى الواقـــع الرتبـــوي، واأي�شا خـــربة املمار�شـــة، اأي كل الفاعلـــني داخل جمتمع 
املدر�شـــة من اإداريني ومدر�شـــني ومتعلمني ومفت�شني واآبـــاء واإعالم...ففي املح�شلة 
يجـــب اأن تتقاطع يف املنهاج متثالت كل هوؤلء، اأي معنى م�شرتك حول املدر�شة التي 
نريـــد. وتتعدد مداخل بناء املناهج، غـــري اأن التطورات امل�شتجدة يف العلوم الرتبوية 
تعتـــرب مدخل الكفايات قوة اقرتاحية مهمة يف اأي بنـــاء منهاجي، من خالل تركيزه 
علـــى املتعلم باعتباره بانيـــا للمعرفة ومنتجا للممار�شـــات الرتبوية ولي�ض فقط وعاء 

ل�شحن املعلومات، فما املق�شود ببداغوجيا الكفايات ؟
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بيداغوجيا الكفايات والإدماج: التعلم الذاتي يف مواجهة تعقيد احلياة.
لقـــد عرفت املقاربـــة بالكفايات، كمدخل للمناهج والربامـــج، تطورا من حيث 
املفهـــوم اأو من حيث اأجراأته عرب املمار�شات الرتبوية املختلفة)1(. وخالل كل مرحلة 
مـــن مراحـــل هذا التطور، مت تدقيـــق مفهوم الكفاية بهدف �شياغـــة وظيفية ت�شاعد 
علـــى بنـــاء اأ�ش�ض نظرية لهـــذه املقاربة من جهـــة، ومن جهة اأخرى جتـــاوز النماذج 
البيداغوجية التي ا�شتنفدت قوتها الإجرائية، وعلى اخل�شو�ض املقاربة بالأهداف.

لقـــد �شاهم التدري�ض بالأهـــداف يف حتقيق عدة مكت�شبـــات هامة، منها :وعي 
الأ�شاتـــذة ب�شـــرورة حتديد هدف كل ن�شـــاط تعليمي/تعلمي ب�شـــكل دقيق، وترجمة 
حمتويات التدري�ض اإىل اأهداف،  وو�شع خطط دقيقة لتحقيقها، وت�شنيف الأهداف 
اإىل معـــارف ومهـــارات ومواقف، و�شبط عمليـــة التقومي �شواء تعلـــق الأمر بالتقومي 

التكويني اأم التقومي الإجمايل، وا�شتثمار اأدوات وو�شائل جديدة للتقومي.

وقد بـــرزت، رغم هذه املكت�شبـــات، بع�ض النقائ�ض، نذكـــر منها :بروز عالقة 
ميكانيكية بـــني املثري وا�شتجابة التلميذ يف اإطار البحـــث احلثيث عن �شلوكات قابلة 
للمالحظـــة، وجتـــزيء وحـــدات التعلـــم اإىل مكونـــات متعـــددة، تتمثل يف مـــا ي�شمى 
بالأهـــداف الإجرائية، ما اأدى اإىل تفتيت البنية العقليـــة للتلميذ، وانعدام التالوؤم 
بـــني املكت�شبات املدر�شية وما يتطلبه حل امل�شكالت التـــي ت�شادف التلميذ يف حياته 

العامة، ما يحول دون ا�شتثمار هذه املكت�شبات يف �شياقات خمتلفة.

. 1 Cindy E. Hmelo-Silver, Howard S. Barrows: Goals and Strategies of a 
Problem-based Learning Facilitator, The Interdisciplinary Journal of Prob-
lem-based Learning, IJPBL is Published in Open Access Format through 
the Generous Support of the Teaching Academy at Purdue University, the 
School of Education at Indiana University, and the Instructional Design and 
Technology program at the University of Memphis, v 1, no. 1, 2006, P: 24. 

�ض���كلت	بيد�غوجي���ا	)�لتدري����س	بح���ل	�مل�ض���اكل)	�ملرحل���ة	�لتمهيدي���ة	و�ملوؤ�ض�ض���ة	لبيد�غوجي���ا	�لكفايات	 	
و�الإدماج،	وقد	مت	تطبيقها	يف	�لبد�ية	د�خل	�حلقول	�لرتبوية	�ملرتبطة	بالعلوم	�لطبية،	قبل	�أن	ت�ضمل	

�لعلوم	�حلقة	و�لعلوم	�الإن�ضانية.
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وانطالقا من الإكراهات الناجمة عن هذه النقائ�ض، ان�شب اهتمام الباحثني 
على طرق جديدة للتفكري والعمل. فانبثقت بيداغوجيا الكفايات والإدماج باعتبارها 
اإبدال تربويا جديدا. وقد عرف مفهوم الكفاية تطورا مهما �شاهم فيه كل من البحث 
الرتبـــوي والتجارب امليدانيـــة يف بع�ض الأنظمـــة الرتبوية. وتاأتلـــف التعريفات على 
ال�شياغـــة الآتية ملفهوم الكفايـــة : »الكفاية هي اإمكانية التعبئـــة، بكيفية م�شتبطنة، 
ملجموعـــة مدجمـــة من املـــوارد )معـــارف ومهـــارات ومواقف(، بهدف حـــل فئة من 

الو�شعيات-امل�شكلة«)1(.  

يربز هـــذا التعريف العنا�شر الأ�شا�شية للكفاية، ومنهـــا : اأول اإمكانية التعبئة، 
وتعني توفر الفـــرد على الكفاية ب�شكل دائم، ولي�ض عند مار�شتها يف و�شعية معينة 
فقط، ما يجعل الكفاية مالزمة للفرد ودائما يف خدمته. وثانيا الكيفية امل�شتبطنة، 
واملق�شـــود بذلـــك طابع ال�شتقـــرار واملالزمة اللـــذان مييزان الكفاية، مـــع قابليتها 
للتطويـــر والدعـــم من خالل مار�شتهـــا عرب �شياقات خمتلفـــة، واأخريا حل فئة من 
الو�شعيات-امل�شكلة، حيث يتعلق الأمر بو�شعيات متكافئة، تتميز بنف�ض اخل�شائ�ض 
)املعطيـــات، �شعوبـــة املهام، دقـــة املعلومـــات املقدمـــة ...( .كما ن�شتنتـــج من هذا 
التعريـــف اأن الكفاية ت�شتلزم امتـــالك التلميذ معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات 
مرتبطة مبحتوى املادة، وتبنيه ملواقف واجتاهات، متكنه من اتباع �شلوكات �شحيحة 
جتـــاه ذاته و حميطـــه، ومترنه على مار�شة الكفاية يف و�شعيـــات متكافئة خمتلفة، 

وا�شتعداده الدائم ملمار�شة الكفاية وتطويره لها باكت�شاب تعلمات جديدة. 

تتميـــز الكفاية بخ�شائ�ض، اأهمهـــا : تعبئة جمموعة موارد، الوظيفية، العالقة 
بفئـــة مـــن الو�شعيات، الرتباط مبحتـــوى درا�شي، والقابلية للتقـــومي. فهي ت�شتلزم: 
تعبئـــة مكت�شبـــات مدجمة، ولي�شـــت م�شافة بع�شهـــا اإىل البع�ـــض، والإحالة اإىل فئة 

(1) Roegiers, Xavier: Une pédagogie de l’intégration, compétences 
et intégration des acquis dans l’enseignement, De Boeck, Brux-
elles, 2 e édition, 2004, P: 22-23.
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مـــن الو�شعيـــات حمددة من خـــالل معامالت، وجت�شيـــد الكفايـــة يف و�شعيات ذات 
دللـــة )بعد اجتماعـــي مثال(، لت�شري ذات معنـــى، و�شمان اإمكانيـــة اإعداد و�شعية 
جديـــدة للتقومي، والتمركز حول مهمة معقدة، والقابلية للتقومي، واملالءمة للربنامج 

الر�شمي. 

انطالقـــا من تعريـــف الكفاية، تربز اأهميـــة اعتبار القـــدرة والهدف )معارف 
ومهارات ومواقف( والو�شعية-امل�شكلة يف تنمية وتطوير وتقومي الكفايات. واإذا كانت 
القدرة متثل البعد امل�شتعر�ض للكفاية والأهداف متثل البعد املتعلق باملادة الدرا�شية 
فـــاإن الو�شعية-امل�شكلة متثل املجال الذي تاأخذ فيـــه التعلمات معنى حقيقيا، يربط 
بـــني مـــا يتم حت�شيله من تعلمات، ومـــا يتطلبه حل م�شاكل احليـــاة املهنية اأو العامة 

التي تت�شم بالتعقيد.

تعتـــرب الو�شعية-امل�شكلـــة، يف اإطار املقاربة بالكفايـــات، عن�شرا مركزيا،   
ومتثل املجال املالئم الذي تنجز فيه اأن�شطة تعلمية متعلقة بالكفاية، اأو اأن�شطة تقومي 
situa-( وتتكون الو�شعية-امل�شكلـــة ح�شب روجري�ض من: و�شعية .)1( االكفايـــة نف�شه
tion( حتيـــل اإىل الذات )Sujet( يف عالقتها ب�شياق معـــني)contexte(، اأو بحدث 

)évènement(، مثال : خروج املتعلم اإىل نزهة، زيارة مري�ض، اقتناء منتوجات، عيد 
الأم، اليـــوم العاملي للمدر�ض...وم�شكلة )problème( : وتتمثل يف ا�شتثمار معلومات 
اأو اإجنـــاز مهمة اأو تخطي حاجز، لتلبية حاجة ذاتية عرب م�شار غري بديهي. وحتدث 
الو�شعية-امل�شكلـــة، يف الإطار الدرا�شـــي، خلخلة للبنية املعرفيـــة للمتعلم، وت�شاهم 
يف اإعـــادة بناء التعلم، وتتمو�شـــع �شمن �شل�شلة خمططة من التعلمـــات. تتمثل اأهم 
ميـــزات الو�شعية-امل�شكلـــة يف كونها: متكن من تعبئة مكت�شبـــات مندجمة، وتوجه 
التلميـــذ نحـــو اإجناز مهمة م�شتقاة مـــن حميطه، وبذلك تعتـــرب ذات دللة تتمثل يف 

(1)  - Roegiers, Xavier: Des situations pour intégrer les acquis, De 
Boeck Université, Bruxelles-Paris, 2e édition, 2007, P : 17-18. 
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بعدها الجتماعي والثقايف... كما اأنها حتمل معنى بالن�شبة للم�شار التعلمي للتلميذ، 
اأو بالن�شبة حلياته اليومية اأو املهنية، وحتيل اإىل �شنف من امل�شائل اخلا�شة مبادة اأو 
مبجموعة مواد، وتعترب جديـــدة بالن�شبة للتلميذ عندما يتعلق الأمر بتقومي الكفاية. 
وتعمل هذه املميزات على التمييز بني التمرين التطبيقي لقاعدة اأو نظرية من جهة، 

وبني حل امل�شكالت املتمثل يف مار�شة الكفاية من جهة اأخرى. 

تتكون الو�شعية-امل�شكلة من عن�شرين اأ�شا�شيي، هما :   
1- ال�شن��د اأو احلام��ل : ويت�شمـــن كل العنا�شر املادية التـــي تقدم للتلميذ، 
وتتمثـــل يف: ال�شيـــاق ويعرب عن املجال الـــذي متار�ض فيه الكفايـــة، كاأن يكون �شياقا 
عائليـــا اأو �شو�شيوثقافيا اأو �شو�شيومهنيـــا... ويتم حتديد ال�شياق عند و�شع ال�شيا�شة 
الرتبويـــة )التوجهات والختيارات الرتبوية(، واملعلومـــات التي �شي�شتثمرها التلميذ 
يف اأثنـــاء الإجناز، وقـــد ل ي�شتغل بع�شها يف احلل فت�شمـــى معلومات م�شو�شة، تتمثل 
اأهميتهـــا يف تنمية القدرة على الختيار، والوظيفة وتتمثل يف حتديد الهدف من حل 

الو�شعية، ما يحفز التلميذ على الإجناز.

2- املهمة : وتتمثل يف جمموع التعليمات التي حتدد ما هو مطلوب من املتعلم 
اإجنـــازه. وي�شتح�شن اأن تت�شمن اأ�شئلة مفتوحة، تتيـــح للتلميذ فر�شة اإ�شباع حاجاته 
ال�شخ�شيـــة، كالتعبري عـــن الراأي، واتخـــاذ املبادرة، والوعي باحلقـــوق والواجبات، 

وامل�شاهمة يف ال�شاأن الأ�شري واملحلي والوطني، الخ. 

للو�شعية-امل�شاألة وظائـــف عديـــدة، منها ما يرتبط باملـــادة املدر�شة، ومنها ما 
له عالقـــة بتن�شئة املتعلم ب�شفة عامة. فبالن�شبة للمـــادة املدر�شة، ميكن للو�شعية-
امل�شكلـــة اأن تـــوؤدي وظيفة ديداكتيكية تتمثل يف تقـــدمي اإ�شكالية ل يفرت�ض حلها منذ 
البدايـــة، واإمنا تعمل على حتفيز التلميذ لنخراطـــه الفاعل يف بناء التعلم، ووظيفة 
تعلـــم الإدماج حيث يتعلق الأمر بتعلم اإدماج املـــوارد )التعلمات املكت�شبة( يف �شياق 
خارج �شياق املدر�شة، ووظيفة تقوميية  تتحقق عندما تقرتح و�شعية-م�شاألة جديدة، 
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بهـــدف تقومي قدرة التلميذ على اإدماج التعلمـــات يف �شياقات خمتلفة، ووفق معايري 
حمـــددة. ويعتـــرب النجـــاح يف حـــل هـــذه الو�شعية-امل�شكلـــة دليال علـــى التمكن من 
الكفاية.كمـــا اأن للو�شعية-امل�شكلـــة وظائف اأخرى، منها بنـــاء وحتويل وتنمية القيم 
والجتاهات، ودعم التفاعل بني املواد، وتنمية القدرة على اخللق والإبداع من خالل 

الأ�شئلة املفتوحة. 

