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

كلمة المركز
يجته���د مرك���ز املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزي���ز ال���دويل خلدمة اللغ���ة العربية
يف العم���ل يف جم���االت متعددة حتقق تعمي���ق الوعي اللغوي عل���ى امل�ستويات املختلفة
(االجتماعي���ة والعلمية /الأهلية والر�سمي���ة) ؛ وذلك لل�سمو باللغة العربية ،وتر�سيخ
مناف�سته���ا للغات احل�ضارية يف العامل ،وتعميق قيادته���ا الدينية والتاريخية ل�شعوب
�شتى يف �أنحاء املعمورة.
وامت���دادا لذل���ك .ين�شط املركز يف جم���ال الن�شر ،م�ستقطب��� ًا الأعمال العلمية
اجل���ادة وفق الئح���ة معتمدة ّ
منظمة لذلك ،كما ين�شط يف جم���ال الت�أليف من خالل
ا�ستكتاب جمموعة كبرية من الباحثني ؛ لت�أليف عدد متنوع من الإ�صدارات النوعية
املقروءة التي تعالج عنوانا ٍتيقتن�صها املركز ،ويلفت االنتباه �إليها ،ويعلن من خاللها
الفر����ص املمكنة خلدمة اللغ���ة العربية يف املجاالت املختلف���ة ،مل ّبي ًا بذلك احلاجات
الت���ي يلم����س املركز تط ّل���ع املكتبة اللغوي���ة العربية �إليه���ا ،والفت ًا الأنظ���ار �إىل �أهمية
التعم���ق فيه���ا بحثي ًا ،وا�ستك�شاف م���ا ميكن عمله تنفيذي ًا يف ه���ذه املجاالت .وي�سعد
املرك���ز ب����أن ا�ستقطب يف املرحلة الأوىل من هذا امل�شروع م���ا يربو على مئتي باحث،
مو�سع ًا دائ���رة امل�شاركة حملي ًا وخليجيا وعربيا و�إ�سالمي���ا وعامليا ،ومن ّوع ًا م�سارات
ِّ
البح���ث الرئي�سي���ة والفرعي���ة ،ومنفتحا على كل ما م���ن �ش�أنه خدمة اللغ���ة العربية
بجميع الو�سائل والأطر.
ومي ّث���ل ه���ذا الكت���اب واحدا من الكت���ب التي �ص���درت �ضمن �سل�سل���ة (مباحث
لغوي���ة) يحت���وي عددا من الأبح���اث لأ�ساتذة مرموقني؛ ا�ستجابوا مل���ا ر�آه املركز من
احلاجة �إىل الت�أليف حتت هذا العنوان ،وبادروا �إىل ذلك م�شكورين.
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وت���و ّد الأمان���ة العام���ة �أن ت�شيد بجهد ال�س���ادة امل�ؤلفني ،وجهد حم���رر الكتاب،
ومدي���ر ه���ذا امل�شروع العلمي عل���ى ما تف�ضلوا به م���ن التزام علم���ي ال ي�ستغرب من
مثله���م ،وق���د ترك املرك���ز للمحرر م�ساحة وا�سع���ة من احلرية يف اختي���ار الباحثني
وو�ض���ع اخلطة العلمية  -بالت�ش���اور مع املركز -؛ �سعي��� ًا �إىل حتقيق �أق�صى ما ميكن
حتقيقه من الإفادة العلمية ،مع الأخذ باالعتبار �أن الآراء الواردة يف البحوث ال متثل
ر�أي املرك���ز بال�ضرورة ،ولكنها من جمل���ة الآراء العلمية التي ي�سعد املركز ب�إتاحتها
للمجتم���ع العلم���ي وللمعنيني بال�ش�أن اللغ���وي لتداول الر�أي  ،وتعمي���ق النظر ،ونلفت
انتب���اه الق���ارئ الك���رمي �إىل �أن ترتيب �أ�سم���اء امل�ؤلفني على الغ�ل�اف موافق لرتتيب
�أبحاثه���م يف الكتاب ،وهي خا�ضعة للر�ؤية املنهجية الت���ي ّ
تف�ضل املحرر  -م�شكورا-
باقرتاح خطتها.
وال�شك���ر والتقدي���ر الواف���ر ملع���ايل وزي���ر التعليم امل�ش���رف العام عل���ى املركز،
ال���ذي يحث على كل ما من �ش�أنه تثبيت الهوية اللغوي���ة العربية ،ومتتينها ،وفق ر�ؤية
ا�ست�شرافية حمققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة ،وميتد ال�شكر ملعايل نائبه ،ولل�سادة
�أع�ضاء جمل�س الأمناء نظري الدعم والت�سديد لأعمال املركز.
موجهة جلمي���ع املخت�صني واملهتم�ي�ن بتكثيف اجلهود نح���و النهو�ض
والدع���وة ّ
بلغتنا العربية ،وحتقيق وجودها ال�سامي يف جماالت احلياة.
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جت� ��ارب ت�ع�ل�ي��م ال �ل �غ��ة ال�ع��رب�ي��ة
ف �ـ��ي دول ال � �ق� ��ارة الآ� �س �ي��وي��ة

مقدمة
ّ
ال يخف���ى حجم التّح ّديات الكبرية ا ّلت���ي تواجهها ال ّلغة العرب ّية يف ظ ّل التّزاحم
���ري وال ّثق���ا ّيف ا ّل���ذي يتّ�سم به ه���ذا الع�صر ،و�أم���ام �سيا�سات تغلي���ب ال ّثقافات
الفك ّ
الأخ���رى ا ّلتي تتّخذ مداراتها ّ
ّاريخي ا ّلذي يفر�ض
الطبيع ّية �ضمن دائرة ّ
ال�صراع الت ّ
ثقافة الأمم الغالبة – �سيا�س ًّيا -على الأمم املغلوبة ،وال ّلغة بال ّ
طبيعي
�شك هي تابع
ّ
ل ّأي ثقافة .
خا�صة تختلف عن
خا�ص يجعلها تقع يف خانة ّ
بي���د �أنّ ال ّلغ���ة العرب ّية لها افرتاق ّ
غريه���ا من ال ّلغ���ات ،ذلك �أ ّنها لغة مرتبطة بالقر�آن الك���رمي ا ّلذي تع ّهد اهلل بحفظه
ال�سريورة التّاريخ ّية لتط ّور ال ّلغات وتغيرّ ها
�إىل ي���وم ال ّدين ،فمهما قلنا عن نظر ّيات ّ
خا�صة،
بقائها وفنائها ،ف�إنّ ال ّلغة العرب ّية مبا حتويه من خ�صائ�ص بنائ ّية ومق ّومات ّ
ا�ستطاع���ت �أن تبقى �صامد ًة �أمام ك ّل ّ
ال�صدامات
الظروف ا ّلتي م ّرت بها ،و�أمام ك ّل ّ
ا ّلتي تع ّر�ضت لها ،و�ستبقى كذلك ما �شاء اهلل لها �أن تبقى ،ولذلك ف�إ ّنها ال تفت�أ جتد
له���ا يف ك ّل ع�ص���ر و�آن من ي�ش ّمر عن �ساع���د اجلد والعمل يف ال ّدف���اع عنها ون�شرها
وتعليمها وو�ضع الأطر امل�ساهمة يف ذلك .
ال�سي���اق جند جت���ارب تدري����س ال ّلغة العرب ّي���ة �آخ���ذة يف ال ّنم ّو
ونح���ن يف ه���ذا ّ
والتّط ّور مفيد ًة من نظري���ات التّعليم والتّعلُّم القدمية واحلديثة ،بل تع ّدى الأمر �إىل
ملمو�سا ومط ّب ًقا يف العديد من ال ّدول العرب ّية وغري
�أن �أ�صبحت هذه ال ّنظر ّيات واق ًعا
ً
العرب ّي���ة ،ومن هنا جاء ه���ذا الكتاب ا ّلذي يتن���اول «جتارب تعليم ال ّلغ���ة العرب ّية يف
القا ّرة الآ�سيو ّية».
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وتنبع �أه ّم ّية هذا الكتاب من جانبني مه َّم نْي:
ما َر َ�س ٌة على الأر�ض ،وقد �أخذت
�أ ّولهما � :أنّ هذه التّجارب هي جتارب عمل ّية مُ َ
وقتها يف حتقيق مراميها ا ّلتي ُو�ضعت لأجلها.
وثانيهم��ا � :أ ّنه���ا جت���ارب ّمت تب ّنيه���ا من قبل احلكوم���ات وبع����ض امل� ّؤ�س�سات
مما يع ّمق
ري جدًّا ما ّد ًّي���ا ومعنو ًّياّ ،
ال ّر�سم ّي���ة الفاعل���ة� ،أي �أ ّنه قد حلقها اهتم���ا ٌم كب ٌ
االعتقاد باملدى الكبري لفاعل ّيتها طيلة �سنوات ا�شتغالها .
وته���دف هذه البح���وث �إىل �أن تق ّدم ه���ذه التّجارب لتكون حم��� ّل فح�ص ونظر
للإف���ادة منها ،عل���ى �أ�سا�س �أ ّنها جتارب عمل ّية ح ّية ،كما حت���اول هذه ال ّدرا�سات �أن
تق ِّيم تلك التّجارب ،وت�ضعها داخل ح ّيز ال ّنقد الب ّناء ،وت�ضفي عليها من �آراء باحثيها
ما ميكن �أن يك ّمل بع�ض اجلوانب فيها .
ّحليلي القائم على
وحت���اول بحوث هذا الكتاب �أن ت�سري وفق املنهج
الو�صفي الت ّ
ّ
ثالث ركائز رئي�سة هي :الو�صف ،وال ّنقد ،واال�ستنباط ،حيث ت�صف البحوث جتارب
تف�صيلي مرتّبّ ،ثم حتاول �أن تظهر جوانب التّم ّيز والربوز
تعليم ال ّلغة العرب ّية ب�شكل
ّ
نقدي ب ّناءّ ،ثم
م���ن جان���ب ،ومن جانب �آخر تظهر بع�ض املالحظات عليه���ا يف �إطار ّ
تق��� ّدم لنا بعد ذلك ما ا�ستنبطته من ت�ص��� ّورات وتو�صيات بح�سب ما يراه الباحثون،
ك ٌّل م���ن اجلهة ا ّلتي ينظر من خاللها �إىل التّجربة .ه���ذا وتت�ص ّدر جمي َع ال ّدرا�سات
ق���راءاتٌ تنظري ّي���ة يف بع����ض املناه���ج التّعليم ّي���ة احلديثة ا ّلت���ي لها تعلُّ���ق بالتّجربة
املدرو�سة .
وق���د ر ّك���زت الدّرا�س���اتُ على حتليل جت���ارب التّعليم يف �إقليم�ي�ن حم ّددين من
ال�سبب يف ذلك
الق���ا ّرة الآ�سيو ّية هم���ا دول اخلليج العرب ّية ،ودول �شرق �آ�سي���ا ،ولع ّل ّ
يرجع �إىل خربة وجتربة الباحثني �أنف�سهم ،وهذا ي�ؤ ّكد كفاءة العمل بو�صفه 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
ف �ـ��ي دول ال � �ق� ��ارة الآ� �س �ي��وي��ة

ه���ذا وقد �ساهم يف كتاب���ة بحوث هذا الكتاب جمموعة م���ن الأ�ساتذة الأكفاء،
�أ�صح���اب اخلربة يف جمال تعليم ال ّلغة العرب ّي���ة ،ا ّلذين مار�سوا الق�ض ّية ووقفوا على
جوانب كثرية من تنظرياتها ،وه�ؤالء الباحثون هم :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1الأ�ستاذ ال ّدكتور :عبدالقادر حبيب فيدوح من اجلزائر.
2الدكتور� :صابر احلبا�شة من تون�س.
ربز :حممد �أحمد املومني من تون�س.
3الأ�ستاذ امل ّ
4الأ�ستاذ ال ّدكتور� :إدري�س حمرو�ش من اجلزائر.
5الأ�ستاذ ال ّدكتور� :إدري�س ولد عت ّيه من موريتانيا.
6ال ّدكتور :ح�سيب الكو�ش من املغرب.

خال�صا لوجهه
�سائل�ي�ن امل���وىل ع��� ّز وج ّل �أن ينف���ع بهذا العم���ل ،و�أن يجعل���ه ً
الكرمي.
�إ ّنه و ّ
يل ذلك والقادر عليه .
املحرر
د.خليفة بن عربي
الأ�ستاذ امل�ساعد بجامعة البحرين
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ف �ـ��ي دول ال � �ق� ��ارة الآ� �س �ي��وي��ة

األول
القسم
ّ
جتارب تعليم اللغة العربية
يف دول اخلليج العربية

11

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

تعلم اللغة العربية بني املنهج التلقيني واال�صطفاء التقني
يف جامعات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
الدكتور  /عبد القادر فيدوح
الأ�ستاذ ّ

(*)(((

(*) �أ�ست���اذ النقد والبالغة والدرا�س���ات ال�سيميائية بجامعة قط���ر ،وجامعة وهران باجلزائر
(�سابق ًا)
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ف �ـ��ي دول ال � �ق� ��ارة الآ� �س �ي��وي��ة

نظام التع ّلم يف ظل جمتمع املعرفة :
�إن م���ا ميي���ز منظومتنا الرتبو ّية يف املدار����س العرب ّية هو تركيزه���ا على ثقافة
الذاكرة ،وعلى النظام التعليمي التقليدي الذي يجمع ما بني احلفظ والقدر الي�سري
م���ن الفه���م ،وهو م���ا ي�سهم يف �إغف���ال جوهر الطاق���ة الفكرية ،بحي���ث يكون ظاهر
الأم���ر املتابعة والتلقني ،وباطنه التق�ص�ي�ر يف التفكري ،وبذلك يتكر�س نظام التعليم
التقلي���دي الذي مل يعد �صا ً
حلا لهذا الع�ص���ر ،لوجوب اللجوء �إىل منط تعليم املهارة
النفعية والعملية للمعرفة وفق التفاعالت مع احلياة .من خالل هذا املنظور نعتقد �أن
م�س�ؤوليتن���ا اجتاه �أبنائنا م�س�ؤولية عظمى امتثا ًال لقوله تعاىلَ ﴿" :و ْل َيخْ َ�ش ا َّل ِذينَ َل ْو
َت َركُ���وا ِمنْ َخ ْلفِهِ ْم ُذ ِّر َّي ًة ِ�ض َعا ًفا َخا ُفوا َع َل ْيهِ ْم َف ْل َي َّت ُقوا ال َّلـ َه َو ْل َي ُقو ُلوا َق ْو اًل َ�س ِديدً ا﴾(((،
راع وكلكم م�س����ؤول عن رعيته»،
وكم���ا ج���اء يف قوله �صل���ى اهلل عليه و�سلم  « :كلك���م ٍ
ف����إذا �سلمنا ب�أن هذه الرعية هي م�ص���در قوة البناء احل�ضاري ،ف�إن ح�ضارة �أمة ما
ال يبنيه���ا �إال املبدعون .من هنا ينبغي االهتمام به���م تب ًعا لطريقة التن�شئة والرعاية
االجتماعي���ة ال�صاحل���ة ،حتى نتمكن من خلق كفاءة متمي���زة بعيدة عن زرع املعرفة
الع�شوائي���ة نتيجة االفتقار �إىل املعلومة ،واملعلوم���ة ال�صريحة ،وهو الأمر الذي يفقد
يف مواهبنا الفذة التفوق بالأداء املتميز.
�إن وظيف���ة التعل���م الناج���ع يف ه���ذا الع�ص���ر هي م���ن �أولويات م�سع���ى التقدم
احل�ض���اري لكل �أمة ،وحتى تقوم املدر�سة العربي���ة بواجبها التعليمي عليها �أن ت�سهم
م���ع الأ�سرة يف خلق �إن�سان قادر على التبادل واالحتاد ،وهذا ي�ستلزم مهارات تربوية
تق���وم عل���ى التوجيه ال�سليم قب���ل تلقني التعليم ،وم���ن هنا ف�إن كث ًريا م���ن مدار�سنا
العربية مازالت تفتقر �إىل �أن ت�ؤدي الدور الأ�سا�س يف بناء املجتمع ،كما �أنها مازالت
تتخب���ط يف كن���ه احلا�ض���ر الرتبوي ال���ذي ي�شكو من ع���دة نواق�ص وق�ص���ورات ،ويف
((( �سورة الن�ساء ،الآية . 8
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مقدمتها الإطناب املعريف اململ ،واحل�ش���و املعلوماتي الرهيب الذي مييز حمتوياتها
وبراجمه���ا على ح�ساب الإب���داع واالبتكار ،ويع���ود هذا الإطناب ،وه���ذا احل�شو �إىل
ك���ون ه���ذه املحتويات والربام���ج �إن مل تك���ن منقولة باحلرف عن مناه���ج وتربويات
املجتمع���ات الغربية البعيدة كل البعد ع���ن امل�شاكل والتحديات احلقيقية التي تواجه
املجتم���ع العربي ،فهي على الأق���ل نظرة مناق�ضة للنظرة امل�ألوف���ة التي ترى التاريخ
ما�ض تربوي
الفك���ري بعامة والرتب���وي بخا�صة كخط م�ستقي���م ومتطور ،ميتد م���ن ٍ
(((
منحط �إىل م�ستقبل تربوي راق ومزدهر.
و�إذا كانت التحديات التي تواجه نظام التعليم يف ظل جمتمع املعرفة م�شروعة
بعد دخ���ول الألفية الثالث���ة ،و�إذا كانت م�صادر املعلومات وط���رق توظيفها م�ستمدة
مقوماته���ا من ث���ورة املعلومات املتنامية با�ستم���رار ،و�إذا كان �أبنا�ؤنا ال يختلفون عن
غريه���م ممن له���م القدرة على الإبداع ،ف�إن توافرها يتع���زز بالأدوات املعرفية التي
ت�ستخدمه���ا �أ�ساليب التعل���م احلديثة التي من �ش�أنها �أن ترق���ى بالإمكانية الإبداعية
ل���دى براعمنا الفتية ،من حيث �إنها حتت���اج �إىل التوجه ال�سليم ،ف�ض ًال عن احلوافز
حتى ال نكون �سب ًبا يف و�أدها و�ضياعها� ،أما ما ينبغي توافره لأجيالنا الواعدة ـ ف�ض ًال
عن الإدراكات املعرفية ـ فيمكن �إدراجه �ضمن النقاط الرئي�سة الآتية :
•التوجه ال�سليم
•�صقل الذهن و�سالمته
•رعاية مظاهر اال�ستنتاج
•�إخ�ضاع التجربة للحكم العقلي
•تعزي���ز القيا�س الربهاين ،على اعتب���ار �أن وجود اال�ستدالل نابع �أ�ص ًال من
قدرة �أداء العقل على املح�صلة املعرفية.
((( ينظ���ر ،عب���داهلل الع���روي  :ثقافتن���ا يف �ض���وء التاريخ ،املرك���ز الثقايف العرب���ي،1983 ،
�ص.197،198
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�إن الإطار املرجعي الذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف �إبراز مظاهر املوهبة الإبداعية
ل���دى طالبنا مت�شع���ب املعارف ،بحكم املحيط ال���ذي ين�ش�أ فيه �أجيالن���ا ،غري �أن ما
ميكن ح�صره يف هذا املجال بعد عوامل البيئة وعوامل الأ�سرة ،هو ك�سر احلاجز بني
الطالب و�أ�ستاذه� ،أو �أي عائق يحدده ال�ضبط االجتماعي ،حتى نف�سح له املجال �أمام
الظه���ور ،ومنحه فر�صة جتاوز �سلطة الر�ؤي���ة البيداغوجية الكال�سيكية « ،من جراء
�أن كل فعل بيداغوجي قيد املمار�سةـ يف نظرته التقليدية ـ يتهي�أ بطبيعته على �سلطان
بيداغوج���ي ،ف����إن املتلق�ي�ن البيداغوجي�ي�ن مهي�ؤون من���ذ الوهل���ة الأوىل لالعرتاف
املر�سلني البيداغوجي�ي�ن� ،إذن هم مهي�ؤون
املر�سلة ،وب�سلط���ان ِ
ب�شرعي���ة الإخْ َباري���ة َ
لتق ّبل الر�سالة وا�سبطانها»((( بالقدر التلقيني وبفعل �سلطة الإلقاء واحلفظ.
حت�سن من
لق���د ا�ستطاعت تكنولوجيا التع ّل���م �أن تطور من �أ�ساليب التكوين ،و�أن ّ
عملي���ة التدري����س ،وذلك بالنظ���ر �إىل ما متلكه ه���ذه التكنولوجيا م���ن و�سائل وموارد
م�ستخدم���ة �أ�سهمت ب�شكل ملحوظ يف تعزيز االكت�ساب املعريف والوعي الثقايف ،ح�سب
مقت�ض���ى متطلب���ات الع�صر ،بع���د �أن �أ�صبح م���رام املعرفة غنيا مب�ص���ادر املعلومات،
وتزاي���د برامج التقني���ات ،وقواعد البيانات ،كم���ا ق ّل�صت ه���ذه التكنولوجيا كل �أنواع
االرتب���اط بالتوا�ص���ل ،واكت�ساب امله���ارات ،واملع���ارف امل�ستجدة ،وتي�س�ي�ر ا�ستيعابها
يف جمي���ع مراح���ل التعليم بخا�صة يف مق���رر امله���ارات  skills syllabusبو�صفه �أهم
املقررات التي تعنى بتنظيم القدرات املختلفة الأ�سا�سية التي يت�ضمنها ا�ستخدام اللغة
لأغرا�ض مثل ،القراءة ،والكتاب���ة ،واال�ستماع ،واملحادثة ،ومعاجلة اللغة؛ لإتقان عدد
من املهارات الفردية �أو الفرعية التي يت�ألف منها الن�شاط ،بخا�صة يف هذه املهارات:
•الكتاب���ة  :الت���ي تعنى بابت���كار اجلملة الرئي�س���ة للمو�ض���وع ،والتفريق بني
الأفكار املحورية واجلمل الداعمة ،وتعزيز التحرر الذاتي.
((( بي���ار بوردي���و ،وجان كلود با�س���رون� :إعادة الإنتاج ـ يف �سبيل نظري���ة عامة لن�سق التعليم ـ
ترجمة  :ماهر ترمي�ش ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت ،ط2007 ،1م� ،ص . 123
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•اال�ستم���اع  :الذي يعنى بالتعرف �إىل معلومات الن�ص الأ�سا�سية� ،سواء من
خالل اال�ستيع���اب ال�سماع���ي � Listening Comprehensionأو اال�ستماع
املوجه . Directed Listening
•ال���كالم :ال���ذي يهتم بالتع���رف �إىل ا�ستخ���دام �إ�سرتاتيجي���ات االت�صال،
وحت�سني الأداء يف املحادثة يف �أثناء مناق�شة �أي مو�ضوع.
•الق���راءة :الق���راءة من �أج���ل احل�صول عل���ى جوهر املو�ض���وع يف معاجلة
م�ضامين���ه ،وفهم معاين الكلمات من ال�سي���اق ،والتحكم يف عملية النطق
(((
امل�صاحبة لل�سرعة املنا�سبة للأداء.
�إن �إدخ���ال تقنية املعلومات على املنظومة التع ّلمية يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية يف بداية الألفية الثالثة ـ على وجه التحديد ـ قدم العديد من اخلدمات
العلمي���ة والثقافية ،وذلك بف�ضل اخلطة الإ�سرتاتيجية لن�شر تقنية املعلومات؛ بدافع
حت�سني مهارات التعليم ،والوعي الثقايف .ومل يكن لهذا الإجناز �أن يتحقق لوال حكمة
القي���ادات الر�شيدة ،واجلهات الراعية للمنظوم���ة التعليمية يف هذه الدول على وجه
التحديد.
م�شروعا
�إن نظ���ام التعليم يف ظل جمتم���ع املعرفة جعل من التح�صي���ل العلمي
ً
تفاعل ًّيا ،ي�ستهدف درج���ة الوعي؛ بغر�ض متكني املتلقي من �إنتاج املعنى املراد ،ومن
���م ف�إن العالقة بني هذا امل�ش���روع وذاك الإنتاج تكمن يف تطبيق �آليات املنهج املتبع؛
ث َّ
الأم���ر الذي م���ن �ش�أنه �أن ي�ؤم���ن لنا حت�صني الوع���ي الفكري لدى املتلق���ي ،وي�سهم
يف متك�ي�ن �إع���داد "رجل الغد" حتى يكون ق���اد ًرا على التحليق والإب���داع والإنتاج يف
جمتمعاتن���ا العربية ،وعلى رعايتنا له �أن تكون دقيقة؛ لأن طالب العلم يف م�ؤ�س�ساتنا
((( جاك ريت�شاردز :تطوير مناهج تعليم اللغة ،ترجمة :نا�صر بن عبد اهلل بن غايل ،و�آخر،
مطابع جامعة امللك �سعود1428 ،هـ 2007 /م� ،ص . 204
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التعليمية اليوم �أ�شبه ما يكون بالطائر اخل�شبي العاجز عن احلركة ،م�سلوب الفاعلية
(((
والإرادة ،فما الذي ح َّول طيورنا املح ِّلقة �إىل طيور خ�شبية؟.
م���ن هذا املنظ���ور ،وانطال ًقا من الرغب���ة يف �إمكانية جتاوز م���ا زرعته املناهج
التلقينية يف وعي براعمنا الفتية من بذور احلكم التقومييُ ،يفرت�ض جتاوز ما نبهنا
�إلي���ه طه ح�س�ي�ن منذ ما يقرب من � 80سن���ة ،حني قال� :إن ال�صب���ي منذ دخوله �إىل
املدر�س���ة موجه لالمتحان� ،أكرث مما هو موجه للعل���م ،مهي�أ لالمتحان �أكرث مما هو
مهي�أ للحي���اة ،وبح�سب ر�أي طه ح�سني ف�إن الطالب العربي الذي يتخرج يف اجلامعة
العربي���ة اليوم هو �أ�شبه م���ا يكون بالطائر الذي ال يقوى عل���ى الطريان ،ويبحث عن
النتيج���ة مبع���زل عن الإج���راءات التربيري���ة ،ومن ثم فه���و طائر خ�شب���ي ،م�سلوب
الإرادة ،فكي���ف تريد م���ن هذا الطائر �أن يعزز هويته ،ويحاف���ظ عليها بالقدر الذي
حافظ عليها �أ�سالفنا الذين �صنعوا ح�ضارة مازلنا نبكيها مثل «الأطفال» مل نحافظ
عليها مثل الرجال(!)..
و�إذا كن���ا نري���د للغتنا �أن تتط���ور؛ فلأننا نريد اال�ستم���رار حل�ضارتنا ،وما بناه
�أ�سالفن���ا ،اعتق���ادًا من���ا �أن �أي نق�ص� ،أو ق�ص���ور ،ينعك�س ب�شكل قطع���ي على رهان
م�ستقب���ل هويتن���ا ،ومن ث���م ي�ستحي���ل مواكبة التط���ور احل�ضاري ،ونك���ون بذلك قد
فقدنا وعاءنا ال���ذي احت�ضن جمد ح�ضارتنا» املت�أتية من قدرتها على م�سايرة تطور
الع���رب احل�ضاري ،ومن هن���ا نفهم قول الفيل�سوف الريا�ض���ي ال�شهري �ألفريد نورث
وايتهيد (1861ـ )Whitehead North Alfred 1947يف كتابه (�أمناط الفكر)�":إن
اللغ���ة �أه���م و�أخطر من �أن ت�ت�رك للغويني فقط؛ لأنها قد حتكم عل���ى ح�ضارة كاملة
(((
بالزوال".
((( ينظر� ،شاكر النابل�سي :الطائر اخل�شبي ،دار ال�شروق 1988م� ،ص. 32
((( ينظ���ر� ،شكري جن���ار :مالحظات حول ح�ضارية اللغة العربي���ة وتطورها ،جملة درا�سات
عربي���ة ،ع1982 ،14م� ،ص .160 ،159نقال عنWhitehead,A: Modes of Thought :
(1938) The Free Press, New-York,1978,P110
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�إن الرغب���ة يف التفك�ي�ر �إىل �إمكاني���ة جتدي���د الف�ضاء املعريف ه���و يف حد ذاته
�إ�سه���ام يف حتقي���ق وظيفة املعرف���ة" ،وهذا يعني توظي���ف املعلوم���ات النظرية التي
يدر�سه���ا املتعل���م يف مواقف واقعي���ة� ،أو حياتية ،يكت�شف من خالله���ا �أهمية املعرفة
(((
ودورها يف احلياة اليومية".
ولع���ل احلقيقة التي تقف عندها امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وي�سعى �إليها املنهج ،تكمن
يف م�صلح���ة تنامي البحث ع���ن جوهر االكت�ساب والتح�صي���ل ،ون�شر الوعي الفكري
والثق���ايف ،وم���ن ّثم ف�إنه ال حقيق���ة علمية من غري الوعي ب�آلي���ات املنهج ،و�إجراءات
تفعيله ،عدا ذلك كانت اخل�سارة فظيعة ،والهدر من َ
اجلهد ّ
�ضال ،والنتائج �سدىً .
ومهم���ا يك���ن من �أم���ر تبعات املناه���ج احلديثة عل���ى املنظوم���ة التعليمية ،ف�إن
املدر�س���ة اخلليجي���ة فيها بع�ض اخل�صو�صي���ات ،متيزها عن غريها م���ن امل�ؤ�س�سات
التعليمي���ة يف الوط���ن العرب���ي ،ويظه���ر ذلك جلي���ا يف اال�ستناد �إىل طرائ���ق التعليم
التفاعل���ي ،بو�صفه ممار�س���ة معرفية م�ستم���رة ،وذاتية ،وذلك بف�ض���ل ا�ستثمار كل
الطاقات املادية واملعنوية للنهو�ض بن�شر جودة التعليم ،وانت�شاره بني �أفراد املجتمع،
اعتق���ادًا من امل�شرفني على التعليم يف دول جمل�س التع���اون لدول اخلليج العربية �أن
�أه���م ا�ستثم���ار هو يف نوعية التعلم؛ الأمر الذي م���ن �ش�أنه �أن يعزز من قدرة املجتمع
عل���ى خل���ق الوعي الكايف ،والإنت���اج املتزايد ،لذلك وفرت هذه ال���دول كل الإمكانات
املادي���ة ،حيث « متثل ن�سب���ة الإنفاق على التعليم معيا ًرا م���ن املعايري الأ�سا�سية التي
ترتج���م �سيا�سة الدول جتاه التعليم ،ونظرتها �إليه �ضمن �أولويات م�شروعات التنمية
االقت�صادية واالجتماعي���ة .كما �أن حت�سني جودة التعليم الذي تدعو �إليه ال�سيا�سات
التعليمي���ة يف املنطق���ة يتطلب تخ�صي�ص اعتم���ادات مالية بن�سب جي���دة من الناجت
((( ي�س���ن عب���د الرحم���ن قندي���ل ،نظرة معا�ص���رة للرتبية العملي���ة ودورها يف �إع���داد معلم
امل�ستقب���ل ،جمل���ة ،الرتبي���ة ،اللجنة الوطني���ة القطرية للرتبي���ة والثقافة والعل���وم ،ال�سنة
الع�شرون ،العدد التا�سع والت�سعون1991،م� ،ص. 118
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القوم���ي الإجمايل ،مقارنة بدول العامل التي تتق���ارب معها يف الدخل ،وترتاوح هذه
(((
الن�سب بني  %3,1و .% 5,8
تع���د ه���ذه الدرا�سة يف �ضوء هذا الت�ص���ور �إطاللة على �أهمية م���ا تو�صلت �إليه
املنظومة التع ّلمية يف جامعات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي عززت
من �إ�ضف���اء ال�صبغة العلمي���ة لبنية التعلم التع���اوين ،امل�شفوعة بتقني���ات املعلومات
املتعلقة ب�أجهزة التوا�صل االجتماعي ،واحلا�سوب على وجه التحديد ،والتي تت�ضمن
يف طياته���ا الإملام مبهارات التعلم الذي يقوم على التفاعل الن�شط فيما بني الطالب
والأ�ست���اذ املوج���ه ،بالإ�ضاف���ة �إىل متك�ي�ن الطالب من امله���ارات اللغوي���ة بوظائفها
الطبيعية ،وممار�ستها ممار�سة �صحيحة ،والإعداد املهني الكفء للأ�ستاذ ،واحلر�ص
عل���ى نوعي���ة خمرجات املادة العلمية للمقرر ،كل ذلك م���ن �أن �أجل �أن تتاح الفر�صة
للطال���ب مبمار�سة اللغة على الوجه ال�سليم والتعامل معها يف ي�سر ،وا�ستثمارها على
�أر����ض الواقع ،على النحو الذي ن�صت عليه الئحة «دليل تدري�س مقرري عربي ،100
وعرب���ي  200يف جامع���ة قطر ،و تق���وم فل�سفتهما على املنه���ج التكاملي الذي يراعي
مبد�أ ت�ضافر املهارات اللغوية؛ لتحقيق جملة من الغايات ،لعل �أهمها:
•تقدمي حما�ضرات تفاعلية �شائقة ،تت�سم بالتنوع والعمق.
•تعزي���ز حب ال ّلغة العربية ،وارتباط الطالب به���ا على امل�ستويني ،الوظيفي
والإبداعي.
•تق���دمي اللغة العربي���ة بو�صفه���ا �أداة توا�ص���ل ،وو�سيلة تثقي���ف لبناء وعي
�صحيح ،وتعزيز انتماء الطالب بوطنه وهويته.
•الت�أكيد على �أن مهارات التفكري مرتبطة ارتباطا وثيقا باملهارات اللغوية.
((( حم���د عل���ي ال�سليط���ي :التعلي���م والتنمية الب�شري���ة يف دول جمل�س التعاون ل���دول اخلليج
العربي���ة ،درا�س���ة حتليلي���ة ،مرك���ز الإم���ارات للدرا�س���ات والبح���وث الإ�سرتاتيجية ،ط،1
2002م� ،ص. 12
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التدري�س الفعال للغة العربية
 .1الإثارة الفكرية :
لع���ل ما يدعى يف وقتن���ا الراهن مبراجعة �أ�ساليب تع ّلم اللغ���ة العربيةُ ،يع ُّد من
�أولوي���ات املنظومة التعليمية يف الوطن العربي عام���ة ،ويف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربي بخا�صة ،حيث �أ�صبح املهتمون بتوظيف اللغة العربية يعنون ب�إمكانية
جت���اوز �إعاقة �سب���ل التطور ،والرغب���ة يف �إمكانية تقريب اللغ���ة العربية من مظاهر
التنمية وعوائدها على النمو االقت�ص���ادي والثقايف واالجتماعي ،وبذلك بد�أ التعليم
يف ه���ذه الدول « يحت���ل موق ًعا �إ�سرتاتيج ًّي���ا يف �أذهان القي���ادات ال�سيا�سية ،و�أ�صبح
يرتب���ط بالأمن القومي بو�صفه الو�سيل���ة لتحقيق حت�س���ن الأداء االقت�صادي للأمة،
ورف���ع م�ستويات املعي�شة ،وحتقي���ق اال�ستقرار ال�سيا�سي»((( له���ذه الدول التي فتحت
البوابات املعرفية والتوا�صلية �أمام تدفق م�ستجدات التحول الهائل ،والتطور ال�سريع
يف جمي���ع ميادي���ن العلم واملعرفة ،والتي حدثت بفعل الث���ورة املعلوماتية ،بخا�صة يف
جمال االت�صاالت واملعلومات والو�سائط.
ول�سن���ا هنا ب�صدد الدفاع عن اللغة العربي���ة� ،أو ب�صدد احلديث عن ت�شخي�ص
الأ�سب���اب املوجبة لتغيري املنظومة التعليمي���ة ،وال ب�صدد معرفة العالقة القائمة بني
البيئ���ة التعليمية وبي���ان كفاياتها ،ولكن ر�س���م الطرائق احلديث���ة الواجب اتباعها،
والت���زود بالكفايات التعليمي���ة اجلديدة هو �سبيلنا يف هذا البح���ث الذي ي�ستند �إىل
مقوم���ات املنحى الوظيفي ،ومب���ادئ ربط الطالب بفكر اللغ���ة يف وظائفها اليومية،
ومب���ادئ التفاع���ل الن�شط ب�ي�ن مكونات املنظوم���ة التعليمية ،بخا�ص���ة ،وبني تفاعل
الطالب �ضم���ن �سياق التعلم التعاوين ،يف �أثناء تلقيهم املادة العلمية داخل ال�صف،
�أو خارج���ه؛ الأم���ر الذي م���ن �ش�أنه �أن يخل���ق ج ًّوا م���ن الإثارة والتناف����س ،رغبة يف
اكت�ساب مهارات النظام اللغوي املي�سر ،من خالل العناية باجلوانب التي من �ش�أنها
((( املرجع نف�سه� ،ص. 8
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إ�سهاما منه يف توجيه
�أن ت�سق�ص���ي� ،أو ت�ستق���رئ� ،أو تبحث ،مبعية الأ�ستاذ املوج���هً � ،
الط�ل�اب �إىل حت�صيل �أدق ،ودافعية متزاي���دة ،وتبني داللة املعنى يف االجتاه املي�سر؛
وذل���ك ل�ضمان جن���اح احلوار ،والق���درة على التفاه���م ،وتلبية حاج���ة الطالب �إىل
�إمكانية �إجناز ما يرغبون فيه ،ومبا يتفق مع معيار (الدافع والتوجه).
تنته���ج الطرائق املتبعة لتدري�س ال ّلغ���ة العربية يف جامعات دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،ودولة قطر على وجه التحديد ،التعلم التعاوين بو�صفه بدي ّالـ
يف منح���اه الوظيفي.ـ للتعليم التناف�سي �أو الفردي ،وذلك باال�ستناد �إىل تفوق و�سائل
التعل���م امل�ساندة ،والتي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف خل���ق الت�شويق ،والإثارة ،والتحديات
الفكرية ،وت�ساعد على �أهمية درجة الإتقان ،وال�سرعة يف التح�صيل ،ووفرة اكت�ساب
امله���ارات النوعي���ة اجلديدة يف �أثناء تق���دمي املادة العلمية ،كاحل���وار ،والتوا�صل مع
الآخ���ر ،واكت�س���اب �سبل التلق���ي اجلي���د ،بف�ضل ح�س���ن اال�ستماع وطالق���ة الل�سان،
واالعتم���اد على الإثارة العقلي���ة؛ مما يحدث يف نف�س الطال���ب ت�شوي ًقا للم�شاركة يف
تفعيل املادة العلمية.
�إن الإث���ارة الفكري���ة التي يدفع بها الأ�ستاذ �إىل جمم���وع الطالب من �ش�أنها �أن
ترف���ع من م�ست���وى الكفاءة الفكري���ة ،ومت ّكنهم من التعبري ال�سلي���م ،كما تغذي هذه
الإثارة املتبعة يف ال�صف القدرة على الدافعية ،واجلذب ،من خالل املناق�شة ،وتبادل
الآراء يف �أثن���اء تن���اول �أي ظاهرة بال�شرح ،والتحلي���ل ،والتعليق .ويف هذا االجتاه ما
يوج���ه الطالب �إىل حتقيق ذات���ه ،وينمي قدراته ،بعد فهم وا�ستيع���اب املادة العلمية
املعرو�ضة يف ال�صف.
ولع���ل من ب�ي�ن �أ�ساليب الإث���ارة يف �أداء امل���ادة العلمية من وجه���ة نظر املناهج
احلديثة ،ما ي�أتي:
•حتليل التفاعل داخل ال�صف Classrooms Interaction Analysis
•متثيل الأدوار Role Playing
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•التدريب بالفريق Team Training