يف اإطـــار املقاربة بالكفايات، يعترب التلميذ الفاعل الأ�شا�شي يف بناء التعلمات، 
واإدماجهـــا مـــن خـــالل و�شعيـــات ذات دللة. كمـــا تعترب القـــدرة على اإدمـــاج هذه 
التعلمات موؤ�شرا على امتالك الكفاية امل�شتهدفة. وتتمثل اأهم الأن�شطة التعلمية فيما 
يلـــي: اأن�شطة تعلمية جزئية )apprentissages ponctuels(، يتمكن خاللها التلميذ 
structura- )مـــن حتقيق الأهداف امل�شطـــرة لكل ن�شاط، واأن�شطة بنينـــة املكت�شبات 
tion des acquis( يف اإطـــار ال�شياق املدر�شي )الرتبـــاط باملادة(، كاإدماج خمتلف 

الأهـــداف املحققة يف حل مترين توليفـــي، واأن�شطة تعبئة املكت�شبات يف حل و�شعية-
 .)intégration م�شكلة مدجمة خارج ال�شياق املدر�شي )تعلم الإدماج

    وميكـــن تناول هـــذه الأن�شطة عرب مراحل اأربعة، يكون فيها التلميذ حمور كل 
اهتمـــام، والفاعل الأ�شا�شي ملجمـــوع الإجنازات التي ميكن اأن تتـــم  ب�شكل فردي اأو 

جماعي. وتتمثل هذه املراحل يف الآتي :

1- مرحلة التقدمي )présentation): يتم خاللها تو�شيح املكت�شبات التي 
�شيح�شلهـــا التلميذ بعد التعلمات، فيزداد اهتمامه. وميكن اأن تت�شمن هذه املرحلة 
: طـــرح و�شعية-م�شكلة جديدة يتم حلها لحقا، وتقدمي وثيقة )�شورة، ر�شم، ن�ض، 
...( اأو �شـــيء )اآلة، ج�شم مادي، ...( للمالحظة،  واقرتاح مترين يربط املكت�شبات 
ال�شابقة مبو�شوع التعلم، واإجناز خرجة ملكان ما جلمع املعطيات واإجراء مالحظات، 

واقرتاح بحث ينجز لحقا، من خالل حتليل وثائق، اأو ا�شت�شارة خمت�شني... 



152

2- مرحل��ة التطوي��ر)développement) : يتـــم فيها ا�شتثمـــار القدرات 
العقليـــة واحل�ض -حركيـــة للتلميذ، بهـــدف التو�شل اإىل التعلمـــات الأ�شا�شية، وفهم 
دللتهـــا، ودجمها مع التعلمـــات ال�شابقة. وينجزهـــا التلميذ مب�شاعـــدة الأ�شتاذ اأو 
با�شتعمـــال الكتـــاب املدر�شـــي اأو مـــوارد اأخرى، يف اإطـــار جماعي اأو فـــردي. وميكن 
ا�شتثمارهـــا يف: ا�شتخال�ـــض مو�شوع التعلـــم يف اإطار تعميم ما هـــو خا�ض )عالقة، 
قانـــون، قاعدة،...(، مـــع جتنب التعميم ال�شريـــع املبني على حالة واحـــدة، اإ�شافة 
معلومات ومعطيات جديدة، وا�شتنتاج مو�شوع التعلم من العام اإىل اخلا�ض )تعريف، 
قاعدة، قانـــون، ...(، وتقدمي تو�شيحات خا�شة )اأمثلة، �شور، ...(، والربهنة على 

نتيجة اأو حماكاة اإجناز...

3- مرحلة التطبيق)application)  : تطبيق التعلمات املكت�شبة من خالل 
اإجنـــاز: متارين تطبيقية تتعلـــق مبعرفة املو�شوع وا�شتعماله داخـــل وخارج املوؤ�ش�شة 
التعليمية، ومتارين لتقومي فهـــم التلميذ ملو�شوع التعلم، واأن�شطة ال�شتدراك خا�شة 
مبو�شـــوع التعلم اأو مبكت�شبات �شابقة، واأن�شطة التقومي، وخ�شو�شا التقومي التكويني 

والتقومي الذاتي... 

4- مرحل��ة الإدم��اج)intégration)  : اإ�شافـــة التعلمـــات املح�شلـــة اإىل 
املكت�شبات القبلية للتالميـــذ، بطريقة تفاعلية، من خالل ربط عالقات بني خمتلف 
التعلمات، وحتويـــل املكت�شبات املح�شلة اإىل و�شعيات اأخرى، خا�شة باملادة املدر�شة 
اأو مبـــادة اأخرى، واإجناز اأن�شطة اإدماج التعلمـــات يف و�شعيات م�شتقاة من املحيط، 

وتقومي قدرة التلميذ على اإدماج التعلمات. 

يعتـــرب اإدماج التعلمات ن�شاطا تعلميا يعمل على متكني التلميذ من ا�شتثمار   
مكت�شباتـــه املعرفية واملهاراتية يف حل و�شعيات-م�شكلـــة، من خاللها ربط عالقات 
بـــني عنا�شر متفرقـــة يف البداية، وتوظيفها بطريقة متمف�شلـــة بهدف حتقيق غاية 
معينـــة.  وتتمثل اأهم اأهداف الإدمـــاج يف الآتي: اإعطاء دللة للتعلمات، ويتحقق هذا 
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الهدف من خالل و�شع التعلمات يف �شياق ذي دللة بالن�شبة للتلميذ، واأي�شا مرتبط 
بو�شعيـــات حم�شو�شـــة ميكنها اأن تعرت�شه يف حياته اليوميـــة، ومتييز ما هو اأهم وما 
هـــو اأقـــل اأهمية بالرتكيز على التعلمـــات الأ�شا�شية، باعتبارهـــا قابلة لال�شتعمال يف 
احليـــاة اليومية اأو �شرورية لبناء تعلمات لحقة، وتعلـــم كيفية ا�شتعمال املعارف يف 
و�شعية، وذلك بربط عالقات بـــني املعرفة والقيم املن�شودة وغايات التعلم )املتمثلة 
يف تكويـــن املواطن ال�شالـــح وامل�شوؤول، والعامل الكفء، وال�شخ�ـــض امل�شتقل، الخ(، 
وربـــط عالقات بني املفاهيم املختلفـــة املح�شلة لتمكني التلميذ مـــن رفع التحديات 
التـــي تواجهه، واإعداده ملواجهة ال�شعوبات والعراقيـــل التي قد ي�شادفها يف حياته. 

لكن، كيف ميكن اإجناز هذه الأن�شطة؟ 

بعـــد �شل�شلة من التعلمات العادية، تخ�ش�ض فرتة معينة لتدريب التالميذ على 
الإدمـــاج، وميكن تخطيط اأن�شطة الإدماج عند نهاية التعلمات املتعلقة بالكفاية، كما 
ميكن التطرق لالإدماج بالتدريج خالل تقدم الأن�شطة التعلمية وفق مراحل الكفاية. 
وخـــالل عملية الإدمـــاج، تقدم للتالميذ و�شعية-م�شاألة من فئـــة الو�شعيات امل�شائل 
املرتبطـــة بالكفاية. ويتم حل هـــذه الو�شعية من لدن كل تلميذ، مـــع اإمكانية اعتماد 
العمـــل يف جمموعات عند بداية هـــذه الأن�شطة. واإذا مل يتمكـــن بع�ض التالميذ من 
حـــل الو�شعية-امل�شكلة، يعمـــل الأ�شتاذ على ر�شد ال�شعوبـــات الأ�شا�شية التي حالت 
دون ذلـــك، ويقـــرتح اأن�شطة تكميلية للرفع من م�شتـــوى اأدائهم. ولتحقيق ذلك، لبد 
من اإيالء جودة التعلمات عناية خا�شة، والتاأكد من التمكن التدريجي لكل التالميذ 
منهـــا، ولـــو اقت�شى الأمر تقلي�شها كميا اإىل اأق�شى حـــد. فتنمية كفاية ما ل ترتبط 
بكمية املعلومـــات اأو املعارف املح�شلة بقدر ما ترتبط بجودة هذه املعارف وبالقدرة 
على ا�شتثمارها يف احلياة اليومية. هذه اجلودة ل تتحقق اإل من خالل اآليات للتقومي.

يعتـــرب التقومي ن�شاطا مندجما يف �شريورة التعليم والتعلم، وتتنوع اأ�شاليبه   
وتقنياتـــه واأدواتـــه تبعا لالأهداف التـــي يروم حتقيقها، وغالبا مـــا يتعلق الهدف من 
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التقومي بقرار يتم اتخاذه على �شوء نتائج التقومي، كتنظيم ح�ش�ض للدعم والتقوية 
لفائـــدة جمموعة مـــن التالميذ، اأو ال�شماح لتلميـــذ بالنتقال اإىل م�شتـــوى اأعلى، اأو 
اإلـــزام تلميذ بتكـــرار امل�شتوى، الخ... ونظـــرا خلطورة بع�ض القـــرارات املبنية على 
نتائج التقومي، يتم العمل على توخي املو�شوعية التامة، ما ي�شتدعي اعتماد معايري 

تتالءم وهدف التقومي.

      يعـــرف دوكيتيـــل التقـــومي على اأنه "جمع معلومات تت�شـــم بال�شدق والثبات 
والفعاليـــة، وحتليل درجة مالءمة هذه املعلومـــات ملجموعة معايري خا�شة بالأهداف 
املحـــددة يف البداية، بهدف اتخـــاذ قرار")1(. فبالن�شبة للمعلومات، ميكن اأن تكون : 
حقائـــق، كعدد التالميذ الذين اأجابوا عن �شوؤال، اأو ن�شبة التمارين املنجزة من لدن 
تلميذ، ... اأو متثالت، كاآراء ومواقف وت�شورات الأ�شخا�ض امل�شتهدفني من التقومي. 
ويراعى يف جمـــع املعلومات الفعالية وال�شدق والثبـــات، وتتمثل فعالية املعلومات يف 
مطابقتهـــا للهدف املحـــدد للتقومي، ويتعلق �شدقها بتطابقهـــا واملعلومات امل�شتهدفة 
من التقومي، اأما ثباتها فيتجلى يف اإمكانية احل�شول عليها من لدن اأ�شخا�ض اآخرين 
ويف اأوقـــات اأو اأماكن اأخـــرى. وتكت�شي املعايري اأهمية خا�شـــة، اإذ على �شوئها تتخذ 
القـــرارات، وترتبـــط املعايري بهدف التقومي، فـــاإذا كان الهدف هـــو تقرير جناح اأو 
ر�شـــوب التلميذ، يكون املعيار مثال مدى متكن التلميذ مـــن التعلمات، دون الهتمام 
بكيف مت التعلم اأو ملاذا مل يتم، اأما اإذا كان الهدف هو تقرير تدارك هفوات التلميذ، 

فاإن املعيار يرتبط بكيفية التعلم وال�شعوبات التي حتول دونه. 

ترتبـــط وظائـــف التقـــومي بالغاية املحـــددة لـــه، اأو بطبيعة القرار الـــذي �شيتم 
اتخـــاذه. فاللجـــوء اإىل التقـــومي يتم يف فـــرتات خمتلفة، ملعرفة هل باإمـــكان التلميذ 
اأن ينجـــح )امل�شادقـــة علـــى التعلـــم(، اأو هل هنـــاك �شعوبات حتـــول دون ا�شتيعاب 

. 1 (1)  - De Ketele, Jean-Marie: L’évaluation conjuguée en paradigmes, In 
Revue française de pédagogie, v 103, n°103, avril -juin 1993, P: 75.
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التعلمـــات )تعديـــل الن�شاط الرتبـــوي(، اأو هل يتوفر على الأ�ش�ـــض ال�شرورية ملتابعة 
التعلـــم )توجيه التلميذ اأو الفعل الرتبوي(. وانطالقا من هذا املنظور، ميكن اإجمال 

وظائف التقومي كالآتي : 

وظائف 
التقومي

توقيت 
التقومي

مو�شوع 
نتائج التقوميالتقومي

وظيفة 
التوجيه

قبل بداية 
التعلم

املوؤهالت 
توجيهات، تنبيهاتواملخاطر

وظيفة 
الأخطاء يف اأثناء التعلمالتعديل

ال�شائعة
ت�شخي�ض الأخطاء وخطة 

العالج
وظيفة 

الدليل/احلجة على التمكنالنجاحاتنهاية التعلمامل�شادقة

        انطالقـــا مـــن هذا الت�شـــور للمناهج الرتبوية يف عالقتهـــا بوظائف التعليم 
وبديناميـــة املجتمـــع، وملـــا يحيـــط اإعدادهـــا اأو مراجعتهـــا مـــن �شعوبـــات واإكراهات، 
ولل�شمانـــات التي من �شاأنهـــا اأن جتعلها ثابتة ال�شالحيـــة وم�شتوفية ملختلف املجالت 
الرتبويـــة وجمالت املعرفـــة والتكنولوجيا وم�شتجيبة ملنتظـــرات القطاعني الجتماعي 
والقت�شادي، يظهر اأن اإمكانية التحكم يف ا�شتمرار مواءمة املناهج الرتبوية اجلديدة 
مع متطلبات املجتمع يف جمال تكوين الراأ�شمال الب�شري ت�شتوجب الإبقاء على مراجعة 
املناهـــج مفتوحة من خالل اإخ�شاع تنفيذها للتتبـــع والتقييم بكيفية م�شتمرة، واإدخال 
الت�شحيحـــات الالزمـــة كلما دعـــت ال�شرورة اإىل ذلـــك، واإذا كانت املناهـــج الرتبوية 
بلـــورة لإ�شرتاتيجيـــة تربوية، فاإنها جمرد فر�شية للتدخـــل يف الإ�شالح الرتبوي حتتاج 
اإىل اإجـــراءات مهدة واأخـــرى م�شاعدة يف جمالت ا�شتكمال تكويـــن الأطر الرتبوية، 
وجتهيـــز املوؤ�ش�شات بالو�شائل التعليمية والديداكتيكيـــة الالزمة، وحتتاج بالأ�شا�ض اإىل 
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تعبئة كافة الفاعلني الرتبويني اأيا كان موقعهم وانخراطهم يف م�شرية الإ�شالح)1(.