•حتليل الأداء املرئي Audiovisual Analysis

•

حتليل الأداء امل�سموع Audio Analysis

ويتجه احلديث يف امل���دة الأخرية �إىل الرتكيز على الو�سائل التعليمية التي
م���ن �ش�أنها �أن ت�ؤدي الدور الفعال يف تنمية �آلية املثري ،وتدفعه �إىل مقوم اال�ستجابة،
وذلك حتى ن�ضمن "الو�صول �إىل الأهداف ب�أي�سر وقت و�أقل جهد ،وال ميكن للو�سائل
التعليمي���ة �أن ت����ؤدي �إىل حتقيق الغاي���ات �إال �إذا كان الأ�ستاذ ال���ذي ي�ستعملها م�ؤم ًنا
متحم�س���ا ال�ستخدامها�...أ�ضف �إىل ذل���ك �أن اجلانب
بج���دوى الو�سيلة التعليمي���ة،
ً
الإن�س���اين يف العملية التعليمية لي�س كاف ًيا وحده ،فال بد من �إعداد الأ�ساتذة �إعدادًا
حدي ًثا ي�ستجيب لتيار التقدم العلمي والتكنولوجي يف ع�صرنا؛ لي�ستطيع ،بل يجب �أن
(((
ي�ستخدم هذه التقنيات يف تخطيط �أ�صول التدري�س".
وحتى تكون لدى الطالب �أكرث قابلية للتلقي ،و�أكرث حيوية للم�شاركة ،يحتاج �إىل
توافر قدر من تن�شيط الدافعية ،واملتطلبات الأ�سا�سية للمثري واال�ستجابة بغر�ض:
•ا�ستمالة رغبة التلقي
•ا�ستدعاء املح�صلة املعرفية ال�سابقة
•اكت�ساب مهارة جديدة ((( ( قد تكون غائبة عنه)
((( ينظ���ر ،نادر م�صاورة :طرائ���ق تدري�س اللغ���ة العربية يف �ضوء الرتبي���ة احلديثة ،الرابط
 . www.qsm.ac.ilوينظ���ر �أي�ض���ا ،ال�سيد حممود :الو�سائل املعين���ة بني الأم�س واليوم،
جملة املعلم العربي ،العدد الثاين� ،شباط1980م� ،ص.112
((( �أن���واع املهارات كثرية ،منه���ا .1 :مهارات توليـد الأفكـار من خ�ل�ال الطـالقـة يف (مهارة
تعددي���ة الأفكـ���ار) ،واملرونة يف (مهارة الأف���كار املتنوعـة) ،والأ�صال���ة يف (مهارة الأفكار
اجلديـدة) ،والتفا�صيـل يف (مهارة الأفكار املف�صلة)  .2مهارات حتليل الأفكار :وتت�ضمن
(مه���ارة عالقـة اجلـزء ..بال���كل)( ،مهارة املقارن���ة  ..واملقابلة)( ،مه���ارة الت�صنيف)،
(مه���ارة الت�سل�س���ل )  .3مه���ارات التفك�ي�ر الناقد.4 /مه���ارات تقومي معقولي���ة الأفكار/
.5مه���ارات حتليل احلوا ر  6 /مهارة دقة املالحظة .7 /مهارة موثوقية م�صادر املعلومة/
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 .2ال�صلة بني الباث واملتلقي (الأ�ستاذ والطالب وو�سائل التوا�صل االجتماعي) :
أ�سا�سا يف �إجناح العملية التع ّلمية ،كما �أنها بالأ�سا�س
ت����ؤدي عملية التلقي دو ًرا � ً
ت�ستند �إىل متكني القدرة على التوا�صل التفاعلي بني الأ�ستاذ والطالب ،ومتكني هذا
الأخ�ي�ر من تعزيز فر�ضيات���ه املوجهة ،والتي تربطه برابطة الفه���م؛ بغر�ض التقليل
مم���ا قد يعرت�ضه من �إ�شكال .ويع ّد التلقي امل�شفوع باملفاهيم احلديثة �أ�سلو ًبا ناج ًعا،
ينبغ���ي �أن تب���ع يف منظومتنا التع ّلمي���ة ـ بعد �أن �أثمرت جناعت���ه يف حتليل الن�صو�ص
ـ بغر����ض �إعطاء فر�ص���ة �أكرب لت�سهيل منو التح�صيل ،وحت�س�ي�ن الظروف الدرا�سية؛
الأمر الذي من �ش�أنه �أن ينعك�س على احلياة االجتماعية .
وم�صطلح التلقي من بني امل�صطلحات الأكرث �أهمية يف املنظومة التع ّلمية ،وهو
بت�أرجح���ه بني ال�سلب والإيجاب يجعل الطالب يف حال���ة قلق �إذا مل يوظف التوظيف
اجلي���د؛ �إذ �إن تعلي���م الطال���ب اللغة العربي���ة من غ�ي�ر �إدراك �أهمية كيفي���ة التلقي
مع ّر�ض للإخفاق؛ لأنه يجد نف�سه يف هذه احلال �أمام ازدواجية يف التعامل ال�سلوكي
واملع���ريف ،يف حني هو بحاج���ة �إىل كيفية تقومي تفكريه ودفعه نحو ما هو �أف�ضل ،وهو
الأفق املتوقع انتظاره مما يوفره �سياق التلقي ،ومن هنا يت�أ�س�س البناء الذهني لعقل
الطال���ب كمر�آة عندما ي�ضع الأ�ستاذ املنهج الرت�شيدي �ضمن نظام الر�ؤية املتب�صرة
مبنظ���ور ا�ست�شرايف ،يجد فيه الطال���ب نف�سه تلقائ ًيا حتى يكون ق���اد ًرا على ب�صرية
الفك���ر املب���دع من حيث كون���ه "يتميز �أك�ث�ر من غريه بالثق���ة بالنف����س ،والتح�صيل
املتزاي���د ،واملثاب���رة ،واحل�سا�سي���ة ال�شديدة يف �سرع���ة التعلم ،واملي���ل �إىل الت�سا�ؤل،
وح���ب اال�ستط�ل�اع واملغامرة ،كم���ا مييل �إىل ت�أكي���د الذات واال�ستقاللي���ة واالعتماد
عل���ى النف�س ،والتحرر من القيود واالندفاعية ،والعدوانية ،وال�سيطرة ،والتلقائية يف
 .8مهارة تقومي اال�ستنتاجات ..وا�ستخدام الدليل  .9 /مهارة التف�سري العلمي  10 /مهارة
اال�ستنت���اج بالتماثـل 11 /مهارة التعميـم  12/مه���ارة تقومي اال�ستنتاجات  ..و اال�ستنباط
 13/مهارة اال�ستنتاج ال�شرطي  .14 /اال�ستنتاج املطلق .
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تفاعله مع الآخرين دون االهتمام كث ًريا بع�ضويته يف اجلماعة ،ودون االهتمام كث ًريا
بنق���د الآخرين له� ،أو بال�سلطة والقوانني"((( ذل���ك �أن دهاء العقل وقوة الذكاء لدى
الطالب مع التلقي اجليد مينحه القدرة على التعبري اجليد� ،ضمن �إطار مر�آة العقل،
بو�صف���ه عتبة التحول من املرئي �إىل الالمرئي ،من الواقع �إىل املتخيل اال�ست�شرايف،
عندم���ا تكون ـ هذه ـ املر�آة عاك�سة م�شهد الواقع ،وح�ضور نفاذ الب�صرية؛ با�ستدعاء
ما مل يفكر فيه �سل ًفا ،حتى يكون م�صد ًرا للإبداع اخلالق .
ومن ناحية �أخرى كلما حاولنا تر�شيد عملية التلقي �إىل الأف�ضل برزت القدرات
الإبداعية ،وفر�ض الطالب نف�سه ب�إثبات الوجود الذاتي واملعريف؛ لأن الإر�شاد يف كل
ح���ال يهدف �إىل م�ساعدة الطالب ،وخا�صة املوهوبني منهم ،على اكت�شاف قدراتهم
و�إمكاناتهم ،بهدف املعاونة يف اتخاذ القرارات التي تت�صل بخطة الدرا�سة ،واختيار
نوع التخ�ص�ص الدرا�سي ،وامل�ساعدة يف التغلب على ال�صعوبات التي تعرت�ض امل�سار
الدرا�سي �أو التعليمي للطالب املوهوبني((( ،ومن ثمة فهو مبثابة توجيه يزود الطالب
باملعلومات امل�ساعدة للدرو�س التي يتلقاها حتى يتمكن من اجتياز العقبات.
ولع���ل ما يق���دم لطالب جامعة قطر على �سبيل املث���ال يف �إعطائه مهارات مادة
اللغ���ة العربية املقررة على جميع الطالب ،من �سائ���ر التخ�ص�صات ،ما ي�ؤكد �أهمية
امل�شرف�ي�ن على دعم مكانة عملية التلق���ي بتوجيه الأ�ستاذ �إىل تبني مثل هذه املعايري
يف توا�صلهم مع املادة العلمية يف ال�صف:
•ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات اال�ستماع يف �أثناء قراءة ما يعطى له (حتديد مدى
و�ضوح ما يقال وتنظيم املعلومات الواردة والتغيري يف النرب وال�صوت).
((( ينظ���ر :رفيقة �سليم حم���ود :معوقات الإب���داع يف املجتمع العربي و�أ�سالي���ب التغ ّلب عليها،
جملة م�ستقبل الرتبية العربية ،م 1ع1995 ،2م� ،ص.61
((( ينظ���ر� ،شطري �سيد �أحمد ،وحممد خلفان ال���راوي :الإر�شاد الأكادميي بجامعة الإمارات
العربية املتحدة جملة م�ستقبل الرتبية العربية ،م  / 1ع� ،1995 / 3ص.88
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•حتديد الطرق والأ�ساليب الإقناعية التي يعتمدها الطالب يف مناق�شته.
•التح���دث بو�ضوح وا�ستخ���دام اللغة العربية الف�صيح م���ع مراعاة النرب يف
النطق ،وانثناءات ال�صوت ،وبوترية مطردة منا�سبة.
•يوج���ه الطال���ب �إىل �إعط���اء تقدمي���ات �شفهي���ة (�إقناعية) ع���ن مو�ضوع
م���ن املوا�ضيع املدرو�س���ة ،يربهن فيها عن فهمه للمو�ض���وع ،ويعطي بع�ض
املعلومات والتفا�صي���ل املرتبطة باملو�ضوع ،وتك���ون املعلومات التي يعطيها
ّ
منظمة (بتتابع وا�ستقامة وبناء لغوي متماثل) ويعطي ر�أيه يف املو�ضوع.
مو�ضوعا يتوقع من خالله �أن يقنع امل�ستمع �إليه بوجهة نظره ،وذلك
•يق ّدم
ً
ب����أن :يح ّدد بو�ض���وح موقفه من املو�ض���وع الذي يطرح���ه ،يت�ضمن حديثه
�صحة موقف���ه ك�إعط���اء �أ�سباب ونتائ���ج �أو مقارن���ة موقفه
براه�ي�ن تثب���ت ّ
إقناعا.
مبواقف �أخرى قد تكون �أق ّل � ً
ومدعم��� ًا باملنطق واحلجة ،بالإ�ضافة
•ي�ستخ���دم يف مناق�شاته ر�أي ًا وا�ضح ًا ّ
�إىل املقدمة واخلامتة.
لق����د �أدخل����ت املنظومة التعلمية م����ع بداية الألفية الثالثة ـ عل����ى وجه التحديد ـ
املجتم����ع يف عامل يتم فيه �إجراء كل �شيء «عن بع����د» �أو بـ  ،control remoteوهو ما
يطل����ق عليه بـ «جمتمع التكنولوجيا»؛ حي����ث التوا�صل باملرونة من خالل الرتكيز على
الأرقام ،والرموز ب�أنواعها التي �أ�صبح لها الدور الفاعل يف تغيري الأ�ساليب التقليدية
يف امل�ؤ�س�س����ات التع ّلمية خا�صة ،ومن ثم تعد و�سائل التوا�صل احلديثة من �أهم و�سائل
الإف����ادة ،وحتقي����ق الأهداف يف العملي����ة التع ّلمية ،بعد �أن فر�ض����ت نف�سها على العقل
الب�ش����ري ،من خالل حت�سني ال�صوت ،وعر�����ض الن�ص بجودة عالية ،وتقدمي ال�صورة
مغر ،والدخول يف عقل الأ�سرار الال�شعورية الدفينة The Secrets From Your
ب�شكل ٍ
 Subconscious Mindالوهمي����ة واملمكن����ة .وتنت�ش����ر �أ�شياء ه����ذه املعلومات يف جميع
(((
املجاالت ،ويبدو التوا�صل بو�سائله احلديثة فيها مثل املاء ،والغذاء ،والهواء".
 Michael Dertonzos, Comment Les nouvelles technologiesينظ��ر(1) :
vont changer notre vie? (Paris: Calman-Levy, 1999), pp. 80-85
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ولع���ل الطالب ،وخا�ص���ة يف اجلامعات ،يعد من �أهم عنا�ص���ر التفاعل مع هذه
التكنولوجي���ة ،والبدي���ل املناف����س للأ�ست���اذ ،يف �أثناء عملي���ة التوا�ص���ل ،كونها تعزز
في���ه مه���ارات اكت�ساب املعلوم���ة عن بعد ،وتقل���ل الفجوة بينه وب�ي�ن انت�شار املهارات
امل�ستجدة يف ميدان املعرفة ،وميكن ح�صر الدواعي �إىل �إفادة الطالب اجلامعي من
خدمات التوا�ص���ل احلديثة امل�ساعدة على التح�صيل املع���ريف يف «�إمكانية احل�صول
عل���ى معلومات متنوع���ة من م�ص���ادر خمتلفة ،و�سهول���ة االت�ص���ال ،وال�سرعة ،وقلة
التكلف���ة ،وتدعي���م التعليم التعاوين بني الطالب ،وذلك ع���ن طريق العمل اجلماعي
والنقا����ش ،وتوفري �أكرث من طريقة لتدري�س امل���واد العلمية ،وتوفر برجميات تعليمية
ملختلف التخ�ص�صات ،وخمتلف امل�ستويات الأكادميية» ((( .
وق���د �أدركت جامعة قطر ـ على �سبيل املث���ال ـ �أهمية الإفادة من �شبكة التوا�صل
االجتماعي احلديثة وتوظيفها يف العملية التعلية؛ مما �سهل على الطالب التفاعل مع
املعلومة ب�ش���كل �إيجابي يف �أثناء تعاطيه مع مهارات اللغة العربية يف امل�ستويني الأول
والث���اين؛ لتحقيق تعليم تع���اوين فعال ،ولن�أخذ على �سبيل املثال ما يقدم للطالب من
مادة ميكن له حت�ضريها باالعتماد املتبادل بينه وبني هذه الو�سائل على نحو ما ورد
مثال يف الدر�س الثاين من مقرر مهارات اللغة العربية للم�ستوى الأول ،نركز يف هذا
النم���وذج على ما له �صلة باملو�ضوع ،بعد تخطي بقي���ة املحاور التي ال تقل �أهمية عن
الغر�ض املطلوب يف هذه الدرا�سة :
•الكتاب :مهارات لغوية
•امل�ستوى :الأول لطالب جامعة قطر
•منوذج الدر�س� :أ�سعد زوجني ،لـ "توفيق احلكيم" �ص .13
بع���د التط���رق �إىل جمموعة حماور يف �ش���كل متطلبات تق���دم يف ال�صف ،ي�أتي
حم���ور :امل���ادة املرئي���ة ،وهو عبارة ع���ن ن�ص مرئي ع���ن طري���ق  YouTubeيعر�ض
 Williams, B(1995) The Internet for Teachers, Foster City CA;IDGينظ��ر:
Books Worldwide
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ق�صي���دة ملحمود دروي�ش بعنوان" :مل ينتظر �أحدً ا" تتناغم مع متطلب املادة العلمية
املق�ص���ودة من ناحية امل�ضمون ،وبع���د م�شاهدة الطالب املقط���ع امل�شبوك مع و�سيلة
ات�صال الإنرتنت يف ال�صف ،يطلب من الطالب الإجابة عن مثل هذه الأ�سئلة:
•كم م���رة وردت عبارة "مل ينتظر �أحد ًا " يف الن����ص( بدافع �إح�ضار ذهن
الطالب يف الرتكيز على ما قيل من معلومات تتعلق باملو�ضوع.
•وردت مف���ردات من ع���امل هذا الإن�سان ال���ذي ال ينتظر �أح���د ًا ،اذكر �ستًا
منها؟
•قارن بني منوذج الرجل لدى دروي�ش يف هذه الق�صيدة(املرئية) ،ومنوذج
الزوج يف ن�ص احلكيم.
ولع���ل الغر����ض من تق���دمي امل���ادة املرئية به���ذا الو�ص���ف هو بداف���ع االنطالق
يف تدري����س كفاي���ات اال�ستماع م���ن مواقف لغوي���ة توا�صلية ،تت�ص���ل �سياقاتها بواقع
حاج���ات الطالب احلياتي���ة؛ ق�صد ا�ستث���ارة �إدراكه ال�سمعي؛ لفه���م بنية اخلطاب،
وحتلي���ل مكوناته ،وا�ستخال����ص �أغرا�ضه الظاهرة ومقا�ص���ده ال�ضمنية ،مع مراعاة
ما يقت�ضي���ه التدريب على اال�ستماع من تنمية اجتاه���ات التوا�صل اللغوي التفاعلي،
وقيم���ه من �إ�صغاء جاد ،و�إقبال على متابعة املتح���دث بوعي واهتمام ،بالإ�ضافة �إىل
مراعاة تعدد و�سائط عر�ض اخلطاب امل�سموع ،واملزاوجة بينها ( �سمعية ،وب�صرية،
وتفاعلي���ة مبا�ش���رة) ملالءم���ة م�ستويات تعقد و�ضعي���ات التوا�صل اللغ���وي ال�شفاهي
ال���ذي يت�سم به ع���امل اليوم ،وتعدد جماالت���ه ،وتنوع مقت�ضياته التعلم���ة ،واملعرفية،
(((
والثقافية.
وبع���د التطرق �إىل حم���اور �أخرى موالية ي�أتي حمور «مكتب���ة �إلكرتونية وروابط
تفاعلي���ة» حيث �أهم ما يف هذا اجلانب الإلكرتوين ،موافاة الطالب مبعجم الإعراب
((( ينظ���ر :الئح���ة م�شروع منهج اللغ���ة العربية املط���ور يف �إطار نظام امل�س���ار املوحد ،وحدة
مناهج اللغة العربية ،وزارة الرتبية والتعليم ،البحرين� ،ص. 16 ،15
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والبناء يف اللغة العربية ،وبعد تقدمي هذا الدر�س على ال�شا�شة املرئية ،يحال الطالب
�إىل جمموع���ة رواب���ط �إلكرتوني���ة تتعلق به���ذا الدر�س ،مب���ا يف ذلك بع����ض املعاجم
الإلكرتوني���ة (.ح���ددت بثمانية رواب���ط)((( .بالإ�ضاف���ة �إىل بع�ض املح���اور الأخرى
موزع���ة على بقية الدرو�س ،والت���ي حتيل الطالب �إىل التوا�صل مع ال�شبكة املعلوماتية
العاملية جاءت حتت حماور� ،شملت جميع الدرو�س:
•مادة مرئية
•تهيئة احلافز
•مكتبة �إلكرتونية وروابط تفاعلية
•روابط �إلكرتونية
وال تقت�ص���ر جهود الطلب���ة على م�شاهدة ما يقدم له���م يف هذه الروابط فقط،
ب���ل يتم مناق�شة ذلك يف ال�ص���ف« ،تقدميا ،وتع ّلما ،وتقوميا» لكل ما ورد يف م�ضمون
هذه الروابط؛ لإتاحة الفر�صة للطلبة بغر�ض الو�صول �إىل �صفحات املواقع التعليمية
التي و�ضعت بوا�سطة جمموعات �أخرى يف التخ�ص�ص نف�سه ،ودجمها يف امل�شروعات
الدرا�سية ،وتوطني بع�ض املقررات الدرا�سية يف املواقع الإلكرتونية من �أجل الدرا�سة
امل�ستقل���ة� ،أو لعدم تكرار نف�س املق���رر كل ف�صل� ،أو �سنة درا�سية ،و�ضع مواد تعليمية
(((
�إثرائية للمقررات الدرا�سية ،وبرامج ومناذج كم�شاريع للطلبة من قبل اجلامعة».
وتع���د ظاهرة «التوا�ص���ل يف ربطها مبا ي�سم���ى بالتعلم التع���اوين» نوع ًا جديد ًا
م���ن ر�أ�س مال العملية التع ّلمية اجلديدة ،بو�صفها تقوم على �سرعة اكت�ساب الأفكار
واخل�ب�رات واملمار�سات الأف�ض���ل ،ويف �أقل مدة زمنية ،وتدعمه���ا و�سائل تكنولوجيا
((( ينظر� :ص 20من كتاب لغة عربية رقم . 1
((( عبد اهلل �سامل املناعي :جماالت الإفادة من خدمات الأنرتنت يف العملية التعليمية والبحث
العلم���ي ،كما يت�صورها �أع�ضاء هيئة التدري����س بجامعة قطر ،جملة العلوم الرتبوية ،كلية
الرتبية ،جامعة قطر ع � ،2004 ،5ص .25
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املعلوم���ات التي من �ش�أنها �أن حتفز املتلقي( الطالب) على �أن يكون يف �أح�سن حال،
أث�ي�را ا�ستثنائ ًيا عل���ى تو�صيل املعلوم���ة التي تعزز
حي���ث متار����س  ث���ورة املعلوماتية ت� ً
تكوينه .كما يتيح هذا التوا�صل ربط الطالب بالعامل اخلارجي للم�ؤ�س�سة التي ينتمي
�إليه���ا؛ لالط�ل�اع على م�ستجدات م���ا يتنا�سب مع ما يقدم ل���ه يف م�ؤ�س�سته ،وت�ضمن
ل���ه كيفية الو�ص���ول من خالل كافة الو�سائل واملع���امل الثقافية ،مبا يف ذلك املجاالت
املعرفية ذات الطابع الثقايف.
لق���د �أ�صبحت و�سائل االت�صال احلديثة حتا�صر الإن�س���ان بجاذبيتها الب�صرية
يف كل م���كان على �شكل مل�صقات ،ولوحات �إعالني���ة ،و�صور ،ويف التقنيات ال�سمعية
الب�صري���ة  technologies audiovisualخ�ل�ال ف�ت�رة اال�سرتاح���ة الفا�صل���ة ب�ي�ن
العرو�ض واملوا�ضي���ع ،وتعززت �أكرث عندما تطورت و�سائل ات�صال جمتمع املعلوماتي
 Society Informationو تكنولوجي���ا املعلوم���ات information technology
التي حتولت �إىل �أداة للتعبئة  mobilizationوالإقناع .persuasion
ربط اللغة العربية بتقنية املعلومات (جامعة قطر منوذجا) :
 .1تطويع تقنية املعلومات للغة العربية :
�إذا كانت اللغة العربي���ة يف ال�سنوات الأخرية ت�شهد تراجعا مثريا والفتا ،نظ ًرا
�إىل حدة خطورته ،ف�إننا نخ�شى �أن ميتد هذا الرتاجع لي�صبح ً
مر�ضا ـ ل�سان ًّيا ـ مزمنا
ي�صع���ب عالجه .ولعل �سب���ب تخوفنا يكمن يف الف���زع من ت�أثري و�سائ���ط تكنولوجيا
املعلوم���ات ال�سلبي عل���ى �صياغة �أفكار جيلن���ا الواعد ،و�سلوكه املع���ريف والأخالقي.
ويعتق���د الكثري من الباحثني الرتبوي�ي�ن ،ومنظري املعارف والعل���وم� ،أن �أي �شخ�ص
ال ميكن���ه ا�ستيعاب التعب�ي�ر� ،إال بالو�صول �إىل مطلوب امله���ارات اللغوية .وقد �أثبتت
الدرا�س���ات العلمية �أن ت�شخي�ص اللغة لدى الفرد يكم���ن يف تو�سع ُبعد النظر ،وحمو
املجه���ول ،وتثبيت املعلوم ،وتقريب املق�ص���ود ،ب�سرعة ي�صعب فيها على غري املتعلم،
�أو املتمك���ن من الكفاي���ة اللغوية� ،إدراك الأ�شياء ،وباملقاب���ل ي�سهل على املتعلم ك�شف
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احلقائ���ق والتعبري عنها بي�سر؛ الأمر الذي ي�سه���م يف منو معارفه و�أفكاره يف احلياة
العملية والعلمية.
وتع���د الكفايات اللغوي���ة ح�صانة حل�س���ن الط ّوية ،و�ضمانا م���ن �أي �ضرر يهدد
���ب اجلوانب الأمنية
املجتم���ع ،ويخ���ل بالأمن الفكري ـ على وج���ه التحديد ـ بو�صفه ل ّ
الأخرى ،وخال�صها ،وخيارها يف �شتى املجاالت� ،سواء منها الثقافية �أو االجتماعية،
�أو ال�سيا�سي���ة� ،أو االقت�صادي���ة� ،إىل غ�ي�ر ذل���ك م���ن دعائم امل�ؤ�س�س���ات االجتماعية
و�سندها القوي.
ولع���ل احلديث عن اكت�ساب مه���ارات اللغة العربية ،به���ذه الطروحات ،يقودنا
�إىل احلدي���ث ع���ن ربطها بتقني���ة املعلومات ،ومدى الدور ال���ذي ت�ؤديه يف وظل وفرة
و�سائ���ل التوا�ص���ل االجتماعي ،والأنظمة احلديثة يف االت�ص���ال ،وما حتمله معها من
�إمكانيات غاية يف الأهمية ـ لتحقيق الكثري من املطالب التي تعود بالنفع على املتلقي
ـ بالنظر �إىل النمو املت�سارع يف اجلانب املعريف ،بخا�صة ،والتجديد امل�ستمر يف معظم
نواح���ي احلياة .لذلك ت�سعى م�ؤ�س�س���ات التعليم ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�إىل عملي���ة التطوير والتجديد والإفادة م���ن التكنولوجيا احلديثة وو�سائل االت�صال.
وميث���ل تطوي���ر احلوا�سي���ب وبرجمياتها نقلة نوعي���ة يف جمال امل�ستحدث���ات التقنية
الرقمي���ة يف عملي���ة "التعليم والتعلم والبحث العلمي" ،مقارن���ة بالتقانات التقليدية
امل�ستخدم���ة �سابق���ا ،ومت تتويج هذا الإجن���از التقني يف جم���ال امل�ستحدثات التقنية
(((
الرقمية واالت�صال بنقلة نوعية �أخرى هي �شبكة الإنرتنت.
وتع���د مقاربة التقنيات احلديثة البديل الأجنع حتى الآن واملعرو�ض يف العملية
التع ّلمي���ة لتنمي���ة املهارات اللغوي���ة ،ولعناية املفاهيم الأ�سا�سية م���ن خالل مقاربات
((( عبد اهلل �سامل املناعي :جماالت الإفادة من خدمات الإنرتنت يف العملية التعليمية والبحث
العلم���ي ،كما يت�صورها �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة قط���ر ،جملة العلوم الرتبوية ،كلية
الرتبية ،جامعة قطر ،ع � ،2004 ، 5ص .20
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نظري���ة النظ���م  System Theoryالت���ي طورت م���ن مدخالت وخمرج���ات املدخل
املنظم���ي ،وخا�ص���ة ،يف �أنظم���ة التعل���م Systemic Approach in Teaching and
 )Learning (SATLع���ن طريق توظي���ف كافة الأ�ساليب ،وتوفري الو�سائط الالزمة
املتفاعلة؛ لردم الهوة بني الطالب واكت�ساب املهارات املعرفية ـ عامة ـ باال�ستناد �إىل
توظي���ف تكنولوجيا املعلوم���ات ،والإنرتنيت على وجه اخل�صو����ص " ،بو�صفها �إحدى
التقني���ات احلديث���ة التي يج���ري توظيفها بفاعلي���ة يف االت�صال وتخزي���ن املعلومات
والبيانات؛ �إىل جان���ب الإفادة منها يف العملية التع ّلمية والبحث العلمي...وقد حدد
( )Williams,1995عدة �أ�سباب ت�ستدعي ا�ستخدام الإنرتنيت يف العملية التعلمية،
وه���ي� :إمكاني���ة احل�ص���ول عل���ى معلومات متنوع���ة من م�ص���ادر خمتلف���ة ،و�سهولة
االت�ص���ال ،وال�سرعة ،وقلة التكلفة ،وتدعيم التعلم التعاوين بني الطالب ،وذلك عن
طري���ق العمل اجلماعي والنقا����ش ،وتوفري �أكرث من طريقة لتدري����س املواد العلمية،
(((
وتوفري برجميات تعلمية ملختلف التخ�ص�صات ،وخمتلف امل�ستويات الأكادميية"
وتعن���ى جامع���ة قطر ب�ض���رورة �أهمي���ة تكنولوجي���ا املعلومات الت���ي تعتمد على
نظ���ام التوجيه باحلا�س���وب  ،Computer Tutorial Systemبخا�صة ،وذلك لتجاوز
نظام التعليم اخلط���ي � Linearityإىل التعلم املنظوم���ي  ،Systemicوبدافع مواكبة
املتغريات اجلوهرية التي �أحدثتها �سبل تقنيات تكنولوجيا املعلومات باعتمادها على
الو�سائ���ط املتعدد املتفاعلة  Interactive Multimediaومل���ا توفره من مزايا تقريب
املعلوم���ة املتنوعة ،وب�أ�سرع فر�صة ممكنة ،من �أجل تعزي���ز التعلم الذاتي� ،ضمن ما
يطل���ق عليه ببيئة تعل���م افرتا�ضي���ة �شبكي��� ة �Net Worked Virtual Learning En
 vironmentالت���ي �أ�صبحت توف���ر تقنيات عالية اجل���ودة وذات مرونة ،وقدرة ،على
حماكاة بع�ض من عنا�صر بيئة ما يقدم يف الف�صول الدرا�سة التقليدية.
((( ينظر ،عبد اهلل �سامل املناعي ،جماالت الإفادة من خدمات الأنرتنت يف العملية التعليمية
والبحث العلمي ،كما يت�صورها �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة قطر� ،ص .20
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ويتجل���ى ذلك بو�ضوح من خالل توفري �أحدث الأجهزة التي �صممت خ�صي�صا
بربام���ج ت�ساع���د عل���ى كيفية حت�صيل امل���ادة العلمي���ة لكافة منت�سب���ي جامعة قطر،
وبتقني���ات عالية اجل���ودة ،ومزودة ب�آخر م���ا تو�صلت �إليه تكنولوجي���ا املعلومات من
برام���ج؛ الأمر ال���ذي ي�ستلزم عق���د دورات تدريبة يف مركز التنمي���ة املهنية وتطوير
عملي���ات التعلي���م ( )OFIDلتطوير ق���درات منت�سبي اجلامعة عل���ى ا�ستخدام هذه
احلوا�سي���ب ،حر�صا عل���ى �ضمان مردودية الأه���داف املن�شودة« ،الت���ي �شددت على
احلاج���ات الفردي���ة للمتعلم ،ودور اخل�ب�رة الفردي���ة ،واحلاجة �إىل تنمي���ة الوعي،
والت�أمل الذاتي  self-reflectionوالتفكري الناقد  critical thinkingو�إ�سرتاتيجيات
املتعل���م  learner strategiesواخل�صائ����ص وامله���ارات الأخرى الت���ي يعتقد �أن من
(((
املهم تنميتها عند املتعلمني".
 .2اللغة العربية عرب احلا�سوب :
ت�شهد عملية تعلم مهارات اللغة العربية تطورا نوعيا ـ �ش�أنها يف ذلك �ش�أن بقية
املهارات واملعارف الأخرى ـ بف�ضل توظيف احلا�سوب  Computerبو�صفه �أهم و�سيلة
تفاعلي���ة تعالج البيان���ات وتخزنها مع توفري العديد م���ن الو�سائط امل�ساندة لتح�سني
عملي���ة التعلم ب�أ�سل���وب م�شوق ،عن طريق وف���رة الربامج التي ت�ساع���د على تو�صيل
املعلوم���ة ب�ش���كل فعال ،حيث "ميت���از احلا�سوب ع���ن الو�سائل الأخ���رى بقدرته على
ا�ستيع���اب ال�صور وال�صوت والن�صو�ص واحل���ركات ومقاطع الفيديو ،وكذلك قدرته
عل���ى �إيج���اد حالة من التفاعل م���ع املتعلم ،وتع ّد هذه اخلا�صية م���ن �أهم خ�صائ�ص
التعل���م بو�ساط���ة احلا�س���وب ،حيث يك���ون املتعلم ن�شط���ا ،ويتلقى التغذي���ة الراجعة
الفورية عن �أدائه ،ولديه الفر�صة يف اتخاذ القرار املنا�سب ،والقيام بعملية االختيار
والتوجيه �إىل امل�ستوى املنا�سب ح�سب قدراته"(((.
((( جاك ريت�شاردز :تطوير مناهج تعليم اللغة( ،مرجع �سابق) �ص .154
((( خال���دة عبد الرحمن �شتات :تعليم اللغة العربية بوا�سطة احلا�سوب يف ال�صفوف الأربعة
الأوىل ،املواقع وامل�أمول ،الرابطwww.majma.org.jo ،
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لق���د جذبت تقنية توظي���ف احلا�سوب  Computerيف تعلم اللغ���ة العربية �إليها
دافعي���ة التلق���ي املميز ،وحوافز ت�شجع الط�ل�اب على التفاعل مع امل���ادة ب�شكل مثري
الهتماماته���م ،وخمالف ملا تلقوه م���ن مادة علمية بالو�سائل التقليدية ،بعد �أن �أ�صبح
للحا�س���وب ت�أث�ي�ر كبري يبلغ ح��� ّد الإفراط ل���دى املتفاعلني معه ،وبع���د �أن �أحدث يف
نف�سهم الرغبة امل�شوقة يف توظيفه؛ ملا فيه من جوانب �إيجابية كثرية ،لعل �أهمها:
•اختزال زمن التلقي
•توفري التح�صيل النوعي
•الت�أثري الإيجابي على الرتكيز والتذكر
•تن���وع الطرائ���ق وال�سب���ل التو�ضيحي���ة املدعومة بربامج حيوي���ة م�صحوبة
باللون ،وال�صورة بجميع �أ�شكالها ،وال�صوت ،واحلركة ،واملو�سيقى ،وتنوع
اخلطوط ،والر�سوم بجميع �أ�شكالها.
وي�أت���ي ذلك يف �شكل منظومة تع ّلم جديدة ،عمادها الق�ضاء على الفوا�صل بني
تعل���م مهارات اللغة و�سبل تو�ضيحها ،على النحو الذي تدعو �إليه الطرائق املنظومية
 Systemicالت���ي تت�ضافر فيها كفايات الربط بني املادة العلمية والو�سائط امل�ساعدة
التي من �ش�أنها �أن تربط حبل الو�صل بني الطالب وما ي�ستعملونه يف حياتهم اليومية
م���ن تقنيات حديثة ،بغر�ض �إمناء مهارات العلم املنظومي ال�شامل لديهم؛ ومن �أجل
االرتق���اء مب�ستوى املهارات اللغوية ،وا�ستيعابها مبا ي�ضم���ن لهم �إمكانية مواجهة ما
قد يعرت�ض �سبيلهم من �أهداف توفرها له املادة العلمية.
وت���زداد فائدة تقنية احلا�سوب عندما يتم ربطه با�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية
العاملي���ة  World Wide Webلت�صف���ح امل�ستندات املتعلق���ة بالغر�ض ،وي�ؤكد ذلك ما
قم���ت ب���ه من ا�ستجواب عين���ات ع�شوائية من طالب جامعة قط���ر ممن در�ست لهم
مهارات اللغة العربية؛ ملعرفة قيا�س م�ستوى حت�صيلهم يف �ضوء ا�ستخدام احلا�سوب
بو�سائط���ه املتنوعة لتعلم هذه امله���ارات ،فكانت النتيجة �أن ال���كل �أجمع على �أهمية
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توظي���ف احلا�سوب ملا يوفره من �أ�سلوب جيد وم�ش���وق يف الأداء؛ الأمر الذي ي�ضمن
له���م التح�صي���ل املتمي���ز ،كما �أ�ش���ارت ه���ذه النتيج���ة �إىل �أن ا�ستخ���دام تكنولوجيا
الكومبيوت���ر ،وتكنولوجي���ا التعلم ،و�صفح���ات ال�شبكة املعلوماتي���ة العاملية تعزز تعلم
املتعل���م؛ وذل���ك لأن الطلبة �أكرث حتفي���زا  More Motivatedللح�ضور وامل�شاركة يف
الف�ص���ل ،كما يزيد من مدة احتفاظ  Retentionاملتعلم باملعلومات ،ومي ّكن الطالب
م���ن دم���ج املعلومات واملفاهيم وم���واد املقرر؛ مما ي����ؤدي �إىل فهم �أو�س���ع للمهارات
(((
امل�ستهدفة ،وحت�سني املعدل ،وك�سب الثقة.
مداخل التعلم التفاعلي للغة العربية :
 .1املدخل التوا�صلي /التداويل :
�إن تنمي���ة املهارة اللغوية من القائمني على التح�صيل املعريف املميز لأبنائنا ،ال
ي�س���د املرام واملطلب املتوخى ،وحده ،بل ينبغ���ي �أن يرتجم �إىل �إجراء وظيفي �ضمن
�أ�ساليب متطورة ،ت�ؤمن كيفية التفاعل بني اللغة ،وتداولها مع املحيط ـ بو�صفها �أداة
توا�ص���ل ـ الأمر الذي من �ش�أنه �أن يعزز عملية التح�صيل ،وربط اجل�سور بني املفهوم
والإجراء� ،أو النظرية واملمار�سة التطبيقية.
ه���ذه هي املهارة التي �سنجتهد يف تو�ضيحها ،تبعا لكفايات املهارات التوا�صلية
املتنوعة ،وانطالقا من �أن �أي مهارة مهما كان نوعها ـ حتدثا� ،أو كتابة� ،أو تعليقا� ،أو
املر�سل �إىل املتلقي بق�صد الرغبة
�إ�ش���ارة ـ تعد �إجراء توا�صليا ،ون�شاطا �إر�سال ًّيا من ِ
يف الت�أثري امل�ؤدي �إىل التح�صيل النوعي.
ولعل الن�سق الأدائي الذي يندرج �ضمن الدرا�سات التداولية التي تعنى باخلطاب
ن�صا ت�ضبطه قواعد معينة لتعليم اللغة العربية ،من �ش�أنه �أن يفيد يف تنمية
ـ بو�صفه ًّ
((( ينظ���ر� ،أحمد جا�سم ال�ساعي :فاعلية توظيف برنامج العر�ض القدميي املتبوع بالأن�شطة
الفردي���ة واجلماعية على �أداء طالبات كلية الرتبية بجامع���ة قطر ،جملة العلوم الرتبوية،
جامعة قطر ،ع � ،2005 ،6ص .37
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احل����س اللغوي ال�سليم ،وهو ما قد ي�ضمن لنا ربط العالقة بني اال�ستخدام ال�صحيح
للغ���ة ،والأمن���اط الثقافي���ة واالجتماعي���ة يف �أثناء عملي���ة الت���داول؛ لأن " فهم اللغة
وا�ستعمالها �إمنا ميثالن نقطة ارتكاز رئي�سة حلكم الأ�ساتذة ،ف�إن ر�أ�س املال اللغوي
ال ّ
دوما م�أخوذ باحل�سبان يف كل م�ستويات
يوما عن مزاولة ت�أثريه� :إن الأ�سلوب ً
يكف ً
(((
امل�سرية ،ويف الدروب اجلامعية كلها ،وحتى العلمية و�إن بدرجات �شتى".
�أم���ا بالن�سبة �إىل الكيفية الت���ي تعطى بها مادة مهارة اللغ���ة من حيث الإجراء
التوا�صل���ي التداويل يف جامع���ة قطر ـ على �سبيل املث���ال ،ودول جمل�س التعاون لدول
اخللي���ج العربية ب�شكل عام ـ ف�إنه ينهج طريقة التع ّلم التعاوين؛ لتحقيق غاية درا�سة
مه���ارات اللغ���ة العربي���ة يف اال�ستعم���ال التوا�صلي ،وهو م���ا يطلق علي���ه يف الأنظمة
التع ّلمي���ة اجلديدة بـ « بيداغوجية الإدماج  Pedagogy of integrationعلى اعتبار
�أن الإدم���اج يف هذا ال�سياق يتعلق «بتوظيف املتعلم خمتلف مكت�سباته ،ب�شكل مت�صل
يف و�ضعيات ذات داللة؛ �أي التفاعل بني جمموعة من العنا�صر بطريقة من�سجمة»(((،
وتتحقق هذه اخلطوة على النحو الآتي:
�أطراف التوا�صل :
•املر�سل  :الأ�ستاذ (املر�شد املوجه)
•املر�س���ل �إليه  :الطال���ب ( ي�ستند يف توا�صله �إىل احلج���اج و�أفعال الكالم،
بالتحليل والنقا�ش)
•و�سائط التعل���م  :الهيئة /البيئة التوا�صلية ( القاعة مهيئة بو�سائط ات�صال
متنوعة يف جهاز �شامل ـ على من�صة بطول مرت ون�صف تقريبا ـ حتتوي على:
((( بيار بورديو ،وجان كلود با�سرون� :إعادة الإنتاج ـ يف �سبيل نظرية عامة لن�سق التعليم� ،ص
188
((( ينظ���ر ،عبد اهلل بوق�صة :تعليمية اللغة العربية يف اجلزائر مقاربة ت�أويلية ،جملة الأكادميية
للدرا�سات االجتماعية والإن�سانية ،الرابط/dz.chlef-univ.www//:http :
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•جهاز احلا�سوب( الكمبيوتر)
•و�سيل���ة ربط التوا�صل م���ع ال�شبكة املعلوماتي���ة العاملية World Wide
( Webالإنرتنت)
•جهاز عر�ض البيانات ()Data Show Projector
•الفيديو التفاعلي Interactive Video
•ال�سبورة الذكية Smart Board
•م�ؤ�شر الإ�ضاءة الليزر  ( Smiling Shark Lightingلتو�ضيح املعلومة
بتوجيه امل�ؤ�شر �إىل املراد)
•مكرب ال�صوت ( عند احلاجة �إىل عر�ض املادة املرئية)
•بالإ�ضاف���ة �إىل �أجه���زة الطلب���ة املتنوع���ة من( حا�س���وب  /كمبيوتر،
وجه���از لوحي � iPADإىل �أنواع خمتلفة م���ن �أجهزة الهواتف الذكية
املربوطة بال�شبكة املعلوماتية العاملية  /الإنرتنت)
•مرجعي���ة الب�ل�اك ب���ورد  :Blackboardوه���و عبارة ع���ن تقني���ة توا�صلية
مربوط���ة بالإنرتنت تعنى بتوا�صل عملي���ة التعلم عن بعد ،ومتابعة الطلبة،
و�إعطائهم كل ما يتعلق بامل���ادة العلمية ،مبا يف ذلك النتائج واملرا�سالت؛
(((
بغر�ض ربط الطالب مبا يعطى له ،حر�صا على تنمية كفاءته العلمية.
((( كم���ا تتي���ح ه���ذه التقني���ة فر�ص���ة لتوا�صل الطلبة م���ع مقرراته���م الدرا�سية خ���ارج قاعة
املحا�ضرات يف �أي مكان ويف �أي وقت وذلك من خالل �أدوات متنوعة للإطالع على حمتوى
املادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق مي�سرة بالإ�ضافة �إىل التوا�صل مع �أ�ستاذ املقرر
و بقي���ة الطلب���ة امل�سجلني يف نف����س املقرر بو�سائ���ل �إلكرتونية خمتلفة .ويتك���ون من �أدوات
وو�سائ���ل تتي���ح لأع�ضاء الهيئة التدري�سي���ة القدرة على بناء مق���ررات ديناميكية و تفاعلية
ب�سهول���ة كب�ي�رة مع �إدارة حمتوى هذه املقررات بطريقة مرن���ة و ب�سيطة و حتى يتمكن من
القي���ام باملهام اليومية للعملية التعليمية ب�شكل فعال.ينظر ،موقع جامعة الطائف :الرابط
http://deanships.tu.edu.sa/
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•ويج���د الطالب نف�سه �أمام �سبل هذه اخلي���ارات املتعدد ـ مع ت�ضافر جهود
التوجي���ه ـ متقب�ل�ا �إيجاب ًّيا؛ الأمر ال���ذي يدفع ب���ه �إىل التح�صيل النوعي،
وذل���ك بف�ضل عناية امل�ؤ�س�سات التعليمية يف ه���ذه الدول التي تهتم بتوفري
الأ�سالي���ب الأف�ض���ل و والو�سائط املالئمة؛ لإجناح العملي���ة التع ّلمية ،وف ًقا
لظروف م�ستجدات الع�صر؛ من �أجل ربط الطالب مبكونات مهارات اللغة
الوظيفية� ،سواء من حي���ث البعد ال�سيمنطيقي ، Semantic Dimension
�أو م���ن حيث البعد التوا�صلي الت���داويل يف ال�صف وخارجه Speaker and
 addresseeلتحقي���ق الأه���داف املن�شودة ،من خ�ل�ال اال�ستفادة من هذه
الو�سائط التي تعنى مبهارات حتليل الن�ص امل�صحوبة بال�صوت ،وال�صورة،
واملو�سيق���ى يف تناغم متكامل ،ومبا �أننا نعي�ش يف ح�ضارة ال�صورة ..ف�إنها
كما يقول ال�صينيون ت�ساوي �ألف كلمة.
•الر�سالة  :عند التطرق �إىل � ٍّأي من املهارات اللغوية الواردة يف �أحد الكتابني
املقررين على طالب جامعة قطر ـ مثال ـ جند خمرجات تعلم هذه املهارات
ت�ستن���د �إىل طريقة التعلم التع���اوين ،بالتفاعل مع ما يطرح يف ال�صف من
نقا�ش ،وحوار ،بني الطلبة فيما بينهم ،وبني الأ�ستاذ من جهة ثانية� ،ضمن
�سياقات تتعدد فيها املث�ي�رات واال�ستجابات .ولتوثيق ذلك ن�ستعر�ض �أهم
ما تنطوي عليه من نتائج تقدمي املادة العلمية (الر�سالة) بعد الإفادة من
الو�سائ���ط امل�صاحبة لعملية التعلم؛ لتحقيق الهدف الإجرائي من توظيف
الطالب لهذه املهارة �أو تلك يف ا�ستعماالته اليومية لها:
•م�ستوى ال�شي���وع :حيث االعتماد على املهارات اللغوي���ة الوظيفية ،الكثرية
اال�ستعم���ال يف حياة الطال���ب اليومية ،والتي يحتاج �إليه���ا لتمنية مهاراته
اللغوية.
•ا�ستيع���اب نظام املهارات اللغوية بعد �إتقان تي�سري الطريقة التي قمت بها؛
ل�ضمان العائد املعنوي ملا بذله يف �أثناء تعلمه لهذه املهارات.
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•تعزي���ز القابلية  :Teach abilityوحتفي���ز املبادرة لدى الطالب من خالل
خلق املثريات التي ت�شجعهم على االنتباه ،وتخاطب فيهم احلوا�س.
•خل���ق ن�ش���اط الت�شوي���ق من خ�ل�ال توافر جميع مه���ارات التلق���ي( قراءة،
ا�ستماع ،ر�ؤية ب�صرية ،ت�أمل ،حوار� ،إلخ)...
•الداف���ع �إىل عم���ق املعاجل���ة من خ�ل�ال تفعيل امله���ارات بالو�سائ���ط التي
تتنا�سب منط تعلم الطالب.
•زيادة الإدراك ،بخا�صة عندما يق َّدم الدر�سُ على �صيغة العر�ض التقدميي
.PowerPoint
ومن هنا تربز �أهمي���ة الو�سائط احلديثة يف تو�صيل عملية التعلم التعاوين على
الوج���ه الأكرث مالءمة م���ع �أذواق الطالب ،بخا�صة « احلا�س���وب بو�سائطه املتعددة،
وتقنيات���ه احلديثة كو�سيل���ة تعليمية تزود الطالب بكم هائل م���ن التفاعل احلقيقي،
وامل�شاركة الفعلية املبا�شرة وامل�ستمرة يف اجتاهني؛ وذلك من خالل �أن�شطة م�شرتكة
ومتبادلة يتم بها ا�ستقبال املعلومة املعرو�ضة ،وت�سجيل اال�ستجابة ،والتفاعل ،وبعدها
يعطي تغذية راجعة تعزيزية� ،أو ت�صحيحية ،وهكذا تتكرر عملية التفاعل التي ت�ؤدي
�إىل تعلم فعال»((( ،وت�ضم���ن لهم منو املهارات اللغوية ال�سليمة ،والفكر الالزم الذي
يقوم على مبد�أ التغذية الراجعة يف تنمية خمزون مهارات القراءة والكتابة.
 .2املدخل الكلي :
أ�سا�س���ا يف تو�صيل املعرفة والتي
�إذا كان املدخ���ل التوا�صل���ي /التداويل عامال � ً
ت�ض���م كال م���ن املادة التعليمية �أو املحت���وى والطالب واجلهاز ـ عل���ى نحو ما مر بنا ـ
بداف���ع خلق ات�صال كفء للو�سيل���ة التعليمية؛ ف�إن املدخل التكامل���ي يعد �أحد لبنات
((( ينظ���ر� ،أحم���د عودة القرارع���ة ،و�آخ���رون� ،أثر ا�ستخ���دام الفيديو التفاعل���ي على تنمية
االجتاه���ات العلمية ،جملة العلوم الرتبوي���ة ،كلية الرتبية ،جامعة قطر ،العدد ،2007 ،12
�ص .206
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الت�صامي���م الأ�سا�سية ملهارة �أي لغة ،من خالل حتديد املحتوى ،وتنظيم الإجراءات
املتبع���ة ،وتنوع الو�سائل التعليمية ،ف�ضال عن �سب���ل املداخل الأخرى التي تقوم بدور
تعل���م لغ���وي فاعل ،واالرتقاء بالأداء املميز ،وذل���ك باالعتماد على خمرجات التعلم
للم���ادة العلمي���ة ،و�إ�شراك الطالب يف تق���دمي الدر�س ،وا�ستثم���ار و�سائل تكنولوجيا
املعلومات ،والو�سائط املتعددة .Multimedia Technology
وحتى ي�ص���ل الطالب �إىل حتقيق ذاته ،وتعزيز قدرات ،ملمار�سة املهارة اللغوية
بي�سر و�سهولة يف حياته اليومية ،حر�ص املعنيون مبهارات اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات
التعلي���م ملجل�س التعاون ل���دول اخلليج العربية على املنح���ى الوظيفي لهذه املهارات،
باال�ستن���اد ـ �أي�ض���ا ـ �إىل خمرجات املدخ���ل الكلي ،بو�صفه �أح���د املرتكزات التي يتم
م���ن خاللها « حتقيق الكلية والكم���ال والوحدة ،وهي عملية حتدث يف املتع ّلم ،وتعني
�أن م���ا يتع ّلمه الطالب ي�صبح جز ًءا من �شخ�صيته ،ميتزج مبا لديه من فهم وقدرات
رتجم يف �سلوك���ه مبا�شرة،
واجتاه���ات ،ليكون م���ا تع ّلمه مفي���دً ا وذا معنى عن���دهُ ،ي ُ
ويتفاعل مع خربات �أخرى �سابقة لديه...وذلك من خالل ن�ص لغوي متكامل ،يعالج
بطريقة تعتم���د �إجراءاتها على التكام���ل والتدريب واملمار�سة اللغوي���ة ،وتقومي �أداء
املتع ّلم ب�صورة تكاملية؛ وذلك مبا يحقق التكامل بني جوانب اخلربة اللغوية :معرفي ًا
(((
ووجداني ًا ومهاريا.
�إن الإف���ادة م���ن املدخ���ل الكلي و�ض���رورة تفعيله يف امله���ارات اللغوي���ة ،و�صلته
بالو�سائ���ط التعليمي���ة ال يخفي الق�ص���د احلقيقي حول التوا�صل ب�ي�ن الباث واملتلقي
((( م���راد� ،سعي���د حممد :التكاملية يف تعليم اللغة العربي���ة :دار الأمل للن�شر والتوزيع� ،إربد،
الأردن2002 ،م� ،ص  .15وينظر �أي�ضا ،دخيل اهلل بن حممد الدهماين :املُ ْد َخل التكاملي
يف تعلي���م اللغة العربية مبراح���ل التعليم العام ،الراب���ط https://uqu.edu.sa ،وينظر
�أي�ض���ا ،عو�ض �أحم���د عبده :مداخل تعليم اللغ���ة العربية – درا�سة م�سحي���ة نقدية ،مركز
البحوث الرتبوية والنف�سية ،مكة املكرمة2000 ،م� ،ص .21
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فح�سب ،بقدر ما يعزز الوعي الذاتي الذي من �ش�أنه �أن ير�سم �أ�شكال النمو ،وت�أثريه
يف بن���اء املالمح الرئي�سة للطال���ب؛ الأمر الذي ي�ستوجب �أهمي���ة التفاعل بني جميع
الأط���راف .ولإميان اجلهات املعني���ة ب�أن تدري�س املهارات اللغوي���ة ال تكتمل حلقاتها
�إىل بالإملام ال�شامل ملا يف الن�ص من مهارات؛ ف�إن املحاور التي احتواها كل در�س من
كت���اب اللغة العربية رقم( )01يف جامعة قطر ا�ستند �إىل عر�ض الن�ص مبا يت�ضمنه
من واجبات ،تناق�ش يف ال�صف عن طريق التعلم التفاعلي� ،أهمها:
•اكت�ساب مهارة قراءة الن�ص التي تعتمد على املعرفة والفهم (ويق�صد بها
اجلوان���ب املعرفي���ة املختلفة التي يكت�سبها الطال���ب يف �أثناء تعاطيه املادة
العلمية ،وي�شار �إىل املو�ضوعات املختلفة التي تتطرق لها هذه املادة ،ومدى
الفهم الذي يتحقق لدى الطالب يف هذه اجلوانب)
•اكت�س���اب املهارات الذهنية (ويق�صد بها امله���ارات الذهنية التي يكت�سبها
الطال���ب يف امل���ادة املقدم���ة له ،مث���ل القدرة عل���ى التفك�ي�ر املنظم ،وحل
امل�ش���كالت ،وحتليل الق�ضايا ،والتفكري النق���دي ،واال�ستنتاجات الفكرية،
وحتليل وتقدمي املعلومات ،واتخاذ القرارات ،واختبار الفرو�ض)
•اكت�س���اب مهارة الإثارة  ،لتقبل الدر����س بالت�شويق ،وبجذب انتباه الطالب
نحو الدر�س عن طريق عر�ض و�سائل تكنولوجيا املعلومات امل�شوقة .وتعزيز
مهارات الأ�سئلة.
•اكت�س���اب امله���ارات العملية واملهني���ة (ويق�صد بها امله���ارات العملية التي
يتداوله���ا الطالب يف اجلانب العمل���ي للمقرر ،واملهارات الت���ي لها قابلية
التطبيق يف احلياة املهنية)
ويت���م ذل���ك من خالل هذه املح���اور التي تت�شابه يف الط���رح يف كل مادة علمية
من الكتاب:
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•االختبار القبلي( ويق�صد به طرح �أ�سئلة متهيدية لتهيئة �أجواء الدر�س)
•خمرجات تعلم الطالب ( ويق�صد بها مناق�شة الغاية من هذا الدر�س)
•التهيئة احلافزة ( ويق�صد بها خلق اجلو املنا�سب لعر�ض الن�ص والتمهيد
لفهمه)
•�أ�سئلة اال�ستيعاب ( بو�ضع �أ�سئلة افرتا�ضية تتالءم مع جو الن�ص ،والإجابة
عنه���ا بطريق ال�ص���ح (√) �أو الغل���ط ( )xبغر�ض الإع���داد اجليد لفهم
مهارات الدر�س.
•امل���ادة املرئية ( يعر�ض فيها مو�ضوع مرئي بالفيديو
منا�س���ب للن����ص ،وجميع ما يتعل���ق بالدر�س على ال�سب���ورة الذكية Smart
 Boardومناق�شته يف �شكل حوار متبادل بني الطالب وبتوجيه من الأ�ستاذ)
Interactive video

•من�ب�ر النقا����ش :ي���وزع الطلبة �سلفا عل���ى جمموعات ح�سب حم���اور املادة
العلمي���ة املبثوث���ة يف ثنايا الكتاب ،وعلى مدار الف�ص���ل الدرا�سي ،وتناق�ش
كل جمموعة مو�ضوعا موازيا للمادة العلمية املقدمة ،يف جل�سة دائرية ملدة
رب���ع �ساعة ،يتبادلون فيها �أطراف احلديث عن املو�ضوع املختار من جميع
جوانبه ،ا�ستجابة لتفعيل التعلم التعاوين ،وبغر�ض تعميم الفائدة.
•�أوراق عم���ل �صفي���ة ( ويق�ص���د بها و�ض���ع �أ�سئلة م�ستم���دة يف معانيها من
الن����ص ،متهيدً ا الكت�ساب املهارات اللغوي���ة ،يتم الإجابة عنها يف ال�صف،
ويف �شكل حوار متبادل بني الطالب ،وبتوجيه من الأ�ستاذ)
•ا�ستنت���اج ( ويق�صد به فه���م الغاية من م�ضمون املح���ور ال�سابق ،للدخول
يف عم���ق �إحدى مه���ارات اللغة العربية ،مثل اال�س���م� ،أو الفعل � ،أو املبتد�أ،
�إلخ)...
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•مهارة اخلريطة النحوية (يتم فيها مناق�شة ظاهرة نحوية بو�سيلة العر�ض
التقدميي )PowerPoint
•�أوراق عم���ل غ�ي�ر �صفية (بحيث يوج���ه فيها الطالب �إىل تن���اول املو�ضوع
املعرو����ض �سلف���ا ،ومناق�شت���ه خ���ارج ال�ص���ف با�ستعم���ال و�سيل���ة توا�صل
الب�ل�اك بورد  ،Blackboardوتتيح ه���ذه التقنية للطالب فر�صة التوا�صل
م���ع بع�ضهم� ،ضم���ن �سياق التعلم التع���اوين؛ لتبادل الآراء ح���ول املو�ضوع
املعرو�ض للنقا�ش)
•مه���ارة الأخطاء ال�شائع���ة (يعر�ض يف هذه امله���ارة جمموعة من الأخطاء
ال�شائع���ة الت���ي وردت يف الن�ص� ،إن وجدت ،و�إال يُ�ؤت���ى بن�ص موازٍ  ،تتوافر
في���ه بع����ض الأخطاء ،يت���م ا�ستك�شافها ،ومناق�شة خلفي���ات ومربرات هذه
الأخطاء) .
•مهارة التفاعل مع املكتبة الإلكرتونية ،وروابط تفاعلية ذات �صلة باملو�ضوع
( لإحالة الطالب �إىل الإفادة منها عند احلاجة ،وتقوية قامو�سهم اللغوي؛
وملعرفة طريقة البحث عن معاين املفردات من �أمهات املعاجم).
•مه���ارة املو�ضوع النحوي ( يتم يف هذه امله���ارة ا�ستنتاج املح�صلة املعرفية
للم���ادة النحوية املعرو�ضة يف الدر����س ،ومناق�شتها بكاف���ة الو�سائط ،لعل
�أهما و�سيلة العر�ض التقدميي ) Power Point
وهكذا ال�ش�أن مع بقية الدرو�س.
يف �ض���وء ما �سب���ق وعلى الرغم م���ن �أهمية طرائ���ق التعلم التفاعل���ي بو�صفها
�أ�سا�س الإملام مبختلف مه���ارات التعلم ،وعلى الرغم من تركيز االجتاهات احلديثة
عل���ى �أهمية تنمية مهارات اللغ���ة بالو�سائط التفاعلية اجلديدة ،ومن خالل ت�صميم
املناه���ج احلديثة مبا يتوافق مع طبيع���ة اللغة ،وطبيعة تع ّلمها وتعليمها ،ف�إن التفاعل
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الإيجابي للطالب من �شروط �ضمان فاعلية املدخل الكلي؛ الكت�ساب املعرفة اجلديدة
مع اخلربة ال�سابقة ،مما ينعك�س ب�صورة �إيجابية على كافة املواد الدرا�سية الأخرى.
 .3املدخل املنظومي :
لق���د �أخ���ذ نظام التع ّلم التعاوين منح���ى الت ّميز يف التعاطي م���ع املادة العلمية،
بخا�ص���ة يف مت ّي���ز امله���ارات الوظيفي���ة ،من خ�ل�ال «مدخ���ل منظوم���ي» ي�ستند �إىل
الو�سائ���ط التوا�صلية الت���ي �أنتجتها ثورة تكنولوجيا املعلوم���ات ،والإفادة مما حققته
�إجن���ازات كافة العلوم؛ الأمر الذي �أ�سهم يف تنظيم جميع املعارف ،بعد �أن جعل من
�أجزائها وح���دات متنا�سقة ،ومرتبطة بع�ضها ببع����ض ،ارتباطا منطقيا .وقد �ساعد
ه���ذا التنظيم ـ وبهذه الو�سائ���ط ـ منظومة التعلم على حتقيق التح�صيل ال�شمويل يف
املهارات العلمية ،واللغوية منها على وجه اخل�صو�ص.
ويع���د ن�س���ق "املدخل املنظومي" يف العملي���ة التعليمية �أحد �أه���م الأنظمة التي
تعن���ى بالتخطيط لوظيف���ة التعلم التع���اوين ،بو�صفه نظاما ي�ص���وغ معايري مهارات
التعل���م� ،ضمن العالق���ات الكلية التي ميكن �أن تفيد الطال���ب بتوظيف هذه املهارات
يف حيات���ه اليومية ،وهو ما يدفعه �إىل التم ّي���ز يف الأداء ،والتوا�صل الفعال ،والتكوين
الذاتي املتوخى.
ولعل املفيد يف "املدخل املنظومي" �أنه ال ينطلق يف طروحاته من �أن�ساق النماذج
التقليدي���ة� ،أو تل���ك التي ُتبنى عل���ى املداخل النمطية ِّ
اخلطي���ة  ،Linearityوالتي ُتعنى
بتن���اول امل�سائ���ل اجلزئية عل���ى ح�ساب الظواهر الكب�ي�رة يف كلياته���ا .ومعنى ذلك �أن
"املدخل املنظومي" يعتمد علي ما ي�سمي مبفهوم النظام �أو الن�سق  Systemوالذي يعني
يف جوه���ره جمموع���ة من الأ�شياء جتمعت مع بع�ضها يف مي���دان �أو جمال معني ،وتوجد
أ�سا�سا
فيم���ا بينها عالقات متفاعلة ،ت�ستهدف حتقيق �أهداف معين���ة ،كما �أنه يك�شف � ً
عن العالق���ات الكلية و�أمن���اط العالقات والتفاع�ل�ات ال�شاملة بني مكون���ات الظواهر
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الرتبوية ،وذلك يف �ضوء افرتا�ضية �أن الكل الواحد ي�ساوي جمموع الأجزاء.