اإذن، اإذا كان املنهـــاج ي�شكل اختيارا م�شرييا لالأمة ولي�ض للمتعلم، واإذا كانت 
بيداغوجيـــا الكفايات ت�شعى اإىل بناء الإن�شان القادر على مواجهة امل�شتقبل باعتباره 

اأزمة، فما هي مرتكزات املنهاج القائم على خلفيات بيداغوجيا الكفايات؟

املنهـــاج القائم علـــى بيداغوجيا الكفايـــات والإدماج:الختيــــارات والتوجهات 
الرتبويـة العامة.

اإن الختيـــارات الرتبويـــة املوجهـــة ملناهـــج الرتبيـــة والتكويـــن امل�شتلهمـــة    
لبيداغوجيا الكفايات والإدماج تنطلق من)2(:

• العالقة التفاعلية بني املدر�شة واملجتمـع، باعتبار املدر�شة حمركا اأ�شا�شيا 	
للتقدم الجتماعي وعامال من عوامل الإمناء الب�شري املندمج؛

• و�شـوح الأهداف واملرامـــي البعيدة من مراجعة مناهج الرتبية والتكوين، 	
والتي تتجلى اأ�شا�شا يف:

امل�شاهمـــة يف تكوين �شخ�شيـــة م�شتقلة ومتوازنة ومتفتحـــة للمتعلم، تقوم  -
على معرفة دينه وذاته، ولغته وتاريخ وطنه وتطورات جمتمعه؛

اإعـــداد املتعلـــم لتمثـــل وا�شتيعـــاب اإنتاجات الفكـــر الإن�شـــاين يف خمتلف  -
متظهراته وم�شتوياته، ولفهـم حتولت احل�شارات الإن�شانية وتطورهـا؛

اإعداد املتعلم للم�شاهمة يف حتقيق نه�شة وطنية اقت�شادية وعلمية وتقنية  -
ت�شتجيب حلاجات املجتمع وتطلعاته.

)))	 جلـــان مراجعة املناهج الرتبوية: الكتـــاب الأبي�ض، اجلـــزء الأول، وزارة الرتبية الوطنية 
باملغرب، الرباط، ط 1، 2002، �ض: 3.

)))	 جلان مراجعة املناهج الرتبوية: الكتاب الأبي�ض، م.�ض، �ض: 14-10.
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• ا�شتح�شـــار اأهم خال�شات البحـــث الرتبوي احلديـــث يف مراجعة مناهج 	
الرتبيـــة والتكوين باعتمـــاد مقاربة �شمولية ومتكاملـــة تراعي التوازن بني 
البعـــد الجتماعي الوجداين، والبعد املهاراتي، والبعد املعريف، وبني البعد 
التجريبـــي والتجريدي كما تراعي العالقة البيداغوجية التفاعلية وتي�شري 

التن�شيط اجلماعي؛

• التـــوازن يف الرتبية والتكوين بني خمتلف اأنواع املعارف، وخمتلف اأ�شاليب 	
التعبري )فكـــري، فني، ج�شدي(، وبني خمتلف جوانـــب التكوين )نظري، 

تطبيقي عملي(؛

• التن�شيـــق والتكامل يف اختيار م�شامني املناهـــج الرتبوية، لتجاوز �شلبيات 	
الرتاكم الكمي للمعارف ومواد التدري�ض؛

• التجديد امل�شتمر واملالءمة الدائمة ملناهج الرتبية والتكوين وفقا ملتطلبات 	
التطور املعريف واملجتمعي؛

• �شـــرورة مواكبة التكوين الأ�شا�شي وامل�شتمر لكافـــة اأطر الرتبية والتكوين 	
ملتطلبات املراجعة امل�شتمرة للمناهج الرتبوية؛

• اعتبـــار املدر�شة جمال حقيقيـــا لرت�شيخ القيم الأخالقيـــة وقيم املواطنـة 	
وحقوق الإن�شان ومار�شة احلياة الدميوقراطية.

ولتفعيـــل هذه الختيـــارات، ي�شتلزم اعتماد الرتبية علـــى القيم وتنمية وتطوير 
الكفايات الرتبوية والرتبية على الختيار كمدخل بيداغوجي ملراجعة مناهج الرتبية 
والتكوين. واملتمثلـــة فـي: قيـم العقيدة الإ�شالمية؛ وقيـم الهوية احل�شارية ومبادئها 
الأخالقيـــة والثقافيـــة؛ وقيــــم املواطنــــة؛ وقيـم حقـــوق الإن�شان ومبادئهـــا الكونيـة. 

ويتوخى من اأجل ذلك الغايات الآتية:
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تر�شيـــخ الهوية احل�شارية والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها؛ والتفتح  -
على مكا�شب ومنجزات احل�شارة الإن�شانية املعا�شرة؛

تكري�ض حب املعرفة وطلب العلم والبحث والكت�شاف؛ وامل�شاهمة يف تطوير  -
العلوم والتكنولوجيا اجلديدة؛

تنميـــة الوعـــي بالواجبــــات واحلقـــوق؛ الرتبية علـــى املواطنـــة ومار�شة  -
الدميوقراطية؛ والت�شبع بروح احلوار والت�شامح وقبول الختالف؛وتر�شيخ 

قيم املعا�شرة واحلداثة؛

التمكـــن من التوا�شـــل مبختلف اأ�شكالـــه واأ�شاليبه؛ والتفتـــح على التكوين  -
املهنـــي امل�شتمر؛ وتنمية الذوق اجلمايل والإنتـــاج الفني والتكوين احلريف 

يف جمالت الفنون والتقنيات؛

يعمل نظام الرتبية والتكوين مبختلـــف الآليات والو�شائل لال�شتجابة للحاجات 
ال�شخ�شيـــة للمتعلمـــني املتمثلـــة فيمـــا يلـــي: الثقـــة بالنف�ـــض والتفتـــح علـــى الغـــري؛ 
وال�شتقالليـــة يف التفكـــري واملمار�شـــة؛ والتفاعـــل الإيجابي مع املحيـــط الجتماعي 
علـــى اختالف م�شتوياتـــه؛ والتحلي بروح امل�شوؤولية والن�شبـــاط؛ ومار�شة املواطنة 
والدميقراطية؛ واإعمال العقل واعتماد الفكر النقدي؛ والإنتاجية واملردودية؛ وتثمني 
العمل والجتهاد واملثابرة؛ واملبادرة والبتكار والإبداع؛ التناف�شية الإيجابية؛ والوعي 
بالزمـــن والوقت كقيمة اأ�شا�شيـــة يف املدر�شة ويف احلياة؛ واحـــرتام البيئة الطبيعية 

والتعامل الإيجابي مع الثقافة ال�شعبية واملوروث الثقايف واحل�شاري.

لتي�شري اكت�شاب الكفايـــات وتنميتها وتطويرها على الوجه الالئق عند املتعلم، 
يتعـــني مقاربتهـــا من منظـــور �شمـــويل ملكوناتها، ومراعـــاة التـــدرج البيداغوجي يف 
برجمتهـــا، وو�شـــع اإ�شرتاتيجيـــات اكت�شابهـــا. ومن الكفايـــات املمكـــن بناوؤها جند 
منهـــا: املرتبطـــة بتنمية الـــذات، والتي ت�شتهدف تنميـــة �شخ�شية املتعلـــم كغاية يف 
ذاتـــه، وكفاعـــل اإيجابـــي تنتظر منه امل�شاهمـــة الفاعلة يف الرتقـــاء مبجتمعه يف كل 
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املجـــالت؛ والقابلـــة لال�شتثمـــار يف التحـــول الجتماعي، والتي جتعـــل نظام الرتبية 
والتكويـــن ي�شتجيـــب حلاجـــات التنميـــة املجتمعية بـــكل اأبعادها الروحيـــة والفكرية 
واملادية؛ والقابلـــة للت�شريف يف القطاعات القت�شاديـــة والجتماعية، والتي جتعل 
نظام الرتبية والتكوين ي�شتجيب حلاجات الندماج يف القطاعات املنتجة وملتطلبات 

التنمية القت�شادية والجتماعية.

وميكـــن اأن تتخذ الكفايات الرتبوية طابعا اإ�شرتاتيجيا اأو توا�شليا اأو منهجيا اأو 
ثقافيـــا اأو تكنولوجيا. ت�شتوجب تنمية الكفايات الإ�شرتاتيجية وتطويرها، يف املناهج 
الرتبوية: معرفة الذات والتعبري عنها؛ والتموقع يف الزمان واملكان؛ والتموقع بالن�شبة 
لالآخـــر وبالن�شبة للموؤ�ش�شـــات املجتمعية )الأ�شـــرة، املوؤ�ش�شة التعليميـــة، املجتمع(، 
والتكيـــف معها ومع البيئة ب�شفة عامة؛ وتعديـــل املنتظرات والجتاهات وال�شلوكات 

الفردية وفق ما يفر�شه تطور املعرفة والعقليات واملجتمع.

وحتى تتـــم معاجلة الكفايـــات التوا�شلية ب�شـــكل �شمويل يف املناهـــج الرتبوي، 
ينبغـــي اأن تـــوؤدي اإىل: اإتقان اللغـــة الأم والتمكن من اللغات الأجنبيـــة؛ والتمكن من 
خمتلـــف اأنواع التوا�شل داخـــل املوؤ�ش�شة التعليمية وخارجها يف خمتلف جمالت تعلم 
املواد الدرا�شية؛ والتمكن من خمتلف اأنواع اخلطاب )الأدبي، والعلمي، والفني...( 

املتداولة يف املوؤ�ش�شة التعليمية ويف حميط املجتمع والبيئة.

وت�شتهدف الكفايـــات املنهجية من جانبها بالن�شبـــة للمتعلم اكت�شاب: منهجية 
للتفكـــري وتطوير مداركـــه العقلية؛ ومنهجيـــة العمل يف الف�شـــل وخارجه؛ ومنهجية 

تنظيم ذاته و�شوؤونه ووقته وتدبري تكوينه الذاتي وم�شاريعه ال�شخ�شية.

ولكي تكون معاجلة الكفايات الثقافية �شمولية، ينبغي اأن ت�شمل: �شقهـا الرمزي 
املرتبط بتنمية الر�شيد الثقايف للمتعلم، وتو�شيع دائرة اإح�شا�شاته وت�شوراته وروؤيته 
للعامل وللح�شارة الب�شرية بتناغم مع تفتح �شخ�شيته بكل مكوناتها، وبرت�شيخ هويته 
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بو�شفـــه مواطًنا واإن�شاًنا من�شجًما مع ذاته ومع بيئته ومـــع العامل؛ و�شقهـا املو�شوعي 
املرتبط باملعرفة ب�شفة عامة.

واعتبـــارا لكـــون التكنولوجيـــا قد اأ�شبحـــت يف ملتقى طـــرق كل التخ�ش�شات، 
ونظرا لكونها ت�شكل حقال خ�شبا بف�شل تنوع وتداخل التقنيات والتطبيقات العلمية 
املختلفة التي تهدف اإىل حتقيق اخلري العام والتنمية القت�شادية امل�شتدمية وجودة 
احليـــاة، فـــاإن تنميـــة الكفايـــات التكنولوجيـــة للمتعلم تعتمـــد اأ�شا�شا علـــى: القدرة 
علـــى ت�شور ور�شم واإبـــداع واإنتاج املنتجـــات التقنية؛ والتمكن مـــن تقنيات التحليل 
والتقدير والقيا�ض، وتقنيات ومعايري مراقبة اجلودة، والتقنيات املرتبطة بالتوقعات 
وال�شت�شراف؛ والتمكن من و�شائل العمل الالزمة لتطوير تلك املنتجات وتكييفها مع 
احلاجيات اجلديدة واملتطلبات املتجددة؛ وربط اأخالقيات املهن واحلرف من جهة، 
والأخالقيـــات املرتبطـــة بالتطور العلمـــي والتكنولوجي من جهة اأخـــرى مع منظومة 

القيم الدينية واحل�شارية وقيم املواطنة وقيم حقوق الإن�شان ومبادئها الكونية.

اإن ربـــط منهاج اللغـــة العربيـــة ببداغوجيا الكفايـــات والإدماج يهـــدف اإىل بناء 
الإن�شـــان، فالقيـــم الإن�شانيـــة ل ميكن اأن يتـــم متريرها اإل من خـــالل اللغة، خ�شو�شا 
واللغة العربية حاملة للقراآن والإ�شالم، �شمن هذا الإطار ي�شبح من امل�شروع الت�شاوؤل: 
مـــا هو و�شع اللغـــة العربية يف اأرخبيل املاليـــو؟ وما هي متظهـــرات التفاعل التاريخي 
بـــني اللغة العربية واللغة املالوية؟ وما هي الأ�ش�ـــض البيداغوجية واخللفيات الت�شورية 
ملنهـــاج اللغة العربية يف التعليم املاليزي املوؤطر بربنامج جي قاف؟ وما هي الإكراهات 

والتحديات التي تواجه تدري�ض اللغة العربية مباليزيا و�شبل جتاوزها ؟ 

اللغة العربية يف اأرخبيل املاليو: من التفاعل الديني اإىل التفاعل اللغوي :
     رغـــم اختـــالف الباحثـــني تاريخيا حول زمـــن و�شول الإ�شـــالم اإىل اأرخبيل 
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املاليـــو وكيفيات انت�شـــاره)1(، فاإن املوؤكد اأن المتالء احل�شـــاري الذي خلقه القراآن 
علـــى م�شتوى احلياة الجتماعيـــة والثقافية والدينية يوازيـــه امتالء لغوي، جتلى يف 
الن�شهـــار والتفاعل بني البنيات اللغوية للعربيـــة والبنيات اللغوية للمالوية)2(، ما 
جعـــل دول الأرخبيـــل يف جنوب �شرق اآ�شيا، �شـــواء ذات الأغلبيـــة امل�شلمة )ماليزيا، 
اندوني�شيـــا، برونـــاي دار ال�شـــالم( اأو ذات الأقليـــة امل�شلمة )الفلبـــني، و�شنغافورة، 
وتايالند، وبورما، وفيتنام، وكمبوديا، ولو�ض(، تفكر يف اإقرار مناهج لتدري�ض اللغة 

العربية.كيف، اإذن،  تطور در�ض اللغة العربية يف النظام التعليمي املاليزي؟

تطور تدري�ش اللغة العربية يف ماليزيا :
عـــرف تدري�ض اللغـــة العربية يف ماليزيا تطورا على م�شتـــوى املناهج والربامج 
تبعـــا لتطـــور روؤية الدولة مـــن جهة، والتحول علـــى م�شتوى موؤ�ش�شاتهـــا الرتبوية من 
جهـــة اأخرى)3(. فقد �شكل نظام احللقات الدينية ال�شيغة التمهيدية لربوز املدار�ض 

(((	 Farid Mat Zain, Wan Kamal Mujani and Ibrahim Abu Bakar: The Is-
lamic Education and The ‘j-QAF’ Program in Malaysia, Advances in 
Natural and Applied Sciences, V 6, n°3, 2012, P: 310-313.