(((

وبو�سعن���ا �إذا ما حاولنا معرفة وظيف���ة "املدخل املنظومي" يف م�ؤ�س�سات تعليم
جمل����س التعاون ل���دول اخلليج العربية ،وجامع���ة قطر على وج���ه التحديد ـ بخا�صة
�إذا �ألقين���ا نظ���رة ت�أم���ل ،بروية وتفكري ،يف منهجي���ة تعلم امله���ارات اللغوية املطبقة
يف ه���ذه اجلامعات من �سائ���ر التخ�ص�صات ـ �أن نق���ول �إن توظيف املدخل املنظومي
يراع���ي ب�شكل الفت حال���ة تعميم التنفيذ من قبل جمي���ع الأ�ساتذة .ومن هنا يحظى
الطلب���ة بتوحيد الر�ؤية ،والتعميم يف التح�صيل ،ك�أحد �شروط اال�ستقرار يف التعاطي
م���ع املادة العلمية؛ عندئ���ذ يت�ضح للطالب �أن ما تلقاه ين���درج �ضمن �سياق "التكوين
املرتب���ط بغاي���ة معينة" ،وهذا يعني �أن دافعية "املدخل املنظومي" تعنى ب�أهمية دور
التعلم التعاوين ،بظهور �أثره الوظيفي.
وبو�سع "املدخل املنظومي" �أن يتخذ كل الأ�شكال املمكنة لتعزيز تكوين الطالب
ذاتيا ،طاملا توافقت مربرات ارتباطهم ب�أركان التع ّلم التعاوين ،حيث يتعلم الطالب
ع���ن طريق �آلي���ات التعلم التعاوين الناج���ع بينهم يف ال�ص���ف ،ويف حياتهم اليومية،
وي�سعى �إىل "�إمناء القدرة على التفكري املنظومي لدى الطالب ،حتى يكونوا قادرين
عل���ى الر�ؤي���ة امل�ستقبلية ال�شاملة للمو�ض���وع دون �أن يفقدوا جزئيات���ه ،وكذلك �إمناء
الق���درة على التحلي���ل والرتكيب ،و�ص���وال �إىل الإبداع الذي ُيعد م���ن �أهم خمرجات
�أي نظ���ام تعليم���ي ناج���ح .كما ي�سته���دف الأخذ باملدخ���ل املنظومي تنمي���ة التفكري
املفتوح ،بحيث يكون تفكريا نابعا من واقع الإدراك ،والوعي ال�شامل ب�أبعاد امل�شكلة،
�أو املوق���ف ال���ذي يواجهه ال�شخ�ص ،فينطل���ق من منظور "كلي" ،وم���ن عالقة الكل
((( ينظ���ر ،ر�ضا م�سع���د ال�سعيد� :آليات البحث الرتبوي بني اخلطية واملنظومية ،قدم البحث
يف �أعمال امل�ؤمتر الرابع للمدخل املنظومي يف التدري�س والتعلم ،دار ال�ضيافة ،جامعة عني
�شم�س � 4-3إبريل  ، 2004الرابط :
http//:mbadr.net/
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باجلزء ،وعالقة الأجزاء بع�ضها ببع�ض ،وعالقة كل منها باملوقف الكلي ،وال يتوقف
(((
عند جمرد حتليل اجلزئيات وجتميعها.
واملت�أم���ل يف �أي ن�ص من الن�صو�ص املقررة يف كت���ب املهارات اللغوية املربجمة
يف معظم اجلامعات احلكومية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،يف �ضوء اخلطة
الدرا�سي���ة الت���ي �أقرته���ا ـ هذه اجلامع���ات ـ يجد �أنه���ا تهيئ الطالب مب���ا ي�ضمن له
الدراي���ة التامة بالنظام املعريف ،وال�سياق الثقايف ،وف���ق ما يطرحه الن�ص يف جميع
عنا�صره ومكونات مهاراته ،من خالل العناية ـ على وجه التحديد ـ بهذين املحورين
الأ�سا�سيني:
•املح��ور الأول  :ويتعلق مبا طرحناه �سابقا ،واملت�ضمن االختبار القبلي/
التمهي���دي ،و�أهداف املخرج���ات ،والتهيئة احلاف���زة ،و�أ�سئلة اال�ستيعاب،
وحمتوى املادة املرئية ،والتدريبات ،وا�ستنتاجاتها ،واالطالع على الأخطاء
ال�شائعة يف الن�ص ،وعر�ض املكتبة الإلكرتونية ،واملادة اللغوية بتفا�صيلها.
•املح��ور الثاين  :ويتعلق بالتو�س���ع يف مهارة التدريبات امل�ستخدمة يف كل
ن����ص ،وتكون موجهة م���ن الأ�ستاذ ،بحي���ث تعود بالنفع عل���ى فهم الن�ص
وا�ستيعاب���ه ،مثل :حتديد الفكرة املحورية يف الن����ص ،وتق�سيم الن�ص �إىل
فق���رات ،ح�س���ب �أفكاره���ا الرئي�سة ،و�إعط���اء عناوين لكل فق���رة ،و�إعادة
�صياغ���ة بع�ض الأفكار ب�أ�سل���وب الطالب املوجه �إليه ال�س����ؤال ،وتعليق �أحد
الطالب على الأفكار الرئي�سة التي وردت يف الفقرات املختارة ،وا�ستخرج
بع�ض ال�ص���ور البالغية ،وحتديد املفردات والرتاكيب التي ينبغي الوقوف
عليه���ا يف �أثناء تلقي الدر�س ،وربط الن�ص� ،أو الفقرات ،مبا يدور يف حياة
الط�ل�اب اليومي���ة ،وا�ستنتاج ما له �صل���ة بالبيئة� ،أو مم���ا �شابه ،وحتديد
((( ينظر ،ر�ضا م�سعد ال�سعيد :مهارات التفكري املنظومى:
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الغر����ض من �إنتاج الن����ص ،وا�ستنتاج الفائدة من الن����ص .ويتم ذلك من
خ�ل�ال التهيئة احلافزة مبا يت�ل�اءم مع �أذواق الط�ل�اب .وللأ�ستاذ الدور
الفاع���ل يف تنظيم احلوار بطريقة تثري ف�ضوله���م ،وت�شجعهم على احلوار
وتبادل الآراء .بالإ�ضافة �إىل العناية بتدريبات التكوين ،القائمة على �إنتاج
اجلمل ال�سليمة ،وتو�سعتها ،والربط بني �أركانها ،وا�ستنتاج دالالتها ،وغري
ذل���ك مما ي�ستح�ضر من مهارات يف �أثناء تب���ادل النقا�ش يف ال�صف ،وما
يفيد ق���درة الطالب عل���ى تنمية امله���ارات اللغوية ،والثقافي���ة ،والفكرية،
واالجتماعية ،والرتبوية.
ولع���ل حر�ص امل�ؤ�س�سات التعليمية على توظيف "املدخل املنظومي" وفق نظرية
النظ���ام الع���ام  General System Theoryيف �أداء �سب���ل تعلم امله���ارات ،نابع من
ك���ون خمرجات ه���ذا املدخل ت�ستن���د �إىل منظومة متكاملة يف التعاط���ي مع املو�ضوع
املط���روح ،يف �أثناء عملية التعلم ،وبتخطيط حمكم ،م���ن خالل الإملام بالكليات عن
طريق عر����ض التفا�صيل واجلزئيات؛ الأمر الذي يوف���ر للطالب حتقيق التفاعل مع
ا�ستثمار املهارات املقدمة لهم يف جميع ما ميت ب�صلة �إىل بقية املهارات يف املعارف
املكت�سبة الأخرى.
واملتتب���ع للمه���ارات اللغوي���ة املقدم���ة لطلبة جامعة قط���ر ـ بخا�ص���ة ـ من �سائر
التخ�ص�ص���ات يدرك مدى �أهمية امل�شرف�ي�ن على ا�ستبدال طرائق التع ّلم املبنية على
املنظومي���ة  Systemicبنظ���ام التعليم الذي ي�ستند �إىل نظ���ام اخلطية ،Linearity
م���ن منظور �أن هذه املنظومية حتتوي يف م�ضامينها �أهم مدخالت العملية التع ّلمية،
ومل���ا فيها من جناع���ة يف م�ساعدة الطالب على التفكري يف جم���االت احلياة اليومية
املختلف���ة ،ومكوناته���ا الأ�سا�سي���ة ،وبنظ���رة متكاملة تدف���ع بهم �إىل حتلي���ل الأفكار
والنظريات واملفاهيم ،والتحري من مدى �صالحيتها ،واجلدوى من �سالمتها.
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ُّ
تعلم ّي ُة ّاللغة العرب ّية وتعلي ُمها يف البحرين:
املنظو ُر املنهاجيُّ ،والواق ُع ّالتعليم ُّي
(*) (((

الدكتور �صابر حممود ح�سن احلبا�شة
(**)(((
املومني
ربز حم ّمد �أحمد يو�سف
والأ�ستاذ امل ّ
ّ

(*) اخت�صا�ص���ي مناهج اللغة العربية (�سابقا) ب�إدارة املناهج بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة
البحرين
(**) املحا�ضر بكلية البحرين للمعلمني جامعة البحرين
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تاريخي عا ّم :
.1مدخل
ّ
ميك���ن احلديث عن تعليم ال ّلغة العرب ّي���ة يف البحرين يف املدار�س ال ّنظام ّية ،يف
الع�ص���ر احلديث انطال ًقا من �سنة  1919تاريخ ت�أ�سي�س مدر�سة «الهداية اخلليفية»،
وق���د اعتم���دت املدر�س���ة الر�سمية ،يف بادئ الأم���ر ،مق ّررات �أزهر ّي���ة ،ثم مت توطني
اخلليجي امل�شرتك»
خليجي عليها ،م���ن خالل �إقرار «القدر
املق��� ّررات و�إ�ضفاء طابع
ّ
ّ
يف خمتلف مراحل تدري�س ال ّلغة العرب ّية االبتدائ ّية والإعداد ّية والثانو ّية.
(ال�س ِّن ّي) ُيد ّر�س
يني ُّ
ظامي العا ّم ،ظ ّل املعهد ال ّد ّ
ويف م�ساق متوازٍ مع التعليم ال ّن ّ
ال ّلغ���ة العربية يف املرحلة الإعداد ّية وال ّثانو ّية مق ّررات �أزهر ّية ،يف حني �أ ّنه مت توحيد
العمومي يف �سائر مدار�س
مق ّررات املرحلة االبتدائ ّية لتكون مطابقة ملق ّررات التّعليم
ّ
وزارة الرتبية والتعليم.
اخلا�ص���ة ،فو�ض ُع تدري����س ال ّلغة العرب ّية يحت���اج �إىل حت�سني ،وال
�أ ّم���ا املدار�س
ّ
�سيم���ا تلك التي تعتم���د مناهج �إجنليزي���ة (بريطان ّية �أو �أمريك ّي���ة �أو هند ّية،((()...
((( �أ�ش���ار حمم���د جابر الأن�صاري �إىل حماذي���ر "حلول ال ّلغة الإجنليزية حم��� ّل اللغة الوطن ّية
للب�ل�اد ،وه���ي ال ّلغة العرب ّي���ة ،حلول تلك اللغ���ة الإجنليزي���ة يف التكوين ال ّلغ���وي والذهني
والقيمي للطالب البحريني واجتثاثها للغة العربية ولي�س التعا ُي�ش والتفاعل اخلالق معها.
وجمل لكنه���ا �أفكار وم�ضامني وقيم وثقاف���ة وح�ضارة ونظرة
فال ّلغ���ة لي�س���ت جم ّرد �ألفاظ ُ
�إىل الع���امل واحلياة والكون ،وعندما يفتق ُد الإن�سانُ لغتَه يفق ُد كل هذه الأ�شيا ِء مجُ تمع ًة".
انظ���ر م�ساهمته "�إ�شكالية التكوين الوطني بني التعلي���م العام والتعليم اخلا�ص (حماذير
امل�ستقب���ل)" ،مرك���ز البحري���ن للدرا�س���ات والبح���وث ،املنام���ة� ،1998 ،ص ����ص.19-18
واق�ت�رح الأن�صاري بع�ض احللول من ناحية امل�ضم���ون ،من بينها و�ضع منهج حمدد "ملادة
اللغ���ة العربية ون�صو�صه���ا ومناذج من �أدبها القدمي واحلديث مب���ا يف ذلك �أدب البحرين
وثقافته���ا"( .املرجع نف�سه� ،ص )25مثلما اعت�ب�ر �أن "املدار�س الوطنية البحرينية م�ؤهلة
منوذجا راق ًي���ا لتعليم اللغ���ة العربية
( )..بحك���م م�ستواه���ا التعليم���ي املتط���ور �أن تق���دّم
ً
واحل�ضارة الإ�سالمية (( ")...املرجع نف�سه� ،ص.)23
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وبع� ُ���ض تل���ك املدار�س يعتمد مق ّررات ال ّلغة العرب ّية املعتم���دة من قبل وزارة الرتبية،
ين� ،أو �أرد ّ
والبع� ُ���ض الآخ ُر يعتمد مق ّررات �أخرى بع�ضها لبنا ّ
�سعودي ل�شركات
ين� ،أو
ّ
متخ�ص�صة يف ت�أليف الكتب املدر�س ّية وطباعتها ،ولكنها جمي ًعا تخ�ضع ملراقبة وزارة
ّ
الرتبي���ة والتعليم ،ممثل ًة يف �إدارة املناه���ج و�إدارة التعليم اخلا�ص ،من حيث اعتماد
تل���ك املق���ررات� ،أو طلب تعديله���ا �إن ق ّدرت ال���وزارة �أنها ال تتواف���ق و�سيا�سة الدولة
التعليمية �أو ال ت�ستجيب للقيم الوطنية واخلليجية والعربية والإ�سالمية.
الدرا�سي ،2008/2007
وقد �شهدت مق ّررات اللغ���ة العربية تطوي ًرا منذ العام
ّ
�شم���ل املق ّررات املعتم���دة يف تدري�س موا ّد اللغ���ة العربية للمرحل���ة الثانوية مبختلف
خا�صة ،بعد مناق�صة ا�ستجابت
م�ساقاته���ا ،و�شهدت الكتب التي ّمت تعهيدها ل�شركة ّ
فتم اعتماد هذه الكتب
فيه���ا للمعايري التي و�ضعته���ا �إدارة املناهج يف وزارة الرتبيةّ ،
يف ن�سخ جتريبية ،ثم ّمت تعمي ُمها �شي ًئا ف�شي ًئا.
واملالح���ظ �أنّ ه���ذه املناه���ج املعتمدة من قب���ل وزارة الرتبي���ة يف تدري�س اللغة
املتخ�ص�صني يف هند�سة
العربية للمرحلة الثانوية قد عرفت ردود فعل خمتلفة :فمن
ّ
املناه���ج من اعت�ب�ر �أ ّنها نقلة نوعية م���ن حيث اجلودة حمت ًوى و�ش���كلاً  ،بل �إنّ بع�ض
تلك املق��� ّررات �أ�ضحت مرج ًع���ا للتّدري�س يف كلية البحري���ن للمع ّلمني .ومن املعلمني
َ
م���ن وج���د �أ ّنها قفزة هائلة حرق���ت
مراحل ،كان ينبغي التم ّه���ل يف التد ّرج فيها ،لأنّ
املعلم�ي�ن والطلبة مل يتعودوا مثل هذه املناه���ج ،من حيث الر�ؤية والطرح ،واخلطاب
البيداغوجي .ومن اخلرباء الرتبو ّيني من اعترب �أنّ �إ�صالح املناهج يبد�أ من الأ�سفل
ّ
�إىل الأعلى ال من الأعلى �إىل الأ�سفل ،فالأ ْوىل �أن يبد�أ الإ�صالح من املرحلة الأ�سا�سية
الثانوي .فتلك املراحل الأ�سا�سية
إعدادي ،قبل مرحلة التعليم
االبتدائي وال
ب�ش ّق ْيه���ا
ّ
ّ
ّ
أهداف
مت ّث ُل التمهيد احلقيقي وال�صحيح لتل ّقي مناهج متط ّورة ،مُوت ّكنُ من حتقيق � ٍ
تربو ّي ٍة َّ
م�سطر ٍة بنجاح ،يف امل�ستويات العليا .فالطالب الذي يعتمد املناهج التقليدية
يف املرحل���ة الأ�سا�سية ،ثم ُيلقى يف حو�ض املق ّررات اجلديدة للتعليم الثانوي� ،سيجد

56

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

خ�ض���م مل يتع ّود َخ ْو َ�ض���ه ،وكذلك الأم���ر بالن�سبة �إىل املع ّل���م الذي مل تقع
نف�س���ه يف
ٍّ
وح�س���ن التعاطي مع تلك املق ّررات اجلديدة ،التي
تهيئتُ���ه لي�صل �إىل �إحكام التعا ُمل ُ
���م ت�أهي ُله عمل ًّيا ليك���ون من ِّف ًذا لها
مل يدر����س ُمقارباته���ا يف حيات���ه اجلامعية ،ومل يت ّ
بنجاح.
ُ
اغب.
اكت�ساب العام ّية وتع ُّل ُم الف�صحى:
.2
مبحث ال ِ
ُ
أمومة ال ّلغو ّي ِة املُ َ�ش ُ
تن���درج ال ّلغة العرب ّية �ضم���ن ما ي�س ّمى يف الأعراف الل�سان ّي���ة بال ّلغات الت�أليف ّية
�أو الإعراب ّي���ة ،وهي ال ّلغات التي ي ْعمد فيه���ا املتك ّلم �إىل تغيري �أواخر الكلمات بح�سب
حم ّالته���ا النحو ّي���ة �أو بح�سب العامل ،وينج ّر عن هذا التغي�ي�ر يف العالمة الإعراب ّية
���ي)((( ،يلحقه حت��� ُّول دال ّ
يل ،ويلحقهما بع���د ذلك حت ُّول
���ي (�صومت ّ
حت��� ُّو ٌل فونولوج ّ
(((  -ث ّم���ة فرق بني ال�صوت ّيات ( )phoneticsوال�صومتية ()phonology؛ فالأوىل تدر�س الأ�صوات
وم���ن فروعه���ا درا�س���ة �أع�ضاء الت�صوي���ت ،ودرا�س���ة اخل�صائ�ص الفيزيائي���ة للأ�ص���وات ،ودرا�سة جهاز
ال�سم���اع وف ّ
���ك �شف���رات الأ�صوات� ،أ ّم���ا الثاني���ة (�أي الفونولوجي���ا �أو ال�صومتية) فتدر����س الفونيمات يف
تهتم بالدرا�سة الل�سانية للوحدات التمييزية لل�سان ،مثلما تدر�س التنغيم (مدّة
عالقتها باملدلوالت� :إنها ّ
التو�سع :انظر:
الت�صويت ،كثافته ،حلنه) .ملزيد ّ
La phonétique et la phonologie, website:
http://www.linguistes.com/phonetique/phon.html

���ي» الذي ينبغي �أن ُيغر�س
لك���ن الباحث�ي�ن يف تعليم ال ّلغات يتحدّثون عن «الوعي الفونولوج ّ
لدى طلبة مرحلة الرو�ضة ،قبل الدخول �إىل املرحلة االبتدائية يف املدار�س النظامية (وهو
الأمر املفقود ،يف رو�ضات الأطفال يف البحرين ،الأمر الذي يدعو ب�إحلاح �إىل تفعيل فكرة
�إيج���اد نظام تعليمي ر�سمي تق ّره وزارة الرتبي���ة يف البحرين لتعميم منهج لتهيئة الأطفال
لدرا�سة اللغة العربية يف مرحلة ما قبل الدخول �إىل املدر�سة ،بطريقة علم ّية م�ضبوطة ،وال
ُيرتك احلبل على الغارب الجتهادات بع�ض املع ّلمات .ال �سيما �أ ّنه ميكن جت ُّنب تبعات �ضعف
م�ست���وى عموم الطلبة يف اللغة العربية ،وا�ستب���اق احللول ابتدا ًء من مرحلة الرو�ضة ،عرب
ت�شخي����ص الواقع وابتكار احللول املنا�سبة ،قبل ف���وات الأوان ،واتّ�ساع اخلرق على الراقع.
ت�سجله املدار�س البحرينية احلكومية منها،
اجللي التي ّ
نح���ن ب�إزاء �إمكان تدا ُرك ال�ضعف ّ
اخلا�صة ،يف حت�صيل اللغة العربية .هذا ال�ضعف يعود لأ�سباب خمتلفة :منها ما
وال �سيما
ّ
يتعلق بنمط احلياة ،ومنها ما يت�صل بتكوين مع ّلمات ريا�ض الأطفال ،ومنها ما يرتبط=
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ت���داو ّ
اجي من���ذ ال ِق َدم �إىل ه���ذه الق�ض ّية� ،إذ �أف���رد با ًبا للقول يف
يل .وق���د ن ّبه الز ّّج ّ
الإع���راب والكالم �أ ّيهم���ا �أ�سبق� ،أبان فيه ع���ن معايري هذه الأ�سبق ّي���ة ،ليخ ُل�ص �إىل
وجدُه و َي��� ُد ُّل عليه»((( .وق ّدر �أنّ ظاهرة
«ع َر ٌ�ض َد ِاخ ٌل يف الكالم ملعنى ُي ِ
�أنّ الإع���راب َ
عج ًما وتركي ًبا عن �سُ اللته
الإعراب �إنمّ ا ن�ش�أت مع ن�شوء ال ّل�سان
العربي ،وا�ستقالله ُم َ
ّ
ال�سام ّي���ة ،مف ِّندً ا َ
قول القائل�ي�ن بغري ذلك« :ف�إن قال :ف�أخربوين عن الكالم املنطوق
ّ
به الذي َن ْع ِر ُفه بيننا� ،أتقولون �إنّ العرب كانت نطقت به زما ًنا غري ُم ْع َر ٍبّ ،ثم �أدخلت
علي���ه الإعراب� ،أم هكذا نطقت به يف �أ ّول تبلبل �أل�سنتها ،قيل له :هكذا نطقت به يف
�أ ّول وهلة ،ومل تنطق به زما ًنا غ َري ُم ْع َر ٍب ّثم �أعر َبتْه»(((.
= بامل�ستوى االجتماعي (الأمثلة على ذلك كثرية ،منها :ق�ضاء الأطفال وقتًا طويلاً مع َخدَ م
ال يتك ّلمون ،يف معظم الأحيان ،العربية (حتى العا ّم ّية)� ،أ�صول الكثري من املقيمني ،وعدد
م���ن املواطن�ي�ن غري العربية� ،س���واء �أكان ذلك من جهة �أحد الأبوي���ن �أم من جهة كليهما،
تن��� ّوع �أل�سُ ن اجلاليات الوافدة ،)... ،بالإ�ضاف���ة �إىل �أنّ �سنّ الطفل يف الرو�ضة (بني  4و6
�سن���وات) هي الفرتة الذهب ّية الكت�ساب اللغ���ات ،مثلما ُيجمع على ذلك علماء نف�س ّ
الطفل
���وي واخت�صا�ص ّيو علوم الرتبية .وبالن�سب���ة �إىل تعليم ال ّلغات ،وال �سيما
وعل���م النف�س الترّ ب ّ
يتم العمل يف مرحلة الرو�ضة
ال ّلغ���ة ال ّر�سمية (وهي العربية ،يف �سياق احلال) ُيفرت�ض �أن ّ
ألفبائي،
على �أ�صوات الكالم مقاط َع و�أ�صواتًا ،وعلى ا�ستخراج املبد�أ الذي يحكم النظام ال ّ
بحيث يكون الطالب ،يف نهاية مرحلة الرو�ضة ،ويف م�سته ّل املرحلة االبتدائية ،قد اكت�سب
الق���درة على متييز الأ�ص���وات ،ومتييز مقاطع الكالم املنطوق���ة ،ومت ّكن من معرفة مقطع
واحد يف �أقوال خمتلفة ،وتبينّ موافقة كلمة القول الق�صري �شفو ًّيا وكتاب ًة ،ومت ّكن من ربط
التو�سع :انظر:
العالقة بني الأ�صوات واحلروف .ملزيد ّ

? Sylvie Descazaux : Qu’est-ce que la conscience phonologique
Website:
http://www.acbordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/T/Animations_pedagogiques/Documents/compte_rendu_animation_du_1401-09.pdf

الزجاج���ي :الإي�ضاح يف عل���ل ال ّنحو ،حتقيق م���ازن املب���ارك ،دار ال ّنفائ�س،
((( �أب���و القا�س���م ّ
بريوت� ،1982 ،ص.67
(((  -امل�صدر نف�سه� .ص .69
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غري �أنّ ال ّلغة العرب ّية قد حاق بها ما حاق ببق ّية ال ّلغات� ،أي االن�سالخ من ّ
الطور
حتليلي ،عرب تواريخ متفاوت���ة يف الزمن بح�سب �ضغط
���ي �إىل طور
ّ
���ي الت�أليف ّ
الإعراب ّ
التّاري���خ والأحداث واحلاجات املتج ّددة �إىل التّوا�صل ،فظهرت ال ّدوارج �أو العا ّم ّيات
الت���ي ح ّلت حم ّل الف�صحى/الف�صيحة يف التوا�صل والتعبري عن احلاجات ،وقد طال
هذا القانونُ �أل�سن ًة �أخرى كالالتين ّية مثلاً .
ولق���د �سبق �أن ن ّبه ابن خلدون �إىل ه���ذا الأمر منذ ال ِق َدمْ � ،إذ �أ�شار �إىل �أنّ «لغة
الع���رب لهذا العه���د م�ستق ّل ٌة ُمغا ِي���ر ٌة ِل ُل َغ ِة ُم َ�ضر وحم�ي�ر «((( ،و�أ�ض���اف« :ذلك �أ ّننا
امل�ضري ،ومل يفقد منها
جنده���ا يف بيان املقا�صد والوفاء بالداللة على �سنن ال ّل�سان
ّ
�إال دالل���ة احلركات على تعيني الفاعل من املفع���ول ،فاعتا�ضوا منها بالتقدمي والت�أخري
وبقرائ���ن ّ
تدل على خ�صو�ص ّي���ات املقا�صد»� (((.إنّ حديث ابن خلدون يف �أمر ال ّلغة ،منذ
�سبع���ة قرون قرون تقري ًب���ا ،كان �إيذا ًنا بالبح���ث يف كيف ّيات ا�ضط�ل�اع العا ّم ّيات ب�أداء
وظيفة التوا�صل دون رف�ض الأ�صل الف�صيح الذي َب ِق َي مق�صو ًرا على الإدارة وم� ّؤ�س�سات
الدول���ة والتعلي���م بامل�ؤ�س�سات الدين ّية يف ذلك التاريخ .ولن���ا �أن نت�ساءل الآن عن ق�ض ّية
هجي (.((()Diglossia
�أ�ش���ارت الت�صريحات اخللدون ّية �إليها ،وهي ق�ض ّية االزدواج ال ّل ّ
أ�سا�س���ي يف ال ّل�سان ّي���ات االجتماع ّي���ة ( .)Sociolinguisticsوال تعنينا
وه���ذا مبح���ث �
ّ
االجتماعي الكب�ي�ر((( ،بل يه ّمنا االنتب���اه �إليها ودرا�ستُها من
امل�س�أل���ة داخل الو�سط
ّ
(((  -ابن خلدون :املقدّمة ،دار �إحياء الترّ اث ( ،د.ت ،).الف�صل ال ّثامن وال ّثالثون.
(((  -امل�صدر نف�سه� ،ص .556-555

(3) -Diglossia: a situation in which two languages (or two varieties of the
same language) are used under different conditions within a community, often by the same speakers. The term is usually applied to languages
with distinct ‘high’ and ‘low’ (colloquial) varieties, such as Arabic. Oxford Dictionary. Website:
http://www.al-badyh.com/archive/index.php/t-15973-p-12.html

ّ
�شخ����ص عبدالفتاح كيليطو طبيعة االزدواج ّية ال ّلغو ّية يف املغرب ،على ال ّنحو الآتي« :ربمّ ا
(((
مي ّثل امل�شكل الأ�سا�س لالزدواج ّية ال ّلغوية يف املغرب ف يهذا االتّفاق املكتوم ،يف هذا =
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بي»
خ�ل�ال مالحظة ع ّينة اجتماع ّية م�ص ّغرة ( )Micro societyهي املجتمع «الط ّال ّ
يف املرحلة االبتدائ ّية ،يف مدار�س مملكة البحرين.
ال ُتعري املمار�سات التي يعتمدها املع ّلمون ،ال �س ّيما يف احللقة الأوىل من التعليم
الطبيعي الذي ي�أتي الطالب ال�صغري مز ّودًا به
اللغوي
االبتدائي ،عناية كبرية بالزاد
ّ
ّ
ّ
مكتمل
���ادي ي�أتي �إىل املدر�سة مز ّودًا بل�سان
�إىل املدر�س���ة .ومن املعلوم �أنّ الطفل الع ّ
ٍ
معج ًم���ا وتركي ًبا ودالل ًة ،و ْلنع َّده ،منذ الآن ،دارج ًة م���ن الدوارج �أو لهج ًة من لهجات
���ي .ومن خ�صائ�ص هذا ال ّل�سان
العرب ّي���ة التحليل ّية التي ان�سلخت عن الأ�صل الإعراب ّ
ال�صحة
�أن مي ّك���ن املتع ّل���م الطفل م���ن التعبري عن حاجات���ه تعب ًريا ي�ستويف �ش���روط
ّ
الرتكيب ّي���ة والإفادة املعنو ّية ،غري �أنّ ه���ذا ال ّل�سان ُيع ّد يف عرف املدر�سة عائ ًقا َي ُح ُ
ول
دون اكت�ساب���ه الف�صح���ى((( .وربمّ���ا كان ال�سب���ب يف ذل���ك وق���وع الفاعلني يف جمال
الرتبية (املع ّلم���ون ،اخت�صا�ص ّيو املناهج ،امل�شرفون الرتبو ّيون) حتت �سطوة العبارة
���ي الذي يحول دون االعرتاف املتبادل،
= التّق ّب���ل للف�صل بني عاملني ،ويف هذا التواط�ؤ ّ
ال�سلب ّ
ّ
���وي ،بقدر ما نعي�ش
ال�سائد هو �أ ّننا ال نعي����ش و�ضع ّية االزدواج اللغ ّ
وهك���ذا ،ف�إنّ االنطب���اع ّ
و�ضع ّي��� ًة يت�ساكن فيها �شكالن للأحاد ّي���ة ال ّلغو ّية» .عبدالفتاح كيليطو� :أتك ّلم جميع ال ّلغات،
لك���ن بالعرب ّي���ة ،ترجمة عبدال�س�ل�ام بن عبدالع���ايل ،دار توبقال لل ّن�شر ،ال���دار البي�ضاء،
ط� ،2013 ،1.ص.18-17
((( يقول كيليطو« :كانت الف�صحى ،التي كنتُ �أدر�سُ ها يف الوقت نف�سه مع الفرن�سية ،مق�صور ًة
� ً
أي�ض���ا على املدر�سة ،على الكتاب .ك ّنا نتع ّلمها م���ن �أجل قراءتها وكتابتها ،مثل الفرن�سية.
اليومي،
رغم التقارب بني الدّارجة والف�صحى ،هناك اقت�سام للوظائف :الدّارجة للتّوا�صل
ّ
ور�سمي وفخ ٌم .لأجل ذلك ،فهي
وال�سيا�سة ،ومبا هو نبي ٌل
�أ ّم���ا الف�صحى فمرتبط ٌة بالدّين ّ
ٌّ
خ�صو�صا �أ ّنها تتح ّول ب�سهولة �إىل لغة ّ
متخ�شبة .ال ُيتحد َُّث
تبعث على اخلوف بع�ض ال�شيء،
ً
به���ا ،ب���ل �إنّ منا�سباتا لتحدّث بها �أق ّل م���ن الفرن�سية .ويف ا�ستطاعتن���ا �أن نذهب حتّى الزّعم
ب�أ ّنه بعيدًا عن بع�ض املنا�سبات ،فمن املح ّرم التّحدّث بها ،و� اّإل ال ُعر�ضة لال�ستهزاء :فال �أحد،
عل���ى �سبيل املثال ،قد يتج ّر�أ على ا�ستعمالها وهو يت�س��� ّوق ويق�ضي مها ّمه اليوم ّية» .عبدالفتاح
كيليط���و� :أتك ّلم جميع ال ّلغات ،لك���ن بالعرب ّية ،ترجمة عبدال�سالم ب���ن عبدالعايل ،دار توبقال
لل ّن�شر ،الدار البي�ضاء ،ط� ،2013 ،1.ص.11

60

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

الت���ي ت�سيطر عليهم فكرة م�شاغبة ،هي ك���ون الف�صحى لغ ًة �أُ ًّما((( ،وهو �أم ٌر ُيناق�ض
مما �سبق يحر�ص الفاعل���ون يف جمال الرتبية يف
منهجا وحمت ًوى .وبالرغ���م ّ
العل���م ً
البحرين -ونعن���ي بالفاعلني جمهور املع ّلمني واملع ّلمات حتدي���دً ا على �إعمال طرائق
خم�صو�صة يف ح�ص�ص اللغة العرب ّية ال �س ّيما يف مرحلة التعليم االبتدائي ،كال ّنقل/
�أو الإنقال
اللهجي((( يف بابي املعجم والرتكيب .ولقد كانت ق�ض ّية القدرات الل�سان ّية
ّ
مدر�سي� ،أو �سابق للطور املدر�سي و�ضعا لغو ّيا
بيئي غري
ّ
الطبيع ّي���ة املكت�سبة يف و�سط ّ
ّ
الرتبوي يعيدون النظر
ال�صف ،وهذا ما جعل القائمني على ال�ش�أن
توا�صل ّيا قائما يف
ّ
(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

(((

 -النق���ل اللهج���ي �أو الإنقال اللهج���ي ،ترجمة حرجة لعب���ارة �Transposition Dida

غوي) العا ّم ّي �إىل
 . lectaleوهو ،يف �أب�سط معانيه ،انتقا ٌل باللفظ من �سج ّله (م�ستواه ال ّل ّ
غوي) الف�صيح ،يف البنية الإعراب ّي���ة� ،أو يف الأ�صوات التي تقوم عليها
�سج ّل���ه (م�ست���واه ال ّل ّ
ُ
"التداخل" بني الأل�سن (�inter
اللفظ���ة� ،أو يف املفردة ذاتها .وينبغي التمييز بينه وب�ي� ن
 )férenceال ّناج���م ع���ن اجتماع ل�سانينْ لدى متك ّل ٍم واحدٍ  ،مثلم���ا ال ينبغي �أن ُي�ساوى بني
كامل،
هجي �أدا ًة لتعليم العرب ّية الف�صحى ،وبني اعتماد ال ّلهجة العا ّم ّية ،ب�شكل ٍ
الإنق���ال ال ّل ّ
ال�سننَ (.)alternance codique
يف تدري�س الف�صحى� ،أو ال ّركون �إىل �ضرب من تنا ُوب َّ
طب ًع���ا ،من نافلة القول �إ ّنن���ا ل�سنا يف وارد ع ْر�ض �أدب ّيات املفا�ضلة بني الف�صحى والعا ّم ّية،
وال يف مقام املنافحة عن ال ّلغة العرب ّية ال ّر�سم ّية ،بل نن ّبه على �أه ّم ّية ُح�سن ا�ستثمار معارف
ّ
ال�س ُبل و�أجنعها.
الطالب ال�سابقة ل�ضمان ا�ستيعابه ل ّلغة العرب ّية الف�صحى ب�أي�سر ُّ
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يف كيف ّي���ات اال�ستفادة من العام ّية البحرين ّية وتنويعاتها يف تعليم الف�صحى باعتماد
هجي والتحديث ال�سج ّلي.
�إ�سرتاتيج ّي ْتي الإنقال ال ّل ّ
 .3فل�سفة مناهج تدري�س اللغة العربية :
�أ�ش���ار بع����ض الباحث�ي�ن �إىل ت�ض��� ّرر منزلة اللغ���ة العربية يف الأنظم���ة الرتبوية
العربي���ة ت�ض ُّر ًرا ناج ًما عن «اخللط بني الغاية التاريخية والغاية الوظيفية من تعليم
ه���ذه اللغة ،الأمر ال���ذي حال بينها وب�ي�ن �أن تكون لغة حياة وتوا�ص���ل بني الناطقني
بها»((( .ويع ّلل هذا اخللط بكون «هذه النظم الرتبوية مل تفق ْه دور اللغة كقوة �ضابطة
للح���راك االجتماع���ي �أو معبرّ ة عنه ،وفاتها �أن تدرك �أن علوم اللغة وعلم النحو على
وج���ه اخل�صو����ص ماهي �إال �أدوات لتنظي���م الفكر ،وهي ال ميك���ن �أن ت�ؤخذ على �أنها
�صب فيها الفك��� ُر»((( .وقد اقرتح الباحثان �أن يتم تخ�ُّيلارُّ الن�صو�ص اللغوية
قوال���ب ُي ُّ
الداخل���ة يف مناهج اللغ���ة العربية لأنها ت�ؤدي يف نظرهم���ا «دو ًرا متم ّيزًا يف التدريب
اللغ���وي والفكري للطالب»((( .وقد �ضبطا لهذه الن�صو�ص بع�ض ال�شروط الأ�سا�سية:
�إذ ينبغ���ي �أن تكون ن�صو�ص منهج اللغ���ة العربية «خادمة لأغرا�ض اجتماعية وقيمية
معا�ص���رة مثل التدريب على التفك�ي�ر الناقد املح ّلل ،والتن�شئة عل���ى احلرية ،وتذ ّوق
اجلم���ال ،وقي���م الت�سامح وقب���ول الآخر»((( ويج���ب �أن تكون تل���ك الن�صو�ص «و�سيلة
لي����س �إىل معرفة املا�ضي وح���ده ،بل و�إىل فهم احلا�ضر ،حا�ضر الأ ّمة العربية والأ ّمة
الإ�سالمية وحا�ضر الع���امل الذي يحيا فيه املتعلمون ومعرفة �أعالم املفكرين ما�ض ًيا

(((

(((
(((
(((

 حمم���د ب���ن جا�سم الغتم وحمم���د جواد ر�ضا ،ر�ؤي���ة وجتربة يف الإ�ص�ل�اح الرتبوي منمنوذجا  ،-املنامة،
منظ���ور خليجي :م���ن ثبات التاريخ �إىل ديناميكية احلي���اة  -البحرين
ً
مركز البحرين للدرا�سات والبحوث� ،2003 ،ص.78
املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
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وحا�ض��� ًرا»((( .مثلم���ا ّمت الت�شديد على وظيفية الن�صو����ص املعتمدة يف تدري�س منهج
اللغ���ة العربية ،وعلى عدم االقت�ص���ار على الن�صو�ص الأدبية ،بل ينبغي االنفتاح على
الن�صو�ص العلمية واالقت�صادية وال�سيا�سية اجل ّيدة.
والحظ���ت التو�صي���ات �أن �أ�سل���وب تدري����س اللغ���ة العربي���ة «يج���ب �أن يك���ون
التم�سك بالقواعد ،ب���ل يكون «تدري�س
توا�صل ًّي���ا ( ،(((»)communicativeو� اّأل يت ّ
���م ّ
يتم اختي���ا ُر ُح ْكم �أو �أكرث من �أح���كام النحو يف الن�ص
النح���و َ
(ع َر ِ�ض ًّي���ا) مبعنى �أن ّ
الن����ص ال���ذي ورد في���ه وج�ل�اء وظائف���ه
املدر�س���ي و�شرح���ه ومناق�شت���ه يف �سي���اق ّ
اللغوي���ة التعبريي���ة يف حدود ذلك الن�ص م���ن دون �إغفال اجلان���ب ال�شكلي فيه مثل
حركات الإعراب»(((.
والواق���ع �أن ه���ذه ال�شروط الواجب اعتماده���ا يف ت�أليف الكت���ب املدر�سية التي
ُتعتم���د يف تدري����س اللغة العربية ،مه ّم���ة ومنطقية ،ولكن يحول بينه���ا وبني �أن ُتنزَّل
إيجابي ف ّعال �أمران� :أحدهما عدم
على �أر�ض الواقع� ،أو �أن ّ
تتم اال�ستجابة لها ب�شكل � ّ
تهيئ���ة املع ّلم�ي�ن ،يف عمومهم ،لكي يح ّقق���وا قفزة نوعية يف طرائ���ق التدري�س وطرائق
النظ���ر �إىل م���وا ّد اللغة العربية ،الآخ���ر نوعية االختبارات الوطني���ة واختبارات النقل
و�صياغاته���ا املك َّر�س���ة التي تقوم على منطية ال تقي�س جوان���ب املهارة والقيم واملعارف
بطريقة وظيفية ،بل وفق �سبيل عتيقة يف التقومي تقوم على اال�ستظهار وحفظ القواعد
�أك�ث�ر م���ن الرباع���ة التوا�صلية باللغ���ة العربية حتري��� ًرا وم�شافه��� ًة .ب���ل �إنّ بع�ض تلك
االختب���ارات تك ّر����س ُ
التناظر بني اللغة العربية واللغة الإجنليزي���ة ،على الرغم من �أنّ
الأوىل ه���ي لغة ر�سمية بح�سب الد�ستور ،ولكن يتم التعامل معها يف امتحان اال�ستماع،

((( املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
((( املرجع نف�سه� ،ص.79
((( املرجع نف�سه� ،ص.79
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وك�أنها لغة �أجنبية �أو لغة ثانية ،ال فرق بينها وبني الإجنليزية ،يف هذا اجلانب(((.
مقررات اللغة العربية بح�سب مراحل التعليم((( :
ّ .4
مقررات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية :
 .1.4مم ّيزات ّ
تتم ّي���ز املق ّررات املعتمدة يف تدري�س اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف مملكة
البحري���ن ب�أنه���ا تعتم���د مقاربة البنائي���ة بيداغوج ًّي���ا ،واملقاربة البنيو ّي���ة يف حتليل
ال ّن�صو����ص (م���ع تطعيمها مبناه���ج الأدب املق���ارن ،وعلم اجتم���اع الأدب ،والتحليل
النف�سي للأدب ،يف موا�ضع و�سياقات تقت�ضي ذلك) .غري �أنّ الالفت �أن الكتب التي
ُو�ضع���ت لتنفيذ هذه املقررات ال ُتع ّلم الطالب كيف ي�صطاد ،بل هي ُتلقي له ال�سمكة
مطبوخ��� ًة وال تع ّلم���ه حتى كيف يزدردها ...فقد جاءت املحام���ل البيداغوجية ُمثقل ًة
(اللهم � اّإل �إذا
بالتحليالت والإجابات ،من دون ترك الفر�صة للطالب �أن ُينتج بنف�سه
ّ
((( ثم���ة عوامل �أخرى عديدة �أخرى ،ي�ضيق املج���ال عن ا�ستعرا�ضها ،من بينها االفتقار �إىل
ر�ص���د علمي حلقائق تط ّور الواق���ع اللغوي يف املجتمع ،واالكتف���اء بانطباعات ارت�سامية �أو
با�ستق���راءات ناق�صة .ويف هذا ال�سياق ي�شري بع�ض الباحث�ي�ن نقلاً عن بع�ض امل�ست�شرقني
�إىل �أن���ه "تو�ش���ك �أن تولد بعي���دً ا عن الف�صح���ى التقليدي���ة والعا ّم ّية املت�ضادّت�ي�ن ،عرب ّي ٌة
النحوي �إىل عائلة اللغات الغرب ّية الثقافة" .حممد جمال
ف�صح���ى حديث ٌة تنتمي بتط ّورها
ّ
�صقر ،رعاية النحو لعروبة �أطوار اللغة والتفكري .موقع الوراق :الرابط:

http://www.alwaraq.net/Core/ExLib/bookpage?book=40021&session=ABBB
VFAGFGFHAAWER&fkey=2&page=1&option=1

خا�ص���ة ،و�سنتو ّقف عندهما ب�شكل �أطول
((( �س ُنعن���ى باملرحلتينْ االبتدائ ّية والإعداد ّية عناي ًة ّ
يتم
م���ن التّعليم ال ّثان ّ
���وي العتبارات مو�ضوع ّية ،م���ن �أبرزها� ،أنّ املناهج واملق��� ّررات التي ّ
ّ
تدري�س موا ّد اللغة العربية بوا�سطتها يف املرحلة الثانو ّية ،حال ًّيا ،هي حديثة العهد ،ن�سب ًّيا،
ّثم �إنّ بع�ضها يف طور املراجعة والتقييم ،والبع�ض الآخر يف مرحلة التنقيح والت�صحيح� ،أ ّما
مناه���ج تدري�س ال ّلغة العربية يف املرحلتينْ االبتدائ ّية والإعدادية ومق ّرراتهما فتعودان �إىل
ع���دّة عقود ،لذلك فهي �أحقّ ب�ص ْرف العناية ،وبذل اجلهد للعمل على جتديدها وحتديثها
مب���ا يواكب الع�صرّ ،ثم �إ ّنه ال ُيعقل �أن ي�شمل التطوير (على الرغم من املالحظات الواردة
عليه) مرحلة دون �سائر املراحل ،بل الأوىل �أن يبد�أ الإ�صالح منذ مرحلة ما قبل املدر�سة،
أ�سا�سي.
ال بعد انتهاء التعليم ال ّ
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ا�ستثنين���ا كتب التمارين التي ُجعلت رديف ًة لكتب الن�صو�ص) ،بل ترتكه �أمام « ُتخمة»
م���ن الن�صو����ص املعاجلة معاجل ًة ت���كاد تكون تا ّم ًة ،ف���ك�أنّ عن�ص���ر الت�شويق وجمال
يتم �إي�صادُه بطريقة الإ�شباع فوق احل ّد تلك.
االبتكار وباب االجتهاد ّ
 .2.4موا�صفات مق ّررات اللغة العربية يف املرحلتني الإعدادية واالبتدائية :
���م تدري�س اللغة العربي���ة يف املرحلتني الإعدادية
تع���ود الكتب املدر�س ّية التي يت ّ
واالبتدائ ّي���ة يف مملك���ة البحري���ن به���ا �إىل �سنة 1982م ،وق���د �صُ ّممت تل���ك الكتب
املعتمدة يف تدري�س اللغة العربية وفق طريقة كال�سيكية �ضمن االجتاه ال�سلوكي.
أ�سا�سي من �أقدم املناهج و�أطولها عم ًرا من
ُتع ّد مناهج ال ّلغة العرب ّية للتّعليم ال ّ
ب�ي�ن �أجيال املناهج املختلفة املعمول بها يف املنظومة الترّ بو ّية البحرين ّية ،ولقد َو َ�س َم
�ض���رب من االرجتال جيال من املناهج القدمية التي �أُ ّلفت يف �سياقه الكتب املدر�س ّية
ٌ
املدر�سي هو املنهج،
قب���ل وثيقة املنهج ،وذلك يك�شف حقب���ة تربو ّية كان فيها الكتاب
ّ
حتّ���ى �أنّ ت�أليف وثيقة يف املنهج تبق���ى حبي�سة رفوف مكاتب الإدارة كاد يكون جم ّرد
تربير �أو �سند ي�ؤ ّيد الكتاب و ُيك�سبه م�شروع ّية مفقودة(((.
و�ضم���ن طور �أول ،ويف مرحلة �أوىل كان معه���ا يف بدايته خف ًّيا ،مل ُتدرك وحدة
اللغ���ة العربية للتعلي���م الأ�سا�سي ح�ضوره � اّإل ح�ي�ن �أُ ْع ِل َنت وثيقت���ان ت�ض ّمنت �أوالهما
أ�سا�س���ي ،وت�ض ّمنت ال ّثانية عر�ضا خل�صائ�ص
�أه���داف تعليم ال ّلغة العرب ّية للتّعليم ال
ّ
�سياق التّطوير «كون ًّيا» وحم ّل ًّيا؛ لتقرتح جمموعة من احللول الفن ّية لع ّل �أبرزها تب ّني
مفه���وم الكفاية �سبي�ًل�ااً ل�ضمان تعليم يتناغم وحجم التع ّق���د ا ّلذي �صرنا ُنعاي�شه يف
عامل اليوم .ويف مرحلة ثانية ُعقدت فيها �سل�سلة من االجتماعات انتهت �إىل حتديد
أ�سا�سي ال ّثالث؛ ليتو ّقف العمل بعد
كفاي���ات اندماج ّية نهائ ّية ثالث ملراحل التّعليم ال ّ
(((
ذلك فرتة قادت �إىل ّ
الطور ال ّثاين من �أطوار املراجعة .
ً
ت�شخي�صا ملنهج
نق�ل�ا عن تقري���ر �أعدّه الأ�ستاذ �سامي رحموين والأ�ستاذ حمم���د املومني
(((
ً
اللغة العربية املعتمد يف املرحلة الإعدادية ،يف مملكة البحرين (غري من�شور).
((( املرجع نف�سه.
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وق���د حاول���ت �إدارة املناهج خ�ل�ال ال�سن���وات اخلم�س الأخ�ي�رة 2013/2009
العم���ل على تغيري تلك الكتب ،فانعقدت ب����إدارة املناهج اجتماعات م�شرتكة ومكثفة
ب�ي�ن اخت�صا�صيي مناه���ج اللغة العربية للتعلي���م الأ�سا�سي وجلنة حتلي���ل كتب اللغة
العربي���ة ،التي ّمت ت�شكيلها عل���ى م�ستوى وزارة الرتبية والتعلي���م ،بتوجيه من الوكيل
امل�ساع���د للتعلي���م واملناهج ،وتناولت تل���ك االجتماعات حتليل الكت���ب املدر�سية للغة
العربي���ة مبرحلة التعليم الأ�سا�سي ،و�إ�ضافة الأن�شط���ة والتمارين والأ�سئلة والأجهزة
البيداغوجي���ة املالئمة؛ �إذ زاد اخت�صا�صي���و املناهج تلك الإ�ضافات وبن ْوها بالتوافق
مع مالحظات اللجنة .وقد ات�ضح �أن مرئيات اللجنة املذكورة يف ما يتعلق بالأخطاء
اللغوي���ة ،ال تع���دو �أمو ًرا �شكل ّية ترتب���ط بق�ضايا خالفية ،مل يك���ن للم�ؤ ّلفني الأ�صليني
للمناه���ج �أن يذهلوا عنها ،و�إنه���ا هي اختيارات �صائبة من بني بدائل �أخرى ممكنة.
هذه اللجنة التي ت�شكلت لتحليل الكتب املدر�سية ( )2012اقت�صر عملها على النظر
يف الكتب يف ح ّد ذاتها ،من دون �أن تكون منفتحة على تهيئة كتب املرحلة الإعدادية
لتك���ون متوافقة مع كتب املرحل���ة الثانوية اجلديدة املعتم���دة ،لذلك كانت تعديالت
املقرتحة من قبل اللجنة املذكورة ،وعلى الرغم من فائدتها ،ال ت�ضمن �سال�سة املرور
وال حت ّق���ق اال�سرت�سال املطلوب بني مرحلت���ي التعليم الإعدادي والثانوي ،على النحو
املرج��� ّو .ولق���د م�ضى على اعتماد كت���ب املرحلة الإعدادية ثالثة عق���ود من الزمان،
فق���د بد�أ العمل بها منذ �سنة  ،1982وقد ح���ان الوقت لتغيريها ،لذلك طالبت �إدارة
املناه���ج بالإذن يف ال�ش���روع يف ت�أليف وطني لكتب اللغة العربي���ة للمرحلة الأ�سا�سية
ت�ألي ًف���ا ي�ستع�ي�ن ب�أف�ضل بيوت اخلربة التي ت� ّؤ�ش���ر �إدارة املناهج – بحكم تعاملها مع
كث�ي�ر من بيوت اخل�ب�رة ،وقدرتها على تقدير الأ�صلح منها – على نفاذها �إىل عيون
املعا�ص���رة واقتداره���ا على االرتقاء بالكتب املدر�سية �ش���كلاً وم�ضمو ًنا (مبا يف ذلك
اعتم���اد طرائق حديث���ة وبناء املنه���ج على نظري���ات تربية وتطبيق���ات تربوية ثبتت
جناعته���ا وظهرت فوائده���ا) .و�أع ّدت �إدارة املناهج جملة م���ن املقرتحات التي من
�ش����أن اعتمادها حت�سني م�ستوى حت�صيل اللغة العربية لدى طلبة املرحلة الإعدادية.
ّ
وتتلخ�ص تلك املقرتحات يف ما ي�أتي:
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•�إعداد اختبار ت�شخي�صي يع ّد من �أهم املنطلقات للبدء يف � ّأي عمل عالجي
ملت���دين التح�صيل ،ومن ث���م ت�صنيف ال�صعوبات ال ّلغوي���ة ،ومنها الق�صور
الرتكيب���ي واملعجمي وال���داليل ،وال�صعوب���ات القرائ ّي���ة والكتاب ّية ،وو�ضع
حلول ناجعة لك ّل �صعوبة.
•لتنمية الر�صي���د املعجمي واللغوي للطلبة نق�ت�رح برجمة مطالعة ق�ص�ص
رديفة للكتاب املدر�سي.
•لتفري���د التعليم وت�صنيف الطلبة بح�س���ب م�ستوياتهم التح�صيلية ،نقرتح
اعتماد �أن�شطة وتدريبات ت�ستجيب للتمايز.
•لتهيئ���ة ا�ستجاب���ة �أف�ض���ل للتعزي���ز اللغوي ،نق�ت�رح تكثي���ف االعتماد على
الأن�شطة احلا�سوبية الإلكرتونية التفاعلية.
•لتح�س�ي�ن اخلط وزي���ادة الوعي بخ�صائ����ص احلرف العرب���ي وجمالياته،
نق�ت�رح ا�ستمرار العناي���ة بكرا�سة ّ
اخلط ،وذل���ك ب�إدراج �أن�شط���ة تعليم ّية
للتمييز بني احلروف �صوتًا ور�س ًما.
•لرتكي���ز التفاع���ل الإيجابي مع مواد اللغة العربية وتركي���ز املهارات الأربع
الرئي�سية ،نقرتح مزيد االعتماد على �ألعاب تعليمية ت�ستهدف �إغناء الزاد
املعجمي للطالب.
•الرتكي���ز على النط���ق ال�صحيح ملخ���ارج احل���روف ،وا�ستخ���دام �أ�ساليب
التدري���ب املبا�ش���رة ع���ن طري���ق اال�ستم���اع والر�ؤي���ة الب�صري���ة والكتابة،
وت�صحي���ح خط�أ الطلبة فور ًا ،مع مراعاة التنوع يف �أ�ساليب التدريب وربط
الإم�ل�اء مع باقي ف���روع اللغة والعلوم والعمل عل���ى ا�ستخدام مفردات من
بيئة الطلب���ة وتوظيفها ،بالإ�ضافة ملمار�سة التدري���ب ب�شكل دائم وم�ستمر
خالل املرحل���ة الأ�سا�سية من ال�صف الأول �إىل ال�ساد�س االبتدائي .كذلك
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تفعيل م�شروع فكرة الإمالء اليومي يف عالج ال�ضعف الإمالئي ،ف�ض ًال عن
التع���اون مع املدر�سة ومتابعة توظيف املعرف���ة التي حت�صل على الطلبة يف
البيئة التي يعي�شون فيها.
•و�سائ���ل تعلمية منا�سبة مث���ل :بطاقات تعليمية ،مكعب���ات ،لوحات حت ّدث،
مل�صقات� ،صور وا�ضحة وكبرية.
 .3.4مقررات اللغة العربية يف املعهد الديني (املرحلة الإعدادية) :مقارنة
نق���ف على بع�ض املالحظ���ات املقارنية التي من �ش�أنه���ا تو�ضيح �صورة التقارب
والت�شابُ���ه بني مقررات اللغة العربي���ة يف التعليم النظام���ي ،يف املدر�سة البحرينية،
وبني مقررات اللغة العربية يف التعليم الديني ،وفق النظام الأزهري :
• ّ
اخلطة الدرا�سية ملواد اللغة العربية يف املرحلة الإعدادية باملعهد الديني يف
مملكة البحرين تعادل اخلطة الدرا�سية للغة العربية يف املرحلة الإعدادية
وعي تعزيز درو�س النحو ،حيث �إنّ عدد ح�ص�ص
باملعاه���د الأزهرية� ،إذا ُر َ
النحو يف املعهد الديني يف هذه املرحلة ال يتجاوز ثلث عدد ح�ص�ص النحو
يف املعاه���د الدينية الأزهرية( .انظر اجلدول املرفق ،والتحليل امل�صاحب
له).
•الكت���ب الدرا�سي���ة مل���واد اللغة العربي���ة يف ه���ذه املرحلة م�ؤ َّلف���ة حم ّل ّيا يف
البحري���ن ،ومقاربته���ا تتباي���ن م���ع املقارب���ة الأزهرية ،من حي���ث اعتماد
املنهج التكاملي واملقاربة بالكفايات والنحو الوظيفي ،يف حني �أنّ الطرائق
ّ
املتوخاة يف املعاهد الأزهرية تنحو نحو �أ�ساليب �أخرى( .ال جنزم بالأمر،
لع���دم توافر الكت���ب املدر�سية والتطبيق���ات الرتبوية ل ُنعاي���ن الأمر ب�شكل
مبا�شر).
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الدرا�سية