)))	  - عبـــد الرحمن بن ت�شيك: اآفاق تعليم اللغة العربية ومعوقاته يف دول جنوب �شرق اآ�شيا، 
جملة اإ�شالمية املعرفة، املعهـــد العاملي للفكر الإ�شالمي وجامعة بريوت الإ�شالمية، العدد 

الثاين ع�شر، ال�شنة الثالثة، 1998، �ض: 183-188.
يتجل���ى	�لتفاعل/�لتد�خل/�لتثاق���ف	�للغ���وي	�	عل���ى	�ض���بيل	�الأمثل���ة	�	يف	�ملماثل���ة	�ل�ض���وتية	بني	حروف	 	

�للغتني	و�لكلمات	�ملقرت�ضة	من	�لعربية	و�ملتد�ولة	يف	�ملاالوية،	و�لتي	تتجاوز	1000	لفظة.
)))	  - عبد الرحمن بن ت�شيك: اآفاق تعليم اللغة العربية ...، م.�ض، �ض: 180-179.

عـــرف انت�شـــار اللغة العربيـــة باأرخبيل املاليـــو مدا وجزرا بح�شـــب ال�شياقـــات التاريخية   
والأو�شـــاع ال�شيا�شية املزامنة لها، حيث �شهدت اللغة العربية اأوجها يف عهد ملكة مالقا 
)1430م/1511م(، ويعـــود ذلـــك اإىل اإعالن ال�شلطان مظفر �شـــاه اأن الإ�شالم هو الدين 
الر�شمـــي للمملكـــة، لكن مع توايل الحتـــالل الأجنبي منذ �شنـــة 1511م �شيرتاجع الو�شع 
العتبـــاري للغـــة العربية اأمام حمـــاولت الطم�ض الثقـــايف والديني التـــي مار�شتها القوى 

امل�شتعمرة.
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العربيـــة، ومتيـــزت على م�شتـــوى هيئـــة التدري�ض بطابـــع امل�شيخة )ال�شيـــخ(، وعلى 
امل�شتوى املوؤ�ش�شاتي بامل�شاجـــد والزوايا، وعلى م�شتوى الربامج بهيمنة طرق التلقني 

التقليدية التي تركز على املحتويات الدينية والتعبدية لالإ�شالم.

يعتـــرب املـــوؤرخ املاليزي كـــو كاي كيـــم اأن اأول مدر�شـــة عربيـــة باملعنى احلديث 
اأن�شئـــت يف �شبه جزيـــرة املاليو )ماليزيا( هي املدر�شـــة احلامدية يف ليمبوجن كافل 
بوليـــة قدح، اأن�شاأها احلاج وان �شليمان وان �شديق، ثم تلتها مدار�ض عربية اأخرى: 
مدر�شـــة املعهد املحمدي يف كلنتان )1915م(، مدر�شة الهادي يف مالقا )1915م(، 
مدر�شة امل�شهور الإ�شالمية يف بيانغ )1916م(، املدر�شة اخلريية الإ�شالمية يف بيانغ 

)1935م(، ومدر�شة ال�شلطان زين العابدين العربية يف ترجنانو )1936م(.

�شكلـــت التربعات املالية واأموال الوقف والزكاة من امل�شلمني امل�شدر الأ�شا�شي 
للتمويـــل، قبـــل اأن ت�شـــرف جمال�ـــض ال�شـــوؤون الدينيـــة التابعـــة حلكومـــات الوليات 
مب�شوؤوليـــة الإ�شراف املبا�شر وحتمـــل امليزانية. بعد ا�شتقـــالل ماليزيا �شنة 1957م 
ازداد الهتمام على م�شتوى اإعداد مناهج الرتبية باللغة العربية، وهو ما �شيتوج �شنة 
1977م باإن�شـــاء وزارة الرتبية املاليزية اإحدى ع�شرة مدر�شة دينية للمرحلة الثانوية 
الوطنيـــة )SMKP(، حيث مت اإدماج اللغة العربية �شمن املواد املقررة يف التدري�ض، 
ويف عـــام 1998م اأ�شـــدرت وزارة التعليـــم املاليزية قرارا بتدري�ـــض اللغة العربية يف 
املدار�ـــض الوطنية املاليزية بناء على قـــرار جلنة املناهج املركزية يف نوفمرب 1996، 
بو�شفهـــا مادة اإ�شافية حتت م�شمى اللغة العربية الت�شالية، ومت جتريب هذه العدة 
البيداغوجية داخل 97 مدر�شة ابتدائية وطنية. يف عام 2003م اأعلن رئي�ض ماليزيا 
ال�شابق عبد اهلل اأحمد بدوي بعد توليه احلكم م�شروعه القومي الذي �شماه الإ�شالم 
احل�شاري، والـــذي ت�شمن �شمـــن اإ�شرتاتيجيته العامة للنهو�ـــض باملجتمع املاليزي 
خطـــة تربوية تهـــدف اإىل بناء الإن�شان املاليـــزي وفق منظور ال�شخ�شيـــة املتكاملة، 

وذلك من خالل برنامج جي قاف.
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مل يقت�شر الهتمام باللغة العربية تعليميا على امل�شتويات البتدائية والو�شطى 
والثانويـــة، بـــل امتـــد اإىل التعليم اجلامعـــي، ويف هـــذا الإطار هنـــاك جمموعة من 
اجلامعـــات التي تدر�ض اللغة العربية اأو باللغة العربية، وت�شم تخ�ش�شات جتمع بني 
علوم اللغـــة العربية والعلوم الإ�شالمية، من بينها: جامعـــة ماليا، اجلامعة الوطنية 

املاليزية، اجلامعة الإ�شالمية العاملية مباليزيا، جامعة العلوم الإ�شالمية...

برنامج جي قاف: م�شروع ال�شخ�شية الإ�شالمية اخلالقة.
اقت�شـــت اإ�شرتاتيجيـــات تنفيذ م�شـــروع »الإ�شالم احل�شـــاري« اأن تويل الدولة 
املاليزية عناية فائقة مبناهج اللغة العربية، ويف هذا الإطار بداأت احلكومة املاليزية 
بخطـــوات عملية للنهو�ـــض مب�شتوى التعليم علـــى اأ�ش�ض اإ�شالميـــة، وذلك من خالل 

 .)1()J-QAF( »تنفيذ برنامج جديد يف جمال التعليم وهو برنامج »جي قاف

يقـــوم برنامـــج "جي قاف" علـــى اأربعـــة اأركان اأ�شا�شية تتكامـــل جميعها لبناء 
ال�شخ�شيـــة املاليزية وفـــق روؤية اإ�شالمية تاأخذ مبعطيـــات الع�شر، ويرمز كل حرف 
مـــن حروف الربنامـــج اإىل اأحد هذه الأركان. فيهدف الركـــن الأول الذي يقوم عليه 
امل�شـــروع، ويرمز له باحلـــرف »j«، اإىل كتابة اللغة املاليوية "بها�ض ماليو" باحلرف 
اأي اللغة اجلاوية اأو الكتابـــة اجلاوية. اأما احلرف  العربـــي واملعروف بـ"اجلـــاوي" ، 
»Q« فريمـــز اإىل الهتمام بتعليم القـــراآن الكرمي واإح�شان ال�شلة بـــه وجعله منهجًا 
للحياة، بينما يرمز احلرف »A« اإىل الهتمام باللغة العربية لأنها الو�شيلة الأ�شا�شية 
لفهم القراآن الكرمي، كما يرمز احلرف »F« اإىل اهتمام الربنامج بالعلوم الإ�شالمية 
الواجـــب معرفتهـــا )فر�ض عني على كل فرد م�شلم( يف املجـــالت الدينية والتعبدية 

علما وعمال، نظرا و�شلوكا .

(1) Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, Nurfadilah Mohamad and 
Bhasah Abu Bakar: Assessing Quranic Reading Proficiency in the j-
QAF Programme, International Education Studies, Published by Cana-

dian Center of Science and Education, V 7, n°2014 ,6 , P: 1-3.
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اإن برنامـــج "جي قاف" مـــن اأهم امل�شاريع احل�شارية التـــي تعمل على تر�شيخ 
القيـــم الإ�شالمية،  يبـــداأ تنفيذ هذا الربنامـــج من مرحلة التعليـــم البتدائي والتي 
ت�شتغرق 6 �شنوات، ثم ميتد تدريجيًا اإىل بقية ال�شفوف الأخرى يف املرحلة املتو�شطة 
والثانويـــة حتـــى نهاية التعليـــم اجلامعي. وت�شتهـــدف املرحلة البتدائيـــة اإىل تكوين 
التلميـــذ املاليزي مبا يوؤهلـــه من التمكن من حفظ وفهم القـــراآن الكرمي واأ�شا�شيات 
العلـــوم الإ�شالمية من فرو�ض العني واللغة العربية دون اأن يغفل بقية اللغات والعلوم 
الأخرى. ل يطبق هذا الربنامج على التالميذ غري امل�شلمني، فلهم البديل حيث تقرر 
لهم مـــادة الأخالق. وجدير بالذكر اأن القانون املاليـــزي ي�شمح لغري امل�شلمني ببناء 

مدار�ض خا�شة لهم. اأما مادة اللغة العربية فهي اختيارية بالن�شبة لغري امل�شلمني. 

وهـــذا املقـــرر اجلديد بداأ تطبيقـــه بال�شف الأول يف �شنـــة 2005م، ثم ال�شف 
الثـــاين يف �شنـــة 2006م، وال�شـــف الثالث يف عـــام 2007م،  وهكـــذا تدريجيًا حتى 
ال�شـــف ال�شاد�ض يف عـــام 2010م. ومنذ بدايـــة تطبيقه  يف �شنـــة 2005م، �شاركت 
فيـــه 1221 مدر�شة وكلف 3663 معلمًا لإجناح هذا الربنامج، وقد مت تو�شيع خريطة 
تدري�ـــض اللغة العربية �شواء مـــن حيث املوارد الب�شرية املرتبطـــة بهيئة التدري�ض، اأو 

املقبلني على تعلمها، اأو من حيث البنيات والف�شاءات املدر�شية.

      تتمف�شل عنا�شر برنامج "جي قاف" )J-QAF) كالآتي:
: (J( 1- اأهمية حت�شي الكتابة اجلاوية

    تعـــد الكتابة اجلاوية من �شمن مقرر الرتبيـــة الإ�شالمية، والذي بداأ تنفيذه 
يف �شنة 2003م، حيث خ�ش�شت لـــه �شاعتان اأ�شبوعًيا �شمن املقرر الدرا�شي خالل 

ال�شتة اأ�شهر الأوىل لل�شف الأول.

: (Q( 2-  اأهمية ختم القراآن الكرمي 
عدُّ جـــزًءا اأ�شا�شيا من الرتبية الإ�شالمية يف تربية      اإن تعليـــم القراآن الكرمي يمُ

النا�شئني على تالوة القراآن منذ ال�شغر وختمه وتدبر معانيه.
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:  (A(3- اأهمية اللغة العربية
تدر�ـــض اللغة العربية يف املدار�ض البتدائية بو�شفها مادًة من اللغات الإ�شافية 
اأو املـــواد الختياريـــة. فتعليمهـــا كان ي�شمل فقط املدار�ض املختـــارة واملحددة فقط، 
�ض جلميع الطالب. ولكن من خالل برنامج "جي قاف"  وهذا يعني اأنها مل تكن تدرًّ
مت التو�شع يف تدري�ض مادة اللغة العربية وتعميم درا�شتها يف كل املدرا�ض، بل اأ�شبحت 

مادة اإجبارية  على الطالب امل�شلمني.

 (F( : 4- اأهمية فرو�ش العي
ل يقتنـــع كثـــري من الآبـــاء بامل�شتوى التح�شيلـــي لأولدهم يف املعـــارف والعلوم 
الإ�شالميـــة وفرو�ض العني وب�شفة خا�شة يف تعّلـــم ال�شالة. ولهذا، يوؤمل بعد تنفيذ 
منـــوذج عبقرية ال�شـــالة )Model Bestari Solat( اأن ي�شاعـــد الربنامج يف تثبيت 
مهـــارة الأبنـــاء واإملامهـــم بفرو�ض العـــني الواجب عليهـــم تعلمها، واإتقـــان املهارات 

التعبدية.

يتبني، اإذن، اأن اللغـــة العربية ت�شكل حمور التفاعالت البيداغوجية يف برنامج 
جـــي قـــاف، فحروفها اأ�شا�ض الكتابة اجلاوية اأول، وهي لغـــة القراآن ثانيا، بالإ�شافة 
اإىل كونهـــا �شروريـــة يف جمموعة من ال�شلـــوكات التعبدية. فما هـــي اأبرز مرتكزات 

منهاج اللغة العربية املوؤطر بربنامج جي قاف؟

منهاج اللغة العربية يف املرحلة البتدائية مباليزيا.
يهـــدف منهاج اللغة العربية للمرحلة البتدائيـــة اإىل تزويد التالميذ باملهارات 
اللغويـــة الأ�شا�شية الأربع: ال�شتماع والكالم والقراءة والكتابة، وجعلهم قادرين على 
ا�شتخـــدام اللغـــة العربية يف الكتابـــة والكالم داخل املدر�شـــة وخارجها، حيث  يقدر 

التالميذ يف نـهاية املرحلة البتدائية على)1(:

ق�شـــم مناهج الرتبية الإ�شالميـــة والأخـــالق، اإدارة الرتبية الإ�شالميـــة والأخالق: املنهج  	(((
املتكامـــل للمدار�ـــض البتدائية: املنهـــج الدرا�شي للغة العربيـــة، وزارة التعليـــم املاليزية، 

كوالمبور، ط 1، 2011، �ض:18-4.
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ال�شتماع اإىل اأ�شوات احلروف والكلمات واجلمل مع الفهم.. 1
نطق اأ�شوات احلروف والكلمات نطقا �شليما.. 2
التحدث باللغة العربية يف املو�شوعات املعينة مع الفهم.. 3
قراءة الكلمات واجلمل قراءة وا�شحة �شحيحة مع الفهم.. 4
كتابة احلروف والكلمات واجلمل كتابة �شحيحة مع الفهم.. 5
ا�شتخدام قواعد اللغة العربية الأ�شا�شية. . 6
ا�شتخـــدام اللغة العربية الف�شحى من حيـــث املفردات والأنظمة ال�شوتية . 7

والقواعـــد الإمالئيـــة والنحوية وال�شرفية يف ال�شتمـــاع والكالم والقراءة 
والكتابة.  