ال�صف الأول

ال�صف الثاين

ال�صف الثالث

جمموع احل�ص�ص

الإن�شاء
(التعبري) 1

ال�صف الأول

اال�ستماع
املطالعة
والن�صو�ص 2
(القراءة)

ال�صف الثاين

1

ال�صف الثالث

الإمالء
اخلط

1

1

-

2

جمموع احل�ص�ص

النحو
ال�صرف

1

1

1

3

3
1

3
1
1

3
1
1

9
2
4

الن�سبة املئوية
للنق�ص
الن�سبة املئوية
للزيادة

املواد

املعهد الديني

املعاهد الأزهرية

%73
%25

1

1

1

3

1

1

1

3

2

2

6

-

-

-

-

1

1

3

1

1

1

3

-

%100

-

-

ن���و ّد الإ�شارة �إىل عدد احل�ص�ص يف ف���روع مادة اللغة العربية يف املعهد الديني
يبل���غ  6ح�ص����ص �أ�سبوعية� ،أ ّم���ا يف املعاهد الأزهرية فهي  8ح�ص����ص .ونالحظ �أنّ
مو�ضوع���ات التعبري يف املعهد الديني ترتبط وثيق االرتباط بطبيعة املحاور القرائية
املدرو�سة .
 .4.4درا�سة حالة :
نظ���ر بع�ض الباحثني يف درو�س النح���و الواردة يف كتاب اللغ���ة العربية ،اجلزء
الأول ،لل�ص���ف الثال���ث الإع���دادي ،وا�ستخل�صوا �أنّ اجل���ودة يف تع ّلم اللغ���ة العربية
و�أحكامه���ا ال تتح ّق���ق �إال ب�إدراك «املفاهيم» امل�ستبطن���ة يف الأحكام اللغوية ،ذلك �أن
علم النحو مثلاً ال يعينّ كون الكلمة فاعلاً �أو اً
مفعول و�إنمّ ا يعينّ ذلك �إدراك املتحدث
ومت���ى م���ا ا�ستقر يف ذهن املتحدث كونها فاعلاً �أو اً
مفعول ج���اء دو ُر النحو ب�أن يذكر
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ال�ص���وت ال�ل�ازم الذي ُيو�ضع على �آخر الكلمة»((( .ولع��� ّل يف ذلك �إ�شارة �ضمنية �إىل
ال�صناعي ،ووجوب بناء مناه���ج تعليم اللغة
���ي» ،يف ت�أ�سي�سه للنح���و
ّ
«النح���و الطبيع ّ
وح�سن ا�ستثماره ،ع�ب�ر قراءة م�سرت�شدة للنحو
العربية عل���ى تغذية النحو الطبيعي ُ
الوظيفي الذي ي�صلح مدر�س ًّيا انطال ًقا من مقاربة تعتمد الل�سانيات التطبيقية.
غري �أنّ الناظر يف جممل كتب اللغة العربية املعتمدة يف البحرين ،يالحظ �أنها،
على الرغم من قيامها على حماوالت التي�سري وتخفيف اجلانب القواعدي ،والتعويل
عل���ى اال�ستعمال ،ف�إنه���ا مل تَخْ ُل من النظ���رة ال�سكونية للنحو ،بو�صف���ه �آل ًة خارجي ًة
(تركيبي���ة� ،إعرابية) ال باعتباره منظوم ًة لعقْل املعنى و�إدراك الداللة .بل �إنّ درو�س
النحو ما تزال تفتقر �إىل العناية بالتمييز بني النوع والوظيفة(((.

((( حممد بن جا�سم الغتم وحممد جواد ر�ضا ،ر�ؤية وجتربة يف الإ�صالح الرتبوي من منظور
منوذجا – ،املنامة ،مركز
خليج���ي :من ثب���ات التاريخ �إىل ديناميكية احلياة – البحري���ن
ً
البحري���ن للدرا�سات والبح���وث .2003 ،انظر :الق�سم الرابع :م�ش���روع قيا�س التح ّقق من
جودة التح�صيل الأكادميي لتالميذ التعليم العا ّم يف مملكة البحرين� ،ص.144-129
فجملة من قبيل( :فوق ال ُغ�صن ع�صفو ٌر) تُعرب مدر�س ًّيا كالآتي:
((( ُ
 فوق :ظرف ،وهو خرب مقدّم الغ�صن :م�ضاف �إليه -ع�صفور :مبتد�أ م�ؤخر.

واحل ��ال �أنّ (ف ��وق الغ�ص ��ن) :مر ّكب �إ�ضا ّيف ،وظيف ُته خ�ب�ر مق ّدمٌ .فالإعراب املعتم ��د ال يعت ّد بعن�صريْ
املر ّكب الإ�ض ��ايف على م�س ��توى واحد؛ �إذ مي ّثالن م ًعا وظيفة اخلرب .ولع ّل اعتماد �أ�سلوب التحليل وفق
تقني ��ة ال�ص ��ناديق �أو الت�ش ��جري من �ش� ��أنها �أن ت�س ��اعد على بيان ه ��ذا الفرق بني الن ��وع والوظيفة ،لأنّ
�في فه ًما � ّ
أدق و�أو�ض ��ح للإ�س ��ناد
�إدراك الف ��رق ب�ي�ن الأمر ْي ��ن ،من �ش� ��أنه �أن ير ّقي الوعي النحوي ويُ�ض � َ
وللف�ضلة يف اجلملة:
فوق
م�ضاف
مركب �إ�ضايف :خرب مقدّم

الغ�صن
م�ضاف �إليه

فهذا التمثيل للمر ّكبات وملك ّونات اجلملة �أو�ض ُح و� ّ
أدق.
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ال�سلوك ّية �إىل البنائ ّيات :
.5يف اخللف ّيات النّظر ّية :من ّ
يطرح احلديث عن اخللف ّي���ات ال ّنظر ّية الكامنة وراء االختيارات البيداغوج ّية
والتعليم ّية (الديداكتيك ّية) املعتمدة يف تعليم ال ّلغة العرب ّية �إ�شكال ّية املناويل التّعليم ّية
والتّجارب العامل ّية يف �إع���داد ال ّنا�شئة وتعليمها التـي تناوبت على املدر�سة البحرين ّية
يف تعلي���م اللغ���ات واللغة العرب ّي���ة على وجه التخ�صي����ص ،بطريقة جعل���ت امل� ّؤ�س�سة
الترّ بو ّي���ة احلديث���ة تكاد تكون عل���ى الرغم من ق�صر عمرها اخت اً
���زال عجي ًبا لتاريخ
ال�ص���ورة ،و�إن ع ّدها بع�ضُ ه���م �شهاد ًة على
املدر�س���ة احلديث���ة يف العامل ك ّل���ه .وهذه ّ
بوي على �إر�س���اء مناويل معرف ّية-تنمو ّية ،ف�إ ّنها
حر����ص املف ّكرين و�ص ّناع القرار الترّ ّ
منطقي و�ضرور ٌة ح�ضار ّي ٌة فر�ضهما واق ُع التغيريات املت�سارعة
عن���د �آخرين اقت�ضا ٌء
ٌّ
العاملي.
يف جمال الرتبية والتعليم على ال�صعيد
ّ
�إنّ مث���ل ه���ذا الإدراك يحقّ لن���ا  -ب�شيء من التّجاوز� -أن نع��� ّده حد ًثا فار ًقا يف
تربوي جديد ومرحلة جديدة
تاريخ الترّ بية والتّعليم يف البحرين؛ �إذ انفتح معه عهد ّ
بوي فر�ضت جمموعة من الأ�سئلة ا ّلتي قادت �إىل
حا�سم���ة يف م�سارات ال ّت�أ�سي�س الترّ ّ
�إع���ادة ال ّنظر يف مفه���وم الترّ بية والتّعليم ،ويف موقعهما م���ن �إدارة املوارد الب�شر ّية،
الفني الف ّعال
وم���ن ّثم يف مفهوم مناهج التعليم و�آل ّي���ات ت�صميمها باعتبارها الوجه ّ
تي�سر للمتع ّلم امتالك
يف هند�س���ة خربات التع ّلم وحتويلها �إجرائ ّيا �إىل فر����ص تع ّلم ّ
ال�سيا�سة الترّ بو ّية �إىل خرباء املناهج �أمر ت�صميمها و�أجر�أتها
اخل�ب�رات ا ّلتي �أوكلت ّ
وتفعيلها برتجمتها �إىل كتب مدر�س ّية وخطاطات درو�س و�أدوات تقومي وتقييم.
وملـّ���ا كان تعليم ال ّلغ���ة العرب ّية يف �صميم خ�ب�رات التع ّلم املوكول���ة �إىل املدر�سة
مزي للمجتمع ،ف�إنّ الأ�سئلة ا ّلتي ُطرحت
الوطن ّي���ة امل�ؤمتنة على تنمية ر�أ�س امل���ال ال ّر ّ
على املنظومة الترّ بو ّية يف اململكة تكت�سب قيمة م�ضاعفة لأ�سباب لع ّل �أه ّمها:
•منزل���ة ال ّلغ���ة العرب ّية منهما لغ��� ًة ر�سم ّي ًة مهيمن ًة حتم���ل يف ذاتها مك ّونات
ّ
ال�شخ�ص ّي���ة ال ّثقاف ّية واحل�ضار ّية لذات املتع ّلم ،وه���ي مك ّونات جتعل تع ّلم
رئي�سي من مق ّومات الهو ّية الوطن ّية.
هذه ال ّلغة اكت�سا ًبا ملق ّوم
ّ
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•واق���ع تعليم ال ّلغة العرب ّية ،وقد ظ ّل يف وج���ه من وجوهه ي�شكو وه ًنا هيكل ًّيا
ف�سر توا�ضُ ع خمرجات التع ّلم وعجز املتع ّلمني حتّى يف م�ستويات عليا عن
ُي ِّ
ال�سليم بال ّلغة العرب ّية الف�صيحة.
التّوا�صل ّ
•التح��� ّوالت الهيكل ّي���ة التي نعي�ش على �إيقاعها يف ع���امل اليوم ،وا ّلتي جعلت
ال ّلغ���ة العرب ّي���ة م�ستهدفة يف عقر دارها؛ لتتعاىل �أ�ص���وات من هنا وهناك
تتن���ادى �إىل الترّ كيز �أكرث يف تعليم ال ّلغ���ات الأجنب ّية؛ لأنّ ال ّلغة العرب ّية قد
بات���ت لغة حمت�ض���رة بعيدة عن الواقع� ،أو �إىل تي�سري ه���ذه ال ّلغة �سوا ًء من
خ�ل�ال التم ّل�ص من عالمات الإعراب �أو اختزالها واخت�صارها والتّخفيف
من وط�أتها(((؛ �أو من خالل �إعادة ال ّنظر يف طرائق تعليم ال ّلغة العرب ّية.
•حاجة املتع ّلم �إىل مت ّلك نا�صية الكفاية التّوا�صل ّية يف لغته الأ ّم؛ ليتم ّكن من
ال�سكيمات(((  Schemesال ّذهن ّية واملعرف ّية ال ّالزمة لنم ّوه ذاتا قابلة
ابتناء ّ
(((
للتع ّل���م قادرة عليه  ،وحت�صيل املناويل الباني���ة للكفاية التّوا�صل ّية كفاية
مركز ّي���ة �أفق ّي���ة تت� ّأ�س�س من خاللها وعربها ج ّل كفاي���ات التع ّلم واحلياة،
�إن مل نقل ك ّلها.
((( �-إبراهيم �أني�س :من �أ�سرار ال ّلغة ،مكتبة نه�ضة م�صر ،ط� ،1962 ،5.ص .203
(((  -ترج���م عب���د القادر الفا�سي الفهري  Schemaبـ"خطاط���ة"ُ .انظر :ال ّل�سان ّيات وال ّلغة
العرب ّي���ة ،ط ،4 .دار توبق���ال ،ال���دّار البي�ض���اء ،ج� ،2ص .266ون�سج عل���ى منواله باحثون
كُ�ث�ر ،منه���م :عبد اجل ّبار بن غرب ّي���ة ،مدخل �إىل ال ّنح���و العرفا ّ
ين ،ك ّلي���ة الآداب والفنون
والإن�سان ّي���ات مب ّنوب���ة وم�سكيلياين لل ّن�ش���ر ،تون�س���� ،2010 ،ص  .148وترجم توفيق قريرة
امل�صطلح بــ"�ش���كل" ُانظر :العرفا ّ
العربي ،ك ّلية الآداب والفنون
حوي
ين يف اال�صطالح ال ّن ّ
ّ
والإن�سان ّيات م ّنوبة ،تون�س � ،2007ص � .198أ ّما �إدري�س ّ
اخلطاب فقد ترجم امل�صطلح ب ــ"
الن�ص وعلومه ،دار توبقال لل ّن�شر،
خطاطة" .انظر ترجمته لكتاب فرن�سوا را�ستيي ،فنون ّ
ط� ،2010 ،1.ص.367
((( ُ -يراج���ع يف ه���ذا مق���اال تع ّل���م ( )Apprentissageو�سكيم���ة ( )Schèmeيف دائ���رة
املعارف الكون ّية (.) Encyclopaedia Universalis
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•حاج���ة مناهج ال ّلغة العرب ّية �إىل مراجعة جذر ّية و�شاملة((( جتعلها مواكبة
للتغ�ّي�رّ ات املت�سارع���ة ا ّلت���ي نعي�شها يف ع���امل اليوم ،م�ستجيب���ة للتح ّديات
املطروح���ة عل���ى حقلي الترّ بية والتّعلي���م عا ّمة وجمال تع ّل���م ال ّلغة العرب ّية
خا�صة.
ّ
منهجي عا ّم ينتظمه����ا؛ لتقرتب قدر
•حاج����ة اجله����ود التّطوير ّية �إىل �إط����ار
ّ
ال�صارم فتبتعد عن منطق الأهواء
امل�ستطاع من مقت�ضيات الإجراء
العلمي ّ
ّ
�أو االجتهادات ّ
ال�شخ�ص ّية الع�صام ّية التي و�إن ح ّركتها �سالمة ال ّنوايا ف�إ ّنها
ويوجهها قد تخطئ الوجهة فتجني
بحكم غياب �إط����ار
مرجعي ت�ستند �إليه ّ
ّ
على تعليم ال ّلغة العرب ّية وتع ّلمها بدال من خدمته وال ّنهو�ض به.
•حاج���ة املمار�س���ات التّعليم ّي���ة التّع ّلم ّية وطرائ���ق تعليم ال ّلغ���ة العرب ّية �إىل
موجهات فن ّية ترتقي بالعمل ّية التّعليم ّية �إىل ح ّد من التّم ّهن �أو االحرتاف ّية
ّ
ُيع��� ّد �ضرور ًّيا يف ظ��� ّل تنامي ال ّدع���وة �إىل تب ّني اجل���ودة عنوانا للخدمات
التّعليم ّية ا ّلتي على امل� ّؤ�س�سة الترّ بو ّية ت�أمينها حلرفائها ومرتاديها.
منهجي دفع الدول
�إنّ ه���ذه الأ�سباب ،و�إن كانت غي�ض���ا من في�ض ،ف�إ ّنها ُم َو ِّج ٌه
ٌّ
((( � -إذا كان���ت مناه���ج ال ّلغة العرب ّية يف تون����س قد روجعت م ّرتني على الأق��� ّل يف الع�شر ّيتني
أ�سا�سي
الأخريتني (املراجعة الأوىل كانت بعيد �إ�صالح  1991ا ّلذي �أق ّر منظومة التّعليم ال ّ
وف ّع���ل بيداغوجي���ا الأهداف �سبيال تعليم ّي���ا ،واملراجعة ال ّثانية كانت بعي���د �صدور القانون
التّوجيهي للترّ بية والتّعليم عام  2002وفيها ّمت اعتماد املقاربة بالكفايات منواال ت�صميم ّيا
يرتجم الت�ص ّورات البنائ ّية حل���دث التع ّلم) ،ف�إنّ مناهج ال ّلغة العرب ّية يف مملكة البحرين
ّ
ال�صف الأ ّول
ق���د ظ ّلت على حالها زمنا طوي�ل�ا كبرُ معه املتع ّلمون وعامر و�أمل بطال كتاب
���ي ثابتان ال يتزحزح���ان ،ومل ي�شمل التّغيري فعل ًّيا � اّإل مناه���ج املرحلة ال ّثانو ّية ا ّلتي
االبتدائ ّ
�شهدت جيال جدي���دا من الكتب املدر�س ّية واملناهج قم يف ظاهره على املقاربة بالكفايات،
أ�سا�سي و ّمت
وق���د �سع���ت �إدارة املناهج يف مملك���ة البحرين �إىل مراجع���ة منهج التّعلي���م ال ّ
ت�صميم منهج جديد ُركن يف رفوف املكاتب ومل ُيف ّعل �إىل ح ّد ال ّلحظة.
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مرجعي حتتكم �إليه عمل ّيات ت�صميم مناهج
�إىل التّفك�ي�ر اجلا ّد يف البحث عن �إطار
ّ
فعلي يف حداثة
تعليم ال ّلغ���ة العرب ّية وطرائق تدري�سها؛ ليكون ذلك عن���وان انخراط ّ
تربو ّي���ة ُتع��� ّد �ضرور ّية ال�سرتج���اع ال ّثقة املفق���ودة باملدر�سة و�أدواره���ا وخمرجاتها،
احل�ضاري املوك���ول �إىل امل� ّؤ�س�س���ة الترّ بو ّية يف ظ ّل
ول�ضم���ان �سالمة حت ّقق الواج���ب
ّ
ع�صب الهو ّية العرب ّية ال ّرئي�س وعما ِد
ع���امل بات ُيخ�شى فيه على �ضياع ال ّلغة العرب ّية
ِ
معمارها وح�ضورها يف العامل.
فكان �أن �أن عملت مملكة البحرين على تطوير ن�سختها الوطن ّية من بيداغوجيا
الأه���داف لتُلب�سه���ا ُبعدا بنائ ّيا يجعله���ا �أقرب �إىل املقاربة بالكفاي���ات .ولقد �أدركت
مرجعي �ضابط
املدر�س���ة البحرين ّية و�أهلها القائمون على �أمره���ا حاجتها �إىل �إطار
ّ
لعمل ّي���ات تطوير املناهج و�أدركت بن�سب جناح متفاوتة ح ّد املنهج ت�صميما منظوم ّيا
خلربات ُمقرتحة للتع ّلم قد ُتب َل ُغ ك ّلها �أو ُتبلغ جزئ ّيا يف �ضوء عمق التّكامل بني �آل ّيات
ت�صمي���م املنه���ج وطرائق التّدري����س و�أداء املع ّلم�ي�ن واملتع ّلمني ا ّلذي ُيع��� ّد يف ال ّنهاية
���ي الأوحد ل�سال�سة التح ّول التع ّلمي م���ن املعرفة العاملة �إىل املعرفة
ال�ضامن احلقيق ّ
املتب ّقية(((  .فكان �أن و�ضعت ُن�سختها الوطن ّية من ت�ص ّوراتها التّعليم ّية لطرائق تعليم
���ي ( )Didactiqueا ّلذي ر�سم لنا طرائ���ق التح ّول من
(((  -ن�ش�ي�ر هن���ا �إىل املن���وال التع ّلم ّ
املعرفة املرجع ّية �إىل املعرفة املدر�س ّية وفقا للت�ص ّور الآتي:
املعرف���ة العامل���ة (املعرف���ة العلم ّي���ة خ���ارج املدر�س���ة كم���ا ت�ش ّكل���ت يف خمتبل���رات البح���ث
واجلامع���اتZ )...املعرف���ة القابلة للتع ّل���م (املعرفة امل�ستجيب���ة ملقت�ضي���ات التع ّلم يف املقام
وال�صاحل���ة لأن تحُ َّول �إىل م���ادّة مدر�س ّية)  Zاملعرفة امل�صوغ���ة يف مناهج/برامج
املدر�س���ي ّ
ّ
ُ
ّ
ترّ
(املعرفة املعاجلة تعلم ّيا بالقطع والتّخفيف والدّمج و�إعادة ال تيب حتّى ال تتعار�ض مع العلم
���ي ومع حاجات املتع ّل���م وخ�صائ�صه ال ّنمائ ّية ،وبا�ستنب���اط �أ�ساليب نقلها تعليم ّيا بغية
املرجع ّ
مب�سطة حتويال ُيعهد
حتوي���ل املفاهيم العلم ّي���ة
ّ
التخ�ص�ص ّية املرجع ّية �إىل مفاهيم مدر�س ّي���ة ّ
ال�صفوف
�إىل خربات املع ّلم التّوا�صل ّية ومعارفه)  Zاملعرفة املد ّر�سة (املعرفة كما تت�ش ّكل يف ّ
الدّرا�س ّية املختلفة ،وهي و�إن انت�سبت �إىل املعرفة امل�صوغة يف مناهج ف�إ ّنها لي�ست ّ
بال�ضرورة
ه���ي؛ الخت�ل�اف املع ّلم�ي�ن ّ
والظ���روف احلا ّف���ة بالعمل ّي���ة التعليم ّي���ة التع ّلم ّي���ة )  Zاملعرفة=
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ال ّلغة العرب ّية لرتتقي بالعمل ّية التّعليم ّية من حدود املمار�سة ّ
الطبيع ّية العفو ّية((( التي
كان���ت �إىل عهد غ�ي�ر بعيد حمكومة بخلف ّية تع ّلم ّية معيار ّي���ة تبنيها اجتهادات فقهاء
ال ّلغة وترى يف حفظ قواعد ال ّلغة نحوا وبالغة والتح ّكم يف �أن�ساق ال ّلغة ّ
ال�شكل ّية غاية
العلم ويف حماكاة كتّاب العرب ّية املوهوبني غاية املنى� ،إىل حدود املمار�سة الق�صد ّية
الواعي���ة ّ
املخطط لها يف احرتاف ّية عالية و ّاتي وجدت يف ال ّل�سانيات الو�صف ّية يف طور
�أ ّول وال ّل�ساني���ات التّداول ّية والتّطبيق ّية بغيتها املنهج ّي���ة يف ت�ص ّور جديد لتعليم ال ّلغة
ي�سع���ى جاه���دا �إىل �إك�ساب املتع ّلم ق���درة توا�صل ّية ت�ستجيب حلاجات���ه �إىل ا�ستعمال
ال ّلغة ولطبيعة ال ّلغة حد ًثا ل�سان ًّيا تداول ًّيا حتكمه نوايا التّوا�صل �أ ًّيا كان ُ
�شكل التّوا�صل
ومقاماته(((.

= املكت�سب���ة (املعرفة احلا�صلة لدى ك ّل متع ّلم ،وهي لي�س���ت ّ
بال�ضرورة املعارف ذاتها عند ك ّل
املتع ّلم�ي�ن لأ ّنهم كيانات عرفان ّي���ة ووجدان ّية واجتماع ّية خمتلفة)  Zاملعرفة املتب ّقية (هي ما
يبقى من خربات مدر�س ّية لدى املتع ّلم بعد مغادرته املدر�سة �أو بعد انتقاله من ّ
�صف �إىل �آخر
درا�سي �إىل �آخر ومن در�س �إىل �آخر).
�أو من ف�صل
ّ
ُيراجع يف هذا مقاالت تع ّلم ّية /تعليم ّية ( )Didactiqueوتعليم ّية ال ّلغة الأ ّم (Didactique
 ) de la langue maternelleeوتعليم ّي���ة ال ّريا�ض ّي���ات (�Didactique des mathéma
 )tiquesيف دائرة املعارف الكون ّية (.)Encyclopaedia Universalis
((( ُ -يع��� ّد هذا املبد�أ عم���اد فل�سفة الترّ بية القائمة على الإقرار بهو ّي���ة التّعليم ن�شاطا ثقاف ّيا
ير ّو����ض به الإن�سان ّ
حي قابل لأن يتع ّلم ،وممار�سة
الطبيعة ،وميزة طبيع ّية جتعل ك ّل كائن ّ
الب�شري وقدرته عل���ى بناء ال ّرواب���طُ .انظر كتاب
عالم ّي���ة رمز ّي���ة ت�ستغ��� ّل طاقات العق���ل
ّ
�أوليفي���ي ريبول :فل�سفة الترّ بية �سل�سلة م���اذا �أعرف؟ املن�شورات اجلامع ّية الفرن�س ّية( (�Ol
ivier Reboul; La philosophie de l›éducation, Que sais-je, édition Delta PUF, Paris,

 ،) 7°édition août 1995وانظ���ر كت���اب �سعيد �إ�سماعيل علي :فل�سف���ات تربو ّية معا�صرة ،
�سل�سلة عامل املعرفة ،العدد  198حزيران .1995
(((  -عب���د الك���رمي غريب و�آخ���رون :معجم عل���وم الترّ بي���ة ،ديداكتيك ال ّلغ���ات �سل�سلة علوم
الترّ بية ،من�شورات ع���امل الترّ بية ،مطبعة ال ّنجاح اجلديدة ،الدّار البي�ضاء ،ط،2001 ،3.
�ص .73-71
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.6يف م�ستوى املمار�سات ومو�ضوعات التع ّلم :
تفرت����ض اخلطاب���ات الترّ بو ّي���ة املعتم���دة �إع���ادة ال ّنظ���ر يف التع ّل���م ومفهوم���ه
بوي
ومق ّومات���ه؛ ل�ضمان التّناغم املطلوب مع التح ّول العميق ا ّلذي �شهده امليدان الترّ ّ
ال�سلوك ّية وما وقعت فيه
بربوز البنائ ّي���ة ّ
بتوجهاتها املختلفة((( بديلاً مو�ضوع ًّيا م���ن ّ
م���ن جتزئة للمعارف و�إغفال للمتع ّلم ودوره ،و�سكوت عن حقيقة التع ّلم مبا هو جامع
ب�ي�ن م���ا يدور يف ال ّذهن من عمل ّيات وما يتج ّلى من �آث���ار يف �أداء املتع ّلم تنبئنا مبدى
ح�صول التع ّلم(((.
((( -من ّي���ز يف ه���ذا الإطار على الأق ّل ب�ي�ن اتجّ اهني رئي�سينّ من اتجّ اه���ات البنائ ّية :البنائ ّية
االجتماع ّي���ة ا ّلتي �شهدت والدتها على ي���د العامل ال ّرو�سي فيجوت�سك���ي ،والبنائ ّية املعرف ّية
للتو�سع يف هذه امل�س�ألة ُانظر :
ال�سوي�سري بياجيهّ .
ا ّلتي تدين يف ن�ش�أتها �إىل �أعمال الع ّالمة ّ
 علم ال ّنف�س املعر ّيف ،رافع ال ّن�صري ال ّزغول وعماد عبدالرحيم ال ّزغول ،دار ّال�شروق ،ع ّمان.2008 ،
 دائ���رة املعارف الكون ّي���ة ،)Encyclopaedia Universalis( (،مق���ال البنائ ّية (�Con)structivisme
ّ
 ج���ورج �إم غازدا ورميون���د جي كور�سيني :نظر ّيات التعلم ،درا�س���ة مقارنة ،ترجمة عليح�سني حجاج� ،سل�سلة عامل املعرفة ،اجلزء الأ ّول ،العدد  ،70الكويت �أكتوبر .1983
 ج���ورج �إم غازدا ورميون���د جي كور�سيني :نظر ّيات التّعليم درا�س���ة مقارنة ،ترجمة عليح�سني حجاج� ،سل�سلة عامل املعرفة ،اجلزء ال ّثاين ،العدد  ،108الكويت دي�سمرب .1986
Pédagogie : dictionnaire des concepts clés , Françoise Raynal & AlainRieunier ; ESF éditeur Paris 1997

اهتماما ملا يح�صل داخل ال ّذه���ن وتعتربه علبة �سوداء ال مُيكن
ال�سلوك ّي���ة ال تعري
ً
(((  -كان���ت ّ
ال ّنفاذ �إليها واختزلت التع ّلم يف ما يحدث من �آثار يتغيرّ بها �سلوك املتع ّلم وهذا ما �أوقعها
يف تذري���ة الأه���داف وجتزئته���ا وجعلها تن ّم���ط التعليم تنميط���ا كاد ُيفق���د التع ّلم حقيقته
و ُيه ّم�ش املتع ّلم �إىل ح ّد �صار معه احلا�ضر الغائب يف عمل ّية التع ّلمُ .يراجع يف هذه امل�س�ألة:
كم���ال بكدا�ش ورال���ف رزق اهلل :مدخل �إىل ميادي���ن علم ال ّنف�س ومناهج���ه ،دار ّ
الطليعة
ب�ي�روت (ط .1985 )2نايف خرم���ا ود علي حجاج :ال ّلغات الأجنب ّي���ة �سل�سلة عامل املعرفة
الكوي���ت الع���دد  126يونيو  ، 1988نايف خرما� :أ�ضواء عل���ى الدّرا�سات ال ّلغو ّية املعا�صرة،
�سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت العدد التّا�سع �سبتمرب .1978
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�إنّ تب ّن���ي املقاربات البنائ ّية بديال �إجرائ ّيا عن املقاربة بالأهداف يفر�ض حت ّوال
نوع ّي���ا يف م�ستوى املمار�سات التّعليم ّية م���ن ا�ستبدال /منوذج التّعليم (Paradigme
� )d’enseignementإىل ا�ستبدال /منوذج التع ّلم ()Paradigme d’apprentissage
حت ّوال نوجز �أبرز عنا�صره يف اجلدول الآتي:
حماور
التّباين

ا�ستبدال  /منوذج
التّعليم

املع ّلم

 -مل ّقن ومد ّرب

املتع ّلم

 متلقّ ورا ُّد فعل غاية يف ح ّد ذاتها معلومات مو�سوع ّية تطبيقات وتدريبات �آل ّية بع�ض املهارات العمل ّية حتقيق الأهدافوا�ستكمال الربنامج
والتّدريب على بع�ض
املهارات امل�شتّتة.
 ّاخلط ّية واملراكمة

املعرفة
املمار�سة
التّعليم ّية
منطق
التّع ّلم

ا�ستبدال /منوذج التّع ّلم

الو�سائل
التّعليم ّية

 -و�سائل تبيين ّية و�إي�ضاح ّية

الأن�شطة
التع ّلم ّية

 ت�سجيل التّقييداتوتطبيقات وتدريبات �آل ّية
 اال�ستظهار واالختباراتاحلكم ّية اجلزائ ّية ال ّنهائ ّية

التّقومي

-

ّ
ومتدخل يف
مرافق ومالحظ
حاالت التّعث
وبان)
فاعل (م�ستك�شف ٍ

-

موارد تُعا َلج وت ّ
ُوظف يف ح ّل
ّ
امل�شكالت (فر�ص تعلم)

-

 تنمية الكفايات عبـر التّكليفمبه ّمات محُ ّددة ومن خالل �إجناز
�أن�شطة متن ّوعة
-

التّنظيم والتّ�شعيب والإدماج

ت�صميم الأن�شطة �أ�سا�سا
و�سريورة ال ّدر�س(�إىل جانب توفري
املوارد)
 التّمارين وامل�شروعات وح ّلامل�شكالت ودرا�سة احلالة

اجلذري
وظيفي يف ت�أكي���د طبيعة االنقالب
�إنّ ا�ستق���راء ب�سيط���ا لهذا اجلدول
ّ
ّ
ال�سائ���دة حول مك ّونات
ا ّل���ذي ُيفرت����ض �أن حتدثه املقاربات البنائ ّي���ة يف الت�ص ّورات ّ
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العمل ّي���ة التعليم ّية التع ّلم ّية� ،إذ به يتح ّدد املوقف من التع ّلم عا ّمة وتع ّلم ال ّلغة العرب ّية
خا�ص���ة؛ ليكون بذلك فعال ّي ًة يتو ّالها املتع ّلم بنف�سه من دون �أن ينوب فيها عنه �أحد،
ّ
ُ�ب�ر ًرا لأن يتع ّلم
���ي ال ّداف���ع وال ّرغبة ،نابعا م���ن وعيه ب�أ ّنه �سيج���د يف ما يتع ّلمه م ّ
ذات َّ
حمكوما بوجهة
ومغ���زى ومعنى يدفعان���ه �إىل الإقبال على التّع ّلم واال�سرت�س���ال فيه،
ً
غائ ّي���ة �أجل���ى مظاهرها ماث���ل يف التع ّلم من �أجل العمل؛ بغية توظي���ف موارد التع ّلم
بعي���دً ا عن مقامات املدر�سة .ف�أين مدار�سُ نا من هذا الت�ص ّور ومناهج احللقة الأوىل
أ�سا�سي ا ّلذي ثبت
ُتغف���ل ا�ستع���دادت املتع ّلم ال ّل�سان ّية ،و ُتهم���ل �آل ّيات بناء معجم���ه ال ّ
علم ّي���ا �أ ّن���ه ال ُيبنى من دون الترّ كي���ز يف الكلمات الب�صر ّية ،وتنك���ر على الأدب دوره
يف �ضم���ان اكت�س���اب ل�سا ّ
ين �سليم يبن���ي القاعدة الن�ص ّية الباني���ة لكفاية القراءة يف
خمتل���ف مك ّوناته���ا وم�ستويات �أدائها ت�أوي�ًلماً منتهاه بنا ُء ر�ؤية للع���امل ت�شهد للمتع ّلم
ّ
ال�صف
ب�أ ّنه ذاتٌ ُمف ّكر ٌة ناقد ٌة ُمبدع ٌة؟ بل �أين الف�صيحة لغة توا�صل وتدري�س داخل
و�ضام���ن من �ضمانات �إن�ضاج امل َلك���ة ال ّلغو ّي���ة( (�linguistic competence matura
غوي ( )Immersionالذي يحتاج �إليه املتع ّلم �ضرورة الكت�ساب
 )tionوالإغما����س ال ّل ّ
الق���درة على ا�ستعم���ال الف�صيحة ا�ستعم���اال ي�سريا؟ و�أين هي ممّ���ا مُيكن �أن يجعل
التع ّل���م قائما عل���ى معايري وا�ضح���ة تختزل يف ذاته���ا ك ّل ما يبني احل���دث ال ّل�سا ّ
ين
ب���د ًءا من معايري بن���اء الكفايات التّوا�صل ّية وع ًيا �صوت ًّي���ا ،ومتييزًا للكلمات ،وطالقة
يف الأداء حت ّد ًث���ا وقراء ًة وتل ّق ًيا واع ًيا لل ّن�صو����ص ُير َّبى يف املتع ّلم من خالل مرافقته
إ�سرتاتيجيات قرائ ّي���ة ين ّوعها وفقا ملقت�ضيات
يف بن���اء مفاهيم ال ّن�صو�ص واكت�ساب �
ّ
���ات قراء ٍة اً
أنواع���ا و� ً
و�صول �إىل معاي�ي�ر التع ّلم مدى
أجنا�سا ومقام ِ
املق���روء � ً
أمناطا و� ً
مما مُيكن �أن يبني
إبداعا عند الكتابة �أو التح ّدث؟ و�أين ه���ي ّ
احلي���اة بح ًثا علم ًّي���ا و� ً
م� ّؤ�ش���رات �أداء وا�ضح���ة ُترتجم املعايري �إىل �أداء متو ّق���ع جتعلنا ال نقي�س �أداء املتع ّلم
مبقارنته ب�أقرانه بل نقي�سه مبقارنه باملعيار ومقت�ضياته(((؟
املبني عل���ى املعايري ،عرب
(((  -راج���ع يف ه���ذا الباب كتاب هن���ادا طه تعليم ال ّلغ���ة العرب ّية ّ
�إك�سربتيز ،اكادمييا �أنرتنا�شونال ،بريوت.2011 ،
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�إنّ تغ�ّي�ررّ املوقف من عمل ّيت���ي التّعليم والتع ّلم يفرت�ض �إجرائ ًّي���ا خطوة �أ�سا�س ّية
ت�أ�سي�س ّي���ة يف اتجّ اه تب ّني مقاربة تعليم ّية جديدة حديثة تنه�ض بدر�س ال ّلغة العرب ّية،
وجتع���ل مناهجه ترجمة عمل ّية دقيقة لنم���اذج تعليم ّية �أثبتت الأ ّيام جناعتها؛ لعميق
�صلته���ا بحقيقة التع ّلم كما جتري داخل ال ّذه���ن((( ،ووثيق �صلتها بواقع فر�ض علينا
االفرتا�ضي
الترّ كي���ز يف طرائ���ق التع ّلم بدال م���ن الترّ كيز يف مع���ارف �صار عمره���ا
ّ
ال�سرعة((( .وهذا ما
حم���دودًا ب�شكل الفت لالنتباه ،و�أ�صبح���ت �سبل تناقلها فائق���ة ّ
يعن���ي �أنّ خطوة التّطوير الأوىل ينبغ���ي �أن تنطلق من مراجعة نقد ّية ملفاهيم التّعليم
والتع ّل���م((( ومقت�ضياتهم���ا و�أدوارهم���ا ور�سائلهم���ا وموقعهم���ا من ال ّن�سي���ج ال ّثقايف
واحل�ضاري واالقت�صادي العا ّم؛ حتّى نبتني ت�ص ّورا منظوم ّيا
يا�سي
ّ
واالجتماعي ّ
وال�س ّ
ّ
متكام�ل�ا تن�سجم �سائ���ر مك ّونات���ه يف �أداء املبادئ ذاتها ويف �ضم���ان جناعتها .فهل
التُ���زم بهذا الت�ص ّور يف بلداننا
العربي’ م�شرق���ا ومغربا؟ وهل جنحت فعلاً يف جعل
ّ
(((  -ا�ستفادت علوم التع ّلم والتّعليم من الفتوحات العلم ّية املح ّققة يف حقول تقن ّيات الإعالم
واالتّ�صال وعلوم احلا�سوب وجراحة الأع�صاب واملخّ ؛ لتقرتح مناويل تعليم ّية تع ّلم ّية جتعل
التع ّلم فهم���ا ومعاجلة دقيقة للبيانات وبناء ل�سكيمات ورواب���ط ذهن ّية جديدة ،وا�ستيعا ًبا
ومالءم���ة ،وتعديلاً م�ستم ًّرا للت�ص ّورات واملواقفُ .انظ���رPédagogie : Dictionnaire( :
des concepts clés , Françoise Raynal & Alain Rieunier ; ESF éditeur Paris

ال�صفحات 41-40-38-37-36-35-34-33
ّ )1997
���ي لليون�سكو يف ق ّمة
(((  -م���ن جمتم���ع املعلومات �إىل جمتمع املعرف���ة� ،ص  ،21التّقرير العامل ّ
تون�س ملجتمع املعلومات .2005
((( ُ -يع��� ّد البح���ث يف التعلي���م والتع ّلم مدين���ا يف وجه م���ن وجوهه ف�ضال عن علم���ي ال ّنف�س
وخا�صة منها ال ّل�سان ّية التّطبيق ّية التي م ّثلت يف اتجّ اهاتها
واالجتماع �إىل الأبحاث ال ّل�سان ّيةّ ،
ظري جل ّل املمار�سات التّعليم ّية التع ّلم ّيةُ .انظر نايف خرما وعلي حجاج:
املختلفة املهاد ال ّن ّ
ال ّلغات الأجنب ّية �سل�سلة عامل املعرفة الكويت العدد  126يونيو  ،1988نايف خرما� :أ�ضواء
عل���ى الدّرا�سات ال ّلغو ّية املعا�ص���رة� ،سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت الع���دد التّا�سع� ،سبتمرب
.1978
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الكفاية التّوا�صل ّية قا�سما م�شرتكا بني �سائر حلقات التّعليم((( ،ويف �أن تتب ّنى مداخل
���ي و�آل ّيات حذقه تد ُّر ًجا م���ن الوعي ب�أمناط
تع ّلم ّي���ة ترتب���ط بطبيعة احلدث التّوا�صل ّ
إنتاج���ا �إىل التم ّكن م���ن �آل ّيات قراءة اخلط���اب وحتليله وتفكيكه
ال ّن�صو����ص تل ّق ًيا و� ً
مبقارب���ات منهج ّي���ة م�ستحدثة تتناغ���م ومرا�سم ق���راءة اخلطاب���ات و�إنتاجها وع ًيا
�أجنا�س ًّيا وخرب ًة ثقاف ّية ور�ؤي ًة جمال ّي ًة تذ ّوق ّية وقدر ًة على ال ّنقد والتّقومي؟
�إنّ ا�ستقراء واقع تعليم ال ّلغة يف بلداننا العرب ّية ال يختلف كث ًريا عن واقع تدري�س
غريها من املوا ّد� ،إذ هو مو�سوم ب ــ:
بال�سل���وك ّ
الظاه���ر ،و�إهم���ال املنهج ّي���ات والعمل ّي���ات الذهن ّية
•االهتم���ام ّ
واملعرف ّي���ة ال ّالزم���ة للتع ّل���م ،واخت���زال التع ّل���م يف ال ّرب���ط الآ ّ
يل بني املثري
واال�ستجاب���ة دون االنتب���اه �إىل خ�صو�ص ّي���ة ال��� ّذات املتع ّلم���ة وخ�صائ����ص
�سياقات التع ّلم ّ
والظروف احلا�ضنه له.
•الترّ كيز يف املعارف اً
بدل من الترّ كيز يف املنهج ّيات ،وهو ما جعل االختبارات
تر ّك���ز يف احلفظ واال�سرتجاع بدال من الترّ كيز يف ح ّل امل�شكالت �أو �إعمال
إبداعي.
الفكر ال ّ
•�ضع���ف املعاجل���ة التع ّلم ّية ملوارد التع ّلم؛ حتّى ال ن���كاد جند فروقا ب ّينة بني
ما ُيق ّدم يف املدار�س وما تقرتحه م� ّؤ�س�سات التّعليم العايل على طلبتها.
•عزلة املوا ّد وغياب التّكامل بله التّوا�صل بينها(((.
مم���ا ُع ّرفت به الكفاي���ة؛ �إذ هي ممتدّة عرب
(((  -ي�ستم��� ّد ه���ذا الت�ص��� ّور م�شروع ّية ح�ضوره ّ
ال ّزم���ان تت�ش��� ّكل بتقدّم خربات املتع ّلم عرب الزّمان ،فكفاية الق���راءة ،مثلاً  ،هي ذاتها من
امله���د �إىل ال ّلح���د وال متغ�ّي�ررّ فيه���ا �إ ّال اخلطاطات ال ّذهن ّي���ة ا ّلتي يبنيها املتع ّل���م يف م�ساره
املعر ّيف ،وتنامي املوارد ال ّالزمة لت�ش ّكل حدث القراءة وتغيرّ ها.
(((  -يُ���درك ه���ذا الأم���ر من خالل تك���رار عدد من املو�ضوع���ات يف �أكرث من م���ادّة وم�ستوى
مما تقرتحه عليهم املدر�سة.
ف�سر ملل املتع ّلمني ّ
درا�سي ،وهو ما قد ُي ّ
ّ
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•اخللط بني املعارف الأ�سا�س ّية واملعارف الفرع ّية بطريقة قادت �إىل ّ
ت�شظي
اخلربات وتذريتها.
والعملي.
ظري
•غياب التّوازن بني ال ّن ّ
ّ
•مركز ّية ك ّل من املع ّلم واملعرفة من العمل ّية التّعليم ّية وتهمي�ش دور املتع ّلم.
•عزلة املدر�سة عن الواقع.
�إنّ واق ًع���ا تربو ًّي���ا كه���ذا ،و�إن كان له الف�ضل يف تخريج كوادرن���ا الوطن ّية طوال
عق���ود طويلة من الزّمان ،قد �أفل جنمه ،وباتت احلاجة �إىل تطويره وف ًقا ملا يفر�ضه
�إيق���ا ُع الع�صر حتم ّي ًة ح�ضار ّي ًة وتاريخ ّي��� ًة ،واقت�ضا ًء منطق ًّيا ،قد ُيعيد ال ّثقة املفقودة
يتم �إ ّال من خالل التح ّول الواعي
باملنظومة الترّ بو ّية ومخُ رجاتها ،وهو ما ال مُيكن �أن ّ
املدرو����س م���ن تعليم ير ّك���ز يف الأهداف �إىل تعلي���م ُير ّكز يف يف ك ّل م���ا يجعل �إدماج
ال�سبيل الأمث���ل لإعداد نا�شئة تتع ّل���م كيف تتع ّلم؛
اخل�ب�رات و�إعادة هيكلة املع���ارف ّ
لتتك ّيف مع م�ستقبل ال نعلم من مالحمه �شي ًئا �إ ّال �أ ّنه خمتلف جذر ًّيا عن عامل اليوم.
وم���ن ال ب ّد لتعليم ال ّلغة العرب ّية �أن يجع���ل التّوا�صل امله ّمة ال ّرئي�سية التي ينبغي
على املتع ّلم �إجنا ُزها حتّى نحكم له �أو عليه بدرجة مت ّلكه كفايات تع ّلم ال ّلغة العرب ّية.
مم���ا يجع���ل تعليمنا ال ّلغ َة العرب ّي َة منطل ًق���ا ّ
بال�ضرورة من و�ضع ّي���ات توا�صل ّية �أ�صيلة
ّ
تتقاط���ع مع واقع املتع ّلم و�سياقات ا�ستعماله املمكن���ة ل ّلغة العرب ّية ،قائ ًما على ت�ص ُّور
���ي دقي���ق للكفاي���ات الفرع ّية ال ّالزم���ة لتح ّق���ق الكفاية التّوا�صل ّي���ة يف بعديها
�إدماج ّ
ّ
ا�ستماعا وحت ُّد ًث���ا ،وقراء ًة
���وي واملكت���وب ،ويف مقاماته���ا التّوا�صل ّي���ة املختلف���ة
ال�شف ّ
ً
وكتاب��� ًة ،ويف �أبعاده���ا ال ّثقاف ّية واحل�ضار ّي���ة ،وعلى معاجلة تع ّلمي���ة دقيقة للخربات
ال ّالزمة لتع ّلم ال ّلغة العرب ّية.
 .7ت�ص ّورات جديدة :ب�شارات القرائ ّية :
أ�سا�سي مب�س�ألة القرائ ّية
ينب���ع اهتمام وحدة مناهج ال ّلغة العرب ّي���ة يف التّعليم ال ّ
من م�صادر متن ّوعة� ،أبرزها:
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ن����ص عل���ى �إلزام ّي���ة التّعلي���م
•قان���ون الترّ بي���ة والتّعلي���م ( ،)2005ال���ذي ّ
أ�سا�س���ي ،وح��� ّدد غايات هذه املرحلة التّعليم ّي���ة امله ّمة من حياة املواطن
ال
ّ
�سي
���ي وتعلُّماتها ال ّرئي�سية؛ لتكون بذلك العن���وان الت
ّ�شريعي امل� ّؤ�س ّ
ّ
البحرين ّ
ّعليمي الأدنى املكفول لك ّل مواط���ن ،وللكفايات الواجب امتالكها
للح��� ّد الت ّ
يي�سر متابعة
ّ
وخا�ص���ة منه���ا كفايات توظي���ف املكت���وب والتّعامل معه مب���ا ّ
ال�سل�س يف �سوق العمل..
التع ّلم �أو االنخراط ّ
•تب ّني ال ّر�ؤية االقت�صاد ّية ململكة البحرين  2030جمموعة من املبادئ ا ّلتي
وجه���ت �إىل التّعليم خيا ًرا �إ�سرتاتيج ًّيا ،و�شكلاً �أَ ْم َث َل من �أ�شكال اال�ستثمار
ّ
البحريني ّ
ال�ضامن الأك�ب�ر لتح ّقق مبادئ العدالة واال�ستدامة
يف املواط���ن
ّ
والتّناف�س ّي���ة ا ّلتي قامت عليه���ا ال ّر�ؤية االقت�صاد ّي���ة  ، 2030وهذه املبادئ
جعلت كلاّ من القرائ ّية والعدد ّي���ة و�سيلة تعليم ّية ف ّعالة لبلوغ هذه الغايات
وهدف���ا من الأه���داف ّ
ال�ضامن���ة لبناء جمتم���ع اقت�صاد املعرف���ة ا ّلذي ال
تتح ّقق دعائمه من دون بناء جمتمع التع ّلم.
مفهوما تعليم ًّيا و�شكلاً تنظيم ًّيا
أ�سا�سي يف مملكة البحرين
ً
•تب ّني التّعليم ال ّ
جعل القرائ ّية �أولو ّية تعليم ّية وطن ّية مطلقة.
•�إمي���ان الوح���دة ،تنفي ً
لتوجه���ات وزارة الترّ بي���ة الإ�سرتاتيج ّي���ة
���ذا منه���ا ّ
املن�صو����ص عليها يف خط���ط ال���وزارة وم�شروعاتها التّطوير ّي���ة املختلفة،
أ�سا�سي جمموع���ة من الكفايات
ب����أنّ اكت�س���اب املتع ّلم يف نهاية التّعلي���م ال ّ
وح�ض���اري يف �آن ،و�أنّ هذه الكفايات مرتبطة
ت�شريعي
الأ�سا�س ّي���ة اقت�ضاء
ّ
ّ
يف ج��� ّل �أبعادها بالقرائ ّية كفاية جم���ال بعينه (ال ّلغات) وما ّدة بذاتها هي
ال ّلغ���ة العرب ّي���ة ،لغ ُة التّدري����س الأ�سا�س ّية و�آلة التّوا�ص���ل ال ّرئي�سة مع �سائر
اخلربات املدر�س ّية.
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للتح���والت العميقة ا ّلت���ي ن�شهدها يف واقعنا
•ق���راءة اخت�صا�ص ّي���ي الوحدة ّ
الكو ّ
ين بحكم ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتّ�صال (ال ّثورة ال ّرقم ّية) وا ّلتي
فر�ضت ت�ص ّو ًرا جديدً ا ملناهج التّعليم وبراجمه؛ �إذ ولىّ عهد املناهج املبن ّية
الفني
عل���ى املعارف ليولد جيل املناهج املر ّكز يف الكفايات ا ّلتي ُتع ّد احل ّل ّ
الأ�صل���ح ل�سرعة تب��� ُّدل املعلومات وتقادُم املعارف ،وه���و ما عملت الوحدة
أ�سا�سي ي�أخذ
عل���ى تفعيله من خالل ت�صميمه���ا ً
منهجا مط ّو ًرا للتّعلي���م ال ّ
بعني االعتبار خمتلف الإجراءات الفن ّية الكفيلة ببناء جمتمع القرائ ّية.
•تد ُّبر االكت�شافات العلم ّي���ة احلديثة يف قطاعات معرف ّية عديدة ذات �صلة
مبا�ش���رة بحدث التع ّل���م وبعلوم التّعلي���م ،وا ّلتي غ ّيـرت املوق���ف من تعليم
ً
ً
ووجه���ت �إىل تب ّن���ي القرائ ّية �ضما ًنا
وتخطيط���ا
ال ّلغ���ات ت�ص��� ّو ًرا
وتنفيذاّ ،
إنتاجا.
تعليم ًّيا لإك�ساب املتع ّلم الكفاية التّوا�صل ّية تل ّق ًيا و� ً
وقد جت ّلت ّ
كل تلك املنطلقات يف الإجراءات الفن ّية الآتية :
•ت�صميم املنهج انطال ًقا من ت�ص��� ّور ل�سا ّ
ين ( )Linguisticل ّلغة ُر ّكز يف ما
ي�سر للمتع ّلم تثقي���ف كفاياته التّوا�صل ّية وتوجيهها توجيها مدر�س ّيا قوامه
ُي ّ
�إعادة هيكلة تعليم ال ّلغة العرب ّية بطريقة ت�ضمن التّناغم بني طبيعة احلدث
ّوا�صلي و�آل ّيات تعليمه وتع ّلمه فكان الترّ كيـز يف و�ضع ّيتي التل ّقي والإنتاج
الت ّ
�إجرا ًء منهج ًّيا �أ�صول ًّيا حت ّددت من خالله كفايات التع ّلم وجماالته.
• اعتم���اد ت�ص ّور حم���دث للكفاية يف ت�صمي���م املنهج قوامه ر�ؤي���ة �إدماج ّية
���ي ومقت�ضياته املعرف ّية
ّ
توج���ه التع ّلم �إىل مراعاة طبيع���ة احلدث التّوا�صل ّ
واملهار ّية والقدر ّية والقيم ّية واالتجّ اه ّية.
وا�ستماعا ،كتاب ًة وحت ُّد ًث���ا ر�أ�س كفايات
ال�سليم ق���راء ًة
ً
•اعتم���ا ُد التّوا�ص���ل ّ
تعلي���م ال ّلغة العرب ّية يف املنه���ج املط ّور ،جعل ثقافة املكت���وب قراءة وكتابة
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ب ّواب���ة ح�ضور القرائ ّي���ة مق ّو ًما رئي�س ًّيا م���ن مق ّومات منهج ال ّلغ���ة العرب ّية
أ�سا�سي.
املط ّور يف التّعليم ال ّ
توجه اخلبـرة ال ّلغو ّي���ة توجيها تداول ّيا يجعل مت ّكن
• ت�ص��� ّور �سندات للتع ّلم ّ
املتع ّلم من الأمناط اخلطاب ّية املختلفة عنوان ظفره بالكفاية التّوا�صل ّية.
• اختي���ار مداخل فن ّية (�أمناط الكتابة) وم�ضمون ّية قريبة من واقع املتع ّلم،
غوي
ومي�سرة لتع ُّهد ال��� ّذكاء ال ّل ّ
وحم ِّقق���ة النتظاراته من تعلُّ���م لغت���ه الأ ّمِّ ،
بالعناية التي ي�ستحقّ .
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ت�شخي�صي ملنهج اللغة العربية
9رحم���وين (�سامي) واملومني (حممد) :تقرير
ّ
املعتم���د يف املرحلة الإعدادية ،يف مملكة البحري���ن ،وزارة الرتبية والتعليم،
مملكة البحرين( .غري من�شور)
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الزجاج���ي (�أبوالقا�سم) :الإي�ضاح يف علل ال ّنحو .حتقيق مازن املبارك ،دار
ّ 1010
ال ّنفائ�س ،بريوت.1982 ،
1111الزّغول (رافع ال ّن�صري) والزّغول (عماد عبدالرحيم) :علم ال ّنف�س املعر ّيف،
دار ّ
ال�شروق ،ع ّمان.2008 ،
�1212صق���ر (حمم���د جمال) :رعاي���ة النحو لعروب���ة �أطوار اللغ���ة والتفكري ،موقع
الوراق :الرابط:
http://www.alwaraq.net/Core/ExLib/bookpage?book=40021&sessi
on=ABBBVFAGFGFHAAWER&fkey=2&page=1&option=1

1313عل���ي (�سعيد �إ�سماعي���ل) :فل�سفات تربو ّية معا�ص���رة � ،سل�سلة عامل املعرفة،
الكويت ،العدد ،198حزيران .1995
1414غ���ازدا (ج���ورج �إم) وكور�سين���ي (رميون���د ج���ي) :نظر ّيات التع ّل���م :درا�سة
مقارن���ة ،ج ،1ترجمة علي ح�سني حج���اج� ،سل�سلة عامل املعرف���ة ،العدد ،70
الكويت� ،أكتوبر .1983
1515غ���ازدا (ج���ورج �إم) وكور�سين���ي (رميوند ج���ي) :نظر ّيات التّعلي���م :درا�سة
مقارن���ة ،ج ،2ترجمة علي ح�سني حجاج� ،سل�سلة ع���امل املعرفة ،العدد ،108
الكويت دي�سمرب .1986
1616الغتم (حممد ب���ن جا�سم) ور�ضا (حممد جواد) :ر�ؤية وجتربة يف الإ�صالح
الرتب���وي م���ن منظور خليجي :م���ن ثبات التاري���خ �إىل ديناميكي���ة احلياة –
منوذجا – ،املنامة ،مركز البحرين للدرا�سات والبحوث.2003 ،
البحرين
ً
1717اب���ن غرب ّية (عبداجلبار) :مدخل �إىل ال ّنحو العرفا ّ
ين ،ك ّلية الآداب والفنون
والإن�سان ّيات مب ّنوبة وم�سكيلياين لل ّن�شر ،تون�س.2010 ،
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1818غري���ب (عبد الك���رمي) و�آخرون :معجم عل���وم الترّ بية ،ديداكتي���ك ال ّلغات،
�سل�سل���ة علوم الترّ بي���ة ،من�شورات ع���امل الترّ بية ،مطبعة ال ّنج���اح اجلديدة،
ال ّدار البي�ضاء ط.2001 ،3.
���ي عل���ى املعاي�ي�ر ،عرب
1919ط���ه -تامري(هن���ادا) :تعلي���م ال ّلغ���ة العرب ّي���ة املبن ّ
�إك�سربتيز� ،أكادمييا �أنرتنا�شونال ،بريوت.2011 ،
2020كيليطو (عبدالفتاح)� :أتك ّلم جميع ال ّلغات ،لكن بالعرب ّية ،ترجمة عبدال�سالم
بن عبدالعايل ،دار توبقال لل ّن�شر ،ال ّدار البي�ضاء ،ط.2013 ،1.
2121الفهري (عبد القادر الفا�سي) :ال ّل�سان ّيات وال ّلغة العرب ّية ،ط ،4 .دار توبقال،
ال ّدار البي�ضاء( ،د.ت().ط)1986 .1
2222قري���رة (توفي���ق) :العرف���ا ّ
العربي ،ك ّلي���ة الآداب
���وي
ين يف اال�صطالح ال ّنح ّ
ّ
والفنون والإن�سان ّيات م ّنوبة ،تون�س.2007 ،
ثان ًيا :املراجع الأعجمية :

1.1 - Descazaux (Sylvie): Qu’est-ce que la conscience pho? nologique
2. Web site:
3. http://www.acbordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/
circonscriptions/T/Animations_pedagogiques/Documents/
compte_rendu_animation_du_14-01-09.pdf
4. - Encyclopædia Universalis, web site :
5. http://www.universalis.fr/encyclopedie/constructivisme/
6. - Oxford dictionary: web site :
7. http://www.al-badyh.com/archive/index.php/t-15973-p-12.
html
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8. - La phonétique et la phonologie, web site:
9. http://www.linguistes.com/phonetique/phon.html
10.1-Raynal )Françoise( & Rieunier) Alain: ( Dictionnaire des
concepts clés, ESF éditeur, Paris.1997 ,
11.1- Reboul )Olivier: (La philosophie de l›éducation, Que saisje, édition Delta, PUF, Paris, 7°édition, août.1995 ,
12. - Statics Canada, Web site:
13. http://www.statcan.gc.ca/concepts/definitions/languagelangue01-eng.htm
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�إ�سرتاتيجيةالتعليم التعاوين
جتربة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
بجامعة قطر

(*) (((

الدكتور �إدري�س حمرو�ش
الأ�ستاذ ّ

(*) �أ�ستاذ الدرا�سات اللغوية بجامعة قطر وجامعة ق�سطنطنية باجلزائر (�سابقا)
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تعليم اللغة العربية لغري �أهلها ال يخرج عن كونه تعليما للغة الأجنبية ،ويت�شعب
بذل���ك �إىل ق�سمني :الأول :يخ�ص تعلي���م اللغة العربية لأغرا����ض توا�صلية ،والثاين:
ي�شم���ل تعلي���م اللغ���ة العربية لأغرا����ض خا�صة ،ومع ن�ش���وء االهتم���ام بتعليمية اللغة
العربي���ة لغري �أهله���ا ،برزت درا�سات تظه���ر مناهج تعليمية خا�صة به���ا .غري �أن ما
ه���و موجود ال يرتق���ي �إىل امل�ستوى الالئق بلغة ال تفت�أ تتقدم يف الإح�صائيات املتعلقة
با�ستعمالها على ال�شابكة.
واللغ���ة العربية من اللغات الت���ي اكت�سبت ال�صبغة العاملي���ة العتبارات عديدة،
فه���ي اللغة الر�سمي���ة للدول العربية ،كما �أنه���ا لغة التداول والتوا�ص���ل ملا يفوق 250
ملي���ون ن�سم���ة ،بالإ�ضافة �إىل �أنه���ا لغة ديانة �سماوي���ة لثاين �أكرب ديان���ة ،ناهيك ملا
بعد ح�ضاري �إذ كانت لغة ح�ضارة �إن�ساني���ة ،كانت م�شكلة جل�سر الربط
حتمل���ه من ٍ
بني احل�ضارات القدمية الالتينية و الإغريقية من جهة واحل�ضارة احلديثة من جهة
ثانية.
وت���زداد �أهمي���ة اللغة العربي���ة اليوم ملا حتتله م���ن مكانة جي���و �إ�سرتاتيجية يف
موقعه���ا اجلغ���رايف العاملي ،فه���ي �أداة الربط ب�ي�ن جتمعات �سكانية ك�ب�رى ،ملوقعها
الذي يتو�س���ط القارات العاملية ،وكذا امتالك �أهلها لأكرب احتياطات الطاقة ع�صب
ال�صناع���ة احلديث���ة ؛ �أي �أحد املحركات املهمة القت�صادي���ات العامل ،وما حتتله من
رقعة جغرافية.
وم���ن هنا فاللغ���ة العربية ال ُي�ستغن���ى عنها يف احلركية احل�ضاري���ة الإن�سانية،
وحت���ى عنا�ص���ر التنموية والتط���ور التكنولوجي ،لك���ن م�ستوى ح�ض���ور اللغة العربية
الي���وم يظل بعيدا عن م�ست���واه احلقيقي وما يجب �أن تقوم به وت�ؤديه �ضمن املنظومة
املعرفي���ة ،فاملعامالت االقت�صادية والتجارية احلالي���ة ال يعك�س ات�ساعها وانت�شارها
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الفعلي� ،إذ �أن حجم العمليات ال يتجاوز /1باملئة من املجموع الكلي ،وتزداد متاعبها
حت���ى تكون اللغة العربي���ة لغة تقنية ومعرفة ،فنموها مثال عل���ى ال�شابكة العنكبوتية
ل�سنة  2008ال يتجاوز  0.3باملئة لريتفع �سنة � 2011إىل حدود  2.1باملئة(((.
وحت���ى نحقق م���ا يطلب من اللغ���ة العربية يف الوقت الراهن الب���د من �إحلاقها
باللغات التي متد �سائر ميادين املعرفة والتكنولوجيا باال�صطالحات الالزمة ،وذلك
ب����أن جنعل منها لغة الغ ًنى عنها �ضمن اللغات العاملية وامل�ش ِّكلة للح�ضارة الإن�سانية،
وتدلي���ل ما حل���ق بها من زوائد يف بنيته���ا ومادتها مما �أعاق م���ن نه�ضتها وتطورها
لتكون رديفة للغات احلية .
وم���ن العملي���ات امل�ستعجلة الي���وم �أن جنعل من اللغة العربي���ة لغة جترى عليها
العمليات التعليمية والط���رق البيداغوجية ،وذلك ب�أن ت�ستجيب للمقاربات التعليمية
التي جرت على اللغات احلية.
ونظرا ملا �سبق ذكره وما تكت�سيه اللغة العربية من �أبعاد خمتلفة� ،إ�ضافة للعوملة
املعرفية والثقافية علينا �أن جنري عملية تي�سري اللغة العربية ومترينها ،حتى تتمكن
من تطبيق املقاربات التعليمية يف تعليم اللغات ،وهذا لي�س �أمرا ع�سريا على العربية،
فق���د �سبق و�أن خ�ضعت يف تاريخها لعمليات حت�سينية لت�سهل على املتلقني والراغبني
يف تعل���م اللغة العربية ،كما ذهب اجلرج���اين وبع�ض امل�ؤدبني يف متكني الراغبني يف
تعل���م العربية م���ن �أبناء اللغات الأخرى النحو العربي يف �ص���ورة �سهلة ،تي�سر عليهم
تعلم القر�آن الكرمي وفهم معانيه(((.
(1) United Nations Economic and Social Commission for western asia
(escwa),Regional profile of Information society in Western asia
2011.Beirut ;escwa,2012,p166

(((     عب���د القاهر اجلرجاين :العوامل املائة النحوية ،حتقيق :البدراوي زهران .بريوت :دار
املعارف ،ط�،1996 ،3ص.4
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وق���د كان لفعل �أبي الأ�سود من و�ضع �ضواب���ط �أواخر الكلمات ،ما هو �إال تي�سري
العربي���ة لغ�ي�ر العرب الذين يف���دون على الإ�س�ل�ام وتعلم �أحكامه والي���وم تت�ضاعف
�ضرورة تعلم العربية من قبل غري العرب حتى تندرج �ضمن معرفة الآخر ،واكت�شاف
من���ط تفك�ي�ره وم�صادره الثقافية ،خا�صة بعد �أح���داث �سبتمرب وما تبعها من تفاعل
املنظوم���ات الفكري���ة و�سي���ادة ثقافة احلوار ،وم���ا تر�سمه العوملة من �أبع���اد فل�سفية
وبي�ستمولوجية ،ناهي���ك ما حتاط به عملية تعلم العربية من قبل الآخرين ،لأهداف
اقت�صادية وجتارية ،وحتى �سيا�سية وع�سكرية.
ويبق���ى �أن تعلم اللغة العربية حالي���ا للناطقني بغريها هو يف �إطار تعليم اللغات
الأجنبية عموما ،و يتميز ب�أنه تعليم موجه مبدئيا للكبار الذين ميتلكون نظاما لغويا
جاهزا من لغتهم الأم ،و�أن تعلمه ي�سري يف اجتاه خدمة �أغرا�ض معينة تلبية حلاجات
املتعلمني املختلفة.
وحت���ى ت�ستفيد اللغة العربية مب���ا ج َّد يف مناهج وطرق تدري����س وتعليم اللغات
�ضروري �أن ن�أخذ يف احل�سبان جمموعة �إجراءات مهمة ،منها:
�أوله���ا :معلوم �أن عملية تعلم اللغات مرت مبقاربات عدة ومتنوعة يف مناهجها
و�أ�ساليبها حتى و�صلت �إىل ما هو عليه اليوم.
ثانيه���ا :عملية تعلم اللغة العربية كلغة ثانية �أو لغة �أجنبية ،يوجب التعرف على
الأنظم���ة اللغوية التي تكون الظاهرة اللغوي���ة ،وذلك وفق القاعدة الثالثية (املعلم-
املتعل���م -املعرفة) ور�صد عملية تفاعلها �ضمن عل���وم ومناهج مكملة كالبيداغوجية
وعل���م النف����س وعل���م االجتم���اع ،والت���ي ا�ستق���رت حديث���ا متجمع���ة يف الل�ساني���ات
التطبيقية(((.
((( 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 :
•رغب���ة املتعلم وغر�ض���ه من تعلم لغة ثاني���ة ،فمعلوم �أن الإقب���ال على تعلم
لغ���ة ثانية متليه احلاجة عند الأفراد� ،سواء �أكان���ت ح�ضارية �أم علمية �أم
اقت�ضته���ا ال�ضرورة احلياتية ،وهن���ا تربز رغبة الف���رد كحافز ودافع ،قد
يقوى وقد يفرت ،مما يجعله �أحد العوامل املوجهة للعملية التعليمية.
•م���دى توفر الربام���ج التعليمي���ة املرن���ة� ،إذ غ���دت الو�سائ���ل التكنولوجية
وخمتلف و�سائط االت�صال من الأ�شياء التي ال غنى عنها يف عملية التعليم
عموم���ا ،وتزداد احلاج���ة �إليها يف عملي���ة تعليم لغة ثاني���ة ،ولذلك ونحن
ن����ؤدي عملية تعليمي���ة اللغة العربية ن�صطدم مب�شكل���ة معقدة �أو ما يعرف
باقت�صادي���ات املعرفة ،فاللغة العربية اليوم غري منتجة ،وال تتجاوز حدود
اال�سته�ل�اك ،فهي ت�شهد فقرا يف االنت���اج التكنولوجي واملعلوماتي ومن ّثم
فقرا م�صطلحيا لقلة ا�ستخدامها يف املنظومة املعرفية.
•�أم���ر �آخر يع���ود للغة ذاته���ا� ،إذ �أنها تع���اين �ضعفا لغوي���ا يف بيئتها الأوىل
العربية ،فالف�صحى ال توجد �إال �ضمن م�ساحات �ضيقة ال تتجاوز الر�سميات
وم�ؤ�س�س���ات علمية� ،أي �ضم���ن اللغة املكتوبة �أما امل�شافه���ة والتوا�صل ،فال
وتبدالت
نحت
جتد لها ح�ضورا �إال �ضمن بع�ض الكلمات اخلا�ضعة لعمليات ٍ
ٍ
لغوي��� ٍة و�صوتية لكلمات و�أبنية قد تكون غري عربية �أ�صال ،وكانت املح�صلة
ملجم���وع هذه العملي���ات �أن �أنتجت مدونة مفرداتية هجين���ة �أعاقت عملية
التوا�ص���ل ب�ي�ن �أبناء العربي���ة �أنف�سهم ،مم���ا ا�ضط���ر �إىل ا�ستخدام لغات
�أجنبية �أحيان���ا ،مثل ما هو يف املغرب العربي� ،إذ يلج�أ �إىل الفرن�سية كلغة
م�شرتكة يف عملية التوا�صل للتباعد اللهجي بني �شعوبها ،مما �أنتج عربية
م�صنوعة ،والأخطر من ذلك �أن هذه اللغة امل�صنوعة جندها لغة التوا�صل
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والتعليم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،خا�صة يف التخ�ص�صات العلمية التقنية،
�إذ ال تعار فيها لغ ُة التدري�س اهتماما يف عملية تو�صيل املعلومة.
وه���ذا م���ا انتج جيال من الط�ل�اب واملتعلمني متهجن���ا لغويا ،كم���ا يقول "نهاد
املو�س���ى"�(:إن الطال���ب العربي املتخرج يف املدر�سة ب���ل املتخرج يف اجلامعة ال يقر�أ
كما ينبغي �أن يقر�أ..وال يكتب كما ينبغي �أن يكتب ،فهو كثري اخلط�أ يف الإمالء ،وكثري
اخلط�أ يف النحو.((()..
وهذه امل�شكلة ال تخ�ص بلدان املغرب لوحدهم ،ففي بالد امل�شرق العربي تعاين
العربية م�شكال خا�صا ،ويتمثل يف طغيان اللهجات املحلية على العربية الأم ،فهناك
لهجة م�صرية ،ولهجة �سورية ،ولهجة لبنانية ،وتدر�سُ اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية
بهذه اللهجات املحلية اخلا�ضعة لتبدالت �صوتية ميليها اقت�صاد الكالم ،لأن الل�سان
جمب���ول على طلب اخلفة وجتنب الثقل .مع �أنها تختلف عن العربية الف�صحى �سواء
يف �صف���ات �أ�صواتها وخمارجها �أو حتى يف بع�ض تراكيبها ،مما �أوجد عربية مكتوبة
و�أخرى منطوقة ،والأمثلة يف ذلك كثرية نلحظها يف الكتابة اخلطية للطالب وو�سائل
الإعالم.
وتبع���ا لهذه الأ�سباب والدواعي املتنوعة – ذاتية �أو خارجية عن اللغة -ي�ص ِّعب
�إيج���اد و�سائ���ط للتوا�صل باللغ���ة العربية لغري الناطق�ي�ن بها ،خا�ص���ة و�أن التوا�صل
اللغوي من �أهم ما يعتمد عليه يف عملية تعليمية اللغة لغري الناطقني بها.
•من التحديات التي تواجه عملية تعليم اللغة العربية ،ما يعود للغة العربية
وخا�صي���ة املدود و�ضبط وت�شكيل الكلمات ،فالعربية لغة �صوتية ،فال�صوت
كث�ي�را ما يح���دد معاين كلم���ات ومدلوالتها ،وكذا و�ضع احل���ركات ،فتغري
((( املو�س���ى نهاد :مقدمة يف علم تعليم اللغة العربية�.أ�شغن���دوة الل�سانيات فية اللغة العربية،
تون�س:اجلامعة التون�سية� ،سل�سلة الل�سانيات ،عدد� ،5سنة �،1983ص .152
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حركة مثال م���ن الك�سر �إىل الفتح يبدل املعنى  ،وهذا يوجد �صعوبة عملية
يف تعليم اللغة العربية ،ففي درا�سة �أجراها روجر ميتون ()mitton،1996
على برامج التدقيق الإمالئي يف الن�صو�ص املطبوعة با�ستخدام احلا�سب
ميكن �إرجا�ؤها �إىل �أخطاء يف الطباعة مثل حذف �أو �إ�ضافة حرف واحد.
•ومن التحديات التي تواجه عملية تعليم اللغات وال يخ�ص العربية لوحدها
ه���و العملية التعليمية اخلالية من املعن���ى ،ومتظهرات اللغة الأم ب�أنظمتها
النحوي���ة وبناها ال�صرفي���ة ومعانيه���ا املعجمية ،فاملتعل���م الناجح هو من
يق�ضي على ح�ضور التزواج والثنائيات بني اللغة الأ�صل واللغة امل�ستهدفة،
لأن تعلي���م لغ���ة ما الب���د �أن يتخل�ص املتعل���م من عقد املقارن���ات وعمليات
الرب���ط بني اللغة الثاني���ة واللغة الأم ،لأنه ال جدوى منه ،كما يفقده �سرعة
التلقي والتجاوب مع الدخيل اجلديد.
وب�أخذنا لواق���ع تدري�س اللغة العربية وما يتطلبه الراهن املعريف والتكنولوجي،
يج���در بن���ا �أن نطرح �س�ؤاال كبريا� ،أال وهو :ما هي املقارب���ة التعليمية يف عملية تعليم
اللغ���ة العربية� ،ضمن ه���ذا اخل�ضم املعريف والتكنولوجي؟ مبعن���ى �آخر ،كيف نحقق
اال�ستفادة من طرق تعليمية اللغات بطريقة �أجنع يف تعليمية اللغة العربية؟
من هذه املناهج واملقاربات جند املناهج التقليدية �أو ما يعرف مبناهج(النحو-
الرتجم���ة) �إذ ا�ستعملت لتدري�س اللغات امليتة �سابق���ا كالالتنية والإغريقية ،قبل �أن
ت�شكل طريقة تعلم للغات احلية ،وظلت �سائدة ما يفوق القرن ،حتى �شهدت تغريات
مهدت لظهور الطريقة املبا�شرة(((،

puren Christian:Histoire des methologies de l ensiegnement des
langues, paris nathn-cle international,1988
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التي من خ�صائ�صها :
•الرتكيز على الن�صو�ص املكتوبة للغة.
•االعتماد على الرتجمة من اللغة الهدف �إىل اللغة امل�صدر.
•الرتكيز على ال�شكل النحوي من اللغة ،وعلى عملية احلفظ.
ونظ���را ملحدودية فعالية املناهج التقليدية يف حتقيق الكفاية اللغوية يف تعليمية
اللغة لغري الناطقني بها ،وتزايد الطلب على تعلم اللغات الأجنبية ،ذهب كري�ستيان
ب�ي�ران(� )purenإىل تبن���ي الطريق���ة الطبيعي���ة التي ا�ستعمل���ت يف �أملاني���ا وفرن�سا
وغريهما  ،ومن خ�صائ�صها:
•تعلم اللغ���ات الأجنبية دون امل���رور بالرتجمة ،وذل���ك باال�ستعانة بال�صور
والأ�شكال لت�سريع تعليم املتعلم التفكري باللغة الأجنبية.
•ا�ستعمال اللغة املنطوقة دون املرور باللغة املكتوبة.
•تعليم النحو يتم بطريقة غري مبا�شرة عن طريق التمارين.
•وم���ا مييز هذه الطريقة ح�سب بريان هو جلو�ؤها �إىل البيداغوجيا العامة،
�إذ يت���م الأخذ بعني االعتب���ار دافعية التلميذ ،ويتم تكييف املناهج بح�ساب
اهتمام���ات وحاجات وقدرات التالميذ((( .ونظ���را لتطور الدر�س الل�ساين
والل�سانيات التطبيقية خا�صة على يد العامل ال�سلوكي بلومفيلد( (�Bloom
 )fieldال���ذي كان وراء الربنامج املكثف((( لتعليم اللغات الأجنبية للجي�ش
الأمريكي بدءا من �سنة  ،1941يف عملية انتقال من ال�سلوكية �إىل املناهج
ال�سمعية-ال�شفوية ،وال�سمعية الب�صرية.

(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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فبع���د �أن �أث���ر التيار ال�سلوكي بقوة على مفاهي���م تعليم اللغات لأكرث من ن�صف
ق���رن مقرتح���ا نظريات �إ�شراكي���ة �أ�سا�سا ت�سل���م بطرائق املح���اكاة والتذكر لتف�سري
ن�ش���اط اكت�س���اب اللغة ،برز ه���ذا االجت���اه يف تعليمية اللغ���ات الأجنبية م���ع طرائق
�سمعية�-شفوي���ة ( ،)Audio-Lingualو�أ�سا�سه���ا �أن تعليم لغة حي���ة هو �أوال التعامل
م���ع الأ�شكال بغر�س نظام ا�ستجابة تدريجيا ،وهو �إ�ش���راط ر ّدات فعل التالميذ بناء
على ن�شاط منظم.
ويلح���ق بهذه الطريقة ال�سمعية-الب�صرية ،التيار البنيوي الذي ينظر �إىل اللغة
نظ���رة ميكانيكية تك�س���ب عن طري���ق مثري-ا�ستجابة ،وتعطي �أهمي���ة جلانب املعنى
والوظيفة املرتبطة بال�سياق التداويل لإنتاج الكالم يف اللغة-الهدف.
وترتكز هذه املقاربة على:
•التذكر عن طريق حفظ النماذج ال�شكلية للغة وتكرارها لتكون العادة.
•املثري-اال�ستجابة لإنتاج اللغة ميكانيكيا.
املقارب���ة الوظيفية وقد عنت باملحتوى ،فكان �س�ؤالها ما الذي يجب �أن ندر�سه؟
�أي يك���ون اعتمادها على حتديد الغايات من عملية التعلم وبيان الأهداف من ذلك؟
مم���ا ي�سمح بتوقع النتائج م���ن العملية التعليمية والتعلمية ،وق���د حاول �سيمون ديك
حتدي���د الكفاي���ة اللغوية التي متك���ن املتعلم من اكت�س���اب لغة اال�ستعم���ال يف عملية
التوا�ص���ل� ،سواء ما يتعل���ق منها بالإملام بقواع���د اال�ستعمال اللغ���وي االجتماعي� ،أو
منها ما يتعلق مبعرفة قواعد الربط بني املقا�صد التداولية املختلفة ،ومنها ما يتعلق
مبعرفة �إ�سرتاتيجيات التوا�صل اللغوي وغري اللغوي.
وتعد �أعمال �سيم���ون ديك من �أهم الأعمال يف عملية حتديد القدرة التوا�صلية
من خالل بناء منوذج ال�ستعمال اللغة الطبيعية ،وهي خم�س طاقات:
•الطاق���ة اللغوية التي متكن م�ستعمل اللغ���ة الطبيعية من �أن ينتج العبارات
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اللغوي���ة ،وي�أولها �إنتاجا وت�أويال �صحيحني ،مهما ات�سمت به هذه العبارات
من تعقيد بنوي �أو كانت الأو�ضاع التوا�صلية التي مت فيها �إنتاجها.
•الطاق���ة املعرفي���ة الت���ي متكن م�ستعم���ل اللغ���ة الطبيعية من بن���اء قاعدة
معرفي���ة منظم���ة ،وا�ستعمالها عن طري���ق �صياغة معارف���ه يف �صور لغوية
منا�سب���ة ،و�إغنائها عن طريق ا�ستخال����ص املعلومات من العبارات اللغوية
التي ي�ستقبلها.
•الطاق���ة املنطقي���ة التي متك���ن م�ستعمل اللغ���ة الطبيعية م���ن ا�ستخال�ص
معلوم���ات جدي���دة من معلومات قدمي���ة �أو معطاة بوا�سط���ة �إجراء قواعد
ا�ستداللية حتكمها مبادئ املنطق اال�ستنباطي واملنطق االحتمايل.
•الطاق���ة الإدراكية التي متك���ن م�ستعمل اللغة الطبيعية م���ن �إدراك العامل
اخلارج���ي بوا�سطة و�سائ���ل الإدراك الب�شري من �سمع وب�صر ومل�س وذوق،
واكت�س���اب معارف ي�ستعملها يف �إنتاج العبارات اللغوية وت�أويلها ،وا�ستعمال
حركات اجل�سد وت�أويلها يف �أثناء عملية التوا�صل.
•الطاقة االجتماعي���ة التي متكن م�ستعمل اللغة الطبيعية من �إنتاج عبارات
لغوي���ة وت�أويلها مب���ا يتنا�سب مع �أو�ضاع املخاطب�ي�ن االجتماعية وظروفهم
العامة(((.
و�آخر املقاربات يف املناهج التعليمية للغات الأجنبية املقاربة التوا�صلية واملقاربة
الإجرائي���ة ،فالأوىل ميك���ن اعتبارها �إ�صالحا بيداغوجيا ،وذل���ك لإعادة االن�سجام
ب�ي�ن املب���ادئ التعليمية املح���ددة بالرتكيز على املتعل���م ،والنظرة اجلدي���دة للتعلم.
فه���ي تخل�ص �إىل ان�صهار �ضمن جمموعة من املناه���ج والطرائق ،والإ�سرتاتيجيات
(1) springer, claude: la didactique des langues face aux defies de formation des adultes.paris: ophrys,1996 p.94
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املرتبط���ة بحقل تعليمية اللغ���ات ،والتي تنطلق من الل�ساني���ات التداولية ،وال�سو�سيو
ل�سانية ،ول�سانيات الن�ص ،ول�سانيات اخلطاب والتي تتجمع يف االهتمام باملظهرين
التوا�صل���ي والتفاعلي للغ���ة يف بعدها ال�سو�سيو ثقايف((( ،وت�ؤك���د �أن الهدف من تعلم
اللغ���ة هو تطوير الكف���اءة التوا�صلية كما �أنها تركز على التعلم ،وتهتم يف تعليم اللغة
مب���ا تتطلبه املواقف البيداغوجي���ة ،ويذهب هاميز �إىل �أن ه���ذا املفهوم ظهر نتيجة
التق���اء تيارين متمايزين هما التي���ار التوليدي التحويل���ي و�أثنوغرافيا التوا�صل ،وال
يقت�ص���ر مفهوم الكفاءة التوا�صلية ح�سب معرفة الن�س���ق اللغوي ،و�إمنا تتجاوز ذلك
�إىل معرفة كيفية ا�ستعمال اللغة يف ال�سياق الإجمايل ولذلك يتحقق الفعل التوا�صلي
الناجح.
فالكف���اءة التوا�صلية ه���ي مقدرة املتكلم على �إنت���اج منطوقات منا�سبة لأمناط
املواقف االت�صالية املختلفة ال جمال نحوية.
وته���دف الكف���اءة التوا�صلي���ة �إىل �إح���داث التفاعلي���ة ب�ي�ن التعلي���م التفاعل���ي
والتوا�صل���ي للغة ،لن�صل �إىل �إدماج امل�شاركني يف العملية التعليمية التوا�صلية� ،ضمن
تعلي���م تعاوين بني املتعلمني واملعلم عل���ى �أن يحتفظ كل م�ش���ارك ب�إ�سرتاتيجيته من
عملية التعلم.
ويقوم التعليم التفاعلي للغة على مبادئ ،منها:
•�أن يتمتع املتعلم باحلاف���ز ،وهو م�س�ؤول عن تعلمه مع توفري املادة اللغوية،
و�صياغتها على �أهداف وحاجات املتعلمني اللغوية ووفق ظروف ا�ستعمالها،
عل���ى �أن يك���ون تعليمه���م التع���اوين باال�ستعم���ال اليومي للغ���ة وظيفيا ،يف
و�ضعيات توا�صلية حقيقية تكون مرتبطة ب�سياقاتها االجتماعية والثقافية،
مع �سيادة العالقات داخل قاعات الدر�س ،كاالحرتام والتعاون التفاعلي.
((( عب���د العزي���ز عبد اللطي���ف و�آخ���رون :معجم عل���م الرتبي���ة ،م�صطلح���ات البيداغوجيا
والديداكتيك ،دار اخلطاب ،املغرب ،ط� ،1،1994ص.22
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ولأن التعل���م التع���اوين مقارب���ة منظم���ة ومنهجي���ة حت���دد م���ن جه���ة امل�س���ار
البيداغوج���ي للطلب���ة ،ومن جهة �أخرى تقدم تقنيات التدري����س امل�ستعملة ،وي�صنف
التع���اون والتفاع���ل على �أنه م���ن الطرق التعليمي���ة التي تهدف �إىل تعزي���ز وت�شجيع
التع���اون والتفاع���ل بني الطالب ،و�إزالة نزعة التناف����س القائمة بينهم التي ت�ؤدي يف
غالب الأحيان �إىل التثبيط والفردية وانعدام مبد�أ التعاون ،كما هو احلال يف التعلم.
•ويقوم التعلم التعاوين على اال�شرتاك �ضمن جمموعات �صغرية يعمل فيها
الطالب مع ع�ضهم بع�ضا على �أن ي�شارك كل طالب ب�شكل كاف يف عمل �أو
واجب جماعي َمت حتديده ب�شكل وا�ضح .
•كم���ا يقوم الطالب بعملهم ال���ذي كلفوا به دون تدخل م���ن املعلم على �أن
يتحقق احلد املطلوب من التعلم.
•يعتم���د الو�سائ���ط االلكرتوني���ة ،كالأنرتني���ت مدخ�ل�ا تعليمي���ا قائما على
العمل الت�شاركي بني جمموعة من املتعلمني ،يتقا�سم فيه كل فريق العمل
والأن�شطة ويتبادل اخلربات واملعلومات.
•�إقام���ة منتديات تعليمية وغرف حوار وم�ؤمترات �سمعية -ب�صرية وغريها
من �أ�ساليب التوا�صل عن بعد.
وتق���وم �إ�سرتاتيجي���ة التعل���م التع���اوين عل���ى جتزئ���ة ط���رق التعلي���م وتنويعها
وف���ق الأهداف املح���ددة لطبيع���ة الفئ���ة امل�ستهدفة من عملي���ة التعل���م ،وتكون وفق
الإ�سرتاتيجيات الآتية:
�أ�	-إ�سرتاتيجية املعلومات املجز�أة ()Jigsaw
ب�	-إ�سرتاتيجية التعلم معا ()Learning Together
ج� -إ�سرتاتيجية اال�ستق�صاء اجلماعي ()Group Investigatio
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ين���درج التعليم التع���اوين يف تعليم اللغة العربية لغ�ي�ر الناطقني بها حتت باب
تعليمية اللغات الأجنبية ،املن�ضوي بدوره حتت تعليمية اللغات العامة ،كما يكون وراء
ظهور مباحث كثرية يف الدرا�سات اللغوية العربية كالأ�صوات ،واملعجمية .
جماالت الن�شاط التفاعلي :
لتحقي���ق مبد�أ الن�شاط التفاعل���ي يقت�ضي الرتكيز على ث�ل�اث حماور تطبيقية
ي�ؤدِّيها املعنيون بعملية التعلم ،ب�صفة م�شرتكة �أو فردية :
الن�شاط القرائي � :إذ تع ّد القراءة �أداة �أ�سا�سية يف التوا�صل اللغوي ،باعتبارها
غاية ملا ت�شكله من مدخل لتو�سيع الثقافات ،فهي عملية ديناميكية تنطلق من التعرف
عل���ى �أ�صوات اللغ���ة� ،إىل ّ
فك رموزه���ا و�إدراك معاين تعابريها وجمله���ا ،واكت�شاف
ا�ستعماالته���ا احلقيقية واملجازية ،والتعمق يف ا�ستدالالتها وذلك بهدف الو�صول �إىل
الفهم القرائي للن�صو�ص املقروءة(((.
يك�ش���ف هذا التعري���ف للن�شاط القرائي عل���ى �أن القراءة عملي���ة فكرية تعتمد
عل���ى �إدراك املتعل���م ومن ّوه ،م���ن �أجل اكت�ساب الوع���ي ال�صوت���ي الفونولوجي ،الذي
ه���و الأ�سا�س يف متث���ل ال�صور ال�صوتية للق���راءة ،وكذا �إدراك مع���اين التعبريات يف
و�ضعيات خمتلفة ،وما ميكن �أن تر�سمه من م�ستويات للو�صول للفهم /للن�ص املقروء
وجمله.
ويع��د الن�ش��اط القرائ��ي �أداة لتحقي��ق جمموع��ة �أه��داف يف
�إ�سرتاتيجية القراءة ،وهي:
•متكني املتعلمني من التحكم ال�صوتي يف �أداء الأ�صوات اللغوية.
•ف���ك رموز اللغة والو�صول من خ�ل�ال ذلك �إىل املعنى امل�سترت يف الن�ص يف
حدود وقت معني.
((( تعليمية اللغة� ،أنطوان ،دار النه�ضة ،بريوت ،لبنان 66/2
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•التمك���ن من الفه���م القرائي للن�ص ب�أبع���اده املختلفة الذي يع���رف ب�أنه (
عملية عقلية معرفية تق ّوم معنى الكلمة �أو فهم الكلمة �أو فهم معنى اجلملة
�أو فهم معنى الفقرة ،ومتيي���ز الكلمات و�إدراك املتعلقات اللغوية والتمييز
بني املعقول وغري املعقول ومعرفة �سمات ال�شخ�صية و�إدراك عالقة ال�سبب
بالنتيج���ة ،و�إدراك القيمة املتعلقة بالن�ص وو�ض���ع عنوان منا�سب للقطعة
والتمييز بني ما يت�صل باملو�ضوع وما ال يت�صل به ومعرفة اجلملة املحورية
يف الن�ص .كما �أ ّنه عملية عقلية ما وراء معرفة تقومي على مراقبة الطالب
لذاته ولإ�سرتاتيجياته التي ي�ستخدمها يف �أثناء القراءة وتقييمه له)(((.
 2ن�ش���اط التح���دث :وهو خمط���ط ي�شرتك في���ه املتع ّلم���ون بقي���ادة املع ّلم �أو
�أحده���م ،باعتب���ار املحادث���ة �أن�شط���ة تفاعلية يديره���ا �أكرث من متعل���م ،وهي بذلك
���ي الذي ي�ؤ ّدي �إىل تنم ّي���ة �شخ�صية املتعلمني،
ترتك���ز على الوجه التوا�صلي الت�شارك ّ
لأن الن�شاط ال�شفوي له �أهمية بالغة يف متكني املتعلم من ا�ستخدام اللغة يف املواقف
التي تواجهه يف احلياة اليومية ،لذا يتوجب على املعلم �أن يراعي يف �إعداده مو�ضوع
املحادثة تعيني الهدف ،اختيار مادة احلديث� ،إدارة احلديث ،تقومي احلديث.
وميك��ن تبن��ي الإ�سرتاتيجي��ة الآتي��ة يف تتب��ع خط��وات تعليمي��ة
التحدث ،وهي:
•التمهي���د ملو�ض���وع احلدي���ث عن طري���ق تهيئة حاف���زة لأذه���ان املتعلمني له
وت�شويقهم ل�سماع فحواه ،والتحدث فيه ،ومناق�شته ،وقد حتدد قواعد عامة
تتنا�سب لطبيعة املو�ضوع مع مراعاة مل�ستوى الفروقات الفردية.
•اختيار املو�ضوع وقد يكون من قبل املعلم �أو املتعلمني ،مع احلر�ص على �أن
تن�سجم مع الأهداف الأولية والكلية من �إ�سرتاتيجية املحادثة.
((( ال�ضع���ف يف القراءة و�أ�ساليب التعل���م ،النظرية البحوث والتدريب���ات واالختبارات� ،سعد
مراد علي عي�سى ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر ،الإ�سكندرية�،ص88.89
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•املناق�شة ،على �أن تدار بطريقة عفوية ،يرتك فيها للمتحدثني ليعربوا عن
�آرائهم من و�ضعيات خمتلفة.
•تغلي���ب الطابع الوظيف���ي على الطابع النظ���ري ،وذلك من �أج���ل ا�ستثارة
املتعلم�ي�ن للتجاوب مع الوجوه احلياتي���ة الوظيفية ،مع عملية التقومي عند
انتهاء العر�ض ال�شفوي� ،إذ يقوم
•املتعلمون ب�صفة جماعية بعملية التقومي ،مع مراعاة القواعد الآتية:
•ع���دم ت�صحيح �أخط���اء املتحدثني يف �أثن���اء احلديث ،بل ي�ؤج���ل ذلك �إىل
نهاية كالمه لتجنب الإرباك والأمرا�ض اللغوية.
•ترتي���ب الأخط���اء بح�سب الأب���واب املحددة للمق���رر اط���رادا ،دون تو�سيع
جماالت الت�صويب.
 -3الن�شاط الكتابي :تع ّد الكتابة و�سيلة من و�سائل التوا�صل الإن�ساين التي
���م بها معرفة �أفكار الآخرين ،وتعترب املفتاح ال�ض���روري للتوا�صل اللغوي والتفاعل
يت ّ
االجتماع���ي� ،إذ ه���و( عملية ذهني���ة قائمة على نق���ل الأف���كار والآراء واالنطباعات
والأحا�سي����س م���ن احل ّي���ز املجرد �إىل مي���دان التعبري امل���ادي املتج�س���د يف املفردات
والتعابري واجلمل املرتابطة مع بع�ضها البع�ض واملدونة كتابيا ح�سب نظام لغة معينة
يف ما ي�سمى ن�صا(((.
وحتى يكون الن�شاط الكتابي ناجحا البد من �إخ�ضاعه لل�شروط الآتية:
•االلتزام مببد�أ التي�سري والتدرج يف تع ّلم الكتابة.
•ترغي���ب املتعلم�ي�ن يف الكتاب���ة وذل���ك عن طري���ق حتفيزه���م يف الن�شاط
الت�أليفي ال�صفي ،الكت�ساب �أ�ساليب تعبريية وظيفية جديدة.
((( تعليمية اللغة العربية� ،أنطوان ياح.165/2،
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•تغلي���ب الطابع احلياتي على ن�شاط التعب�ي�ر املكتوب من خالل العمل على
تقنيات التعبري.
•ربط ن�شاط الكتابة بن�شاط القراءة .
•انتقاء املو�ضوعات الغنية امل�شوقة واملنا�سبة ملراحل من ّو املتعلمني االنفعالية
والعاطفية.
جتربة جامعة قطر :
تق���دم جامع���ة قطر من خالل ق�س���م تعليم اللغ���ة العربية لغ�ي�ر الناطقني بها،
جترب���ة جديرة باملتابعة والتقييم ،وذلك لتحديد عنا�صر اجلدة والتنوع بها ،وقيا�س
م���دى تطابقها م���ع املقاربات املتبن���اة يف تعليمية اللغات يف امل�ؤ�س�س���ات العلمية التي
تتبن���ى م�شاريع تدري�س وتعليم اللغات لغري الناطقني بها ،ومبادرة جتربة ق�سم اللغة
العربي���ة لغري الناطقني بها تعتمد يف طرقه���ا و�أ�ساليبها مبد�أ التعليم املكثف ،وذلك
ب�إخ�ضاع املتعلم �إىل دورة مكثفة ملدة �سنة ت�شمل جمموع الطالب الأجانب.
ويقدم الدورة �أع�ضاء هيئ���ة التدري�س من تخ�ص�صات متنوعة و�إتباعها بعملية
تقيي���م ،كما يعتمد التعليم التعاوين يف تعليم العربي���ة لغري الناطقني بها ،من حيث
الإجن���ازات �إىل تن�شيط دخول تكنولوجيات املعلومات واالت�صال يف املجال التعليمي،
بع���د �إخ�ضاع املتعلمني لدورة تعليم اللغة العربية املكثف���ة ملدة عام للطالب الأجانب
الذي ي�ضم ف�صلني درا�سيني .ويهدف الربنامج �إىل تعليم اللغة العربية و�إىل تعريف
الطال���ب التاريخ والأدب العربي والإ�سالمي ،والثقافة القطرية ،كمواد م�ساعدة على
االندم���اج يف التعليم التع���اوين بعد االنته���اء والإملام بجوان���ب �سو�سيوثقافية ،والتي
تن�صهر يف جمموعها يف حتقيق مهارات اللغة اجلديدة املكت�سبة.
ويه���دف برنام���ج اللغة العربي���ة لغري الناطق�ي�ن بها بجامعة قط���ر �إىل حتقيق
جمموعة �أهداف تتمثل فيما ي�أتي:
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 1 .عر����ض اللغة العربية لغري الناطقني به���ا على الذين َّمت قبولهم يف جامعة
قطر ملدة عام درا�سي واحد بالإ�ضافة للدورات تعليم اللغة العربية.
�2 .2إتقان اللغة العربية قب���ل االلتحاق بالكلية �أو الربنامج الذي يختارونه من
قبل املتعلمني من غري العرب واملنظمني جلامعة قطر.
�3 .3إعداد وتطوير برامج ومناهج لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
4 .4عر����ض خم�ص�صات املقررات التي ينبغ���ي �أن تدر�س يف جمموعات ،حتى
تلبي احتياجات التعلم الفردية مل�شاركني وامل�صالح الفكرية واملهنية.
 5 .تعزي���ز التفاعل مع غريها من اجلامع���ات واملعاهد واملراكز البحثية التي
ترك���ز عل���ى تعليم اللغة العربي���ة لغري الناطقني به���ا ،يف جماالت البحوث
والدرا�سات ومنهجيات التدري�س.
6 .6تقيي���م نتائ���ج الأداء والتعلم يف �ضوء القواع���د واملعايري الدولي���ة املتعلقة
بتعليم اللغات الأجنبية لغري الناطقني بها.
7 .7اال�ستفادة من خ�ب�رات فريق �أجنبي ،خا�صة يف ما يت�صل بتاريخ املنهجية
الت���ي من �ش�أنها م�ساعدتهم على تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها �أو
ا�ستخدام اللغة العربية يف بلدانهم.
يق���دم برنام���ج اللغ���ة العربية لغ�ي�ر الناطقني بها �ست���ة م�ستويات م���ن درا�سة
���م الرتكيز على وظائف
العربي���ة :مبت���دئ  1و  ،2متو�س���ط  1و  ،2ومتقدم  1و ،2ويت ّ
اللغة ومهارات االت�صال ،مبا يف ذلك اال�ستماع والفهم والتحدث والقراءة والكتابة و
التقدير من �أمناط اللغة ،يف جو تفاعلي تعاوين.
ويق���دم ط�ل�اب املرحلة املتو�سط���ة واملتقدم���ة دورات تطبيقي���ة متخ�ص�صة يف
جماالت الإعالم املكتوب ،والأدب العربي احلديث ،والأدب العربي الكال�سيكي.
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كم���ا يجري برنامج اللغة العربية لغ�ي�ر الناطقني بها دورات يف ف�صول درا�سية
جمه���زة ب�أجه���زة كمبيوت���ر الو�سائط املتع���ددة ،و�أجه���زة العر����ض  ،LEDو�أنظمة
ال�ص���وت .ويت���م ت�شجيع الطالب على امل�شاركة يف �أن�شط���ة اجلامعة مل�ساعدتهم على
حت�س�ي�ن مهاراته���م اللغوية .ي�شج���ع الربنامج الط�ل�اب �أي�ضا لزي���ارة �أماكن مثرية
لالهتم���ام يف قطر وتعري���ف �أنف�سهم مع �أمناط احلياة والتقالي���د العربية .من �أجل
تعري���ف الطالب عل���ى البالد و �إدماجه���م معرفيا لإحداث التفاع���ل املحفز للعملية
التعليمية التفاعلية.
ويت���م ت�شجي���ع جميع الطالب عل���ى ا�ستخدام ال�شب���كات الع�صبي���ة ال�صناعية
يف مكتب���ة جامعة قط���ر ،التي ت�ضم م�ؤلف���ات باللغة العربية وال�شع���ر والنقد الأدبي،
والدوريات ،واملكتبة تكنولوجيا التعليم ،ومرافق اجلامعة التكنولوجية.
الربنامج العربي لغري الناطقني بها بجامعة قطر ،يجذب جمموعة متنوعة من
املر�شحني كفئات م�ستهدفة ،على �سبيل املثال:
1 .1املعلمني غ�ي�ر العرب يعملون يف جمال الدرا�س���ات العربية والإ�سالمية يف
بلدانهم الذين يرغبون يف موا�صلة تعزيز لغتهم والدرا�سات الإ�سالمية.
.2
.
.4
.5