حفظ املحفوظات املختارة والأوزان ال�شرفية الأ�شا�شية وت�شميعها.. 8

التحلي بالأخالق الفا�شلة والقيم الإيجابية واحلبُّ والولء للوطن والأمة.. 9

يرتكز املنهاج الدرا�شي املتكامل للغة العربية يف املرحلة البتدائية على الأ�ش�ض 
الآتية :

 ) اأ )  املهارات اللغوية : 
تتكـــون املهـــارات اللغوية من مهـــارات ال�شتمـــاع والكالم )النطـــق( والقراءة 

والكتابة، وهي تعترب العمود الفقري لتعلم اللغة العربية، وميكن ب�شطها كالآتي :

1) مهارة ال�شتماع :
ال�شتم��اع اإىل اأ�شوات احل��روف : ال�شتماع اإىل اأ�شوات احلروف باإتقان، 
والتاأكـــد من �شحة  اأ�شوات احلروف امل�شموعة، وترديد اأ�شوات احلروف امل�شموعة، 
والتمييـــز بني اأ�شوات احلـــروف املختلفة امل�شموعة، والتمييز بـــني اأ�شوات احلروف 

املتماثلة امل�شموعة.
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ال�شتم��اع اإىل الكلم��ات والعب��ارات : ال�شتمـــاع اإىل الكلمـــات والعبارات 
باإتقـــان، وال�شتمـــاع اإىل الأرقـــام والأعـــداد باإتقـــان، والتاأكـــد من �شحـــة الكلمات 
والعبارات والرتاكيب امل�شموعة، وترديد الكلمات والعبارات امل�شموعة، والتمييز بني 

نربات الكلمات والعبارات امل�شموعة.

ال�شتمـــاع اإىل اجلمل : ال�شتماع اإىل اجلمل باإتقان، والتاأكد من �شحة  اجلمل 
امل�شموعـــة، وترديد اجلمل امل�شموعة، والتمييز بـــني التنغيمات يف اجلمل امل�شموعة، 
وال�شتجابة للتحيات والأوامر واحلوارات امل�شموعة، وال�شتجابة للن�شو�ض املختلفة  

امل�شموعة . 

2) مهارة الكالم :
نطق احلروف : نطق احلروف الهجائية نطقا �شحيحا، ونطق احلروف املرتبة 
نطقا �شحيحا، ونطق احلروف الع�شوائية نطقا �شحيحا، ونطق احلرف املركز عليه 
يف الكلمـــة نطقـــا �شحيحا، ونطق احلروف املختلفة نطقـــا �شحيحا، ونطق احلروف 

املتماثلة نطقا �شحيحا.

نط��ق الكلم��ات والعب��ارات : نطـــق الكلمـــات والعبـــارات نطقـــا �شحيحا، 
ونطـــق الكلمات والعبارات امل�شتملة على حروف املـــد نطقا �شحيحا، ونطق الكلمات 
والعبـــارات امل�شتملة على احلروف امل�شددة نطقا �شحيحا، ونطق الكلمات والعبارات 
امل�شتملة على »األ« القمرية و«األ« ال�شم�شية نطقا �شحيحا، وت�شمية الأ�شياء وال�شور، 

وذكر الأرقام والأعداد، ومراعاة النربات عند نطق الكلمات والعبارات.

ا�شتخـــدام اجلمل يف الكالم:  اإلقاء املحفوظـــات املختارة،  والتعبري يف الكالم 
باجلمل ال�شهلة والب�شيطة ح�شب املواقف والوظائف املختلفة، ومراعاة التنغيمات يف 
الـــكالم، والإبداع يف التعبري ال�شفوى، وتاأدية الكالم باأ�شلوب موؤدب ح�شب الظروف 

والأماكن.
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3)  مهارة القراءة :
دة،  قـــراءة احلروف : قـــراءة احلروف الهجائيـــة واأ�شكال ال�شبط واملـــد وال�شَّ
وقراءة احلروف الهجائيـــة املرتبة، وقراءة احلروف الهجائيـــة الع�شوائية، وت�شمية 
دة يف الكلمة املكتوبة  احلروف يف الكلمات املكتوبة، وتعيني اأ�شكال ال�شبط واملد وال�شَّ

والتمييز بينها، ونطق احلروف امل�شبوطة بالأ�شكال.

قـــراءة الكلمات والعبارات : قراءة الكلمات والعبارات قراءة �شحيحة، وقراءة 
الأرقام والأعداد قراءة �شحيحة، والتوفيق بني الكلمات اأو العبارات وال�شور قراءًة، 
والتوفيق بني الكلمات اأو العبارات والأرقام اأو الأعداد قراءًة، ومراعاة النربات عند 

قراءة الكلمات والعبارات.

قراءة اجلمل :  قراءة اجلمل ال�شهلة والب�شيطة قراءة �شحيحة، وقراءة الفقرة 
الق�شرية  قراءة �شحيحة، 

ومراعاة التنغيمات عند قراءة اجلمل والفقرات، والإجابة عن الأ�شئلة املتعلقة 
باملواد املقروءة، واإعادة التعبري عن املواد املقروءة، والتعبري املوجه على منوال املواد 

املقروءة.

4) مهارة الكتابة :
كتابـــة احلـــروف : م�شـــك اأدوات الكتابـــة بطريقـــة �شحيحـــة، والن�شجام بني 
حركـــة اليـــد والعني، والتدّرب علـــى حتريك اليد والأ�شابع ح�شـــب الجتاه ال�شحيح 
لتكويـــن احلروف، وو�شل النقـــاط لتكون حرفا، ون�شخ احلـــروف بطريقة �شحيحة، 
دة �شبطا  وكتابة احلروف بطريقة �شحيحـــة، و�شبط احلروف بالأ�شكال واملد وال�شَّ

�شحيحا.

كتابة الكلمات والعبارات : و�شل احلروف لتكّون كلمة، ون�شخ الكلمات والعبارات 
بطريقـــة �شحيحـــة،  وترتيـــب الأرقام والأعـــداد ترتيبـــا �شحيحا، وكتابـــة الكلمات 
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والعبارات كتابـــة �شحيحة، وكتابة الأرقام والأعداد بطريقة �شحيحة، والتوفيق بني 
الكلمـــات اأو العبارات وال�شور كتابًة، والتوفيق بـــني الكلمات اأو العبارات والأرقام اأو 

الأعداد كتابًة، واإمالء الكلمات بطريقة �شحيحة.

كتابـــة اجلمل : ن�شـــخ اجلمل ال�شهلـــة الب�شيطـــة، ون�شخ املحفوظـــات املختارة، 
وترتيب الكلمات لتكون جملة مفيدة، وكتابة اجلمل ال�شهلة الب�شيطة، وترتيب اجلمل 
لتكـــون فقـــرة مفهومة، التوفيـــق بني اجلمل وال�شـــور كتابًة، واإمـــالء اجلمل ال�شهلة 

الب�شيطة، ومراعاة عالمات الرتقيم عند كتابة اجلمل والفقرات.

) ب� ) املواقف :
     يتم اختيار املو�شوعات للمرحلة البتدائية ح�شب املواقف املتعلقة بالتالميذ 
وخرباتـهـــم املبا�شـــرة واحلياة املحيطـــة بـهم، وكل هـــذه املو�شوعـــات تتمحور حول 
عامل التالميـــذ يف البيت واملدر�شة واألعابـهم واآمالـهم و�شـــوًل اإىل متطلبات الع�شر 
احلديث مثل العلوم والتكنولوجيا، وكذلك املو�شوعات املتعلقة بالوطن، وتتمثل اأهم 

املواقف يف الآتي:

والأماكـــن يف . 1 الف�شـــل،  والأدوات يف  الدرا�شيـــة،  املدر�شـــة )الأدوات  يف 
املدر�شة، والألعاب الريا�شية، واليوم الريا�شي(.

عامل التلميذ )اأع�شاء اجل�شم، واملالب�ض(.. 2
الأرقام والأعداد. . 3
الألوان والأ�شكال واجلهات. . 4
يف البيت )الأماكن يف البيت، والأدوات يف البيت، واأع�شاء الأ�شرة(.. 5
املاأكولت وامل�شروبات.. 6
الفواكه واخل�شراوات والنباتات والزهور.. 7
احليوانات.. 8
و�شائل النقل.. 9
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العلوم والتكنولوجيا.. 10
الهوايات واملهن والآمال.. 11
القرية واملدينة والوطن.. 12
املواعيد والأوقات وال�شاعات والأيام وال�شهور. . 13

وهـــذه املواقف ميكـــن اأن يعرب عنهـــا بالوظائف اللغوية املختلفـــة مثل التحيات 
والرتحيبات والأوامر وطلب احلاجات والتوجيهات والإر�شادات واحلوارات وغريها.

) ج�)  املواد اللغوية :
1( النظام ال�شوتي :

     النظام ال�شوتي جزء من املتطلبات الأ�شا�شية يف تعليم اللغة العربية، يهدف 
هـــذا النظام اإىل جعل التالميذ قادرين على: نطق احلـــروف نطقًا �شليمًا، والتمييز 
بـــني احلروف، وقـــراءة الكلمات مـــع مراعاة النـــربات ال�شليمـــة، ومار�شة الكالم 

با�شتخدام اجلمل ال�شهلة والب�شيطة مع مراعاة التنغيمات ال�شليمة.

2( املفردات :
   ت�شـــم املفردات 600 كلمٍة من الكلمات املحيطـــة بالتالميذ وتتعلق باملو�شوعات 
ال�شابقة، وتكون املفردات املختارة م�شتعملة و�شائعة يف جميع املجالت وم�شايرة للتطور 
اللغـــوي املعا�شـــر، وتـــزداد هذه الكلمـــات ح�شب منوهـــم اجل�شمي والعقلـــي، وتعد هذه 

َدًة لهم لك�شب العلوم العربية والدينية ومعارفها يف املراحل املتقدمة. هِّ َ اخلطوة ممُ

3( قواعد اللغة العربية :
    اإن قواعـــد اللغة العربية جـــزء ل يتجزاأ من درا�شة اللغة العربية وهي ت�شون 
ل�شـــان التالميذ وكتابتهم عند ا�شتخدامها، ويهدف تعليـــم قواعد اللغة العربية اإىل 
تنميـــة قـــدرات التالميذ علـــى ا�شتخدام اللغـــة العربية بقواعدهـــا ال�شحيحة نحوا 
و�شرفـــا، حيـــث يختار بع�ـــض املو�شوعات املهمـــة من قواعـــد اللغة العربيـــة، وهي: 



171

جت����ارب ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الآ����س���ي���وي���ة ال����ق����ارة  دول  ف�������ي 

ال�شمائـــر املنف�شلة، وال�شمائـــر املت�شلة، وال�شم املقرتن ب�شمـــري، والفعل املقرتن 
ب�شمـــري، واأ�شماء الإ�شارة، وحروف اجلـــر، وال�شم املذكر وال�شـــم املوؤنث، واأدوات 

ال�شتفهام،  والظرف املكاين والزماين، والأفعال، واملفرد واملثنى واجلمع.

4) احلكم والأمثال :
يتم ا�شتثمار الأمثال واحلكم لتجويد النطق من جهة، واأي�شا لت�شذيب الأخالق 
وتقويـــة القيـــم الفا�شلة من جهة اأخـــرى، وجمملهـــا كالآتي: »العلم نـــور«، »ال�شرب 
�شجاعـــة«، »من جد وجـــد«، »من اجتهد جنـــح«، »املوؤمن اأخو املوؤمـــن«، »اآفة الكالم 
الكـــذب«، »مـــن اأحبك ن�شحك«، »مـــن كرث اإح�شانه كـــرث اإخوانـــه«، »العلم بال عمل 

كال�شجر بال ثمر«.

) د ) اأ�ش�ش املنهاج القيمية واملهارية :
    يقـــوم املنهاج على جمموعة من القيـــم واملهارات، من بينها: العلم واملعرفة، 
والقيم النبيلة املحلية والإن�شانية لإعداد الإن�شان ال�شالح، والقيم الوطنية، والنظم 
الجتماعيـــة والثقافيـــة، واملهـــارات ذات القيمـــة الإ�شافية التي يق�شـــد بها مهارة 
التفكري ومهـــارة ا�شتخدام التكنولوجيا الإعالمية والت�شاليـــة ومهارة تعلم اأ�شلوب 
التعلـــم )التعلـــم الذاتـــي( ومهـــارة الدرا�شـــات امل�شتقبليـــة ومهارة تعدد الـــذكاء)1( 
)اللغوي واملنطقي والفني واملو�شيقـــي واحلركي والطبيعي...( ومهارة التعلم البّناء 
ومهارة التعلم ال�شياقي )التعلم ال�شياقي هو اأن يربط املدر�ض حمتوى املنهج بخربات 
املتعلم اليومية وحياته امل�شتقبلية، ويكون التعلم ناجحًا اإذا ا�شتطاع اأن يربط املعرفة 

Gardner, Howard: Multiple Intelligences: The Theory in Prac-  -  	(((
.tice, Basic Books, New York, 1993, P: 35

�إن	�لقيم���ة	�مل�ض���افة	لنظري���ة	�ل���ذكاء�ت	�ملتع���ددة	تكم���ن	يف	جت���اوز	�لت�ض���ور	�الأحادي	و�لنمط���ي	للذكاء	 	
�لب�ض���ري	وكيفيات	��ض���تغاله،	مما	جعل	�مل�ضتغلني	بالرتبية	يعيدون	�لنظر	يف	ت�ضنيف	�لقدر�ت	�ملعرفية	
للمتعلمني	على	�ضوء	مقدر�تهم	�لذهنية	و�لنف�ضية	�خلا�ضة،	فلكل	فرد	طاقته	�خلالقة،	ولي�س	هناك	

منوذج	و�حد	للذكاء	ميكن	تعميمه	على	كل	�لب�ضر.
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اجلديدة التي يتعلمهـــا يف الف�شل بحياته الواقعية(. وهذه العنا�شر ميكن ت�شريبها 
يف عمليـــة التعليم والتعلم مراعاة لنتاج التعلـــم وقدرة املتعلم وامل�شادر املتوفرة بني 
يـــدي املعلـــم، وتهتم املهارات ذات القيمـــة الإ�شافية بخـــربات التالميذ �شواء داخل 
الف�شول الدرا�شيـــة اأو عاملهم احلقيقي اأو ق�شايا العامل املعا�شرة، وبناًء على ذلك، 
فـــاإن املنهـــج املتكامل لتعليم اللغة العربية يربط التعلـــم باملهارات الأخرى التي تلبي 

املتطلبات املعا�شرة.