2الط�ل�اب غري الع���رب الذين ح�صل���وا على املن���ح الدرا�سي���ة ويرغبون يف
االن�ضمام �إىل جامعة قطر.
 3ط�ل�اب اجلامعات غ�ي�ر العرب املهتمني باحل�صول عل���ى الطالقة اللغوية
يف برنام���ج مكثف لتو�سيع درا�ستهم للثقافة وال�سيا�سة والدينية ،يف العامل
العربي.
�4أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي الذين يرغبون يف حت�سني مهاراتهم التوا�صلية
العربية لها.
�5أع�ضاء اجلالية يف قطر الراغبني يف تعلم اللغة العربية لأغرا�ض اجتماعية
وتوا�صلية.
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فالربنام���ج من خالل ما يت�ضمنه من مقرراته وطبيعة الطالب املنت�سبني �إليه،
وكذل���ك تنوع امل�ؤطري���ن ،ميكنه خلق جو م���ن التفاعل التوا�صلي ال���ذي يكر�س مبد�أ
تعليمي���ا �أ�سا�سيا يف �إجناح العملية التعليمي���ة التعلمية .من خالل حمتواه وما يوجده
من حميط تعليمي تفاعلي للمتعلم.
فوج���ود احلافز من خ�ل�ال املقبلني الذين تتملكهم غاي���ات خمتلفة توجد نوعا
م���ن التن���وع ،بالإ�ضافة �إىل الظروف املحفزة التي توفره���ا جامعة قطر ،حتى جتعل
م���ن املقبلني على الربنام���ج يف ظروف مالئم���ة ،وبعث روح املب���ادرة واملناق�شة ،مع
�أخ���ذه للفوارق الفردية بني املتعلمني اعتمادا على املعطيات ال�سيكولوجية والظروف
ال�سو�سيوثقافية.
كم���ا ي�سع���ى الربنام���ج �إىل خل���ق جو م���ن الو�ضعي���ات التوا�صلي���ة ،حتى ميكن
املتعلمني من حتقيق املعنى التداويل للغة املتعلمة �شفهيا وكتابيا ،وهذا ما ميثل �أحد
الإ�سرتاتيجيات التعليمية والتقنيات امل�ستخدمة فيها.
كم���ا ي�سعى الربنامج �إىل االمتداد للواقع الفعلي لتعلم اللغة و�إىل خارج ف�صول
الدرا�سة ،ليقوم بعملية دمج للمتعلم يف املجتمع وحتقيق التفاعل الثقايف ،كما يوظف
املواق���ف التوا�صلية احلقيقية يف عملية تعلم اللغة ،والقبول بالدخول يف ثقافة الآخر
والتفاعل معها ،على اعتبار �أن اللغة مفتاح االندماج الثقايف واملعريف.
كم���ا يوظف املقرر الو�سائ���ل والو�سائط االلكرتونية لتمك�ي�ن املتعلم من حتقيق
مبد�أ التعليم التعاوين ،وت�سهيل ك�سب مهارات لغوية كتابة وم�شافهة.
وتخ�ض���ع جتربة جامعة قطر ملبد�أ التقييم من خالل التدرج يف امل�ستويات ،وهو
تقيي���م لي�س عقابيا ،و�إمنا هو تقييم تنبيهي وتوجيه���ي وتربوي ،يحفز املتعلمني على
ت�صوي���ب م�سارهم التعليمي ،مع الإ�ش���ارة �إىل �أن التقييم املجدي هو ما يكون متعدد
االجتاه���ات .يف اجلانب البيداغوجي وفل�سفة التعلم� ،أو يف �شق الو�سائل التي ت�سمح
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بالتفاعل بني املتعلمني فيما بينهم ،وكذا ما يتوجب للمعلمني والعنا�صر امل�ساعدة يف
عملي���ة التعلم ،ف�إن توفر ه���ذه املعطيات ميكن �أن يحقق متابعة ناجحة لعملية التعلم
وتقوميه���ا وف���ق �أ�س�س ثابتة ،م���ع �ضرورة توف�ي�ر برنامج التعلي���م التفاعلي يف تعليم
العربية لغري الناطقني بها لف�ضاء تفاعلي بني املقاربات املعتمدة يف تعليمية اللغات،
و جتاوز ثنائية اللغ���ة املنطوقة واملكتوبة ،وكذا الن�ص الأ�صلي والن�ص املرتجم ،مما
مي ِّك���ن بذلك للتعلي���م املبا�شر اال�ستعمال الفعل���ي للغة ،كما يج���ب �أن ي�سعي برنامج
التعلي���م التفاعل���ي �إىل تطوير الكفاءة التوا�صلية الت���ي �أ�ضحت بديال ال غنى عنه يف
تعليمية اللغات ،والتخل�ص من املقاربات التقليدية التلقينية ،والتي واكبت العمليات
التعلمية لزمن طويل ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة توظيف الو�سائل والو�سائط الإلكرتونية
امل�ساع���دة وامل�سهل���ة لعملية التعل���م ،وك�سب تنوع يف املهارات الت���ي متكن املتعلم من
جتاوز املواقف التوا�صلية ،مع اعتماد التقييم الإيجابي وذلك من خالل و�ضع املتعلم
يف و�ضعيات م�شكلة يف �أثناء اندماجه الثقايف دون �إخ�ضاعه للت�صحيح امل�ستمر ،لأن
هذا الأخري عادة ما يكون من خارج العملية التعليمية و�أدوات حت�صيلها.
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المصادر والمراجع
�أ -العربية
1 .1تعليمية اللغة� ،أنطوان ،دار النه�ضة ،بريوت ،لبنان
2 .2ال�ضع���ف يف الق���راءة و�أ�سالي���ب التعل���م ،النظري���ة البح���وث والتدريبات
واالختب���ارات� ،سعد مراد علي عي�س���ى ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر،
الإ�سكندرية.
3 .3عب���د العزيز عب���د اللطيف و�آخ���رون :معجم عل���م الرتبي���ة ،م�صطلحات
البيداغوجيا والديداكتيك ،دار اخلطاب ،املغرب
4 .4عبد القاهر اجلرجاين :العوامل املائة النحوية ،حتقيق :البدراوي زهران.
بريوت :دار املعارف ،ط1996 ،3
5 .5املو�سى نه���اد :مقدمة يف علم تعليم اللغة العربية�.أ�شغندوة الل�سانيات فية
اللغ���ة العربية ،تون�س:اجلامعة التون�سية� ،سل�سل���ة الل�سانيات ،عدد� ،5سنة
.1983
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جتربة تعليم اللغة العربية يف �آ�سيا (للناطقني بغريها)
مثال دول جنوب �شرق �آ�سيا
(*) (((

الأ�ستاذ الدكتور �إدري�س ولد عت ّيه

(*) �أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة نوك�شواط مبوريتانيا (�سابقا) .
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�أهمية اللغة عموما :
تكت�س���ي اللغة �أهمية بالغ���ة بالن�سبة �إىل الفرد واملجتمع ،فبه���ا يتوا�صل الكائن
الب�ش���ري بني حميطه �أخذا وعطاء ،وبها تن�ش���ط خمتلف مناحي احلياة االجتماعية
بو�صفه���ا و�سيط ات�ص���ال وتفاهم وتبادل؛ كما �أن وعاء الثقاف���ة واحل�ضارة والتاريخ
ال���ذي حتفظ به وتنتق���ل عموديا عرب الزم���ان و�أفقيا عرب املكان م���ن جيل �إىل جيل
وم���ن �أمة �إىل �أخرى ،ومن قطر �إىل �آخر ،ولذا يت�شكل الن�سيج احل�ضاري من الوعاء
اللغوي ،لي�ست اللغة جمموعة الفاظ تنتظمها تراكيب معينة ،و�إمنا هي �أمناط عي�ش
و�صي���غ ع���ادات ور�ؤي���ة معينة يف احلي���اة؛((( لذا كان تعل���م �أية لغة الميك���ن �أن يكون
منف�ص�ل�ا عن �أهليها((،ال �ش���ك �أن تعلم اللغة الأجنبية �أية لغة �أجنبية ،يف موطنها،
وبني �أهلها ،يك�سب الدار�س من املهارات اللغوية املتكاملة ما ال ي�ستطيع اكت�سابه من
يدر�سها خارج وطنها)(((.
ولق���د �أبانت الطرائ���ق الرتبوية احلديثة �أن تعليم اللغ���ة �أو ا�ستعمالها منف�صل ًة
ع���ن اجلانب االت�صايل الت�شارك���ي يجعل ا�ستعمال اللغة جزي���رة لغوية معزولة ،فما
الن�شاط التوا�صلي �إذا؟
«�إن الن�ش���اط الفعل���ي القائم على ممار�س���ة اللغة وا�ستخدامه���ا يعد الأ�صل يف
املق���رر االت�ص���ايل� ،أما اجلان���ب اللغوي فهو �ش���يء معاون ومطل���وب يف التعبري عن
املوق���ف حتى يف احلاالت التي يركز املدر�س انتباه���ه فيها على العنا�صر اللغوية من
((( يف م�ساق ربط اللغة مب�ستعمليها يعرف ابن جني اللغة قائال� :إنها �أ�صوات يعرب بها كل قوم
ع���ن �أغرا�ضه���م( .اخل�صائ�ص – ابن جني – املجل���د الأول – ن�سخة �إلكرتونية – املكتبة
ال�شاملة)
((( وقائ���ع ن���دوات تعليم اللغة العربية لغ�ي�ر الناطقني بها – اجلزء الث���اين – املدينة املنورة
1401هـ ال�صفحة 225
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وتنغيم من �أجل احلدث �أو املوقف االت�صايل ،لهذا
أ�ساليب
تركيب نحوي ومقررات و� َ
ٍ
ي�صب���ح �إعداد مواقف ات�صالي���ة يف حجرة الدرا�سة �أمرا يف غاي���ة الأهمية لتدري�س
وتعليم اللغة الأجنبية» (((.
و�إ�ضاف ًة �إىل املنحى االت�صايل ال�سالف��� ِة الإ�شار ُة �إليه؛ التقل الدوافع واحلوافز
�أهمي��� ًة� ،إذ بها يربط تعلم اللغة وا�ستعماله���ا ،ويت�أتى ذلك با�ستمزاج املنحى اللغوي
ال�ص���رف بالهدف املنفعي املن�ش���ود من تعلم اللغة انطالقا م���ن حاجات �أو �أغرا�ض
معين���ة ،ويو�ض���ح  Holecالأمر �إذ يق���ول�" :إن الأمر الأ�سا�س���ي يف حتديد احلاجات
والدواف���ع والأغرا�ض هو �أنها �سبيلنا لو�ضع نظام تدري�س اللغة وحت�سني مواده بحيث
يكون �أكرث فاعلية؛ ولهذا ال�سبب ف�إن معرفة حاجات و�أغرا�ض ودوافع �أكرب عدد من
املتعلمني �أمر �ضروري كلما �أمكن ذلك خا�صة �أن هذا النظام �سيقام على �أ�سا�س من
هذه احلاجات" (((.
و َب َد ِه ٌّي �أن املهارات اللغوية الأربع الكربى (مهارات القراءة والتحدث واال�ستماع
والكتابة) هي ن�سيج كلي به يقا�س مدى التمكن من متلك نا�صية اللغة ،بيد �أن مهارة
���ام التمكن اللغ���وي« :ميثل التعبري من ب�ي�ن فروع اللغة
التح���دث �أو التعب�ي�ر هي َ�سن ُ
م�صبا تتدفق �إليه الروافد ،فهو املح�صلة النهائية لتعليم اللغة بكل فروعها وفنونها،
الغائي هو �إقدا ُر املتعلم على التعبري عم���ا يف نف�سه يف و�ضوح وي�سر� ،سواء
فاله���دف
ُّ
(((
كان ذلك �شفهيا �أو حتريريا».
((( برامج تعليم اللغة العربية للم�سلمني الناطقني بلغات �أخرى يف �ضوء دوافعهم  -جامعة �أم
القرى – معهد اللغة العربية –– مكة املكرمة  1406هـ ال�صفحة 111
((( برامج تعليم اللغة العربية للم�سلمني الناطقني بلغات �أخرى يف �ضوء دوافعهم  -جامعة �أم
القرى معهد اللغة العربية –– مكة املكرمة  1406هـ ال�صفحة 25
((( الدكت���ور حممد �صالح الدين عايل جماور -درا�س���ة جتريبية لتحديد املهارات اللغوية يف
فروع اللغة العربية  -دار القلم الكويت  – 1974الطبعة الأوىل ال�صفحة 68
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مكانة و�أهمية العربية :
لق���د ُح ِر َ�ص يف بداية ه���ذا البحث على �إيراد جملة م���ن الآراء املتعلقة بالإطار
اللغ���وي الكامل �سعي���ا �إىل ربط مو�ضوع���ه بت�صور لغ���وي �أ�شم َ
���لَ ،
ليخ ِّ�ص َ�ص احليز
املنا�س���ب لو�صف �أهمية اللغة العربية عام���ة و�أهميتها اخلا�صة للناطقني بغريها؛ �إذ
لي�س���ت العربي���ة ِبدعا من اللغات الأخرى ،و�إمنا ينطب���ق عليها ماينطبق على اللغات
الأخرى امل�شابهة لها ِ�س ِج َّل تاريخ وتطو َر ح�ضارة وعراق َة من�ش�أٍ ،ومن ثم كانت �أهمية
اللغ���ات على قدر مكان وقوة وعظم���ة الأمم وال�شعوب التي تتحدث بها وت�ستخدمها،
(((
وعلى قدر امل�ضمون الفكري والعلمي والديني الذي حتمله.
ولق���د كان االهتم���ام باللغة العربية وتن�شئ��� ُة الأبناء عل���ى الف�صاحة والطالقة
�سلف هذه الأمة َوم�أ ًّما �سعت �إليه ِع ِّلية القوم« :يقول ال�شافعي
والأداء ال�صحيح َد ْي َدنَ ِ
ع���ن نف�س���ه :ثم �إين خرجت عن مك���ة فلزمت هذيال يف البادي���ة �أتعلم كالمها و�آخذ
طبعه���ا وكان���ت �أف�صح الع���رب ،قال فبقيت فيه���م �سبع ع�شرة �سن���ة �أرحل برحيلهم
و�أنزل بنزولهم» (((.
لق���د كان ن���زول القر�آن الك���رمي �إيذانا بدخول العربية عه���دا ح�ضاريا جديدا،
ودعت فيه ف�ضاءها املحدود وانداحت يف �آفاق كونية؛ لمِ َا كان لهذه ال ُّنقلة احل�ضارية
الهائلة من عظيم الأثر على حياة اللغة العربية؛ �إذ مل تعد لغ َة �أهل اجلزيرة العربية،
و�إمن���ا �أ�صبح���ت وع���اء �شامال ا�ستوع���ب �أعراقا وثقاف���ات ،و�أمما خمتلف��� َة التفكري
والت�ص���ور لتغد َو الف�صحى اخلي َ
���ن اختال ُفها
���ط
َ
الناظم بني ه���ذه ال ُف َ�سي ِف َ�سا ِء البائ ِ
الرائع تباي ُنها العجيب تال�ؤ ُمها.
((( انظ���ر ً
مث�ل�ا :د� .إدري�س ولد عتيه  -الرثاء الداليل للغ���ة العربية واقرتان ذلك باحلموالت
الثقافي���ة له���ا يف «مو�سوع���ة امل�ستك�شف» خم�سة جمل���دات وخم�سة معاج���م– ت�أليف _
ال�صفح���ات  – 700 ،420 ،400ن�ش���ر املنظم���ة الإ�سالمي���ة للرتبي���ة والثقاف���ة والعل���وم
(�إ�سي�سكو) الرباط 2011
((( د .ح�س���ن ي�شو -حاجة العلوم الإ�سالمية �إىل اللغ���ة العربية درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية ––
�إ�صدارات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية – دولة قطر  2013-ال�صفحه 480
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ولذل���ك تعد اللغة العربي���ة �إحدى �أهم اللغ���ات العاملية وتكت�س���ي �أهمية خا�صة
لكونها لغ َة القر�آن الكرمي ولغ َة الإ�سالم ،ومن ثم لغ َة الثقافة واحل�ضارة الإ�سالميتني؛
وهك���ذا وح���دت هذه اللغ ُة �أم َة الإ�س�ل�ام من عرب وفر�س وت���رك وروم ومغول وهنود
وبنغاليني و�صينني وماليويني وغريهم.
ولأن الفت���ح الإ�سالم���ي ق���د بد�أ مبك���را فكان���ت اللغة العربي���ة تنت�ش���ر انت�شار
ه���ذا الفت���ح و ُت ِغ ُّذ اخلطى �سرع��� َة �ضوء ،وهي تكت�س���ح َع َرا ِئنَ لغ���ات عريقة بوهجها
ق�ص���ب ال�سبق يف الإقبال على
احل�ض���اري املت�أل���ق ،وكان ل�شعوب جنوب �شرقي �آ�سيا
ُ
العربية وال َع ِّ�ض عليها بالنواجذ ومنهم الإندنو�سيون:
«تطل���ع الإندوني�سيون �إىل تعلم العربية منذ �أمد بعيد ،ورغب العرب املهاجرون
�إىل �أرخبي���ل املاليو (اليمني���ون َ
وال�ش��� َوا ُّم وال�سودانيون وغريه���م) يف تعليمها لهم،
وتعددت الدوافع لطلب العربية ،بع�ضهم يلتم�سها يقيم بها عبادات ِه من �صالة و�صوم
وذك���ر ودعاء وحج وعمرة ،ويتعرف �شر َع اهلل يف كت���اب اهلل تعاىل ود�ستو َر امل�سلمني
(((
من خالل ال�سنة املطهرة» .
�إن ك�س���ب رهان ن�ش���ر الف�صحى وتعلي َمها للناطقني بغريه���ا ي�ستوجب الت�شمري
ع���ن ال�سواعد ،واتب���ا َع �أحدث الطرق و�أجن��� َع الأ�ساليب لتحقيق ذل���ك الهدف ،ولن
يت�أتى ذلك �إال �إذا �أدركنا عوامل قوة دوافع ال�ساعني �إىل تعلم اللغة العربية ،دون �أن
مينعن���ا ذلك من الت�شخي�ص الدقيق للم�ؤتلف واملختل���ف اللغوي الذي يجمع �أو يفرق
بني لغتنا ولغات �إخوتنا يف املعتقد والتاريخ احل�ضاري امل�شرتك.
�إن ا�ست�شع���ار ذل���ك يجعل املخططني الرتبويني يفقهون تل���ك الفروق و ُيجمعون
َك َّل �أمرهم النتزاع ُمناخ تعلمي مالئم يت�سلح بكل الأدوات العلمية والرتبوية لذلك.
((( �أ�.سي���ف الدين ح�سن عو�ض  -و�سائل الإعالم ون�شر اللغة العربية يف جنوب �شرق �آ�سيا –
من موقع �صحيفة اللغة العربية �صاحبة اجلاللة :

http//:www.arabiclanguageic.org/
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ويف حتديد ذلك يت�ضح القول�« :إن طبيعة مادة اللغة الأجنبية تختلف عن معظم
امل���واد املدر�سية الأخ���رى؛ لأن القدرة على ا�ستيعاب لغة �أجنبي���ة والتعب َري بها تت�ألف
َ
و�سائل تعليمي��� ٍة معينة �سمعية وب�صرية لتمكني
م���ن مهارات معقدة توجب ا�ستخدام
الط�ل�اب من اكت�س���اب تلك املهارات؛ ولهذا مل يعد تدري����س اللغة الأجنبية مقت�صرا
(((
على الكتاب وال�سبورة بل �أخذ ي�ستفيد من جميع الو�سائل ال�سمعية والب�صرية» .
وبف�ض���ل احلفظ واال�ستمرار التاريخي لهذه اللغة  -طيلة �أكرث من خم�سة ع�شر
قرنا ، -واملتعلق بوجه كبري بكونها وعا َء القر�آن الكرمي واحلا�ضن َة اللغوية للإ�سالم:
«حت���ى كانت العربية �شعار الإ�سالم و�أهله ،الذى �أق���ره ابن تيمية فى �أكرث من �أربعة
و�أربع�ي�ن موطن���ا ،وات�ض���ح لنا � ً
أي�ضا م���دى التالزم ب�ي�ن القر�آن الك���رمي من جانب،
والدرا�س���ات الإ�سالمية من جانب �آخر ،فكان���ت النتيجة تثبت �أن العلوم الإ�سالمية،
(((
ما هي �إالخادمة للقر�آن الكرمي» .
ولع���ل طرائق تدري����س الف�صحى للناطقني بغريه���ا (ومنهم � َآ�س ِو ُّي���و جنوب �شرق
الق���ارة) ،يعان���ون من تعرث اخلط���وات املنهجي���ة ال�صحيحة لتعل���م الف�صحى _� َأول
تخبط الطال���ب َ
ين مرحل���ة_ مما ا�ستتب���ع َ
مرحل���ة_ و�إتقانه���ا _ثا َ
وخلطه بني
لغت���ه الأ�صلي���ة وت�أث َري اللغات الأخرى ،وخلط ًة من الف�صحى مم���ا ي�صوره الر�أي الآتي:
«الدار�س عندما يبد�أ بتعلم لغة �أجنبية؛ ف�إنه بالطبع ال يتقنها يف املرحلة الأوىل؛ وعليه
ف�إننا �إذا حلظنا لغة الدار�س يف هذه املرحلة نلحظ عجب ًا؛ لأنه يتكلم لغة غربية ال هي
(((
اللغة الهدف التي تعلمها وال هي اللغة الأ�صلية له ،و ُيط َل ُق عليها اللغ ُة االنتقالية» .
((( د .عل���ي حممد القا�سمي– اجتاهات حديثة يف تعلي���م العربية للناطقني باللغات الأخرى
–النا�شر عمادة �ش�ؤون املكتبات – جامعة الريا�ض  1979ال�صفحة 91
((( د.عب���د الكرمي عو�ض هي���ازع– �أهمية تدري�س العلوم الإ�سالمي���ة باللغة العربية  -جملة
الق�سم العربي – جامعة بنجاب الهور باك�ستان العدد الثامن ع�شر  2011 -ال�صفحة 9
((( تعلي���م اللغ���ة العربية لغري الناطقني به���ا  -عمادة البحث العلم���ي باجلامعة الإ�سالمية–
املدينة املنورة ،املرجع كامال من هنا :
?https//:www.google.com/url
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�إن مرون���ة وحيوية وثراء اللغة العربية مكنتها عرب م�سريتها الطويلة لي�س فقط
من اال�ستمرار والبقاء ،بل من مواكبة التطور احل�ضاري والثقايف مبا يف ذلك التطور
العلم���ي احلدي���ث ،ويت�ضح ذلك ويتمث���ل يف �أن «خال�صة الأمر �أن مث���ل اللغة العربية
بالن�سب���ة �إىل القر�آن الك���رمي كمثل وعاء زجاج �سُ ِك َب فيه ماء ،فكان ُيرى من خالله
(((
و�ضوحا وبهجة وجما ًال بحيث لو و�ضع يف �إناء غ ِري زجاجي التّ�سم بالغمو�ض».
ً
ولعل هذه املرونة واحليوية هي مايجعل الف�صحى ُتق ِبل على ع�صر جديد ،دون
�أن يعن���ي ذل���ك �أن الطريق باتت �سالك���ة �أو �أنها مفرو�شة بنمارق ال���ورود ،ومع ذلك
فهن���اك معطي���ات مو�ضوعية تدعو �إىل التف���ا�ؤل�« :إنّ لغة ال�ضاد ت�شه���د حالي ًا �إقبا ًال
عظيم ًا على تع ّلمها� ،س���واء من امل�سلمني الناطقني بها وبغريها بح�سبانها لغ َة الذكر
احلكي���م ووعا َء الثقاف���ة الإ�سالمية� ،أو من الدار�سني والباحث�ي�ن الذين �أدركوا قيمة
اللغ��� َة العربي���ة بو�صفها اللغ��� َة التي احت�ضنت ح�ض���ار ًة عظيم ًة بالغة ال�ث�راء موفور َة
(((
العطاء» .
تعليم العربية للناطقني بغريها :
يع���د تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها �أحد �أهم روافد تعليم اللغة العربية،
خا�ص���ة يف الع�ص���ور احلديث���ة ،وت�ش�ي�ر الدرا�سات احلديث���ة �إىل �أن ع���دد الناطقني
(((
بالعربية يف العامل حاليا يقدر بـ� :أربعمائة وثمانني مليون ن�سمة.
وق���د �أجن���زت دول وهيئات متخ�ص�ص���ة متعددة من بينها املنظم���ة الإ�سالمية
((( د.عبد الكرمي عو�ض هيازع– �أهمية تدري�س العلوم الإ�سالمية باللغة العربية جملة الق�سم
العربي – جامعة بنجاب الهور باك�ستان العدد الثامن ع�شر  2011ال�صفحة 7
((( د.عبدالعزيز بن عثمان التويجري  -م�ستقبل اللغة العربية  -من�شورات املنظمة الإ�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو)  1425 -هـ 2004/ال�صفحة45،46
((( مو�سوعة ويكيبيديا :
http//:ar.wikipedia.org/wiki/
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للرتبي���ة والثقافة والعل���وم (الإ�سي�سكو) ع���دة درا�سات ُ
وخطط لتطوي���ر تعليم اللغة
العربي���ة للناطقني بغريها؛ وق���د نفذت بالفعل عدة م�شاري��� َع يف هذا املجال يف عدة
بلدان �إفريقية و�آ�سوية ،ولكن ذلك ي�ستدعي �أن ن�ستثمر كل املعطيات والأدوات العلمية
امل�ساع���دة و�ص���وال �إىل الهدف الأمثل لتعلي���م هذه اللغة للناطق�ي�ن بغريها ا�ستثمارا
لعنا�ص���ر متعددة منه���ا« :التطلع �إىل مقارب���ة ما �أجنزه الآخ���رون يف تعليم لغاتهم،
وا�ستثمار منج���زات نظريات التخطي���ط اللغوي ،ومعطيات الل�ساني���ات االجتماعية
التطبيقي���ة ،والعالقة ب�ي�ن الل�سانيات واحلا�س���وب ،وما انتهى �إليه ه���ذا التعالق من
(((
بروز الل�سانيات احلا�سوبية ومعاجلة اللغات الطبيعية» .
�إن البحث يهدف �إىل �إعطاء �صورة عن واقع و�آفاق تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها يف جنوب �شرقي �آ�سيا ،مع الرتكيز على منوذجي �إندنو�سيا وماليزيا.
فم���ا هو جنوب �شرقي �آ�سي���ا؟ وما هي املنطقة الإ�سالمية في���ه؟ وما هو الإطار
ني لهذه املنطقة؟
اجلغرايف َّ
وال�س ِاك ُّ
يطل���ق ا�س���م «جنوب �ش���رق �آ�سيا» على املنطق���ة املح�صورة ب�ي�ن جنوب ال�صني
وجنوبه���ا الغرب���ي و�شرق الهن���د ،حيث تبل���غ م�ساحتها ُكلُّها �أك َرث م���ن مليون ون�صف
ثلث مليار ن�سم���ة ،وهي ت�ضم ع���دة دول م�ستقلة
ملي���ون مي���ل مربع ،ويقطنها زه���ا ُء ِ
م���ن �أهمها :جمهوري���ة �إندوني�سيا ،واحتاد ماليزي���ا ،و�سلطنة برون���اي دار ال�سالم،
(((
وجمهورية الفلبني ،ف�ضال عن تايالند و�سنغافورة وبورما وكمبوديا وفيتنام.
((( �أ.د.حمم���د عبداللطي���ف رجب عبدالعاط���ي  -التوظيف التقني للق���ر�آن الكرمي يف تعليم
العربية للناطقني بغريها –د.حممد عبد الفتاح اخلطيب ،ال�صفحة  – 32ندوة :القر�آن
الكرمي والتقنيات املعا�صرة ،املرجع من هنا :
https//:uqu.edu.sa/files2

((( انظر :خارطة املنطقة متعرفا خمتلف دولها و�أعراقها و�أديانها ،مو�سوعة ويكيبيديا مث ًال:
http//:ar.wikipedia.org/wiki/
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وقب���ل اخلو����ض يف مو�ضوع تعل���م وتعليم اللغ���ة العربية يف جن���وب �شرقي �آ�سيا
م���ن خالل النموذج�ي�ن�( :إندنو�سيا وماليزيا) ،يجدر بنا �أن ن�ش�ي�ر �أن اللغة العربية
لْ َ آل ِئها احل�ض���اري الـ ُم ِ�ش ِّع العا َمل القد َمي -ف����إن طوارئ ح�ضارية
 و�إن اكت�سح���ت ِب َ أبنائي���ة ووظيفي���ة جتعل رحلة عودة اللغة العربية �إىل �ساب���ق ريادتها احل�ضارية �أمرا
اليخلو من كثري من ال�صعاب وال ِع َقاب ،و�أ�صبح مفهوم التعرب لغ ًة وح�ضارة خمتلفا
ع���ن التع���رب يف املا�ضي ،و�صار �ض���رور ًة �أن يقرتن ب�إرادة �سيا�سي���ة معينة� ،إذ كانت
العربي���ة يف املا�ض���ي مطلوبة حمبوبة ولئن كانت مات���زال حمبوبة� ،إال �أنها تعاين من
اقرتانه���ا بالواقع احل�ضاري العربي الإ�سالمي ،وتخلف���ه وهيمنة الغرب احل�ضارية،
ولكن ذلك المينع ال�شعوب امل�سلمة ونخبها من ال�سعي �إىل ك�سب الرهان وجعل عودة
اللغة العربية هدف الأه���داف وغاية الغايات ،مما يعطي املفهوم التعريفي للتعريب
اللغ���وي البعد الآتي« :هذا التعريف ملفه���وم التعريب الينا�سب جمتمعات غري ناطقة
بالعربي���ة ،فلم ت���زل كلمة التعريب لها معان خمتلفة ح�س���ب املجتمع الذي تظهر به؛
لذل���ك ظهر مفه���وم التعريب ب�شكل �آخ���ر يف البالد الغربية والآ�سوي���ة ،ون�ستطيع �أن
نطل���ق عليه التعري���ب ال�سيا�سي� ،أو التعريب الإ�سرتاتيج���ي؛ مبعنى � َّأن هناك �سيا�س ًة
تتبعه���ا الدول���ة لت�شجيع �أن تكون ال ُّلغ��� ُة العربية لغ َة العلم والعم���ل والفكر ،فالتعريب
(((
بناء على التعريف ال�سابق هو� :إدخال ال ُّلغة العربية يف التع ِّليم م�ساند ًة ل ُّلغة الأم» .
جتربة تعليم العربية يف املنطقة :الواقع والآفاق :
ال�ش���ك �أن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها خا�ص���ة يف جنوب �شرقي �آ�سيا
يج���ب �أن يواج���ه حتديات وعقبات متع���دد ًة لعل م���ن �أبرزها :كيفي��� َة ت�أليف الكتاب
املدر�س���ي املنا�س���ب للناطق بغ�ي�ر العربية مراع���ا ًة الخت�ل�اف الـ ُم�ستَنبت���ات اللغوية
((( د.عب���د الرحم���ن ب���ن �شي���ك ،ورمي عادل ال�ت�رك :تعريب التعلي���م اجلامع���ي يف ماليزيا:
اجلامع���ة الإ�سالمي���ة العاملية مباليزيا منوذجا  -اجلامعة الإ�سالمي���ة العاملية – ماليزيا،
البحث كام ًال من هنا :

http//:conferences.ju.edu.jo/
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والثقافي���ة وال�ساللية بني الناطق�ي�ن بالعربية ،والناطقني بغريها ،وم���ع ذلك ف ـ ــ« :
�إن حرك���ة ت�أليف كت���ب تعليم العربية للناطقني بغريها ،تنت�ش���ر خارج العامل العربي
والإ�سالم���ي� ،إذ ت�ش�ي�ر الإح�صائي���ات �إىل �أن حركة ت�أليف العربي���ة للأجانب ترتكز
خ���ارج �أر�ض العرب ،وعلمائها الذين ينتمون �إليها لغة وثقافة وح�ضارة ،فمجموع ما
ينتج من كتب وفق هذه الإح�صائية يف �أمريكا و�أملانيا واجنلرتا وفرن�سا زها ُء  %52يف
حركة الت�أليف ،وجمموع ما تنتجه الدول الإ�سالمية غري العربية زها ُء  ،%11وتنتهي
الإح�صائي��� ُة �إىل �أن حرك���ة ن�ش���ر كتب تعلي���م العربية الناطقني بغريه���ا يف املنطقة
العربية ما زالت دون امل�ستوى ( زهاء .(((« )% 34
�إن اللغ���ة العربية هي �أبرز عن�صر م���ن عنا�صر ال ُه ِّوية العربية والإ�سالمية؛ لذا
ي�ست�شعر �أك ُرث من واحد اخلط َر الداهم الذي يرتب�صها ،وال�شك �أن لغة عربية ك�سرية
يف �أوطانها وعلى �أل�سن الناطقني الأ�صليني بها لي�ست خري مايقدم للآخرين _ولو
جمعتن���ا بهم روابط �أُ ُخ َّو ِة املعتقد_؛ لذا وجبت املبادرة �أوال من العرب حتى ال يقع
العرب ،ماذا بقي لنا لكي نتما�سك ولكي ال
املحذور ويت�سع اخلرق على الراقع« :نحن َ
ونذوب كما ذابت من قبلنا �أمم فقدت
ن�ضمحل ونتال�شى ونذهب خربا من الأخبار،
َ
�شخ�صيتها ال�سيا�سية؟
مل يب���ق لن���ا �إال اللغ ُة ،فقد تكالب علينا الغزو الثقايف من كل جانب ،يعمل دائما
ليل نهار لكي يقو�ض لغتنا :لغة القر�آن ،ويح ِّو َلها �إىل �أم�شاج ي�سهل ابتالعها وتكوينها
(((
على النحو الذي يريد».
((( �سع���د بن حممود الطباخ  -توظيف الق���ر�آين يف تعليم العربية للناطقني بغريها �-إ�شراف
الدكت���ور .عب���د املنعم ح�سن املل���ك عثمان -املاج�ستري ـ���ـ امل�ستوى الثال���ث  1433ـ ،1434
ال�صفحة  2من موقع نافع احلجيلي:

http//:www.t-nafie.com/

((( الدكتورة اعتماد عبد ال�صادق عفيفي :ال�صعوبات اللغوية وطرق عالجها يف تعليم العربية
للناطقني بغريها  -كلية الدرا�سات الإ�سالمية  -جامعة الأزهر ،من موقع مركز=

125

ولئ���ن كانت تقوية مكانة اللغ���ة العربية يف موطنها الأ�صلي خ�ي�ر و�سيلة ل�سفرها
مناهج حديث ٍة
�إىل عوامل الناطقني بغريه���ا؛ ف�إن ذلك ي�ستوجب �أي�ضا الت�سلح ب�إدخال
َ
أق�صر ِه
أي�سر طريق و� ِ
ت�ستثمر تطور درا�سات اللغة العربية وخا�صة الل�ساني َة ،و�صوال �إىل � ِ
لتعلم هذه اللغة وتعليمها« :تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يعتمد اعتمادا �أ�سا�سيا
عل���ى معطيات تعلي���م اللغات الأجنبية امل�ستمرة من نتائ���ج الدرا�سات اللغوية النف�سية
(((
( )psycholinguistic studiesوالتطبيقات الرتبوية ،وهي علوم حديثة" .
يع���ود تدري�س اللغ���ة العربية يف هذه املنطقة �إىل عه���ود �سحيقة ،ويرتبط بوعي
املجتمع���ات امل�سلمة يف جنوب �ش���رق �آ�سيا ب�أهمية تعلم اللغ���ة العربية لفهم الإ�سالم
وت�شريعات���ه و�أحكام���ه وعقائده ،وكونها و�سيل��� َة التفاهم والرتابط ب�ي�ن امل�سلمني يف
م�شارق الأر�ض ومغاربها.
عنايات ك�ب�رى لتدري�س اللغة العربية يف املدار�س
وهك���ذا �أولت هذه املجتمعات
ٍ
واملعاهد واجلامعات ،كما قررت بع�ض الدول �أن تكون اللغة العربية مادة �إجبارية يف
نظامها التعليمي« :متتد عالق���ة املجمتع املاليوي باللغة العربية �إىل الع�صور الأوىل
م���ن ال�سنة الهجري���ة ،وذلك مع و�صول الإ�س�ل�ام �إىل الأرخبي���ل املاليوي عن طريق
التج���ار الع���رب ،ومنذ ذلك احلني ،بد�أت درا�سة اللغ���ة العربية يف االنت�شار بو�صفها
(((
وعا ًء للدين الإ�سالمي اجلديد وعلومه ،ومل تتوقف حتى ع�صرنا احلايل» .
=

ال�شيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها:

http://azhar-ali.com/go/

((( الدكتورة عتماد عبد ال�صادق عفيفي :ال�صعوبات اللغوية وطرق عالجها يف تعليم العربية
للناطق�ي�ن بغريها – كلية الدرا�س���ات الإ�سالمية  -جامعة الأزهر ،من موقع مركز ال�شيخ
زايد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها:

http://azhar-ali.com/go/

((( الدكتور جمدي حاج �إبراهيم اللغة العربية يف املدار�س االبتدائية يف ماليزيا– ق�سم اللغة
العربي���ة و�آدابها – كلية معارف الوح���ي والعلوم الإن�سانية –اجلامع���ة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا ،ال�صفحة  2املرجع كامال:

http//:www.alarabiah.org/uploads/pdf
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لق���د كان للغة العربي���ة �إ�سهامها يف �إثراء لغات ال�شع���وب امل�سلمة يف جنوب �شرقي
�آ�سيا ،وجت�سد ذلك يف دخ���ول �سيل من اال�صطالحات العلمية والدينية واحل�ضارية �إىل
لغ���ات ه���ذه ال�شعوب« :ومنذ �أن اعتنق���ت �شعوب هذه املنطقة الدي���ن الإ�سالمي� ،أخذوا
م���ن اللغ���ة العربية كل ما ال يوج���د يف لغاتهم من مفردات وا�صطالح���ات وتعاب َري تتعلق
بالإ�س�ل�ام وتعاليمه ،وان�صهرت هذه الألف���اظ والتعابري يف لغات هذه ال�شعوب ف�صارت
ج���زء ًا منه���ا؛ ومب���ا �أن الإ�سالم دي���ن �شامل يتن���اول كل جوانب احلياة م���ن �أمور الدين
والدين���ا والآخرة ،فقد �أثرت اللغة العربية يف لغ���ات ال�شعوب الذين اعتنقوا الإ�سالم يف
(((
�شتى املجاالت :االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية وال�شريعة والعقيدة» .
ولع���ل املكان���ة اخلا�ص���ة التي حتظى به���ا العربية م���ن ال�شعب املالي���زي امل�سلم
ه���و م���اكان �سبب���ا �أن يك���ون للف�صح���ى تبو�ؤ م���كان ال�ص���دارة يف املجتم���ع املاليزي
امل�سل���م خا�صة؛ لكونها لغ��� َة القر�آن الكرمي وتعلمها هو �أف�ض���ل �سبيل ملعرفة الأحكام
ال�شرعية« :للغة العربية مكانة خا�صة لدى ال�شعب املاليزي امل�سلم؛ وبناء على ذلك،
فقد�أ�صدرت وزارة التعليم املاليزية قرارا بتدري�س اللغة العربية يف املدار�س الوطنية
املاليزي���ة االبتدائية ابتدا ًء م���ن عام 1998م ،بو�صفها م���اد ًة �إجبارية على التالميذ
(((
الذين اليريدون �أن يدر�سوا اللغتني :ال�صينية �أو التاميلية».
�أ -تعليم اللغة العربية يف �أندوني�سيا :
م���رت اللغ���ة العربي���ة يف ماليزيا بع���دة مراحل ابت���داء من مرحل���ة االبتدائية
و�ص���وال �إىل ظه���ور املدار�س الإ�سالمي���ة احلديثة التي تدر�س اللغ���ة العربية بو�صفها
((( عب���د الرحمن ب���ن ت�شيك � -آفاق تعليم اللغ���ة العربية ومعوقاته يف جن���وب �شرقي �آ�سيا -
جملة �إ�سالمية املعرفة ،العدد  ،012م�ستخرج بتاريخ  10يونيو 2014
((( الدكت���ور جم���دي حاج �إبراهيم  -اللغة العربية يف املدار����س االبتدائية يف ماليزيا – ق�سم
اللغ���ة العربي���ة و�آدابها – كلية مع���ارف الوحي والعل���وم الإن�سانية –اجلامع���ة الإ�سالمية
العاملية مباليزيا ،ال�صفحة  1املرجع من هنا:

http//:www.alarabiah.org/uploads/pdf
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لغ��� َة التخاطب ولغة الأُ ُخ َّو ِة الدينية ،وانتهاء مبرحلة ن�ش����أة امل�ؤ�س�سات التعليمية للغة
العربي���ة �أهلي��� ًة كانت �أم حكومي���ة باتباع مناهج معين���ة لتعليم اللغ���ة؛ ونظرا للعمق
التاريخي وقوة تغلغل اللغة العربية يف املجتمع الإندنو�سي على مر احلقب والأجيال،
فلق���د كان ت�أث�ي�ر اللغة العربية يف اللغة الإندنو�سية وا�ضح���ا" :وفقا لدرا�سة من�شورة
ح���ول الكلمات العربي���ة املقرت�ضة امل�ستخدم���ة يف اللغة الإندوني�سي���ة (التي جمعتها
«را�س���ل جونز» وقد ركزت حتديدا عل���ى جذور الكلمات امل�شتقة من اللغتني :العربية
والفار�سية) ف�إن هناك خم�سني و�سبمعائة و�ألفني من الكلمات الإندنو�سية م�شتقة من
العربي���ة ،وهو ما يعني �أنه حتى لو كانت بع����ض الكلمات يف قائمة جونز قد �أ�صبحت
الآن عتيق���ة متقادمة؛ ف�إن العدد احلقيقي للكلم���ات العربية يف الإندنو�سية قد يكون
(((
�أكرث من ثالثة �آالف كلمة".
دع من الأمر ،والي�ستغرب منه؛
ولي�س ت�أثري اللغة العربية يف اللغة الإندنو�سية ِب ِب ٍ
نظ���را للوعاء احل�ض���اري والثقايف الذي حتمله اللغة العربية م�ؤث���ر ًة وت�ستوعبه اللغة
الإندنو�سية مت�أثر ًة ،فالعالق���ة التي ((تقوم بني اللغة والثقافة عالقة وطيدة ،ترجع
(((
�إىل عدة �أ�سباب من �أهمها� :أن اللغة تربط بني الثقافة و�أبنائها)).
كما �أن لغ���ة البها�سا (اللغة الإندنو�سية الر�سمية) التت�ضمن ماي�سميه اللغويون
ثنائي���ة الدارج والف�صي���ح ( )diglosieبل هي ن�سق ف�صيح ،وه���و ماي�سعى كثري من
العروبيني اللغويني �إىل حتقيقه ويرون �أنه من املمكن املتاح للغة ال�ضاد ،لغة البها�سا
منوذج���ا« :م���ن الناحية النظري���ة ،كانت هناك �إمكاني��� ٌة للغة البها�س���ا الإندوني�سية
((( الدكت���ور نيكوالو����س فان دام -مق���ال :اللغة العربية يف �إندنو�سي���ا املعا�صرة ( –-مقاالت
الدكتور نيكوالو�س فان دام)  -ن�شر عرب الإنرتنت يف � 3أغ�سط�س 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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(اللغ���ة الإندنو�سي���ة الر�سمية) لإجناز املثل الأعلى الذي �سع���ى كثري من العرب �إىل
حتقيق���ه للغته���م� ،أال وهو �أن يك���ون اجلميع يتكلمون لغة ر�سمية واح���دة بو�صفها لغ ًة
(((
�أُ ًّما».
ولع���ل م���ن التحديات والعقب���ات والأخطاء التي وق���ع فيها تعلي���م اللغة العربية
للناطق�ي�ن بغريها هو عدم مراعاة اخل�صو�صي���ة الثقافية والعرقية للمجتمعات غري
العربي���ة؛ مما نتج عن���ه �إلبا�س مناهج تعلي���م العربية للناطقني بغريه���ا َل ُبو�سا غ َري
لبو�سهم الثقايف ،ففي مراعاة هذه اخل�صو�صيات ميكن �أن تبد�أ مرحلة جديدة �أك ُرث
جناح���ا من املراح���ل ال�سابقة لتعليم اللغ���ة العربية للناطقني بغريه���ا�" :إن املناهج
الدرا�سي���ة و�أم���ر التعليم يحتاج���ان �إىل �أن نبد�أ باالع�ت�راف �أوال بالهوية العرقية ثم
الوطنية ثم العاملية.
�إن املقارب���ة متع���ددة الثقافات تطب���ق من �أجل امل�ساع���دة يف عك�س االجتاهات
واملواق���ف من خ�ل�ال تعليم وتثقيف الطالب يف املجموع���ات املختلفة ثقافيا ،وتوفري
(((
الفر�ص للأفراد من اخللفيات املتنوعة للتعلم والعي�ش والعمل معا".
((( نيكوالو����س فان دام ،و�شيكالن���ا دي ال فرونتريا  -معجزة البها�س���ا الإندنو�سية والعربية-
�إ�سبانيا | ،الر�أي | الأربعاء� 12 ،أكتوبر 04:00 ،2011

(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 �أق�صىلوبي�س  -تدري����س وتعلم اللغة العربية من خالل املقاربة متعددة الثقافات
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التطبيقية يف م�ؤ�س�سة الب�سنرتان) ،وهذا املقال من�شور
يف جملة:

International Journal of Education and Information Technology, Issue 3,
Volume 3, 2003, p. 178
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كم���ا �أن م���ن التحديات الت���ي يجب وعيه���ا �أن الطريقة التقليدي���ة التعليمية مل
تع���د كافي��� ًة منفرد ًة بذلك ،و�إمنا يج���ب �أن َت ْع�ضُ َدها امله���ارات االت�صالية للمعلمني:
"�إن ه����ؤالء املعلم�ي�ن هم �إنتاج هذا االجت���اه التقليدي فال يدعو لال�ستغراب �إذا كانوا
متمكن�ي�ن من حي���ث القواع ُد والرتجم ُة ،و�ضعف���ا َء يف امله���ارات االت�صالية �أو مهارة
(((
الكالم على وجه التحديد».
ويتجل���ى �أي�ضا مق���دار هائل من العقبات يواجه معلمي اللغ���ة العربية يف �إندنو�سيا
من���ه تركيز ه�ؤالء عل���ى تعليم القواعد والرتجم���ة دون ا�ستخدام امله���ارات االت�صالية،
والأده���ى م���ن ذلك اعتمادهم عل���ى اللغ���ة الأم الإندنو�سية مما الي�سه���ل على املتعلمني
الأم���ر �إطالقا�((:إن طريق التدري����س التي �شاع ا�ستخدامها يف تعلي���م اللغة العربية يف
�إندنو�س���ي اهي طري���ق النحو والرتجمة؛ ذلك لأنها تنا�سب م���ا ت�ستتبعه �أهداف التعليم
وم���واده املركزة على القواع���د والرتجمة �إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هذه الطريقة ت�سمح �إىل
حد كبري با�ستخدام اللغة الأم يف �أمر التعليم وهذا ملج�أ �آثره عدد غري قليل من املعلمني
(((
يف �إندنو�سيا الذين ال يتمتعون مبا يكفي من مهارة التحدث باللغة العربية" .
كم���ا �أنه من الأخطاء التي وقع فيه���ا تعليم اللغة العربية يف �إندنو�سيا ا�ستن�ساخ
ومقا�صد مغاير ٍة ومنها جترب ُة اجلي�ش الأمريكي
جتارب تعليمي ٍة �أخرى �أعدت لأهداف
َ
َ
اللغات الأجنبي َة يف �أثناء احلرب العاملية الثانية" :يف احلقيقة ،كان
يف تعليم جنوده
ِ
أمريكي يف تعليم
برنام���ج تعلي���م اللغة العرب ّية يف مالن���ج يهتدي مبدر�سة اجلي����ش ال ّ
((( د.ن�ص���ر الدين �إدري�س جوه���ر :تعليم اللغة العربية يف �إندوني�سي���ا بني التطورات الواعدة
وامل�ش���كالت القائم���ة  -جامعة �سونن �أمبي���ل الإ�سالمي���ة احلكومية�-إندوني�سيا ،من موقع
�صحيفة اللغة العربية �صاحبة اجلاللة/http://arabiclanguageic.org :
((( حممد علي زمراين  -تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف �إندوني�سيا وقائع وم�شكالت
وتطورات  -من موقع وحدة خدمة اللغات الأجنبية بجامعة �سالتيجا الإ�سالمية احلكومية
ب�إندنو�سيا/2010/08/11/id.ac.stainsalatiga.upb//:http :
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اقت�ض���ت ظروف اجلي�ش
حينئذ
اللغ���ات الأجنب ّية يف عه���د احلرب العامل ّي���ة الثان ّيةٍ ،
ْ
أمريكي �أن يقوم ب�أمر تعليم مك ّثف لع ّدة لغات يف � ٍآن واحد لعدد هائل من الأفراد،
ال ّ
(((
ويف � ِّ
أقل وقت ممكن فيما يرتاوح بني �س َّت ٍة �إىل ت�سع ِة �أ�شهر» .
ب -تعليم العربية يف ماليزيا :
�أ�شرنا �سابقا �إىل املكانة العالية التي تتبو�ؤها اللغة العربية يف املجتمع املاليزي
امل�سلم ،مما يجعل �أر�ضية هذا املجتمع خ�صب ًة لتقبل وتعلم اللغة العربية ،اتكا ًء على
الروابط العقدية والتاريخية التي تربط املاليزيني بهذه اللغة ،ومع ذلك اليخلو طريق
تعل���م اللغ���ة العربية يف ماليزيا من � َ
أك�ث�ر من عقبة وحتدٍّ  ،نظ���را للمناف�سة ال�شر�سة
بينه���ا ولغ���ات لها قوته���ا وح�ضورها يف املجتم���ع املاليزي مبختل���ف مكوناته امل�سلمة
وغ�ي�ر امل�سلم���ة" :ومع تلك املح���اوالت املبذولة ،ف�إن الأمر مل يك���ن مي�سورا وال �سهال
بالن�سب���ة �إىل ال�شعب املاليزي يف حياته اليومية ،لكون���ه يعاي�ش اللغات املختلفة بد ًءا
من اللغ���ة املاليوية الـ ُمعترَ َف ِة لغ ًة ر�سمية للدولة ،ث���م اللغة الإجنليزية التي تناف�سها
مناف�س��� ًة عنيفة بو�صفها لغ���ة مهنية عاملية ،واللغتني :ال�صيني���ة والهندية من جانب
�آخر ،فتتظاهران مظاهرة متماثل���ة لعنا�صر �شائعة يف ال�شوارع املاليزية ،و�أما اللغة
(((
العربية فبقيت �ساكنة يف النفو�س والقلوب دون الأفواه" .