) ه� ) اإ�شرتاتيجيات التعليم والتعلم:
     تنه�ـــض اإ�شرتاتيجيـــات التعليـــم والتعلـــم علـــى ع�شـــر اآليـــات هـــي: التعليـــم 
املتمركـــز على املتعلم، وتعدد الطـــرق والتقنيات )املناق�شة والتمثيـــل واللعب والن�شاط 
الرتبـــوي واملحا�شرة والطريقة اجلزئيـــة والكلية والنتقائيـــة وال�شتقرائية والقيا�شية 
والت�شاليـــة(، وتعدد امل�شادر )املكتبة ومركز امل�شـــادر وخمترب احلا�شوب واجلرائد 
واملجـــالت واملعاجم واملقالت من الإنرتنت وبرامـــج التعلم واملواد الأدبية وغري الأدبية 
...(، وا�شتخـــدام قواعـــد اللغـــة العربيـــة ال�شحيحـــة، والقـــراءة املو�شعـــة، والرتابط 
والتكامـــل بني املهارات، والت�شريب )اإدخال القيـــم الأخالقية والوطنية واملهارات ذات 
القيم الإ�شافية يف عملية التعليم والتعلم ب�شكل طبيعي وغري مبا�شر وبعيدا عن الت�شنع 

والقهر(، والتعليم والتعلم ح�شب املو�شوعات واملواقف، والإ�شالح، واأخريا الإثراء.

     رغم التمايز بني هذه الإ�شرتاتيجيات الع�شر فاإنها تتميز بالتفاعل والتكامل 
علـــى م�شتـــوى �شريورة العمليـــة التعليمية/التعلميـــة، وعلى �شبيل املثـــال، اإن التعليم 
املتمركز على املتعلم يتمثل يف الأن�شطة الآتية: ترديد امل�شموع وقراءة املتعلم الكلمات 
ون�شخ احلروف على ال�شبورة والكرا�شة وتلوين احلروف والتدرب على الكتابة، بينما 
يظهر تعدد التقنيـــات يف التمثيل واحلوار بني املتعلمني واللعبة اللغوية وربط ال�شور 

بالكلمات وو�شل احلروف لتكون كلمة...
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) و )  التقييم :
    اإن التقييـــم جـــزء ل يتجـــزاأ من عمليـــة التعليم والتعلـــم، فالتقييم ميكن من 
معرفة درجة متكن املتعلمني من اكت�شاب املهارات املدر�شة، وعلى �شوء ذلك يخطط 
املعلـــم لإ�شرتاتيجيـــات الأن�شطـــة الإ�شالحيـــة اأو الأن�شطة الإثرائيـــة التي متكن من 

.)PKSR( حتقيق اأهداف التقييم الذاتي املربمج للمدار�ض البتدائية

     يتبـــني مـــن خالل اجلرد ال�شابـــق لأ�ش�ض منهاج اللغة العربيـــة املتكامل للغة 
العربية للمرحلة البتدائية مباليزيا اأنه يقوم على مرتكزات متكاملة ت�شتلهم الأ�شالة 
واملعا�شرة من جهة، والرغبة يف التحديث من جهة اأخرى، فكيف يتم ت�شريف هذا 

املنهاج على م�شتوى الربامج؟

مرتكزات برنامج اللغة العربية للمرحلة البتدائية من خالل الكتاب املدر�شي.

      يتـــم ت�شريـــف منهـــاج اللغة العربية مـــن خالل برنامـــج متكامل بني كتاب 
التلميـــذ وكتاب التدريبات ومر�شد املعلم بالن�شبة لل�شنة الأوىل والثانية والثالثة، اأما 
بالن�شبـــة لل�شنوات الرابعة واخلام�شة وال�شاد�شة فيقت�شر على كتاب التلميذ ومر�شد 

املعلم، وميكن اإبراز اأ�ش�ض هذا الربنامج كالآتي :
مر�شد املعلمكتاب التدريباتكتاب التلميذ

ـ يتمحور حمتوى الكتاب املدر�شي  حول 
تنمية ذات املتعلم من خالل التفاعل 
مع حميطه الأ�شري واملدر�شي والبيئي 

والتكنولوجي، مع تر�شيخ القيم الإيجابية.
ـ يت�شكل من ع�شر وحدات، حتتوي كل 
وحدة على ثمانية درو�ض، وي�شتقل كل 

در�ض ب�شفحة م�شتقلة.
ـ تتوزع الدرو�ض بني: ال�شتماع، والكالم، 
والقراءة، والن�شيد، والنظام ال�شوتي، 
والنظام الرتكيبي/الأعداد والأرقام، 

واللعبة اللغوية، واملراجعة.

ـ يتكون من ع�شر وحدات توافق 
ترتيب حمتويات كتاب التلميذ.

ـ تت�شمن هذه الوحدات 
اإجنازات �شفية )داخل 

الق�شم( يطلب من املتعلم 
اإجنازها للتحقق من مدى 

متكنه من املهارات املكت�شبة 
وا�شتيعابه لها والقدرة على 

توظيفها.

ـ يقدم العنا�شر 
الديداكتيكية الالزمة 

لبناء العمليات 
التعليمية/التعلمية.
ـ يحتوي على ع�شر 

وحدات مطابقة ملا يف 
كتاب التلميذ، وموؤطرة 

منهجيا وبيداغوجيا.
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برنامج جي قاف: تقومي املرجعيات والأ�ش�ش والإجراءات :
�شوؤال املرجعية يف برنامج جي قاف :

اإن مطمـــح الإن�شـــان امل�شلـــم املتكامـــل ال�شخ�شيـــة ي�شكل جوهـــر الأخالق كما 
حددتها مبادئ الإ�شالم، ومن ثم ي�شتبطن برنامج جي قاف جهود العلماء امل�شلمني 
يف الرتبية والتاأدب والتعليم، ويذهب جمموعة من الباحثني اإىل كونه يتمثل ت�شورات 
العـــامل اأبو احل�شـــن علي بن حممد خلـــف املعافري، املعـــروف بالقاب�شي، من خالل 
ر�شالتـــه املف�شلة لأحوال املتعلمني، واأحكام املعلمني واملتعلمني، والتي ا�شتلهمت اآراء 

حممد بن �شعيد بن حبيب، التنوخي القريواين، املعروف بابن �شحنون.

ت�شـــدى القاب�شـــي يف ر�شالتـــه اإىل الـــكالم عـــن تعليـــم ال�شبيـــان مـــن حيـــث 
اأغرا�شـــه ومناهجـــه وطـــرق تدري�شـــه واأماكنـــه ومراحلـــه، كمـــا حتدث عـــن بع�ض 
الأحـــكام اخلا�شـــة باملعلـــم، فالغر�ـــض مـــن التعليـــم معرفـــة الديـــن علمـــا وعمال، 
ويجعـــل القاب�شي مـــن تعليم القراآن غر�شا هاّما لتعليـــم ال�شبيان، فالقراآن �شرورة 
ملعرفـــة الديـــن، وال�شـــالة ل تتـــم اإل بقـــراءة �شـــيء مـــن القـــراآن، وهـــي مفرو�شة 
 علـــى امل�شلمـــني؛ لأنهـــا ركـــن مـــن اأركان الديـــن، وهـــو يتفـــق مـــع غريه مـــن علماء
الديـــن  معرفـــة  هـــو  ال�شبيـــان  تعليـــم  مـــن  الأول  الغر�ـــض  اأن  يف  امل�شلمـــني    
 علمـــا وعمـــال، اأو نظـــرا وتطبيقـــا ومار�شـــة، وميكـــن اإجمـــال ت�شـــوره مـــن خالل

 اخلطاطة الآتية
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يبدو من خالل املقارنة بني النموذج الرتبوي للقاب�شي وبرنامج جي قاف اأنهما 
يبتغيان نف�ض الأهداف، مع اختالفات فر�شتها �شياقات التدبري البيداغوجي، حيث 
ي�شـــرتكان يف اأهمية الكتابة والقـــراءة، علما اأن الكتابة اجلاويـــة حمكومة ب�شياقات 
املجتمـــع املـــالوي، كما اأن الرتبيـــة الإ�شالمية مبا هي فرائ�ض وعبـــادات ومعامالت 
تت�شمـــن مقا�شـــد ال�شـــالة وفرو�ـــض العني، غـــري اأن ختـــم القراآن يف جـــي قاف ل 
ي�شـــرتط حفظه كامـــال، ويعود ذلك اإىل طبيعة املوؤ�ش�شـــة الرتبوية احلديثة بالقيا�ض 
اإىل دور القـــراآن اأو امل�شجد من جهة، ومتطلبات التلميذ احلايل املرتبطة ب�شبكة من 
التخ�ش�شات واملهارات من جهة اأخرى، ثم التماثل من حيث اإلزامية واأهمية تدري�ض 
اللغـــة العربية، فهـــي مفتاح القراآن، وي�شـــدد القاب�شي على تعلـــم القواعد الإعرابية 
لدورهـــا يف فهم معاين القـــراآن، وهو ما يتبدى منهجيا من خالل املداخل اللغوية يف 
برنامـــج جي قاف. واإجمال فاملرجعية الت�شورية لربنامج جي قاف ت�شتلهم امل�شروع 

الإ�شالمي لبناء الإن�شان املتكامل وفق اخل�شو�شية املاليزية. 

تعليم القراآن 
الكرمي

�لكتابة �لقر�ءة

�ل�ضالة

�لرتبية	�الإ�ضالمية

معرفة	�لدين

حفظ	وختم	�لقر�آن�لتمكن	من	�للغة	�لعربية



176

اأجراأة برنامج جي قاف: الواقع واملمكن :
اإن تنفيـــذ العدة الرتبوية لربنامج جي قـــاف يتطلب تكامل جهود كل الفاعلني، 
عرب تناغـــم الواجب وامل�شوؤولية واملواطنة العقالنيـــة، ولتقييم عمليات التنفيذ قمنا 
بتوليـــف عنا�شر كمية، تتمثل يف اإح�شائيات تهم جوانب اأ�شا�شية يف تدبري الربنامج 
مـــن جهة)1(، وعنا�شر كيفية حمـــددة عرب اأركان البيئة املدر�شيـــة )هيئة التدري�ض، 
واملمار�شـــة البيداغوجيـــة، واحليـــاة املدر�شية للمتعلمـــني، واملقاربـــة الديداكتيكية، 
والتمكـــن من املهارات، واحلكامة الرتبوية والدعامات الرتبوية(، وقد اأف�شى تقومي 

العدة الإجرائية يف برنامج جي قاف اإىل املعطيات التحليلية الآتية :

(1) Asmawati Suhid, Lukman Abdul Mutalib and Abd. Muhsin Ahmad: 
Application of Arabic Language Communication Model in Teaching 
and Learning of Islamic Education, World Journal of Islamic History 
and Civilization, IDOSI « International Digital Organization for Sci-
entific Information », Dubai, UAE  Publications, v 2, n° 2, 2012, P: 
97-100.
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جمال 
موؤ�شرات التقوميالتقومي

معايري التقومي
تدعيم اإح�شائي �شعيف 

ئماملالءمة
مال

ئم
مال

جد 

هيئة 
التدري�ض

*مقاربة النوع
الذكور %26.5
الإناث 73.5%

*الو�شعية املهنية
%58

يف و�شعية تدريب
التجربة املهنية يف تدري�ض جي 

*قاف
%73

يف حدود �شنتني

*امل�شتوى املوؤهل للتدري�ض
�شهادة 

البكالوريو�ض

*التخ�ش�ض املعريف
79.9% درا�شات اإ�شالمية

2.3% تربية اإ�شالمية
17.8% اللغة العربية

70% اأ�شغر من *ال�شن
28 �شنة

املمار�شة 
البيداغوجية

80%*الرغبة واملتعة يف تدري�ض اللغة العربية
80%*اعتبار ف�شاء الق�شم اأ�شرة

توجيه وم�شاعدة املتعلمني  على 
80%*الكت�شاب اجليد للغة العربية

اإلزامية وم�شوؤولية الأولياء يف تعليم 
اأقل من 30%*الأبناء العربية بدل املدر�شة

احلياة 
املدر�شية 
للمتعلمني

الرغبة يف تعلم اللغة العربية 
80%*داخل الف�شل

ان�شباط التالميذ خالل ح�شة 
80%*اللغة العربية

الالمبالة وعدم الهتمام يف 
68%*ح�شة اللغة العربية

الرغبة الذاتية يف حت�شني 
80%*م�شتوى اللغة العربية
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جمال 
موؤ�شرات التقوميالتقومي

معايري التقومي
تدعيم اإح�شائي �شعيف 

ئماملالءمة
مال

ئم
مال

جد 

املقاربة 
*املقاربة املتمركزة حول املتعلمالديداكتيكية

هيمنة املقاربة 
التلقينية %95

التمكن 
من 

املهارات

القدرة على ا�شتيعاب حرف 
87%*�شماعا وفهما

القدرة على ا�شتيعاب كلمة 
66%*�شماعا وفهما

القدرة على ا�شتيعاب جملة 
%46*�شماعا وفهما

85%*القدرة على نطق حرف
77%*القدرة على نطق كلمة
%59*القدرة على نطق جملة
%75*القدرة على كتابة حرف
73%*القدرة على كتابة كلمة
%62*القدرة على كتابة جملة