((( معوق���ات تعلي���م اللغ���ة العربية يف جامع���ة �إمام بنج���ول الإ�سالمية احلكومي���ة (ببادجن–
�إندنو�سي���ا) ،)Abdul MananSihombing, MA (DosenBahasa Arab FIBA -من
مدونة مركز ()IPPAلدرا�سةالثقافةالإ�سالمية/com.blogspot.fiba-lppbi//:http :
((( الإ�سترياجتي���ات والتحدي���ات يف �سيا�سة برنامج تعليم اللغ���ة العربية – (Muhamadul,

.B.Y
Department of Arabic Language and Literature, Kulliyyah of Islamic Revealed
Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Ma ،laysiaالمرجع كامال/my.gjat.www//:http:
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وقد مر تعليم العربية يف ماليزيا مبراحل متعددة وميكن تق�سيمها
�إجماال �إىل م�ستويني:
• م�ست���وى املدار�س واملعاهد مثل :املعهد املحم���دي يف كلنتان ومعهد الهادي
يف مالق���ا ومدر�سة امل�شه���ور الإ�سالمية يف بيناجن ومدر�سة ال�سلط���ان زين العابدين
(((
العربية يف ترجنانو.
ولق���د كانت املرحلة الأوىل من تعليم اللغة العربي���ة يف ماليزيا تت�سم بكثري من
ال�صعوب���ة العتمادها على الطريقة القدمي���ة ،وعدم مالءمتها مل�ستويات الطلبة مما
انعك�س �سلبا على ه�ؤالء:
"وقد �شهدت البدايات الأوىل من م�سرية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
�صعوب���ات بالغ ًة ،حي���ت اعتمدت تقدمي جمموعة م���ن املق���ررات التقليدية اخلا�صة
َ
ومعارف تدور ح���ول طبيعة اللغ���ة العربية،
بالناطق�ي�ن بالعربي���ة ،حتوي معلوم���ات
وقواعده���ا وتراكيبه���ا؛ م�ستمد ًة من كت���ب �أ�صول اللغة العربي���ة وعلومها ،فكانت يف
(((
منتهى ال�صعوبة على الدار�سني" .
كم���ا �أُ ِق��� َّر يف ماليزيا برنام ٌج لبن���اء ال�شخ�صية الثقافية املاليزي���ة ،يعتمد على
�أربع���ة �أركان« :يقوم برنامج جي ق���اف ( )J-QAFعلى �أربعة �أركان �أ�سا�سية تتكامل
جميع���ه البن���اء ال�شخ�صي���ة املاليزية وف���ق ر�ؤية �إ�سالمي���ة ت�أخذ مبعطي���ات الع�صر
(((
احلديث ،ويرمز كل حرف من حروف الربنامج �إىل �أحد هذه الأركان الأربعة».
((( تعلي���م اللغ���ة العربية يف ماليزي���ا – بقلم د .عبدالرحمن �شيك (�أ�ست���اذ م�شارك يف اجلامعة
الإ�سالمية العاملية مباليزيا) ،ن�ص املقال كامالm/my.edu.iium.irep//:http :
((( تعلي���م وتعل���م اللغة العربية يف ماليزيا بني التحديات والطم���وح – �أياد عبداهلل ،با�شا �أبو
بكر� ،أحمد باغدوان ،املرجع كام ً
ال/my.ukm.www//:http :
((( الدكت���ور جمدي حاج �إبراهيم  -اللغة العربي���ة يف املدا�س االبتدائية يف ماليزيا – -ق�سم
اللغة العربية و�آدابها – كلية معارف الوحي والعلوم الإن�سانية –اجلامعة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا ،ال�صفحة  3املرجع كامالpdf/uploads/org.alarabiah.www//:http :
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• م�ست���وى امل�ؤ�س�سات اجلامعي���ة :مثل اجلامعة الوطني���ة املاليزية واجلامعة
الإ�سالمي���ة العاملي���ة وق�س���م اللغة العربي���ة و�آدابها يف كلي���ة معارف الوح���ي والعلوم
الإن�سانية.
وعل���ى الرغم م���ن �سعي اجلهات الر�سمي���ة املاليزية �إىل تر�سي���م اللغة العربية
وتو�سي���ع دائ���رة ا�ستعمالها فما يزال �أمام تل���ك اجلهات �أ�شواط بعي���دة قبل حتقيق
الأه���داف املن�ش���ودة« :ولكن �أهداف تدري����س اللغة العربية التي �أعلن���ت عنها وزارة
التعلي���م املاليزية ما ت���زال بعيدة املنال؛ وذلك يعود �إىل جملة م���ن الأ�سباب �أهمها:
�أن م���ادة اللغة العربية بعد �أن �أ�صبحت مادة �إجبارية على جميع التالميذ امل�سلمني،
مات���زال يف حقيقة الأمر م���ادة اختيارية؛ لأنها الت�ؤثر يف ال�شه���ادة االبتدائية ،حيث
�إنها ت�شبه �إىل حد ما مواد الرتبية الريا�ضية والرتبية الفنية» **(((.
وانطالقا من ا�ستعرا�ضن���ا للنموذجني ال�سابقني :الإندنو�سي واملاليزي ،تتجلى
م�ش���كالت وعقبات يف �أم���ور متعددة تعرت�ض تعلم وتعليم اللغ���ة العربية�( ،إندنو�سيا
وماليزي���ا منوذجني) منه���ا  :ال�ص���راع احل�ضاري ،والنف���وذ اال�ستعم���اري الغربي،
وال�صراع مع اللغ���ات الأوروبية ،ومناف�سة احلرف الالتيني يف كتابة اللغات املالوية،
وبع���د املنطق���ة عن العامل العرب���ي ،وفقدانه للبيئة العربية ،ون���درة املتخ�ص�صني يف
تعلي���م اللغة العربية وعلومه���ا بو�صفها لغة ثانية ،مما ُي َب ِّط ُئ �سرعة انت�شار تعلم هذه
(((
اللغة وتعليمها يف جنوب �شرقي �آ�سيا.

((( الدكت���ور جم���دي حاج �إبراهيم  -اللغة العربية يف املدار����س االبتدائية يف ماليزيا– ق�سم
اللغ���ة العربي���ة و�آدابها – كلية مع���ارف الوحي والعل���وم الإن�سانية –اجلامع���ة الإ�سالمية
ً
كام�ل�اup�/org.alarabiah.www//:http :
العاملي���ة مباليزي���ا ،ال�صفح ة  15املرج���ع
pdf/loads

((( لتف�صيل ذلك ميكن العودة �إىل املرجع ال�سابق نف�سه.
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خامتة :
خال�صة القول :هي �أن تعليم اللغة العربية يف منطقة �آ�سيا عموما وجنوب �شرق
�آ�سي���ا خ�صو�صا ميثل رهان���ا �أ�سا�سيا مل�ستقبل تطور وانت�شار ه���ذه اللغة يف الـ َم َد َيينْ ِ :
املنظ���ور واملتو�س���ط م���ن جهة ،كما يع���د و�سيل���ة متميزة لتطوي���ر التع���اون والتبادل
والتكام���ل العلم���ي والثقايف واالقت�ص���ادي واالجتماعي بني �أج���زاء العامل الإ�سالمي
خا�صة بني �شعوب جنوب �شرق �آ�سيا واملنطقة العربية.
و�إذا كانت �آفاق تعليم العربية يف هذه املنطقة جيدة ف�إن ثمة م�شكالت وحتديات
يلزم العمل والبحث احلثيث عن و�سائل حلها والتغلب عليها.
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المراجع
" .1مو�سوع���ة امل�ستك�ش���ف" خم�س���ة جمل���دات وخم�س���ة معاج���م– ت�أليف د.
�إدري����س ول���د عتيه– ن�شر املنظم���ة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعل���وم (�إ�سي�سكو)
الرباط 2011
 .2اب���ن جن���ي -اخل�صائ����ص – املجل���د الأول – ن�سخة �إلكرتوني���ة – املكتبة
ال�شاملة
 .3وقائ���ع ندوات تعليم اللغ���ة العربية لغري الناطقني به���ا – اجلزء الثاين –
املدينة املنورة 1401هـ
 .4برام���ج تعليم اللغ���ة العربي���ة للم�سلمني الناطق�ي�ن بلغات �أخ���رى يف �ضوء
دوافعهم -جامعة �أم القرى – معهد اللغة العربية –مكة املكرمة 1406
 .5الدكت���ور حمم���د �ص�ل�اح الدين ع���ايل جم���اور -درا�سة جتريبي���ة لتحديد
املهارات اللغوية يف فروع اللغة العربية – دار القلم الكويت  – 1974الطبعة الأوىل
 .6الدكت���ور ح�سن ي�ش���و -حاجة العل���وم الإ�سالمية �إىل اللغ���ة العربية درا�سة
ت�أ�صيلي���ة تطبيقي���ة – �إ�صدارات وزارة الأوق���اف وال�ش�ؤون الإ�سالمي���ة – دولة قطر
2013 .7د .عبدالرحمن �شيك -تعليم اللغة العربية يف ماليزيا –ن�ص املقال كامال:
http://irep.iium.edu.my/m .a
�	.8أ� .سيف الدين ح�سن عو�ض  -و�سائل الإعالم ون�شر اللغة العربية يف جنوب
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�شرق �آ�سيا – من موقع �صحيفة اللغة العربية �صاحبة اجلاللة:
http//:www.arabiclanguageic.org/
 .9الدكتور علي حممد القا�سمي– اجتاهات حديثة يف تعليم العربية للناطقني
باللغات الأخرى –النا�شر عمادة �ش�ؤون املكتبات – جامعة الريا�ض 1979
 .10د .عب���د الكرمي عو����ض هيازع – �أهمي���ة تدري�س العل���وم الإ�سالمية باللغة
العربي���ة  -جمل���ة الق�سم العرب���ي – جامعة بنج���اب الهور باك�ستان الع���دد الثامن
ع�شر– 2011
 .11تعلي���م اللغة العربية لغري الناطقني بها  -عم���ادة البحث العلمي باجلامعة
الإ�سالمية– املدينة املنورة ،املرجع كامال من هنا:
?ttps://www.google.com/url
 .12د .عبدالعزي���ز بن عثمان التويجري  -م�ستقب���ل اللغة العربية  -من�شورات
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو)  1425 -هـ2004/
 .13مو�سوعة ويكيبيديا:
http://ar.wikipedia.org/wiki/
 .14د.حممد عبد الفتاح اخلطيب ،و�أ.د .حممد عبداللطيف رجب عبدالعاطي
– التوظي���ف التقن���ي للقر�آن الك���رمي يف تعليم العربية للناطق�ي�ن بغريها – ندوة:
القر�آن الكرمي والتقنيات املعا�صرة ،املرجع من هنا:
https//:uqu.edu.sa/files2
 .15مو�سوعة ويكيبيديا :
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http//:ar.wikipedia.org/wiki/
 .16د .عب���د الرحمن بن �شيك ،ورمي عادل ال�ت�رك –تعريب التعليم اجلامعي
يف ماليزي���ا (اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا منوذج���ا) –اجلامعة الإ�سالمية
العاملية – ماليزيا ،البحث كامال من هنا:
http://conferences.ju.edu.jo/
� .17سعد ب���ن حممود الطب���اخ -توظيف الق���ر�آين يف تعليم العربي���ة للناطقني
بغريه���ا � -إ�شراف الدكتور .عب���د املنعم ح�سن امللك عثم���ان -املاج�ستري ـ امل�ستوى
الثالث  1433ـ  ،1434من موقع نافع احلجيلي:
http://www.t-nafie.com/
 .18الدكت���ورة  /اعتم���اد عب���د ال�صادق عفيف���ي– ال�صعوب���ات اللغوية وطرق
عالجها يف تعلي���م العربية للناطقني بغريها  -كلية الدرا�سات الإ�سالمية  -جامعة
الأزهر ،من موقع مركز ال�شيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها:
http://azhar-ali.com/go/
 .19عب���د الرحم���ن بن ت�شيك � -آف���اق تعليم اللغة العربي���ة ومعوقاته يف جنوب
�شرقي �آ�سيا  -جملة �إ�سالمية املعرفة ،العدد  ،012م�ستخرج بتاريخ  10يونيو 2014
 .20جمدي ح���اج �إبراهيم –اللغة العربية يف املدرا�س االبتدائية يف ماليزيا –
كلية معارف الوحي والعلوم الإن�سانية –اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ،املرجع
من هنا:
http//:www.alarabiah.org/uploads/pdf
 .21الدكتور نيكوالو�س فان دام – مقال اللغة العربية يف �إندنو�سيا املعا�صرة -
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2009  �أغ�سط�س3  ن�شر عرب الأنرتنت يف- )(مقاالت الدكتور نيكوالو�س فان دام
i. (Arabic Language in Contemporary Indonesian, Posted
by Dr. Nikolaos van Dam on August 3, 2009 in Articles, Dr.
Nikolaos van Dam)
22. ( S. Pit Corder, Introducing applied Linguistics, Hazell
Watson &Viney Ltd., Great Britain, 1975, p: 70)

 معجزة البها�سا الإندنو�سية- و�شيكالنا دي ال فرونتريا، نيكوالو�س فان دام.23
04:00 ،2011  �أكتوبر12 ، | الر�أي | الأربعاء، �إ�سبانيا- والعربية
a. (The miracle of Bahasa Indonesia and Arabic),
b. Nikolaos van Dam, Chiclana de la Frontera, Spain, |
Opinion | Wed, October 12 2011, 4:00 AM
Teaching and learning Arabic language through( : من مقال بعنوان.24
Multicultural Approach & Applied ICT in Pesantran Institution), MaimunAqshaLubis

تدري����س وتعلم اللغ���ة العربية من خ�ل�ال املقاربة-  ميم���ون �أق�صىلوبي����س.25
متع���ددة الثقاف���ات وتكنولوجي���ا املعلوم���ات واالت�ص���االت التطبيقي���ة يف م�ؤ�س�س���ة
: وهذا املقال من�شور يف جملة،الب�سنرتان
a. International Journal of Education and Information
Technology, Issue 3, Volume 3, 2003, p. 178

 تعليم اللغ���ة العربي���ة يف �إندوني�سيا بني-  ن�ص���ر الدي���ن �إدري�س جوه���ر. د.26
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التطورات الواعدة وامل�شكالت القائمة  -جامعة �سونن �أمبيل الإ�سالمية احلكومية-
�إندوني�سيا ،من موقع �صحيفة اللغة العربية �صاحبة اجلاللة:
http://arabiclanguageic.org/
 .27حمم���د علي زمراين  -تعليم اللغ���ة العربية للناطقني بغريها يف �إندوني�سيا
وقائ���ع وم�ش���كالت وتط���ورات  -م���ن موقع وح���دة خدمة اللغ���ات الأجنبي���ة بجامعة
�سالتيجا الإ�سالمية احلكومية ب�إندنو�سيا:
http://upb.stainsalatiga.ac.id/2010/08/11/
معوق��ات تعلي��م اللغة العربي��ة في جامعة إم��ام بنجول اإلس�لامية الحكومية 28.
(Abdul MananSihombing, MA (DosenBahasaببادن��ج – إندنوس��يا) -
) لدراسة الثقافة اإلسالمية ،IPPA:من مدونة مركز ()Arab FIBA
http://lppbi-fiba.blogspot.com/

 .29الإ�سترياجتي���ات والتحدي���ات يف �سيا�س���ة برنام���ج تعليم اللغ���ة العربية –
(.Muhamadul, B.Y
Literature,

and

Language

of Arabic

30. Department

Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences,
 ،المرجع كامالInternational Islamic University Malaysia:
http://www.gjat.my/

�	.31أياد عبداهلل ،وبا�شا �أب���و بكر ،و�أحمد باغدوان -تعليم وتعلم اللغة العربية
يف ماليزيا بني التحديات والطموح –املرجع كامال:
http://www.ukm.my/
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منهاج اللغة العربية وتنــمية الإن�سان:
التدبري البيداغوجي فــــي برنامج جي قاف ( )J-QAFمباليزيا منوذجا

الدكتور ح�سيب الكو�ش

(*) (((

(*) الأ�ستاذ امل�ساعد يف الأدب احلديث والدرا�سات ال�سيميائية بجامعة اجلديدة باملغرب.
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ت�صن���ع كل �أم���ة �أجماده���ا من خ�ل�ال بناء الإن�س���ان ،حيث يتح���دد البناء
باعتب���اره �سريورة تتكامل فيه���ا عنا�صر معرفي���ة وثقافية واجتماعي���ة ودينية�...أي
ع���امل حمي���ط من الدالالت التي تقتحم وعي الإن�سان ،وكما ه���و ال�ش�أن يف �أي ت�شييد
ال ب���د م���ن �إ�سرتاجتية حتدد �أولوي���ات الت�شييد ت�صورا وتخطيط���ا وتنفيذا ،ويف هذا
ال�صدد تع���د املناهج الرتبوية الإطار العام الذي يح���دد موا�صفات الإن�سان املن�شود
للنهو����ض بالوطن واحلف���اظ على �سيادته ووحدت���ه وهويته وقيمه ،م���ن ثم فاملنهاج
فل�سفة ومب���ادئ وقيم وقوة ا�ست�شرافي���ة تراهن على الإن�سان املمك���ن لزمن الأزمة،
ولي�س فقط خطوط عامة يهتدي بها م�ؤلفو الكتب الدرا�سية.
ولئ���ن كان املنه���اج ي�ش���كل جوهر التنمية الإن�ساني���ة بالنظر �إىل مرتكزاته
الرتبوي���ة ،ف�إن اللغة تعد مركز جذب ل���كل التفاعالت الإن�سانية داخل املجتمع ،فهي
حام���ل و�سائطي متع���دد ،فاللغة هي التي ت�صن���ع الإن�سان ،ت�صنع تفك�ي�ره ومعرفته
و�سلوك���ه ومتخيل���ه وقيم���ه ودين���ه ومواطنته ،حيث ميك���ن القول ب����أن كل احلموالت
الرتبوية متر عرب اللغة.
�ضم���ن ه���ذا الت�ص���ور املعريف الع���ام ـ تنمية الإن�س���ان من خالل اللغ���ة ـ يندرج
برنامج ج���ي قاف ()J-QAFال���ذي نهجته ماليزي���ا ،فبمنا�سبة م�ش���روع "الإ�سالم
احل�ضاري" ،بد�أت احلكومة املاليزية بخطوات عملية للنهو�ض مب�ستوى التعليم على
�أ�س�س �إ�سالمية ،وذلك من خالل تنفيذ برنامج جديد يف جمال التعليم وهو برنامج
وجه �إىل التالميذ يف مراح���ل التعليم كاف ًة بهدف
"ج���ي قاف" ( ،)J-QAFال���ذي ُي َّ
بناء ال�شخ�صية املاليزية و�صياغتها على هدى التعاليم الإ�سالمية.
فما املق�صود� ،إذن ،باملنهاج الرتبوي؟ وما هي مرتكزاته على �ضوء بيداغوجيا
الكفاي���ات؟ وما هي �أبرز التمف�صالت املعرفية والرتبوية يف برنامج جي قاف؟ و�إىل
�أي ح���د ي�ستجيب منهاج اللغ���ة العربية بالتعليم املاليزي ل�ش���روط التنمية الإن�سانية
على �ضوء التحديات والرهانات الآنية؟
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املنهاج الرتبوي :من �أجر�أة الربامج �إىل بناء الإن�سان.
املنه���اج فل�سف���ة موجه���ة وتنظي���م قائ���م على برجم���ة ن�سق م���ن العمليات
التعليمية/التعلمي���ة مل�س���ار تربوي ما ،واملق�ص���ود بالعمليات كل م���ا يتعلق مبفردات
الربنام���ج الرتب���وي �ش���كال وم�ضمونا ،م���ن و�سائ���ل ديداكتيكية كالكت���اب املدر�سي،
واملحتويات ،و�أ�ساليب التقومي...
�إن الفل�سف���ة املوجهة للمنهاج تعن���ي التماهي املف�ض���ي �إىل التنمية بني م�شروع
املدر�س���ة �أو امل�ؤ�س�س���ة الرتبوي���ة من جه���ة ،وم�شروع املجتم���ع بتداعيات���ه ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية من جهة �أخرى ،غري �أنه يجب التمييز بني املنهاج
باعتب���اره ت�صورا من�شودا للنهو�ض بالإن�سان واملجتمع ،واملنهاج بالنظر �إىل �إمكانات
تفعيل���ه على م�ست���وى الواقع الرتبوي((( ،فالتنمية مطمح دائ���م للمجتمعات من �أجل
م�ستقبل �أف�ضل ،لكن جت�سيدها حمكوم بال�سياقات ،هذا التفاوت الإب�ستمولوجي بني
�إقرار منه���ج معني وتنزيله تن�ضاف �إليه ن�سبية �أخرى تتعلق بالأولويات ،فاملجتمعات
العربي���ة الإ�سالمية ت�سعى �إىل حتقيق نف����س امل�شروع التنموي يف بناء الإن�سان ،ولكن
�ش���روط التنزيل املحكومة مبا ه���و �سيا�سي ،اجتماعي ،ثقايف...حت���دد �آليات تنزيله
وفق احلاجات الآنية لكل جمتمع.
يخ�ضع تعديل املنه���اج لعوامل داخلية وخارجية متفاعل���ة ومتكاملة ،داخلية تتعلق
بدينامية الن�سق الرتبوي وخارجية تتعلق بدينامية املجتمع ،وميكن ح�صرها كالآتي(((:
 التحوالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ،حيث حتدد هذهالتح���والت طبيع���ة املنتوج الرتبوي املطل���وب ،مما ي�ستلزم تعدي���ل املحتويات و�آليات
(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 Suisse 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.

144

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

النقل الديداكتيكي توافقا مع الأهداف والغايات امل�ستجدة...
 التح���والت البيداغوجية املرتبطة باملعرفة الرتبوية ،فجعل املتعلم يف �صلبالعملية التعليمية/التعلمية اقت�ضى �إبداال تربويا جديدا على م�ستوى �إعداد املناهج،
حي���ث ي�ستل���زم هذا التمحور ح���ول املتعلم باعتب���اره كيانا فاع�ل�ا ومتفاعال يف بناء
املعرف���ة مراعاة و�ضعه كذات مبدعة ل�شروط تعلمها ،لها حاجاتها وخيالها التعليمي
و�إيقاعه���ا النف�سي واملعريف والزمني واملكاين...وهو ما يعني ابتكار مقاربات تربوية
متتل���ك القدرة عل���ى الإحاطة بهذه الطاق���ات اخلالقة والكامن���ة يف املتعلم دون �أن
تفجره���ا وفق خمط���ط م�سبق ومق�صود ،بل فقط �أن توجهه���ا ،هذه املقاربات تتميز
بال�سريورة/ال�ص�ي�رورة لأنه���ا تخاط���ب كائنا حي���ا عاقال ،وهو ما يعن���ي جتددها/
جتديده���ا الدائ���م ،ويف هذا الإط���ار ت�ستلهم العل���وم الرتبوية م�ستج���دات املجاالت
املعرفية الأخرى كالعلوم املعرفية والنف�سية واالجتماعية...
 التحوالت العلمية املرتبطة بالتطورات الإب�ستمولوجية ملادة درا�سية معينة،فالعلم �سريورة من التجاوزات النظرية ،حيث يعد التطور العلمي ك�شفا لن�سق نظري
جدي���د م���ن خالل جت���اوز ن�سق نظري ق���دمي� ،أي من خ�ل�ال قطيع���ة �إب�ستمولوجية،
ه���ذا التح���ول على م�ست���وى النماذج النظري���ة داخل حقل العل���وم يرتجم �إىل حتول
عل���ى م�ستوى النم���اذج الديداكتيكية لتدري�س املواد ،و�أي�ض���ا نقل املعرفة من طابعها
الأكادميي ال�صرف �إىل معرفة مدر�سية تراعي الإيقاع املعريف للمتعلمني.
 التعديل الناجت ع���ن �إ�سرتاجتيات التقومي ،فكل منهاج يجب �أن يت�ضمن يفبنيته الت�صورية �آليات التقومي الذاتي ،من خالل �إجراءات املراقبة وامل�صاحبة على
م�ستوى التنزيل داخل امل�ؤ�س�سة ،بالإ�ضافة �إىل التقومي اخلارجي للفاعلني واملتدخلني
واملعني�ي�ن بال�ش����أن الرتبوي ،التقاط���ع بني نتائ���ج التقوميني على �ض���رورة و�إلزامية
التعدي���ل ي�ستوج���ب مراجع���ة املناهج :ع���دم التوافق ب�ي�ن �أهداف املنه���اج وحاجات
املجتم���ع الآنية ،ع���دم التدرج يف �سل�سل���ة الكفايات املن�ش���ود اكت�سابها ،عدم جناعة
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الأ�ساليب البيداغوجية والديداكتيكية ،خلخلة ن�سق القيم يف املجتمع...
يتبني من خ�ل�ال مما �سبق �أن مو�ضعة منهاج معني يقت�ضي الأخذ يف احل�سبان
�سياق���ات معين���ة ،يف حدوده���ا الدني���ا ترتبط مبجتم���ع الف�صل من مدر����س ومتعلم
ومعرف���ة مدر�سي���ة والبيئة الرتبوي���ة داخل امل�ؤ�س�س���ة ،ويف حدوده���ا الق�صوى تتعلق
بتنمي���ة الإن�سان وبن���اء �صورة املجتم���ع ،دون القفز على القي���م املت�أ�صلة يف املجتمع
وتفتي���ت هويته �أو القطع ال�سيا�سوي (�صعود توجه �سيا�سي معني يفر�ض �أيديولوجيته
يف ت�ص���ور املنه���اج الرتبوي �ضدا على �أفول خ�صم �سيا�س���ي معني) ،فاملنهاج عندما
يتلب�س �أيديولوجية ظرفية فوق ثوابت الأمة ومقد�ساتها وفوق �إن�سانية الإن�سان ينتهي
�إىل عقي���دة دوغمائية تنمي الإق�صاء والعنف ب�ي�ن الأفراد واملجتمعات ،غري �أن هذه
العوام���ل املو�ضوعية ت�صبح �أقل خطرا مقارنة مع العامل الذاتي املتجلي يف املدر�س،
ف���دون تكوي���ن مدر�س حامل وحم���ال لثقافة تربوي���ة ومعرفية عالي���ة ،ت�ستبطن روح
الت�ضحي���ة واملواطنة وت�ؤم���ن بر�سالتها يظل املنهاج ت�ص���ورا حملقا ،وال يتحجج �أحد
بالإكراه���ات املادية ،فهذا �أمر طارئ يف املجتمع���ات املتقدمة والنامية ،بل ب�شخ�ص
املدر�س ،فاملواطنة جمرة يقب�ض عليها ولي�ست ب�ضاعة ن�سلعها.
يتطلب �إع���داد املنهاج ت�ضافر خربتني ،اخلربة التقني���ة املت�شبعة بروح البحث
الرتب���وي والعلمي مبا هو جمموعة م���ن الإجراءات املنظم���ة والقابلة للرتجمة على
م�ست���وى الواق���ع الرتب���وي ،و�أي�ضا خ�ب�رة املمار�س���ة� ،أي كل الفاعل�ي�ن داخل جمتمع
املدر�س���ة من �إداريني ومدر�س�ي�ن ومتعلمني ومفت�شني و�آب���اء و�إعالم...ففي املح�صلة
يج���ب �أن تتقاطع يف املنهاج متثالت كل ه�ؤالء� ،أي معنى م�شرتك حول املدر�سة التي
نري���د .وتتعدد مداخل بناء املناهج ،غ�ي�ر �أن التطورات امل�ستجدة يف العلوم الرتبوية
تعت�ب�ر مدخل الكفايات قوة اقرتاحية مهمة يف �أي بن���اء منهاجي ،من خالل تركيزه
عل���ى املتعلم باعتباره باني���ا للمعرفة ومنتجا للممار�س���ات الرتبوية ولي�س فقط وعاء
ل�شحن املعلومات ،فما املق�صود ببداغوجيا الكفايات ؟
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بيداغوجيا الكفايات والإدماج :التعلم الذاتي يف مواجهة تعقيد احلياة.
لق���د عرفت املقارب���ة بالكفايات ،كمدخل للمناهج والربام���ج ،تطورا من حيث
املفه���وم �أو من حيث �أجر�أته عرب املمار�سات الرتبوية املختلفة((( .وخالل كل مرحلة
م���ن مراح���ل هذا التطور ،مت تدقي���ق مفهوم الكفاية بهدف �صياغ���ة وظيفية ت�ساعد
عل���ى بن���اء �أ�س�س نظرية له���ذه املقاربة من جه���ة ،ومن جهة �أخرى جت���اوز النماذج
البيداغوجية التي ا�ستنفدت قوتها الإجرائية ،وعلى اخل�صو�ص املقاربة بالأهداف.
لق���د �ساهم التدري�س بالأه���داف يف حتقيق عدة مكت�سب���ات هامة ،منها :وعي
الأ�سات���ذة ب�ض���رورة حتديد هدف كل ن�ش���اط تعليمي/تعلمي ب�ش���كل دقيق ،وترجمة
حمتويات التدري�س �إىل �أهداف ،وو�ضع خطط دقيقة لتحقيقها ،وت�صنيف الأهداف
�إىل مع���ارف ومه���ارات ومواقف ،و�ضبط عملي���ة التقومي �سواء تعل���ق الأمر بالتقومي
التكويني �أم التقومي الإجمايل ،وا�ستثمار �أدوات وو�سائل جديدة للتقومي.
وقد ب���رزت ،رغم هذه املكت�سب���ات ،بع�ض النقائ�ص ،نذك���ر منها :بروز عالقة
ميكانيكية ب�ي�ن املثري وا�ستجابة التلميذ يف �إطار البح���ث احلثيث عن �سلوكات قابلة
للمالحظ���ة ،وجت���زيء وح���دات التعل���م �إىل مكون���ات متع���ددة ،تتمثل يف م���ا ي�سمى
بالأه���داف الإجرائية ،مما �أدى �إىل تفتيت البنية العقلي���ة للتلميذ ،وانعدام التال�ؤم
ب�ي�ن املكت�سبات املدر�سية وما يتطلبه حل امل�شكالت الت���ي ت�صادف التلميذ يف حياته
العامة ،مما يحول دون ا�ستثمار هذه املكت�سبات يف �سياقات خمتلفة.
11. Cindy E. Hmelo-Silver, Howard S. Barrows: Goals and Strategies of a
Problem-based Learning Facilitator, The Interdisciplinary Journal of Problem-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.

�ش ��كلت بيداغوجي ��ا (التدري� ��س بح ��ل امل�ش ��اكل) املرحل ��ة التمهيدي ��ة وامل�ؤ�س�س ��ة لبيداغوجي ��ا الكفايات
والإدماج ،وقد مت تطبيقها يف البداية داخل احلقول الرتبوية املرتبطة بالعلوم الطبية ،قبل �أن ت�شمل
العلوم احلقة والعلوم الإن�سانية.

147

وانطالقا من الإكراهات الناجمة عن هذه النقائ�ص ،ان�صب اهتمام الباحثني
على طرق جديدة للتفكري والعمل .فانبثقت بيداغوجيا الكفايات والإدماج باعتبارها
�إبداال تربويا جديدا .وقد عرف مفهوم الكفاية تطورا مهما �ساهم فيه كل من البحث
الرتب���وي والتجارب امليداني���ة يف بع�ض الأنظم���ة الرتبوية .وت�أتل���ف التعريفات على
ال�صياغ���ة الآتية ملفهوم الكفاي���ة « :الكفاية هي �إمكانية التعبئ���ة ،بكيفية م�ستبطنة،
ملجموع���ة مدجم���ة من امل���وارد (مع���ارف ومه���ارات ومواقف) ،بهدف ح���ل فئة من
الو�ضعيات-امل�شكلة»(((.
يربز ه���ذا التعريف العنا�صر الأ�سا�سية للكفاية ،ومنه���ا � :أوال �إمكانية التعبئة،
وتعني توفر الف���رد على الكفاية ب�شكل دائم ،ولي�س عند ممار�ستها يف و�ضعية معينة
فقط ،مما يجعل الكفاية مالزمة للفرد ودائما يف خدمته .وثانيا الكيفية امل�ستبطنة،
واملق�ص���ود بذل���ك طابع اال�ستق���رار واملالزمة الل���ذان مييزان الكفاية ،م���ع قابليتها
للتطوي���ر والدع���م من خالل ممار�سته���ا عرب �سياقات خمتلف���ة ،و�أخريا حل فئة من
الو�ضعيات-امل�شكلة ،حيث يتعلق الأمر بو�ضعيات متكافئة ،تتميز بنف�س اخل�صائ�ص
(املعطي���ات� ،صعوب���ة املهام ،دق���ة املعلوم���ات املقدم���ة . )...كما ن�ستنت���ج من هذا
التعري���ف �أن الكفاية ت�ستلزم امت�ل�اك التلميذ معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات
مرتبطة مبحتوى املادة ،وتبنيه ملواقف واجتاهات ،متكنه من اتباع �سلوكات �صحيحة
جت���اه ذاته و حميط���ه ،ومترنه على ممار�سة الكفاية يف و�ضعي���ات متكافئة خمتلفة،
وا�ستعداده الدائم ملمار�سة الكفاية وتطويره لها باكت�ساب تعلمات جديدة.
تتمي���ز الكفاية بخ�صائ�ص� ،أهمه���ا  :تعبئة جمموعة موارد ،الوظيفية ،العالقة
بفئ���ة م���ن الو�ضعيات ،االرتباط مبحت���وى درا�سي ،والقابلية للتق���ومي .فهي ت�ستلزم:
تعبئ���ة مكت�سب���ات مدجمة ،ولي�س���ت م�ضافة بع�ضه���ا �إىل البع����ض ،والإحالة �إىل فئة
(1) Roegiers, Xavier: Une pédagogie de l’intégration, compétences
et intégration des acquis dans l’enseignement, De Boeck, Bruxelles, 2 e édition, 2004, P: 22-23.
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م���ن الو�ضعي���ات حمددة من خ�ل�ال معامالت ،وجت�سي���د الكفاي���ة يف و�ضعيات ذات
دالل���ة (بعد اجتماع���ي مثال) ،لت�صري ذات معن���ى ،و�ضمان �إمكاني���ة �إعداد و�ضعية
جدي���دة للتقومي ،والتمركز حول مهمة معقدة ،والقابلية للتقومي ،واملالءمة للربنامج
الر�سمي.
انطالق���ا من تعري���ف الكفاية ،تربز �أهمي���ة اعتبار الق���درة والهدف (معارف
ومهارات ومواقف) والو�ضعية-امل�شكلة يف تنمية وتطوير وتقومي الكفايات .و�إذا كانت
القدرة متثل البعد امل�ستعر�ض للكفاية والأهداف متثل البعد املتعلق باملادة الدرا�سية
ف����إن الو�ضعية-امل�شكلة متثل املجال الذي ت�أخذ في���ه التعلمات معنى حقيقيا ،يربط
ب�ي�ن م���ا يتم حت�صيله من تعلمات ،وم���ا يتطلبه حل م�شاكل احلي���اة املهنية �أو العامة
التي تت�سم بالتعقيد.
تعت�ب�ر الو�ضعية-امل�شكل���ة ،يف �إطار املقاربة بالكفاي���ات ،عن�صرا مركزيا،
ومتثل املجال املالئم الذي تنجز فيه �أن�شطة تعلمية متعلقة بالكفاية� ،أو �أن�شطة تقومي
الكفاي���ة نف�ساها((( .وتتكون الو�ضعية-امل�شكل���ة ح�سب روجري�س من :و�ضعية (�situa
 )tionحتي���ل �إىل الذات ( )Sujetيف عالقتها ب�سياق مع�ي�ن(� ،)contexteأو بحدث
( ،)évènementمثال  :خروج املتعلم �إىل نزهة ،زيارة مري�ض ،اقتناء منتوجات ،عيد
الأم ،الي���وم العاملي للمدر�س...وم�شكلة ( : )problèmeوتتمثل يف ا�ستثمار معلومات
�أو �إجن���از مهمة �أو تخطي حاجز ،لتلبية حاجة ذاتية عرب م�سار غري بديهي .وحتدث
الو�ضعية-امل�شكل���ة ،يف الإطار الدرا�س���ي ،خلخلة للبنية املعرفي���ة للمتعلم ،وت�ساهم
يف �إع���ادة بناء التعلم ،وتتمو�ض���ع �ضمن �سل�سلة خمططة من التعلم���ات .تتمثل �أهم
ممي���زات الو�ضعية-امل�شكل���ة يف كونها :متكن من تعبئة مكت�سب���ات مندجمة ،وتوجه
التلمي���ذ نح���و �إجناز مهمة م�ستقاة م���ن حميطه ،وبذلك تعت�ب�ر ذات داللة 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 االجتماعي والثقايف ...كما �أنها حتمل معنى بالن�سبة للم�سار التعلمي للتلميذ،
�أو بالن�سبة حلياته اليومية �أو املهنية ،وحتيل �إىل �صنف من امل�سائل اخلا�صة مبادة �أو
مبجموعة مواد ،وتعترب جدي���دة بالن�سبة للتلميذ عندما يتعلق الأمر بتقومي الكفاية.
وتعمل هذه املميزات على التمييز بني التمرين التطبيقي لقاعدة �أو نظرية من جهة،
وبني حل امل�شكالت املتمثل يف ممار�سة الكفاية من جهة �أخرى.
تتكون الو�ضعية-امل�شكلة من عن�صرين �أ�سا�سيني ،هما :
 -1ال�سن��د �أو احلام��ل  :ويت�ضم���ن كل العنا�صر املادية الت���ي تقدم للتلميذ،
وتتمث���ل يف :ال�سي���اق ويعرب عن املجال ال���ذي متار�س فيه الكفاي���ة ،ك�أن يكون �سياقا
عائلي���ا �أو �سو�سيوثقافيا �أو �سو�سيومهني���ا ...ويتم حتديد ال�سياق عند و�ضع ال�سيا�سة
الرتبوي���ة (التوجهات واالختيارات الرتبوية) ،واملعلوم���ات التي �سي�ستثمرها التلميذ
يف �أثن���اء الإجناز ،وق���د ال ي�ستغل بع�ضها يف احلل فت�سم���ى معلومات م�شو�شة ،تتمثل
�أهميته���ا يف تنمية القدرة على االختيار ،والوظيفة وتتمثل يف حتديد الهدف من حل
الو�ضعية ،مما يحفز التلميذ على الإجناز.
 -2املهمة  :وتتمثل يف جمموع التعليمات التي حتدد ما هو مطلوب من املتعلم
�إجن���ازه .وي�ستح�سن �أن تت�ضمن �أ�سئلة مفتوحة ،تتي���ح للتلميذ فر�صة �إ�شباع حاجاته
ال�شخ�صي���ة ،كالتعبري ع���ن الر�أي ،واتخ���اذ املبادرة ،والوعي باحلق���وق والواجبات،
وامل�ساهمة يف ال�ش�أن الأ�سري واملحلي والوطني ،الخ.
للو�ضعية-امل�س�ألة وظائ���ف عدي���دة ،منها ما يرتبط بامل���ادة املدر�سة ،ومنها ما
له عالق���ة بتن�شئة املتعلم ب�صفة عامة .فبالن�سبة للم���ادة املدر�سة ،ميكن للو�ضعية-
امل�شكل���ة �أن ت����ؤدي وظيفة ديداكتيكية تتمثل يف تق���دمي �إ�شكالية ال يفرت�ض حلها منذ
البداي���ة ،و�إمنا تعمل على حتفيز التلميذ النخراط���ه الفاعل يف بناء التعلم ،ووظيفة
تعل���م الإدماج حيث يتعلق الأمر بتعلم �إدماج امل���وارد (التعلمات املكت�سبة) يف �سياق
خارج �سياق املدر�سة ،ووظيفة تقوميية تتحقق عندما تقرتح و�ضعية-م�س�ألة جديدة،
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به���دف تقومي قدرة التلميذ على �إدماج التعلم���ات يف �سياقات خمتلفة ،ووفق معايري
حم���ددة .ويعت�ب�ر النج���اح يف ح���ل ه���ذه الو�ضعية-امل�شكل���ة دليال عل���ى التمكن من
الكفاية.كم���ا �أن للو�ضعية-امل�شكل���ة وظائف �أخرى ،منها بن���اء وحتويل وتنمية القيم
واالجتاهات ،ودعم التفاعل بني املواد ،وتنمية القدرة على اخللق والإبداع من خالل
الأ�سئلة املفتوحة.
يف �إط���ار املقاربة بالكفايات ،يعترب التلميذ الفاعل الأ�سا�سي يف بناء التعلمات،
و�إدماجه���ا م���ن خ�ل�ال و�ضعي���ات ذات داللة .كم���ا تعترب الق���درة على �إدم���اج هذه
التعلمات م�ؤ�شرا على امتالك الكفاية امل�ستهدفة .وتتمثل �أهم الأن�شطة التعلمية فيما
يل���ي� :أن�شطة تعلمية جزئية ( ،)apprentissages ponctuelsيتمكن خاللها التلميذ
م���ن حتقيق الأهداف امل�سط���رة لكل ن�شاط ،و�أن�شطة بنين���ة املكت�سبات( (�structura
 )tion des acquisيف �إط���ار ال�سياق املدر�سي (االرتب���اط باملادة) ،ك�إدماج خمتلف
الأه���داف املحققة يف حل مترين توليف���ي ،و�أن�شطة تعبئة املكت�سبات يف حل و�ضعية-
م�شكلة مدجمة خارج ال�سياق املدر�سي (تعلم الإدماج .)intégration
وميك���ن تناول ه���ذه الأن�شطة عرب مراحل �أربعة ،يكون فيها التلميذ حمور كل
اهتم���ام ،والفاعل الأ�سا�سي ملجم���وع الإجنازات التي ميكن �أن تت���م ب�شكل فردي �أو
جماعي .وتتمثل هذه املراحل يف الآتي :
 -1مرحلة التقدمي ( :)présentationيتم خاللها تو�ضيح املكت�سبات التي
�سيح�صله���ا التلميذ بعد التعلمات ،فيزداد اهتمامه .وميكن �أن تت�ضمن هذه املرحلة
 :ط���رح و�ضعية-م�شكلة جديدة يتم حلها الحقا ،وتقدمي وثيقة (�صورة ،ر�سم ،ن�ص،
� )...أو �ش���يء (�آلة ،ج�سم مادي )... ،للمالحظة ،واقرتاح مترين يربط املكت�سبات
ال�سابقة مبو�ضوع التعلم ،و�إجناز خرجة ملكان ما جلمع املعطيات و�إجراء مالحظات،
واقرتاح بحث ينجز الحقا ،من خالل حتليل وثائق� ،أو ا�ست�شارة خمت�صني...
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 -2مرحل��ة التطوي��ر( : )développementيت���م فيها ا�ستثم���ار القدرات
العقلي���ة واحل�س -حركي���ة للتلميذ ،به���دف التو�صل �إىل التعلم���ات الأ�سا�سية ،وفهم
دالالته���ا ،ودجمها مع التعلم���ات ال�سابقة .وينجزه���ا التلميذ مب�ساع���دة الأ�ستاذ �أو
با�ستعم���ال الكت���اب املدر�س���ي �أو م���وارد �أخرى ،يف �إط���ار جماعي �أو ف���ردي .وميكن
ا�ستثماره���ا يف :ا�ستخال����ص مو�ضوع التعل���م يف �إطار تعميم ما ه���و خا�ص (عالقة،
قان���ون ،قاعدة ،)...،م���ع جتنب التعميم ال�سري���ع املبني على حالة واح���دة� ،إ�ضافة
معلومات ومعطيات جديدة ،وا�ستنتاج مو�ضوع التعلم من العام �إىل اخلا�ص (تعريف،
قاعدة ،قان���ون ،)... ،وتقدمي تو�ضيحات خا�صة (�أمثلة� ،صور ،)... ،والربهنة على
نتيجة �أو حماكاة �إجناز...
 -3مرحلة التطبيق( : )applicationتطبيق التعلمات املكت�سبة من خالل
�إجن���از :متارين تطبيقية تتعل���ق مبعرفة املو�ضوع وا�ستعماله داخ���ل وخارج امل�ؤ�س�سة
التعليمية ،ومتارين لتقومي فه���م التلميذ ملو�ضوع التعلم ،و�أن�شطة اال�ستدراك خا�صة
مبو�ض���وع التعلم �أو مبكت�سبات �سابقة ،و�أن�شطة التقومي ،وخ�صو�صا التقومي التكويني
والتقومي الذاتي...
 -4مرحل��ة الإدم��اج(� : )intégrationإ�ضاف���ة التعلم���ات املح�صل���ة �إىل
املكت�سبات القبلية للتالمي���ذ ،بطريقة تفاعلية ،من خالل ربط عالقات بني خمتلف
التعلمات ،وحتوي���ل املكت�سبات املح�صلة �إىل و�ضعيات �أخرى ،خا�صة باملادة املدر�سة
�أو مب���ادة �أخرى ،و�إجناز �أن�شطة �إدماج التعلم���ات يف و�ضعيات م�ستقاة من املحيط،
وتقومي قدرة التلميذ على �إدماج التعلمات.
يعت�ب�ر �إدماج التعلمات ن�شاطا تعلميا يعمل على متكني التلميذ من ا�ستثمار
مكت�سبات���ه املعرفية واملهاراتية يف حل و�ضعيات-م�شكل���ة ،من خاللها ربط عالقات
ب�ي�ن عنا�صر متفرق���ة يف البداية ،وتوظيفها بطريقة متمف�صل���ة بهدف حتقيق غاية
معين���ة .وتتمثل �أهم �أهداف الإدم���اج يف الآتي� :إعطاء داللة للتعلمات ،ويتحقق هذا
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الهدف من خالل و�ضع التعلمات يف �سياق ذي داللة بالن�سبة للتلميذ ،و�أي�ضا مرتبط
بو�ضعي���ات حم�سو�س���ة ميكنها �أن تعرت�ضه يف حياته اليومي���ة ،ومتييز ما هو �أهم وما
ه���و �أق���ل �أهمية بالرتكيز على التعلم���ات الأ�سا�سية ،باعتباره���ا قابلة لال�ستعمال يف
احلي���اة اليومية �أو �ضرورية لبناء تعلمات الحقة ،وتعل���م كيفية ا�ستعمال املعارف يف
و�ضعية ،وذلك بربط عالقات ب�ي�ن املعرفة والقيم املن�شودة وغايات التعلم (املتمثلة
يف تكوي���ن املواطن ال�صال���ح وامل�س�ؤول ،والعامل الكفء ،وال�شخ����ص امل�ستقل ،الخ)،
ورب���ط عالقات بني املفاهيم املختلف���ة املح�صلة لتمكني التلميذ م���ن رفع التحديات
الت���ي تواجهه ،و�إعداده ملواجهة ال�صعوبات والعراقي���ل التي قد ي�صادفها يف حياته.
لكن ،كيف ميكن �إجناز هذه الأن�شطة؟
بع���د �سل�سلة من التعلمات العادية ،تخ�ص�ص فرتة معينة لتدريب التالميذ على
الإدم���اج ،وميكن تخطيط �أن�شطة الإدماج عند نهاية التعلمات املتعلقة بالكفاية ،كما
ميكن التطرق للإدماج بالتدريج خالل تقدم الأن�شطة التعلمية وفق مراحل الكفاية.
وخ�ل�ال عملية الإدم���اج ،تقدم للتالميذ و�ضعية-م�س�ألة من فئ���ة الو�ضعيات امل�سائل
املرتبط���ة بالكفاية .ويتم حل ه���ذه الو�ضعية من لدن كل تلميذ ،م���ع �إمكانية اعتماد
العم���ل يف جمموعات عند بداية ه���ذه الأن�شطة .و�إذا مل يتمك���ن بع�ض التالميذ من
ح���ل الو�ضعية-امل�شكلة ،يعم���ل الأ�ستاذ على ر�صد ال�صعوب���ات الأ�سا�سية التي حالت
دون ذل���ك ،ويق�ت�رح �أن�شطة تكميلية للرفع من م�ست���وى �أدائهم .ولتحقيق ذلك ،البد
من �إيالء جودة التعلمات عناية خا�صة ،والت�أكد من التمكن التدريجي لكل التالميذ
منه���ا ،ول���و اقت�ضى الأمر تقلي�صها كميا �إىل �أق�صى ح���د .فتنمية كفاية ما ال ترتبط
بكمية املعلوم���ات �أو املعارف املح�صلة بقدر ما ترتبط بجودة هذه املعارف وبالقدرة
على ا�ستثمارها يف احلياة اليومية .هذه اجلودة ال تتحقق �إال من خالل �آليات للتقومي.
يعت�ب�ر التقومي ن�شاطا مندجما يف �سريورة التعليم والتعلم ،وتتنوع �أ�ساليبه
وتقنيات���ه و�أدوات���ه تبعا للأهداف الت���ي يروم حتقيقها ،وغالبا م���ا يتعلق الهدف من
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التقومي بقرار يتم اتخاذه على �ضوء نتائج التقومي ،كتنظيم ح�ص�ص للدعم والتقوية
لفائ���دة جمموعة م���ن التالميذ� ،أو ال�سماح لتلمي���ذ باالنتقال �إىل م�ست���وى �أعلى� ،أو
�إل���زام تلميذ بتك���رار امل�ستوى ،الخ ...ونظ���را خلطورة بع�ض الق���رارات املبنية على
نتائج التقومي ،يتم العمل على توخي املو�ضوعية التامة ،مما ي�ستدعي اعتماد معايري
تتالءم وهدف التقومي.
يع���رف دوكيتي���ل التق���ومي على �أنه "جمع معلومات تت�س���م بال�صدق والثبات
والفعالي���ة ،وحتليل درجة مالءمة هذه املعلوم���ات ملجموعة معايري خا�صة بالأهداف
املح���ددة يف البداية ،بهدف اتخ���اذ قرار"((( .فبالن�سبة للمعلومات ،ميكن �أن تكون :
حقائ���ق ،كعدد التالميذ الذين �أجابوا عن �س�ؤال� ،أو ن�سبة التمارين املنجزة من لدن
تلميذ� ... ،أو متثالت ،ك�آراء ومواقف وت�صورات الأ�شخا�ص امل�ستهدفني من التقومي.
ويراعى يف جم���ع املعلومات الفعالية وال�صدق والثب���ات ،وتتمثل فعالية املعلومات يف
مطابقته���ا للهدف املح���دد للتقومي ،ويتعلق �صدقها بتطابقه���ا واملعلومات امل�ستهدفة
من التقومي� ،أما ثباتها فيتجلى يف �إمكانية احل�صول عليها من لدن �أ�شخا�ص �آخرين
ويف �أوق���ات �أو �أماكن �أخ���رى .وتكت�سي املعايري �أهمية خا�ص���ة� ،إذ على �ضوئها تتخذ
الق���رارات ،وترتب���ط املعايري بهدف التقومي ،ف����إذا كان الهدف ه���و تقرير جناح �أو
ر�س���وب التلميذ ،يكون املعيار مثال مدى متكن التلميذ م���ن التعلمات ،دون االهتمام
بكيف مت التعلم �أو ملاذا مل يتم� ،أما �إذا كان الهدف هو تقرير تدارك هفوات التلميذ،
ف�إن املعيار يرتبط بكيفية التعلم وال�صعوبات التي حتول دونه.
ترتب���ط وظائ���ف التق���ومي بالغاية املح���ددة ل���ه� ،أو بطبيعة القرار ال���ذي �سيتم
اتخ���اذه .فاللج���وء �إىل التق���ومي يتم يف ف�ت�رات خمتلفة ،ملعرفة هل ب�إم���كان التلميذ
�أن ينج���ح (امل�صادق���ة عل���ى التعل���م)� ،أو هل هن���اك �صعوبات حت���ول دون ا�ستيعاب
11. (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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التعلم���ات (تعدي���ل الن�شاط الرتب���وي)� ،أو هل يتوفر على الأ�س����س ال�ضرورية ملتابعة
التعل���م (توجيه التلميذ �أو الفعل الرتبوي) .وانطالقا من هذا املنظور ،ميكن �إجمال
وظائف التقومي كالآتي :
وظائف
التقومي