58%*قراءة جملة عربية تامة ب�شكل �شليم
توظيف املكت�شبات اللغوية 

�شفويا يف موقف من �شميم 
احلياة اليومية

*%43

اإجناز منتوج تعبريي كتابيا 
ي�شتثمر جمال ب�شيطة حول 
موقف من احلياة اليومية

*%39

احلكامة 
الرتبوية 

والدعامات 
الرتبوية

70%*الإدارة الرتبوية
املجتمع املدين والفاعلون 

70%*الرتبويون

املنتوج الت�شريعي الرتبوي 
65%*والو�شائل البيداغوجية
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ن�شتنتـــج مـــن خـــالل املعطيات ال�شالفـــة اأن هنـــاك تفاوتا بـــني اإرادة الربنامج 
الطموحـــة، واملتمثلة يف تنمية الإن�شان عقال وروحا، وواقع املمار�شة الرتبوية، وميكن 

اإجمال هذا التفاوت كالآتي:

هيئـــة التدري�ـــض : نثمن اإيجابيـــة املقاربة النوعية )متثيلية املـــراأة على م�شتوى 
هيئـــة التدري�ـــض(، رغم كونهـــا متثيلية م�شروطـــة بال�شياق الجتماعـــي، فقليلة هي 
الأنظمـــة الرتبوية التـــي يهيمن فيهـــا ح�شور املـــراأة املدر�شة بهذا ال�شـــكل الالفت، 
كمـــا اأن طبيعة التكوين املعريف لهيئة التدري�ض حتتـــاج اإىل �شيا�شة مندجمة للتكوين 
الذاتـــي والتكوين امل�شتمر، خ�شو�شا يف اللغة العربية، بالإ�شافة اإىل ت�شوي�ض الو�شع 
املهنـــي )و�شعية تدريب( على ال�شتقرار النف�شـــي والجتماعي للمدر�شني، وبالنظر 
اإىل احلمولـــة الدينية والقيمية لربنامج جي قاف فاإن مهمة تنزيله حتتاج بالإ�شافة 
اإىل الكفـــاءة التجربة واخلربة، والأهم حتقق منـــوذج لالقتداء يف �شخ�ض املدر�ض، 

وهي �شمات ترت�شخ مع التقدم يف العمر ولي�ض يف مقتبل ال�شباب.

املمار�شة البيداغوجية : هناك رغبة جاحمة يف حتمل امل�شوؤولية وتفعيل غايات 
برنامـــج جي قاف، غري اأن ما اأ�شرنا اإليه �شابقا بخ�شو�ض تكوين املدر�شني ل ميكن 
من مار�شة بيداغوجية �شليمة، فالرغبة يف الفعل واإرادة الفعل حتتاجان لتحققهما 
اإىل القـــدرة على الفعل، هذا العوز التكويني يرتجـــم اإىل دعوة الأ�شر لتعليم اأبنائها 
العربيـــة، ومعلوم اأن دور الأ�شرة مركزي يف تكويـــن املتعلم معرفيا ونف�شيا و�شلوكيا، 
فغايـــات موؤ�ش�شة الأ�شرة وموؤ�ش�شة املدر�شة تتقاطعـــان ولكن ل تتطابقان، تتقاطعان 
يف ال�شعـــي نحـــو تنمية الإن�شـــان، وتتمايزان من حيث كـــون الأوىل ت�شعى اإىل حتقيق 

الإن�شان الجتماعي، بينما الثانية تهدف اإىل حتقيق الإن�شان املعريف.

احليـــاة املدر�شية للمتعلمني : يتبدى و�شع املتعلم املاليزي يف اإطار برنامج جي 
قاف كمفارقة، من جهة الن�شباط، وهو ما يعرب عن الرغبة يف التمتع مبعرفة اللغة 
العربية، ومن جهة اأخرى الالمبالة يف ح�شة اللغة العربية، وهو ما ميكن تف�شريه من 
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خالل غياب و�شعيات تفاعلية على امل�شتوى الديداكتيكي، مرتبطة باملدر�ض )وهو ما 
نرجحه( اأو باملعرفة املدر�شـــة، اأو بال�شياق املجتمعي يف عالقته باللغة العربية، وعل 
العمـــوم فهذا الغياب يرتجم �شلوكيـــا بالنتقال من حالة الرغبة يف التعلم املمتع اإىل 

حالة اإحباط عنوانها الالمبالة يف الق�شم.

املقارب��ة الديداكتيكي��ة : رغم ت�شديد املنهاج على �شـــرورة الرتكيز على 
املتعلـــم باعتبـــاره ع�شب العمليـــة الرتبوية، فاإن اأغلـــب املمتهنـــني للتدري�ض مييلون 
اإىل املقاربـــة التلقينيـــة التقليدية، فال�شحن القائم على التكـــرار وتكدي�ض املعلومات 
ينتهي اإىل خلق متعلم يفتقر اإىل روح النقد والإبداع، وهذا املعطى يزكي املح�شالت 
ال�شابقـــة من غياب اخلـــربة والتجربة واملعرفة، واأي�شا غيـــاب التفاعل البيداغوجي 
املحفـــز للتعلـــم داخل الف�شل، فالدر�ـــض الناجح هو الذي يك�شـــر الفجوة بني ف�شاء 
الأ�شـــرة وف�شاء الق�شـــم وف�شاء املجتمع، فاملعلومات نوظفها لبنـــاء الإن�شان، اإن�شان 
ميتلـــك عقال متفاعـــال وذاكرة للم�شتقبل، بدل ذاكرة للما�شـــي تبجل املعارف ل اأن 

تخلخلها.

التمك��ن م��ن املهارات : يتجلـــى من خالل املالحظة الأوليـــة اأن حتقيق املهارات 
الأربـــع املقـــررة يف املنهاج يتقل�ض كلمـــا انتقلنا من قدرة ب�شيطـــة اإىل قدرة مركبة، 
وطبيعـــي اأن الدماغ الب�شري يحتاج اإىل �شـــريورة معرفية م�شاعفة لإجناز العمليات 
الذهنيـــة غري الب�شيطة، وخ�شو�شا عندما تقرتن بالتجريد، لكن ما هو غري طبيعي 
اأن املعطيات تك�شف �شعوبة توظيف املكت�شبات اللغوية من طرف املتعلمني يف غالبية 
الأن�شطـــة اللغويـــة غري الب�شيطـــة، واإذا علمنـــا اأن مهارة كتابة مو�شـــوع حول موقف 
معـــني، مع توظيف املكت�شبات اللغوية، متثل الو�شعية املنا�شبة لقيا�ض قدرة املتعلمني 
علـــى توظيف مهاراتهم، فاإنه لالأ�شف ما تزال هناك حاجة ما�شة لبذل جمهود اأكرب 
يف معاجلـــة هذا التعرث املعريف، ويف تقديرنا فاإن اعتماد و�شعيات ديداكتيكية قائمة 
علـــى حل التمارين والتطبيقات بدل و�شعيات قائمـــة على م�شكالت وعوائق معرفية 

�شاهم ب�شكل كبري يف بروز وتفاقم هذا التعرث )ينظر جدول التقابالت اأدناه(.
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احلكام��ة الرتبوية والدعام��ات الرتبوية : يجمع اأغلب املهتمني على اإيجابية 
البيئـــة املدر�شية املحيطة بت�شريف برنامج جي قاف، وهذا يف حد ذاته يعد مك�شبا 
كبـــريا، فالدميقراطيـــة الرتبوية حتتاج حكامـــة مبدعة ت�شون كرامـــة كل الفاعلني 
وكرامة الر�شالة الرتبوية، لأن امل�شاألة تتعلق ببناء الوطن الآن وغدا، كما اأن التدبري 
التفاعلـــي، القائم على الو�شائط والدعامات املعلوماتيـــة يف تعليم اللغة العربية، قد 

ي�شكل اأفقا واعدا لتطوير تعلمها وتعليمها)1(. 

لقـــد اأو�شحنا اآنفـــا اأن مرتكزات بيداغوجيا الكفايـــات والإدماج تهدف متكني 
املتعلمـــني من البناء الذاتـــي ملهاراتهم وقدراتهم الذهنيـــة واملعرفية ملواجهة عوائق 
املحيـــط الذاتي واخلارجي)2(، طبيعـــي اأو غري طبيعي، ومن خـــالل متحي�ض اأ�ش�ض 
منهاج اللغة العربية للمرحلـــة البتدائية مباليزبا واملوؤطر باإ�شرتاتيجية برنامج جي 
قاف، ثم اأخذا بعني العتبار املح�شالت التحليلية ال�شالفة ميكن ا�شتنتاج جملة من 
التقابالت التي مكنت مـــن ا�شتك�شاف القوة القرتاحية يف الت�شور الرتبوي الناظم 
لربنامـــج جي قاف، حيث ميتلك بالنظر اإىل مرجعياته ومفاهيمه وبعده العملي على 
م�شتـــوى املمار�شـــة البيداغوجيـــة اأغلب خ�شائ�ـــض املنهاج القائم علـــى بيداغوجيا 

الكفايات والإدماج:

(1) Maimun Aqsha Lubis, Khairatul Akmar Abdul Latif: Development 
and Evaluation of Multimedia Software for the Communicative Arabic 
Implementation of the J-QAF Programme in Primary Schools, GJAT, 
Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Malaysia, V  3, ISSUE 2, 
December 2013,  P: 15.

(2) Loarer, Even: L›éducation cognitive : modèles et méthodes pour ap-
prendre à penser, In: Revue française de pédagogie, Volume 122, N°1, 
1998, P: 134.
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املنهاج القائم على بيداغوجيا 
الكفايات والإدماج

منهاج اللغة العربية املوؤطر بربنامج 
جي قاف

حتقيق القدراتحتقيق الكفايات النوعية
الرتابط والتكامل بني التعلمات املختلفةحتقيق الكفايات امل�شتعر�شة

بناء التعلم من خالل الو�شعية امل�شكلة:
مواجهة عائق معريف

بناء التعلم من خالل الو�شعية الديداكتيكية:
حل مترين اأو تطبيق

ربط املنهج بالبيئة الإن�شانية والطبيعيةربط املنهج بالبيئة الإن�شانية والطبيعية
مبداأ التخفيف والتدرج يف املعارفمبداأ التخفيف والتدرج يف املعارف

الت�شبع بالقيم الدينية والوطنية والإن�شانية 
والتكنولوجية

الت�شبع بقيم العلم واملعرفة والأخالق 
والثقافة واملهارات التكنولوجية: الت�شريب

تنمية املهارات التوا�شلية واملعرفية: التفكري، تنمية املهارات التوا�شلية واملعرفية
ال�شتك�شاف...

تبني مرجعية اأ�شا�شها العلوم املعرفية 
والإن�شانية والجتماعية

ا�شتلهام النظريات املعرفية: نظرية 
الذكاءات املتعددة، وحل امل�شكالت، واتخاذ 

القرار، واللعب املعريف...موؤطرة دينيا

التعلم ال�شياقي: ربط املعرفة املدر�شية ا�شتدماج املعرفة املكت�شبة يف �شياقات يومية
باحلياة الواقعية

التمركز حول املتعلمالتمركز حول املتعلم
الإثراءالبيداغوجيا الفارقية

الإ�شالح: PKSRالتقومي وبيداغوجيا الدعم

تعليم اللغة العربية يف ماليزيا: نحو اإ�شرتاتيجية للتحدي :
      اأ�شبحـــت اإ�شكالت تـــدين م�شتوى حت�شيل املتعلمني للغـــة العربية والتذمر 
مـــن �شعوبة تعلمها ومار�شتها توا�شليـــا ظاهرة ت�شتحق التعاطي العلمي، خ�شو�شا 
واأن اللغـــة العربية يف املجتمعات الإ�شالميـــة لي�شت اأداة للتوا�شل فح�شب، بل �شعرية 
متار�ض بروح ال�شعرية، فهي م�شتغرقة يف الن�شق الديني لالإ�شالم بح�شارته وثقافته 
وقراآنـــه واأنواره الإميانيـــة، �شمن هذا املنحنى ت�شكل العربيـــة كينونة امل�شلم، واأمام 
هـــذا التحدي تطـــرح م�شاألـــة اإ�شرتاتيجيات تدري�ـــض اللغة العربيـــة يف ماليزيا: هل 
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باعتبارها اللغة الأم؟ اأم بو�شفها لغة اأجنبية ثانية؟ اأم هي لغة ثانية؟)1(

     بالن�شبة لالختيار الأول فكينونة امل�شلم من كينونة اللغة العربية، باعتبارها 
احلامل الدليل ملعـــاين القراآن الكرمي، اأي مكونا مركزيا يف حتديد الهوية، والهوية 
هـــي الواقيـــة، وبالتـــايل ففـــي املجتمع الإ�شالمـــي ل ميكـــن اأن نتحدث عـــن التنافر 
وال�شـــراع بني اللغـــة العربية واللغات الأ�شليـــة، بل ميكن اجلـــزم باإمكانية التفاعل 
والتكامل. اأما الختيار الثاين فقد ي�شتهدف املجتمعات الإ�شالمية وغري الإ�شالمية، 
لأن طبيعة الربنامج تكون اإجرائية، الغاية منه التمكن من التوا�شل الفعال يف احلياة 
اليوميـــة، ويتبـــني اأن هذا الختيـــار م�شمـــول باإ�شرتاتيجية الختيـــار الأول. بالن�شبة 
لالختيار الثالث فهو يراوح بني الختيارين ال�شابقني، فمن جهة اأولوية اللغة العربية 
بعـــد اللغة الأ�شلية، ومن جهة اأخرى ح�شورهـــا يف الأن�شطة التوا�شلية والجتماعية 

والقت�شادية والثقافية.

      اإن اإكراهـــات ا�شتنبـــات اللغة العربية يف احلياة اليومية للماليزيني تن�شاف 
اإىل بعدها املنهاجي الذي اأبرزناه �شابقا وهو التدافع اللغوي القائم مع اللغة املاليوية 
باعتبارهـــا اللغـــة الر�شمية للبـــالد، واللغـــة الجنليزية بو�شفها لغـــة مهنية منفتحة 
علـــى اآفاق ال�شغـــل والبحث التقني، واأي�شـــا اللغتني ال�شينينـــة والهندية املتجذرتني 
تاريخيـــا وجغرافيا وثقافيا، بالإ�شافة اإىل ت�شويق العنف الرمزي �شد اللغة العربية، 
من خـــالل تنامي حركية ازدرائية البيئـــة الجتماعية والثقافيـــة والقت�شادية التي 
حتيط بتعليم وتعلم اللغة العربية )حتى يف البلدان العربية(، حيث .زعموا عن جهل 
وق�شد وا�شتعالء ماكرـ اأنها قا�شرة عن مواكبة امل�شتجدات العلمية وتطورات الع�شر 
املت�شمـــة بالتعقيد...ولي�ض املقام فيه مت�شع للرد عن هذه الرتهات، لأن تاريخ العلوم 
يحفل باأكرث من �شاهد �شادق على اإبداعية اللغة العربية يف �شوغ النظريات العلمية، 

(1) Muhamadul, B.Y: Strategies and Obstacles on Educational Policy of 
Arabic Language Program, GJAT, Kolej Universiti Islam Sultan 
Azlan Shah, Malaysia, V 2, ISSUE 1, JUNE 2012, P: 91. 
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والواقعـ  كما يقول املناطقةـ  ل يرتفع، غري اأن هذا ل مينع من ت�شافر اجلهود لرعاية 
اللغـــة العربية من خالل تغيري التمثـــالت ال�شائدة عنها، فاللغة العربية و�شعت كالم 

اهلل، فكيف تعجز عن ما يريده الب�شر. 

    اإن املتعلم يف و�شعية تعليمية تعلمية لي�ض اآلة نا�شخة، ول وعاء فارغا، واإمنا هو 
جمموع ا�شتعدادات وموؤهالت نف�شية وعقلية ووجدانية وج�شمية، وجمموع مكت�شبات 
قبليـــة يتم انطالقا منهـــا ا�شتدماج وا�شتيعـــاب املعارف اجلديدة، واملـــادة املعرفية 
يف هـــذه الو�شعية لي�شت بنيات جاهـــزة ومغلقة ومنتهية، واإمنا هـــي يف و�شعية بناء 
وت�شكيـــل وتكوين، وهي ح�شيلة ن�شاط تباديل يكون فيـــه للذات املتعلمة دور مركزي 
يف بنائهـــا وتف�شريها وتاأويلها والتحكم فيها، من ثم ل ي�شبح ن�شاط التعليم والتعلم 
جمـــرد عمليات �شحن وملء ودفع لال�شتهالك، واإمنا هـــو عمليات تلق وبناء واإدماج 
فاعـــل، واإنتاج ت�شارك الذات املتعلمة يف حتقيقه، كما اأن اكت�شاب املعارف واملهارات 
والقيم ل يتم باملراكمة والإ�شافة، اأو بالنتقال من اجلهل اإىل العلم، ومن الالمعرفة 
اإىل املعرفة، واإمنا بالنتقال من متثل اإىل اآخر، ومن بنية ذهنية ا�شتك�شافية اإىل بنية 
ذهنيـــة خالقة، بهذا املعنى ميكـــن اأن نوؤ�ش�ض لإ�شرتاتيجية التحـــدي، نوؤ�ش�ض ملنهاج 
ميهـــر علـــى الكتابة باحلرف العربـــي وختم القـــراآن وامتالك نا�شيـــة اللغة العربية 
والتعبد بروح عقالنية منفتحة على الت�شامح والختالف والت�شامن وال�شلم واملحبة.
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خاتمة وتوصيات

      حاولـــت البحـــوث ال�ّشابقة اأن جتـــرَي حفرا معرفيًّا يف عـــّدة جتارب لتعليم 
الّلغـــة العربّيـــة يف القـــاّرة الآ�شيوّية، منبثقـــة – يف غالبها - عن درايـــة عملّية لتلك 
ل الباحثون اإىل عّدة تو�شيات لتعزيـــز مكانة الّلغة العربّية بني  الّتجـــارب، ولقد تو�شّ

الّلغات احلّية، ن�شتطيع اأن نوجزها يف الآتي: 

ن�شـــر الّتجان�ـــض الّثقـــايّف الّلغـــوّي حّتـــى يكـــون ذلـــك مبثابـــة هـــدف . 1
اإ�شرتاتيجّي لتعزيز مكانة الّلغة العربّية. 

تعزيز الّثقة بالّلغة العربّية، حفاظًا على كيانها، وتر�شيًخا ل�شخ�شّيتها . 2
وّية  ووجودهـــا؛ اإمياًنا باأّن الّتفريط يف لغـــة القراآن يعّد تفريطا يف الهمُ

العربّية والإ�شالمّية. 

اإبراز دور الّلغـــة العربّية يف احل�شارة الإن�شانّية وتعزيزها حّتى تكون . 3
لغة وظيفّية بني اأجيالنا، وبني من يرغب يف تعليمها. 

م�شايـــرة الّلغة العربّية مبا يفيدها مـــن و�شائل الّتكنولوجيا احلديثة، . 4
ومبختِلـــف و�شائـــل ن�شـــر الّتوا�شل الجتماعـــّي، وبالو�شائـــط املتعدد 

.)Interactive Multimedia(  املتفاعلة

عَنـــى بت�شنيـــع الو�شائل . 5 حماولـــة دعـــم ال�شـــّركات املتطـــّورة التـــي تمُ
ة و�شائـــل الّتوا�شل الجتماعـــّي الّذكّية ـ باإ�شافة  الّتكنولوجيـــا ـ خا�شّ
برامج ت�ّشهل عملّية توظيف الّلغة العربّية، وتهيئة الفر�ض للمزيد من 

العناية بن�شرها بو�شفها لغة ح�شارة.
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لة بني اجلهات املعنّية لتفعيل الّلغة العربّية عند احلاجة، . 6 متتـــني ال�شّ
ا، وعاملًيّا، مع مراعاة تطوير الكيف والكّم يف ن�شرها. ا، واإقليمًيّ وطنًيّ

و�شـــع روؤية اإ�شرتاتيجّيـــة لرعاية الّلغـــة العربّية من اجلهـــات املعنّية . 7
 )ISESCO املنظمة الإ�شالمّية للرّتبية والعلوم والّثقافة )اإي�شي�شكو(
 ،)ALECSO و)املنظّمة العربّية للرّتبية والّثقافـــة والعلوم )األيك�شو

وجمامع الّلغة العربية وغريها.

بناء مرجعّية وطنّية لّلغات تظهر فيها مراتب الّلغات اّلتي يقع تدري�شها . 8
ب�شفـــة نهائّية باعتماد مقـــولت الّت�شنيف الّل�شانّيـــة )امل�شتمّدة من 
الّل�شانّيـــات الّتطبيقّية اأ�شا�ًشـــا( والّت�شنيف الّلغّوي اّلـــذي وقع تبّنيه 
�شة، وا�شتناًدا اإىل ما �شبق  من قبل تلـــك املنّظمات والّدوائر املتخ�شّ
ت�شّنـــف الأل�شنـــة يف الو�شط التعليمـــّي والجتماعـــّي اإىل: ل�شان اأّم، 

ول�شان وطنّي/ر�شمّي، ولغة اأوىل، ولغة ثانية، ولغة اأجنبّية....اإلخ.

و�شـــع برامـــج درا�شّية تخ�شـــع للمعايـــري العاملّية  من حيـــث املعرفة . 9
وو�شائل تكنولوجيا املعلومات. 

ال�شتناد اإىل املناهج احلديثة لتعّلم الّلغات والإفادة منها لن�شر تعليم . 10
الّلغة العربّية.

مراجعة اجلهـــات املعنّية التعليمّية بو�شع املناهـــج الدرا�شّية والكتب . 11
املنفـــّذة لها، ل�شمان جودة تعّلم الّلغة العربّية، حّتى ت�شتجيب حلاجة 
املتعّلـــم، وت�شتفيـــد من اإمكانـــات الع�شر احلديث وتقنياتـــه املتنّوعة 
بالو�شائل ال�شمعّية والب�شرّية احلديثة، واملختربات اّلتي تتوافر فيها 

اأجهزة ال�شتماع، والأ�شرطة املرئّية، وال�ّشرائح امل�شّورة.  

رعايـــة القائمني علـــى تعليم الّلغـــة العربّية، وتوجيههـــم مبا يحّملهم . 12
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ْور املنوط بهم ل�شمـــان خدمة الّلغة العربّيـــة وثقافتها  م�شئولّيـــة الـــدَّ
وقيمها وح�شارتها. 

احلر�ض على معرفـــة م�شتجّدات مهارات الّتعليـــم الّتفاعلّي لالإفادة . 13
منهـــا ح�شـــب اآخر ما و�شلـــت اإليـــه التقنّية احلديثة يف هـــذا املجال. 
والإفـــادة من جتـــارب الآخريـــن يف جمـــال اإ�شرتاتيجّيـــات الّتدري�ض 

ومداخله واأ�شاليبه وتقنّياته.

اإيجـــاد م�شـــرتك نحـــوّي ومعـــريّف بـــني الّلغـــات يف الو�شـــط املدر�شّي . 14
)الكّلّيات الّنحوّية اّلتي ل بّد من الّنظر فيها عند تدري�ض الّلغة، مهما 

اختلف الّل�شان(.

اإدراج م�شاقـــات تعليم الّلغة العربية يف املدار�ـــض �شمن روؤية موّحدة . 15
واإطار مرجعّي جامع ينّظم منزلة الّلغة العربّية �شمن برامج الّتدري�ض 
املّتبعـــة يف الّتعليم الّنظامّي والأهلّي فيهـــا، يف خمتلف مراحلها، من 
الّتعليـــم التمهيدّي )ما قبل املدر�شة، اأو ريا�ض الأطفال( اإىل الّتعليم 
اجلامعّي، مروًرا بالّتعليـــم البتدائّي والإعدادّي والثانوّي والتمهيدّي 

للم�شتوى اجلامعّي.

تن�شيـــق اإ�شالحـــات مناهج تدري�ض الّلغـــة العربّية لتكـــون مبنّية وفق . 16
معايـــري متدّرجة ومتكاملة، بحيث نتجّنب كّل ما قد يوؤّدي اإىل الوقوع 
يف عيـــوب الّتكـــرار اأو احل�شـــو اأو الّتنكي�ض)تعلُّم املهـــارات العليا قبل 
املهـــارات الّدنيـــا( اأو الّثغرات املعرفّية واخلانـــات الفارغة يف تكوين 

الطلبة.

اإقـــرار الّتكامـــل بني مهـــارات الّلغـــة الأربـــع )ال�شتمـــاع، والقراءة، . 17
واملحادثـــة، والكتابـــة(، وح�شـــن الّتن�شيـــق مـــع الّتجـــارب اخلليجّية 
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والعربّية والأجنبّية الّرائدة يف اعتماد اإ�شرتاتيجّيات ت�شمن الّتكامل 
بني تلك املهارات يف مناهج تدري�ض الّلغة الأّم.

جتديد الكتب املدر�شّية املوّجهة اإىل الطاّلب بحيث يو�شع ال�شتعمال . 18
اللغوّي قبل املعرفة اللغوّية، ول يتاأّتى ذلك اإل بتخفيف ال�شطالحات 
واملفاهيـــم املو�شولـــة بالـــرّتاث اللغـــوّي النحـــوّي؛ اإذ ل يحتاج طالب 
املرحلـــة البتدائّيـــة اإىل معرفـــة علم الّلغـــة قدر حاجتـــه اإىل معرفة 

ا�شتعمالها وا�شتخدامها يف �شياقات اأ�شيلة حقيقّية.

، واإحاللمُ . 19 ها اجلملةمُ املفـــردةمُ الكـــّف عن تقدمي اأمثلـــة قيا�شّيـــة معيارمُ
الّن�شو�ـــضِ التاّمِة حملَّها عند ر�شـــِد الّظاهرة اللغوّيـــة وا�شتعماِلها، 
ـــذمُ اعتمـــاد ن�شو�ض مـــن القـــراآن الكـــرمي والأحاديـــث النبوّية  ويمُحبَّ

ال�ّشريفة وما ا�شتمُخل�ض من اأدب الّطفل �شعًرا ونرًثا.

اإعمـــال مبداأ املراجعة الّدورية للمناهـــج احلالّية املعتمدة يف تدري�ض . 20
الّلغـــة العربّيـــة، وت�شجيـــع املدر�شـــني علـــى ا�شتعمـــال الّلغـــة العربّية 
الف�شحى بدًل من الّلهجة املحّلية مبا من �شاأنه اأن يكون عوًنا للّطاّلب 

على اإتقان تلك الّلغة.

�شـــرورة و�شع اآلّية لتو�شيع واإعادة ا�شتخدام احلرف العربّي يف كتابة . 21
ة  لغـــات �شعوب املنطقة، على اأن تتوىّل ذلـــك جهات علمية متخ�ش�شّ
موؤّهلـــة وذات و�شائـــل مادّيـــة وب�شرّيـــة كافيـــة، بعيـــدا عـــن الّدعاية 

والتّجاذب ال�ّشيا�شّي.

تدريـــب املعّلمـــني واملعّلمـــات علـــى مبـــادئ الإنقال/النقـــل اللهجـــّي . 22
)Transposition Interlinguale( مـــن العاّمّيـــة اإىل الف�شحـــى يف 
احللقة الأوىل من التعليم البتدائّي على وجه التخ�شي�ض؛ اإذ ملّا كان 
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الفرق بـــني العاّمّية والف�شحى يف م�شتوى البنيـــة ال�شطحّية املنجزة 
ل يف م�شتـــوى البنيـــة العميقـــة املوّلدة، وجـــب اأن يكون هـــمُّ املعّلم اأو 
املعّلمـــة من�شرفًا اإىل م�شاعـــدة الّطالب على اإغنـــاء املعجم الفردّي 
لـــدى الّطالـــب وم�شاعدته على اإظهار عالمـــات الإعراب املنا�شبة يف 

كّل خطاب ين�شئه م�شافهًة اأو كتابًة. 

واحلمد هلل من قبل ومن بعد. 
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