توقيت
التقومي

مو�ضوع
التقومي

وظيفة
التوجيه
وظيفة
التعديل
وظيفة
امل�صادقة

قبل بداية
التعلم

امل�ؤهالت
واملخاطر
الأخطاء
ال�شائعة

ت�شخي�ص الأخطاء وخطة
العالج

النجاحات

الدليل/احلجة على التمكن

يف �أثناء التعلم
نهاية التعلم

نتائج التقومي

توجيهات ،تنبيهات

انطالق���ا م���ن هذا الت�ص���ور للمناهج الرتبوية يف عالقته���ا بوظائف التعليم
وبدينامي���ة املجتم���ع ،ومل���ا يحي���ط �إعداده���ا �أو مراجعته���ا م���ن �صعوب���ات و�إكراهات،
ولل�ضمان���ات التي من �ش�أنه���ا �أن جتعلها ثابتة ال�صالحي���ة وم�ستوفية ملختلف املجاالت
الرتبوي���ة وجماالت املعرف���ة والتكنولوجيا وم�ستجيبة ملنتظ���رات القطاعني االجتماعي
واالقت�صادي ،يظهر �أن �إمكانية التحكم يف ا�ستمرار مواءمة املناهج الرتبوية اجلديدة
مع متطلبات املجتمع يف جمال تكوين الر�أ�سمال الب�شري ت�ستوجب الإبقاء على مراجعة
املناه���ج مفتوحة من خالل �إخ�ضاع تنفيذها للتتب���ع والتقييم بكيفية م�ستمرة ،و�إدخال
الت�صحيح���ات الالزم���ة كلما دع���ت ال�ضرورة �إىل ذل���ك ،و�إذا كانت املناه���ج الرتبوية
بل���ورة لإ�سرتاتيجي���ة تربوية ،ف�إنها جمرد فر�ضية للتدخ���ل يف الإ�صالح الرتبوي حتتاج
�إىل �إج���راءات ممهدة و�أخ���رى م�ساعدة يف جماالت ا�ستكمال تكوي���ن الأطر الرتبوية،
وجتهي���ز امل�ؤ�س�سات بالو�سائل التعليمية والديداكتيكي���ة الالزمة ،وحتتاج بالأ�سا�س �إىل
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تعبئة كافة الفاعلني الرتبويني �أيا كان موقعهم وانخراطهم يف م�سرية الإ�صالح(((.
�إذن� ،إذا كان املنه���اج ي�شكل اختيارا م�صرييا للأمة ولي�س للمتعلم ،و�إذا كانت
بيداغوجي���ا الكفايات ت�سعى �إىل بناء الإن�سان القادر على مواجهة امل�ستقبل باعتباره
�أزمة ،فما هي مرتكزات املنهاج القائم على خلفيات بيداغوجيا الكفايات؟
املنه���اج القائم عل���ى بيداغوجيا الكفاي���ات والإدماج:االختيـ���ارات والتوجهات
الرتبويـة العامة.
	�إن االختي���ارات الرتبوي���ة املوجه���ة ملناه���ج الرتبي���ة والتكوي���ن امل�ستلهم���ة
لبيداغوجيا الكفايات والإدماج تنطلق من(((:
•العالقة التفاعلية بني املدر�سة واملجتمـع ،باعتبار املدر�سة حمركا �أ�سا�سيا
للتقدم االجتماعي وعامال من عوامل الإمناء الب�شري املندمج؛
•و�ضـوح الأهداف واملرام���ي البعيدة من مراجعة مناهج الرتبية والتكوين،
والتي تتجلى �أ�سا�سا يف:
 امل�ساهم���ة يف تكوين �شخ�صي���ة م�ستقلة ومتوازنة ومتفتح���ة للمتعلم ،تقوم
على معرفة دينه وذاته ،ولغته وتاريخ وطنه وتطورات جمتمعه؛
 �إع���داد املتعل���م لتمث���ل وا�ستيع���اب �إنتاجات الفك���ر الإن�س���اين يف خمتلف
متظهراته وم�ستوياته ،ولفهـم حتوالت احل�ضارات الإن�سانية وتطورهـا؛
 �إعداد املتعلم للم�ساهمة يف حتقيق نه�ضة وطنية اقت�صادية وعلمية وتقنية
ت�ستجيب حلاجات املجتمع وتطلعاته.
((( جل���ان مراجعة املناهج الرتبوية :الكت���اب الأبي�ض ،اجل���زء الأول ،وزارة الرتبية الوطنية
باملغرب ،الرباط ،ط � ،2002 ،1ص.3 :
((( جلان مراجعة املناهج الرتبوية :الكتاب الأبي�ض ،م�.س� ،ص.14-10 :
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•ا�ستح�ض���ار �أهم خال�صات البح���ث الرتبوي احلدي���ث يف مراجعة مناهج
الرتبي���ة والتكوين باعتم���اد مقاربة �شمولية ومتكامل���ة تراعي التوازن بني
البع���د االجتماعي الوجداين ،والبعد املهاراتي ،والبعد املعريف ،وبني البعد
التجريب���ي والتجريدي كما تراعي العالقة البيداغوجية التفاعلية وتي�سري
التن�شيط اجلماعي؛
•الت���وازن يف الرتبية والتكوين بني خمتلف �أنواع املعارف ،وخمتلف �أ�ساليب
التعبري (فك���ري ،فني ،ج�سدي) ،وبني خمتلف جوان���ب التكوين (نظري،
تطبيقي عملي)؛
•التن�سي���ق والتكامل يف اختيار م�ضامني املناه���ج الرتبوية ،لتجاوز �سلبيات
الرتاكم الكمي للمعارف ومواد التدري�س؛
•التجديد امل�ستمر واملالءمة الدائمة ملناهج الرتبية والتكوين وفقا ملتطلبات
التطور املعريف واملجتمعي؛
•�ض���رورة مواكبة التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر لكاف���ة �أطر الرتبية والتكوين
ملتطلبات املراجعة امل�ستمرة للمناهج الرتبوية؛
•اعتب���ار املدر�سة جماال حقيقي���ا لرت�سيخ القيم الأخالقي���ة وقيم املواطنـة
وحقوق الإن�سان وممار�سة احلياة الدميوقراطية.
ولتفعي���ل هذه االختي���ارات ،ي�ستلزم اعتماد الرتبية عل���ى القيم وتنمية وتطوير
الكفايات الرتبوية والرتبية على االختيار كمدخل بيداغوجي ملراجعة مناهج الرتبية
والتكوين .واملتمثل���ة فـي :قيـم العقيدة الإ�سالمية؛ وقيـم الهوية احل�ضارية ومبادئها
الأخالقي���ة والثقافي���ة؛ وقيـ���م املواطنـ���ة؛ وقيـم حق���وق الإن�سان ومبادئه���ا الكونيـة.
ويتوخى من �أجل ذلك الغايات الآتية:
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 تر�سي���خ الهوية احل�ضارية والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها؛ والتفتح
على مكا�سب ومنجزات احل�ضارة الإن�سانية املعا�صرة؛
 تكري�س حب املعرفة وطلب العلم والبحث واالكت�شاف؛ وامل�ساهمة يف تطوير
العلوم والتكنولوجيا اجلديدة؛
 تنمي���ة الوع���ي بالواجبـ���ات واحلق���وق؛ الرتبية عل���ى املواطن���ة وممار�سة
الدميوقراطية؛ والت�شبع بروح احلوار والت�سامح وقبول االختالف؛وتر�سيخ
قيم املعا�صرة واحلداثة؛
 التمك���ن من التوا�ص���ل مبختلف �أ�شكال���ه و�أ�ساليبه؛ والتفت���ح على التكوين
املهن���ي امل�ستمر؛ وتنمية الذوق اجلمايل والإنت���اج الفني والتكوين احلريف
يف جماالت الفنون والتقنيات؛
يعمل نظام الرتبية والتكوين مبختل���ف الآليات والو�سائل لال�ستجابة للحاجات
ال�شخ�صي���ة للمتعلم�ي�ن املتمثل���ة فيم���ا يل���ي :الثق���ة بالنف����س والتفت���ح عل���ى الغ�ي�ر؛
واال�ستقاللي���ة يف التفك�ي�ر واملمار�س���ة؛ والتفاع���ل الإيجابي مع املحي���ط االجتماعي
عل���ى اختالف م�ستويات���ه؛ والتحلي بروح امل�س�ؤولية واالن�ضب���اط؛ وممار�سة املواطنة
والدميقراطية؛ و�إعمال العقل واعتماد الفكر النقدي؛ والإنتاجية واملردودية؛ وتثمني
العمل واالجتهاد واملثابرة؛ واملبادرة واالبتكار والإبداع؛ التناف�سية الإيجابية؛ والوعي
بالزم���ن والوقت كقيمة �أ�سا�سي���ة يف املدر�سة ويف احلياة؛ واح�ت�رام البيئة الطبيعية
والتعامل الإيجابي مع الثقافة ال�شعبية واملوروث الثقايف واحل�ضاري.
لتي�سري اكت�ساب الكفاي���ات وتنميتها وتطويرها على الوجه الالئق عند املتعلم،
يتع�ي�ن مقاربته���ا من منظ���ور �شم���ويل ملكوناتها ،ومراع���اة الت���درج البيداغوجي يف
برجمته���ا ،وو�ض���ع �إ�سرتاتيجي���ات اكت�سابه���ا .ومن الكفاي���ات املمك���ن بنا�ؤها جند
منه���ا :املرتبط���ة بتنمية ال���ذات ،والتي ت�ستهدف تنمي���ة �شخ�صية املتعل���م كغاية يف
ذات���ه ،وكفاع���ل �إيجاب���ي تنتظر منه امل�ساهم���ة الفاعلة يف االرتق���اء مبجتمعه يف كل

158

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

املج���االت؛ والقابل���ة لال�ستثم���ار يف التح���ول االجتماعي ،والتي جتع���ل نظام الرتبية
والتكوي���ن ي�ستجي���ب حلاج���ات التنمي���ة املجتمعية ب���كل �أبعادها الروحي���ة والفكرية
واملادية؛ والقابل���ة للت�صريف يف القطاعات االقت�صادي���ة واالجتماعية ،والتي جتعل
نظام الرتبية والتكوين ي�ستجيب حلاجات االندماج يف القطاعات املنتجة وملتطلبات
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وميك���ن �أن تتخذ الكفايات الرتبوية طابعا �إ�سرتاتيجيا �أو توا�صليا �أو منهجيا �أو
ثقافي���ا �أو تكنولوجيا .ت�ستوجب تنمية الكفايات الإ�سرتاتيجية وتطويرها ،يف املناهج
الرتبوية :معرفة الذات والتعبري عنها؛ والتموقع يف الزمان واملكان؛ والتموقع بالن�سبة
للآخ���ر وبالن�سبة للم�ؤ�س�س���ات املجتمعية (الأ�س���رة ،امل�ؤ�س�سة التعليمي���ة ،املجتمع)،
والتكي���ف معها ومع البيئة ب�صفة عامة؛ وتعدي���ل املنتظرات واالجتاهات وال�سلوكات
الفردية وفق ما يفر�ضه تطور املعرفة والعقليات واملجتمع.
وحتى تت���م معاجلة الكفاي���ات التوا�صلية ب�ش���كل �شمويل يف املناه���ج الرتبوي،
ينبغ���ي �أن ت����ؤدي �إىل� :إتقان اللغ���ة الأم والتمكن من اللغات الأجنبي���ة؛ والتمكن من
خمتل���ف �أنواع التوا�صل داخ���ل امل�ؤ�س�سة التعليمية وخارجها يف خمتلف جماالت تعلم
املواد الدرا�سية؛ والتمكن من خمتلف �أنواع اخلطاب (الأدبي ،والعلمي ،والفني)...
املتداولة يف امل�ؤ�س�سة التعليمية ويف حميط املجتمع والبيئة.
وت�ستهدف الكفاي���ات املنهجية من جانبها بالن�سب���ة للمتعلم اكت�ساب :منهجية
للتفك�ي�ر وتطوير مدارك���ه العقلية؛ ومنهجي���ة العمل يف الف�ص���ل وخارجه؛ ومنهجية
تنظيم ذاته و�ش�ؤونه ووقته وتدبري تكوينه الذاتي وم�شاريعه ال�شخ�صية.
ولكي تكون معاجلة الكفايات الثقافية �شمولية ،ينبغي �أن ت�شمل� :شقهـا الرمزي
املرتبط بتنمية الر�صيد الثقايف للمتعلم ،وتو�سيع دائرة �إح�سا�ساته وت�صوراته ور�ؤيته
للعامل وللح�ضارة الب�شرية بتناغم مع تفتح �شخ�صيته بكل مكوناتها ،وبرت�سيخ هويته
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بو�صف���ه مواط ًنا و�إن�سا ًنا من�سج ًما مع ذاته ومع بيئته وم���ع العامل؛ و�شقهـا املو�سوعي
املرتبط باملعرفة ب�صفة عامة.
واعتب���ارا لك���ون التكنولوجي���ا قد �أ�صبح���ت يف ملتقى ط���رق كل التخ�ص�صات،
ونظرا لكونها ت�شكل حقال خ�صبا بف�ضل تنوع وتداخل التقنيات والتطبيقات العلمية
املختلفة التي تهدف �إىل حتقيق اخلري العام والتنمية االقت�صادية امل�ستدمية وجودة
احلي���اة ،ف����إن تنمي���ة الكفاي���ات التكنولوجي���ة للمتعلم تعتم���د �أ�سا�سا عل���ى :القدرة
عل���ى ت�صور ور�سم و�إب���داع و�إنتاج املنتج���ات التقنية؛ والتمكن م���ن تقنيات التحليل
والتقدير والقيا�س ،وتقنيات ومعايري مراقبة اجلودة ،والتقنيات املرتبطة بالتوقعات
واال�ست�شراف؛ والتمكن من و�سائل العمل الالزمة لتطوير تلك املنتجات وتكييفها مع
احلاجيات اجلديدة واملتطلبات املتجددة؛ وربط �أخالقيات املهن واحلرف من جهة،
والأخالقي���ات املرتبط���ة بالتطور العلم���ي والتكنولوجي من جهة �أخ���رى مع منظومة
القيم الدينية واحل�ضارية وقيم املواطنة وقيم حقوق الإن�سان ومبادئها الكونية.
�إن رب���ط منهاج اللغ���ة العربي���ة ببداغوجيا الكفاي���ات والإدماج يه���دف �إىل بناء
الإن�س���ان ،فالقي���م الإن�ساني���ة ال ميكن �أن يت���م متريرها �إال من خ�ل�ال اللغة ،خ�صو�صا
واللغة العربية حاملة للقر�آن والإ�سالم� ،ضمن هذا الإطار ي�صبح من امل�شروع الت�سا�ؤل:
م���ا هو و�ضع اللغ���ة العربية يف �أرخبيل املالي���و؟ وما هي متظه���رات التفاعل التاريخي
ب�ي�ن اللغة العربية واللغة املالوية؟ وما هي الأ�س����س البيداغوجية واخللفيات الت�صورية
ملنه���اج اللغة العربية يف التعليم املاليزي امل�ؤطر بربنامج جي قاف؟ وما هي الإكراهات
والتحديات التي تواجه تدري�س اللغة العربية مباليزيا و�سبل جتاوزها ؟
اللغة العربية يف �أرخبيل املاليو :من التفاعل الديني �إىل التفاعل اللغوي :
رغ���م اخت�ل�اف الباحث�ي�ن تاريخيا حول زم���ن و�صول الإ�س�ل�ام �إىل �أرخبيل
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املالي���و وكيفيات انت�ش���اره((( ،ف�إن امل�ؤكد �أن االمتالء احل�ض���اري الذي خلقه القر�آن
عل���ى م�ستوى احلياة االجتماعي���ة والثقافية والدينية يوازي���ه امتالء لغوي ،جتلى يف
االن�صه���ار والتفاعل بني البنيات اللغوية للعربي���ة والبنيات اللغوية للمالوية((( ،مما
جع���ل دول الأرخبي���ل يف جنوب �شرق �آ�سيا� ،س���واء ذات الأغلبي���ة امل�سلمة (ماليزيا،
اندوني�سي���ا ،برون���اي دار ال�س�ل�ام) �أو ذات الأقلي���ة امل�سلمة (الفلب�ي�ن ،و�سنغافورة،
وتايالند ،وبورما ،وفيتنام ،وكمبوديا ،والو�س) ،تفكر يف �إقرار مناهج لتدري�س اللغة
العربية.كيف� ،إذن ،تطور در�س اللغة العربية يف النظام التعليمي املاليزي؟
تطور تدري�س اللغة العربية يف ماليزيا :
ع���رف تدري�س اللغ���ة العربية يف ماليزيا تطورا على م�ست���وى املناهج والربامج
تبع���ا لتط���ور ر�ؤية الدولة م���ن جهة ،والتحول عل���ى م�ستوى م�ؤ�س�ساته���ا الرتبوية من
جه���ة �أخرى((( .فقد �شكل نظام احللقات الدينية ال�صيغة التمهيدية لربوز املدار�س
(1) 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.

(((  -عب���د الرحمن بن ت�شيك� :آفاق تعليم اللغة العربية ومعوقاته يف دول جنوب �شرق �آ�سيا،
جملة �إ�سالمية املعرفة ،املعه���د العاملي للفكر الإ�سالمي وجامعة بريوت الإ�سالمية ،العدد
الثاين ع�شر ،ال�سنة الثالثة� ،1998 ،ص.183-188 :
يتجل ��ى التفاعل/التداخل/التثاق ��ف اللغ ��وي ـ عل ��ى �س ��بيل الأمثل ��ة ـ يف املماثل ��ة ال�ص ��وتية بني حروف
اللغتني والكلمات املقرت�ضة من العربية واملتداولة يف املاالوية ،والتي تتجاوز  1000لفظة.

(((  -عبد الرحمن بن ت�شيك� :آفاق تعليم اللغة العربية  ،...م�.س� ،ص.180-179 :
ع���رف انت�ش���ار اللغة العربي���ة ب�أرخبيل املالي���و مدا وجزرا بح�س���ب ال�سياق���ات التاريخية
والأو�ض���اع ال�سيا�سية املزامنة لها ،حيث �شهدت اللغة العربية �أوجها يف عهد مملكة مالقا
(1430م1511/م) ،ويع���ود ذل���ك �إىل �إعالن ال�سلطان مظفر �ش���اه �أن الإ�سالم هو الدين
الر�سم���ي للمملك���ة ،لكن مع توايل االحت�ل�ال الأجنبي منذ �سن���ة 1511م �سيرتاجع الو�ضع
االعتب���اري للغ���ة العربية �أمام حم���اوالت الطم�س الثق���ايف والديني الت���ي مار�ستها القوى
امل�ستعمرة.
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العربي���ة ،ومتي���زت على م�ست���وى هيئ���ة التدري�س بطاب���ع امل�شيخة (ال�شي���خ) ،وعلى
امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي بامل�ساج���د والزوايا ،وعلى م�ستوى الربامج بهيمنة طرق التلقني
التقليدية التي تركز على املحتويات الدينية والتعبدية للإ�سالم.
يعت�ب�ر امل����ؤرخ املاليزي ك���و كاي كي���م �أن �أول مدر�س���ة عربي���ة باملعنى احلديث
�أن�شئ���ت يف �شبه جزي���رة املاليو (ماليزيا) هي املدر�س���ة احلامدية يف ليمبوجن كافل
بوالي���ة قدح� ،أن�ش�أها احلاج وان �سليمان وان �صديق ،ثم تلتها مدار�س عربية �أخرى:
مدر�س���ة املعهد املحمدي يف كلنتان (1915م) ،مدر�سة الهادي يف مالقا (1915م)،
مدر�سة امل�شهور الإ�سالمية يف بيانغ (1916م) ،املدر�سة اخلريية الإ�سالمية يف بيانغ
(1935م) ،ومدر�سة ال�سلطان زين العابدين العربية يف ترجنانو (1936م).
�شكل���ت التربعات املالية و�أموال الوقف والزكاة من امل�سلمني امل�صدر الأ�سا�سي
للتموي���ل ،قب���ل �أن ت�ش���رف جمال����س ال�ش����ؤون الديني���ة التابع���ة حلكوم���ات الواليات
مب�س�ؤولي���ة الإ�شراف املبا�شر وحتم���ل امليزانية .بعد ا�ستق�ل�ال ماليزيا �سنة 1957م
ازداد االهتمام على م�ستوى �إعداد مناهج الرتبية باللغة العربية ،وهو ما �سيتوج �سنة
1977م ب�إن�ش���اء وزارة الرتبية املاليزية �إحدى ع�شرة مدر�سة دينية للمرحلة الثانوية
الوطني���ة ( ،)SMKPحيث مت �إدماج اللغة العربية �ضمن املواد املقررة يف التدري�س،
ويف ع���ام 1998م �أ�ص���درت وزارة التعلي���م املاليزية قرارا بتدري����س اللغة العربية يف
املدار����س الوطنية املاليزية بناء على ق���رار جلنة املناهج املركزية يف نوفمرب ،1996
بو�صفه���ا مادة �إ�ضافية حتت م�سمى اللغة العربية االت�صالية ،ومت جتريب هذه العدة
البيداغوجية داخل  97مدر�سة ابتدائية وطنية .يف عام 2003م �أعلن رئي�س ماليزيا
ال�سابق عبد اهلل �أحمد بدوي بعد توليه احلكم م�شروعه القومي الذي �سماه الإ�سالم
احل�ضاري ،وال���ذي ت�ضمن �ضم���ن �إ�سرتاتيجيته العامة للنهو����ض باملجتمع املاليزي
خط���ة تربوية ته���دف �إىل بناء الإن�سان املالي���زي وفق منظور ال�شخ�صي���ة املتكاملة،
وذلك من خالل برنامج جي قاف.
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مل يقت�صر االهتمام باللغة العربية تعليميا على امل�ستويات االبتدائية والو�سطى
والثانوي���ة ،ب���ل امت���د �إىل التعليم اجلامع���ي ،ويف ه���ذا الإطار هن���اك جمموعة من
اجلامع���ات التي تدر�س اللغة العربية �أو باللغة العربية ،وت�ضم تخ�ص�صات جتمع بني
علوم اللغ���ة العربية والعلوم الإ�سالمية ،من بينها :جامع���ة ماليا ،اجلامعة الوطنية
املاليزية ،اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا ،جامعة العلوم الإ�سالمية...
برنامج جي قاف :م�شروع ال�شخ�صية الإ�سالمية اخلالقة.
اقت�ض���ت �إ�سرتاتيجي���ات تنفيذ م�ش���روع «الإ�سالم احل�ض���اري» �أن تويل الدولة
املاليزية عناية فائقة مبناهج اللغة العربية ،ويف هذا الإطار بد�أت احلكومة املاليزية
بخط���وات عملية للنهو����ض مب�ستوى التعليم عل���ى �أ�س�س �إ�سالمي���ة ،وذلك من خالل
تنفيذ برنامج جديد يف جمال التعليم وهو برنامج «جي قاف» (.((()J-QAF
يق���وم برنام���ج "جي قاف" عل���ى �أربع���ة �أركان �أ�سا�سية تتكام���ل جميعها لبناء
ال�شخ�صي���ة املاليزية وف���ق ر�ؤية �إ�سالمية ت�أخذ مبعطي���ات الع�صر ،ويرمز كل حرف
م���ن حروف الربنام���ج �إىل �أحد هذه الأركان .فيهدف الرك���ن الأول الذي يقوم عليه
امل�ش���روع ،ويرمز له باحل���رف «� ،»jإىل كتابة اللغة املاليوية "بها�س ماليو" باحلرف
العرب���ي واملعروف بـ"اجل���اوي" � ،أي اللغة اجلاوية �أو الكتاب���ة اجلاوية� .أما احلرف
« »Qفريم���ز �إىل االهتمام بتعليم الق���ر�آن الكرمي و�إح�سان ال�صلة ب���ه وجعله منهج ًا
للحياة ،بينما يرمز احلرف «� »Aإىل االهتمام باللغة العربية لأنها الو�سيلة الأ�سا�سية
لفهم القر�آن الكرمي ،كما يرمز احلرف «� »Fإىل اهتمام الربنامج بالعلوم الإ�سالمية
الواج���ب معرفته���ا (فر�ض عني على كل فرد م�سلم) يف املج���االت الدينية والتعبدية
علما وعمال ،نظرا و�سلوكا .
(1) Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, Nurfadilah Mohamad and
Bhasah Abu Bakar: Assessing Quranic Reading Proficiency in the jQAF Programme, International Education Studies, Published by Canadian Center of Science and Education, V 7, n°2014 ,6 , P: 1-3.
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�إن برنام���ج "جي قاف" م���ن �أهم امل�شاريع احل�ضارية الت���ي تعمل على تر�سيخ
القي���م الإ�سالمية ،يب���د�أ تنفيذ هذا الربنام���ج من مرحلة التعلي���م االبتدائي والتي
ت�ستغرق � 6سنوات ،ثم ميتد تدريجي ًا �إىل بقية ال�صفوف الأخرى يف املرحلة املتو�سطة
والثانوي���ة حت���ى نهاية التعلي���م اجلامعي .وت�سته���دف املرحلة االبتدائي���ة �إىل تكوين
التلمي���ذ املاليزي مبا ي�ؤهل���ه من التمكن من حفظ وفهم الق���ر�آن الكرمي و�أ�سا�سيات
العل���وم الإ�سالمية من فرو�ض العني واللغة العربية دون �أن يغفل بقية اللغات والعلوم
الأخرى .ال يطبق هذا الربنامج على التالميذ غري امل�سلمني ،فلهم البديل حيث تقرر
لهم م���ادة الأخالق .وجدير بالذكر �أن القانون املالي���زي ي�سمح لغري امل�سلمني ببناء
مدار�س خا�صة لهم� .أما مادة اللغة العربية فهي اختيارية بالن�سبة لغري امل�سلمني.
وه���ذا املق���رر اجلديد بد�أ تطبيق���ه بال�صف الأول يف �سن���ة 2005م ،ثم ال�صف
الث���اين يف �سن���ة 2006م ،وال�ص���ف الثالث يف ع���ام 2007م ،وهك���ذا تدريجي ًا حتى
ال�ص���ف ال�ساد�س يف ع���ام 2010م .ومنذ بداي���ة تطبيقه يف �سن���ة 2005م� ،شاركت
في���ه  1221مدر�سة وكلف  3663معلم ًا لإجناح هذا الربنامج ،وقد مت تو�سيع خريطة
تدري����س اللغة العربية �سواء م���ن حيث املوارد الب�شرية املرتبط���ة بهيئة التدري�س� ،أو
املقبلني على تعلمها� ،أو من حيث البنيات والف�ضاءات املدر�سية.
تتمف�صل عنا�صر برنامج "جي قاف" ( )J-QAFكالآتي:
� -1أهمية حت�سني الكتابة اجلاوية (: )J
تع���د الكتابة اجلاوية من �ضمن مقرر الرتبي���ة الإ�سالمية ،والذي بد�أ تنفيذه
يف �سنة 2003م ،حيث خ�ص�صت ل���ه �ساعتان �أ�سبوع ًيا �ضمن املقرر الدرا�سي خالل
ال�ستة �أ�شهر الأوىل لل�صف الأول.
� -2أهمية ختم القر�آن الكرمي (: )Q
�إن تعلي���م القر�آن الكرمي ُيع ُّد ج���ز ًءا �أ�سا�سيا من الرتبية الإ�سالمية يف تربية
النا�شئني على تالوة القر�آن منذ ال�صغر وختمه وتدبر معانيه.

164

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

� -3أهمية اللغة العربية(: )A
تدر����س اللغة العربية يف املدار�س االبتدائية بو�صفها ماد ًة من اللغات الإ�ضافية
�أو امل���واد االختياري���ة .فتعليمه���ا كان ي�شمل فقط املدار�س املخت���ارة واملحددة فقط،
وهذا يعني �أنها مل تكن تد ًّر�س جلميع الطالب .ولكن من خالل برنامج "جي قاف"
مت التو�سع يف تدري�س مادة اللغة العربية وتعميم درا�ستها يف كل املدرا�س ،بل �أ�صبحت
مادة �إجبارية على الطالب امل�سلمني.
� -4أهمية فرو�ض العني )F( :
ال يقتن���ع كث�ي�ر من الآب���اء بامل�ستوى التح�صيل���ي لأوالدهم يف املع���ارف والعلوم
الإ�سالمي���ة وفرو�ض العني وب�صفة خا�صة يف تع ّل���م ال�صالة .ولهذا ،ي�ؤمل بعد تنفيذ
من���وذج عبقرية ال�ص�ل�اة (� )Model Bestari Solatأن ي�ساع���د الربنامج يف تثبيت
مه���ارة الأبن���اء و�إملامه���م بفرو�ض الع�ي�ن الواجب عليه���م تعلمها ،و�إتق���ان املهارات
التعبدية.
يتبني� ،إذن� ،أن اللغ���ة العربية ت�شكل حمور التفاعالت البيداغوجية يف برنامج
ج���ي ق���اف ،فحروفها �أ�سا�س الكتابة اجلاوية �أوال ،وهي لغ���ة القر�آن ثانيا ،بالإ�ضافة
�إىل كونه���ا �ضروري���ة يف جمموعة من ال�سل���وكات التعبدية .فما ه���ي �أبرز مرتكزات
منهاج اللغة العربية امل�ؤطر بربنامج جي قاف؟
منهاج اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية مباليزيا.
يه���دف منهاج اللغة العربية للمرحلة االبتدائي���ة �إىل تزويد التالميذ باملهارات
اللغوي���ة الأ�سا�سية الأربع :اال�ستماع والكالم والقراءة والكتابة ،وجعلهم قادرين على
ا�ستخ���دام اللغ���ة العربية يف الكتاب���ة والكالم داخل املدر�س���ة وخارجها ،حيث يقدر
التالميذ يف نـهاية املرحلة االبتدائية على(((:
((( ق�س���م مناهج الرتبية الإ�سالمي���ة والأخ�ل�اق� ،إدارة الرتبية الإ�سالمي���ة والأخالق :املنهج
املتكام���ل للمدار����س االبتدائية :املنه���ج الدرا�سي للغة العربي���ة ،وزارة التعلي���م املاليزية،
كواالمبور ،ط � ،2011 ،1ص.18-4:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1اال�ستماع �إىل �أ�صوات احلروف والكلمات واجلمل مع الفهم.
2نطق �أ�صوات احلروف والكلمات نطقا �سليما.
3التحدث باللغة العربية يف املو�ضوعات املعينة مع الفهم.
4قراءة الكلمات واجلمل قراءة وا�ضحة �صحيحة مع الفهم.
5كتابة احلروف والكلمات واجلمل كتابة �صحيحة مع الفهم.
6ا�ستخدام قواعد اللغة العربية الأ�سا�سية.
7ا�ستخ���دام اللغة العربية الف�صحى من حي���ث املفردات والأنظمة ال�صوتية
والقواع���د الإمالئي���ة والنحوية وال�صرفية يف اال�ستم���اع والكالم والقراءة
والكتابة.
8حفظ املحفوظات املختارة والأوزان ال�صرفية الأ�سا�سية وت�سميعها.

واحلب والوالء للوطن والأمة.
9 .9التحلي بالأخالق الفا�ضلة والقيم الإيجابية
ُّ
يرتكز املنهاج الدرا�سي املتكامل للغة العربية يف املرحلة االبتدائية على الأ�س�س
الآتية :
( �أ ) املهارات اللغوية :
تتك���ون امله���ارات اللغوية من مه���ارات اال�ستم���اع والكالم (النط���ق) والقراءة
والكتابة ،وهي تعترب العمود الفقري لتعلم اللغة العربية ،وميكن ب�سطها كالآتي :
 )1مهارة اال�ستماع :
اال�ستم��اع �إىل �أ�صوات احل��روف  :اال�ستماع �إىل �أ�صوات احلروف ب�إتقان،
والت�أك���د من �صحة �أ�صوات احلروف امل�سموعة ،وترديد �أ�صوات احلروف امل�سموعة،
والتميي���ز بني �أ�صوات احل���روف املختلفة امل�سموعة ،والتمييز ب�ي�ن �أ�صوات احلروف
املتماثلة امل�سموعة.
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اال�ستم��اع �إىل الكلم��ات والعب��ارات  :اال�ستم���اع �إىل الكلم���ات والعبارات
ب�إتق���ان ،واال�ستم���اع �إىل الأرق���ام والأع���داد ب�إتق���ان ،والت�أك���د من �صح���ة الكلمات
والعبارات والرتاكيب امل�سموعة ،وترديد الكلمات والعبارات امل�سموعة ،والتمييز بني
نربات الكلمات والعبارات امل�سموعة.
اال�ستم���اع �إىل اجلمل  :اال�ستماع �إىل اجلمل ب�إتقان ،والت�أكد من �صحة اجلمل
امل�سموع���ة ،وترديد اجلمل امل�سموعة ،والتمييز ب�ي�ن التنغيمات يف اجلمل امل�سموعة،
واال�ستجابة للتحيات والأوامر واحلوارات امل�سموعة ،واال�ستجابة للن�صو�ص املختلفة
امل�سموعة .
 )2مهارة الكالم :
نطق احلروف  :نطق احلروف الهجائية نطقا �صحيحا ،ونطق احلروف املرتبة
نطقا �صحيحا ،ونطق احلروف الع�شوائية نطقا �صحيحا ،ونطق احلرف املركز عليه
يف الكلم���ة نطق���ا �صحيحا ،ونطق احلروف املختلفة نطق���ا �صحيحا ،ونطق احلروف
املتماثلة نطقا �صحيحا.
نط��ق الكلم��ات والعب��ارات  :نط���ق الكلم���ات والعب���ارات نطق���ا �صحيحا،
ونط���ق الكلمات والعبارات امل�شتملة على حروف امل���د نطقا �صحيحا ،ونطق الكلمات
والعب���ارات امل�شتملة على احلروف امل�شددة نطقا �صحيحا ،ونطق الكلمات والعبارات
امل�شتملة على «�أل» القمرية و»�أل» ال�شم�سية نطقا �صحيحا ،وت�سمية الأ�شياء وال�صور،
وذكر الأرقام والأعداد ،ومراعاة النربات عند نطق الكلمات والعبارات.
ا�ستخ���دام اجلمل يف الكالم� :إلقاء املحفوظ���ات املختارة ،والتعبري يف الكالم
باجلمل ال�سهلة والب�سيطة ح�سب املواقف والوظائف املختلفة ،ومراعاة التنغيمات يف
ال���كالم ،والإبداع يف التعبري ال�شفوى ،وت�أدية الكالم ب�أ�سلوب م�ؤدب ح�سب الظروف
والأماكن.
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 )3مهارة القراءة :
ق���راءة احلروف  :ق���راءة احلروف الهجائي���ة و�أ�شكال ال�ضبط وامل���د َّ
وال�شدة،
وقراءة احلروف الهجائي���ة املرتبة ،وقراءة احلروف الهجائي���ة الع�شوائية ،وت�سمية
احلروف يف الكلمات املكتوبة ،وتعيني �أ�شكال ال�ضبط واملد َّ
وال�شدة يف الكلمة املكتوبة
والتمييز بينها ،ونطق احلروف امل�ضبوطة بالأ�شكال.
ق���راءة الكلمات والعبارات  :قراءة الكلمات والعبارات قراءة �صحيحة ،وقراءة
الأرقام والأعداد قراءة �صحيحة ،والتوفيق بني الكلمات �أو العبارات وال�صور قراء ًة،
والتوفيق بني الكلمات �أو العبارات والأرقام �أو الأعداد قراء ًة ،ومراعاة النربات عند
قراءة الكلمات والعبارات.
قراءة اجلمل  :قراءة اجلمل ال�سهلة والب�سيطة قراءة �صحيحة ،وقراءة الفقرة
الق�صرية قراءة �صحيحة،
ومراعاة التنغيمات عند قراءة اجلمل والفقرات ،والإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة
باملواد املقروءة ،و�إعادة التعبري عن املواد املقروءة ،والتعبري املوجه على منوال املواد
املقروءة.
 )4مهارة الكتابة :
كتاب���ة احل���روف  :م�س���ك �أدوات الكتاب���ة بطريق���ة �صحيح���ة ،واالن�سجام بني
حرك���ة الي���د والعني ،والتد ّرب عل���ى حتريك اليد والأ�صابع ح�س���ب االجتاه ال�صحيح
لتكوي���ن احلروف ،وو�صل النق���اط لتكون حرفا ،ون�سخ احل���روف بطريقة �صحيحة،
وكتابة احلروف بطريقة �صحيح���ة ،و�ضبط احلروف بالأ�شكال واملد َّ
وال�شدة �ضبطا
�صحيحا.
كتابة الكلمات والعبارات  :و�صل احلروف لتك ّون كلمة ،ون�سخ الكلمات والعبارات
بطريق���ة �صحيح���ة ،وترتي���ب الأرقام والأع���داد ترتيب���ا �صحيحا ،وكتاب���ة الكلمات

168

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

والعبارات كتاب���ة �صحيحة ،وكتابة الأرقام والأعداد بطريقة �صحيحة ،والتوفيق بني
الكلم���ات �أو العبارات وال�صور كتاب ًة ،والتوفيق ب�ي�ن الكلمات �أو العبارات والأرقام �أو
الأعداد كتاب ًة ،و�إمالء الكلمات بطريقة �صحيحة.
كتاب���ة اجلمل  :ن�س���خ اجلمل ال�سهل���ة الب�سيط���ة ،ون�سخ املحفوظ���ات املختارة،
وترتيب الكلمات لتكون جملة مفيدة ،وكتابة اجلمل ال�سهلة الب�سيطة ،وترتيب اجلمل
لتك���ون فق���رة مفهومة ،التوفي���ق بني اجلمل وال�ص���ور كتاب ًة ،و�إم�ل�اء اجلمل ال�سهلة
الب�سيطة ،ومراعاة عالمات الرتقيم عند كتابة اجلمل والفقرات.
( بـ ) املواقف :
يتم اختيار املو�ضوعات للمرحلة االبتدائية ح�سب املواقف املتعلقة بالتالميذ
وخرباتـه���م املبا�ش���رة واحلياة املحيط���ة بـهم ،وكل ه���ذه املو�ضوع���ات تتمحور حول
عامل التالمي���ذ يف البيت واملدر�سة و�ألعابـهم و�آمالـهم و�ص���و ًال �إىل متطلبات الع�صر
احلديث مثل العلوم والتكنولوجيا ،وكذلك املو�ضوعات املتعلقة بالوطن ،وتتمثل �أهم
املواقف يف الآتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1يف املدر�س���ة (الأدوات الدرا�سي���ة ،والأدوات يف الف�ص���ل ،والأماك���ن يف
املدر�سة ،والألعاب الريا�ضية ،واليوم الريا�ضي).
2عامل التلميذ (�أع�ضاء اجل�سم ،واملالب�س).
3الأرقام والأعداد.
4الألوان والأ�شكال واجلهات.
5يف البيت (الأماكن يف البيت ،والأدوات يف البيت ،و�أع�ضاء الأ�سرة).
6امل�أكوالت وامل�شروبات.
7الفواكه واخل�ضراوات والنباتات والزهور.
8احليوانات.
9و�سائل النقل.
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1010العلوم والتكنولوجيا.
1111الهوايات واملهن والآمال.
1212القرية واملدينة والوطن.
1313املواعيد والأوقات وال�ساعات والأيام وال�شهور.
وه���ذه املواقف ميك���ن �أن يعرب عنه���ا بالوظائف اللغوية املختلف���ة مثل التحيات
والرتحيبات والأوامر وطلب احلاجات والتوجيهات والإر�شادات واحلوارات وغريها.
( جـ) املواد اللغوية :
 )1النظام ال�صوتي :
النظام ال�صوتي جزء من املتطلبات الأ�سا�سية يف تعليم اللغة العربية ،يهدف
ه���ذا النظام �إىل جعل التالميذ قادرين على :نطق احل���روف نطق ًا �سليم ًا ،والتمييز
ب�ي�ن احلروف ،وق���راءة الكلمات م���ع مراعاة الن�ب�رات ال�سليم���ة ،وممار�سة الكالم
با�ستخدام اجلمل ال�سهلة والب�سيطة مع مراعاة التنغيمات ال�سليمة.
 )2املفردات :
ت�ض���م املفردات  600كلم ٍة من الكلمات املحيط���ة بالتالميذ وتتعلق باملو�ضوعات
ال�سابقة ،وتكون املفردات املختارة م�ستعملة و�شائعة يف جميع املجاالت وم�سايرة للتطور
اللغ���وي املعا�ص���ر ،وت���زداد هذه الكلم���ات ح�سب منوه���م اجل�سمي والعقل���ي ،وتعد هذه
مهِّدَ ًة لهم لك�سب العلوم العربية والدينية ومعارفها يف املراحل املتقدمة.
اخلطوة مُ َ
 )3قواعد اللغة العربية :
�إن قواع���د اللغة العربية ج���زء ال يتجز�أ من درا�سة اللغة العربية وهي ت�صون
ل�س���ان التالميذ وكتابتهم عند ا�ستخدامها ،ويهدف تعلي���م قواعد اللغة العربية �إىل
تنمي���ة ق���درات التالميذ عل���ى ا�ستخدام اللغ���ة العربية بقواعده���ا ال�صحيحة نحوا
و�صرف���ا ،حي���ث يختار بع����ض املو�ضوعات املهم���ة من قواع���د اللغة العربي���ة ،وهي:
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ال�ضمائ���ر املنف�صلة ،وال�ضمائ���ر املت�صلة ،واال�سم املقرتن ب�ضم�ي�ر ،والفعل املقرتن
ب�ضم�ي�ر ،و�أ�سماء الإ�شارة ،وحروف اجل���ر ،واال�سم املذكر واال�س���م امل�ؤنث ،و�أدوات
اال�ستفهام ،والظرف املكاين والزماين ،والأفعال ،واملفرد واملثنى واجلمع.
 )4احلكم والأمثال :
يتم ا�ستثمار الأمثال واحلكم لتجويد النطق من جهة ،و�أي�ضا لت�شذيب الأخالق
وتقوي���ة القي���م الفا�ضلة من جهة �أخ���رى ،وجممله���ا كالآتي« :العلم ن���ور»« ،ال�صرب
�شجاع���ة»« ،من جد وج���د»« ،من اجتهد جن���ح»« ،امل�ؤمن �أخو امل�ؤم���ن»�« ،آفة الكالم
الك���ذب»« ،م���ن �أحبك ن�صحك»« ،م���ن كرث �إح�سانه ك�ث�ر �إخوان���ه»« ،العلم بال عمل
كال�شجر بال ثمر».
( د ) �أ�س�س املنهاج القيمية واملهارية :
يق���وم املنهاج على جمموعة من القي���م واملهارات ،من بينها :العلم واملعرفة،
والقيم النبيلة املحلية والإن�سانية لإعداد الإن�سان ال�صالح ،والقيم الوطنية ،والنظم
االجتماعي���ة والثقافي���ة ،وامله���ارات ذات القيم���ة الإ�ضافية التي يق�ص���د بها مهارة
التفكري ومه���ارة ا�ستخدام التكنولوجيا الإعالمية واالت�صالي���ة ومهارة تعلم �أ�سلوب
(((
التعل���م (التعل���م الذات���ي) ومه���ارة الدرا�س���ات امل�ستقبلي���ة ومهارة تعدد ال���ذكاء
(اللغوي واملنطقي والفني واملو�سيق���ي واحلركي والطبيعي )...ومهارة التعلم الب ّناء
ومهارة التعلم ال�سياقي (التعلم ال�سياقي هو �أن يربط املدر�س حمتوى املنهج بخربات
املتعلم اليومية وحياته امل�ستقبلية ،ويكون التعلم ناجح ًا �إذا ا�ستطاع �أن يربط املعرفة
(((

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

�إن القيم ��ة امل�ض ��افة لنظري ��ة ال ��ذكاءات املتع ��ددة تكم ��ن يف جت ��اوز الت�ص ��ور الأحادي والنمط ��ي للذكاء
الب�ش ��ري وكيفيات ا�ش ��تغاله ،مما جعل امل�شتغلني بالرتبية يعيدون النظر يف ت�صنيف القدرات املعرفية
للمتعلمني على �ضوء مقدراتهم الذهنية والنف�سية اخلا�صة ،فلكل فرد طاقته اخلالقة ،ولي�س هناك
منوذج واحد للذكاء ميكن تعميمه على كل الب�شر.
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اجلديدة التي يتعلمه���ا يف الف�صل بحياته الواقعية) .وهذه العنا�صر ميكن ت�سريبها
يف عملي���ة التعليم والتعلم مراعاة لنتاج التعل���م وقدرة املتعلم وامل�صادر املتوفرة بني
ي���دي املعل���م ،وتهتم املهارات ذات القيم���ة الإ�ضافية بخ�ب�رات التالميذ �سواء داخل
الف�صول الدرا�سي���ة �أو عاملهم احلقيقي �أو ق�ضايا العامل املعا�صرة ،وبنا ًء على ذلك،
ف����إن املنه���ج املتكامل لتعليم اللغة العربية يربط التعل���م باملهارات الأخرى التي تلبي
املتطلبات املعا�صرة.
( هـ ) �إ�سرتاتيجيات التعليم والتعلم:
تنه����ض �إ�سرتاتيجي���ات التعلي���م والتعل���م عل���ى ع�ش���ر �آلي���ات ه���ي :التعلي���م
املتمرك���ز على املتعلم ،وتعدد الط���رق والتقنيات (املناق�شة والتمثي���ل واللعب والن�شاط
الرتب���وي واملحا�ضرة والطريقة اجلزئي���ة والكلية واالنتقائي���ة واال�ستقرائية والقيا�سية
واالت�صالي���ة) ،وتعدد امل�صادر (املكتبة ومركز امل�ص���ادر وخمترب احلا�سوب واجلرائد
واملج�ل�ات واملعاجم واملقاالت من الإنرتنت وبرام���ج التعلم واملواد الأدبية وغري الأدبية
 ،)...وا�ستخ���دام قواع���د اللغ���ة العربي���ة ال�صحيح���ة ،والق���راءة املو�سع���ة ،والرتابط
والتكام���ل بني املهارات ،والت�سريب (�إدخال القي���م الأخالقية والوطنية واملهارات ذات
القيم الإ�ضافية يف عملية التعليم والتعلم ب�شكل طبيعي وغري مبا�شر وبعيدا عن الت�صنع
والقهر) ،والتعليم والتعلم ح�سب املو�ضوعات واملواقف ،والإ�صالح ،و�أخريا الإثراء.
رغم التمايز بني هذه الإ�سرتاتيجيات الع�شر ف�إنها تتميز بالتفاعل والتكامل
عل���ى م�ست���وى �سريورة العملي���ة التعليمية/التعلمي���ة ،وعلى �سبيل املث���ال� ،إن التعليم
املتمركز على املتعلم يتمثل يف الأن�شطة الآتية :ترديد امل�سموع وقراءة املتعلم الكلمات
ون�سخ احلروف على ال�سبورة والكرا�سة وتلوين احلروف والتدرب على الكتابة ،بينما
يظهر تعدد التقني���ات يف التمثيل واحلوار بني املتعلمني واللعبة اللغوية وربط ال�صور
بالكلمات وو�صل احلروف لتكون كلمة...
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( و ) التقييم :
�إن التقيي���م ج���زء ال يتج���ز�أ من عملي���ة التعليم والتعل���م ،فالتقييم ميكن من
معرفة درجة متكن املتعلمني من اكت�ساب املهارات املدر�سة ،وعلى �ضوء ذلك يخطط
املعل���م لإ�سرتاتيجي���ات الأن�شط���ة الإ�صالحي���ة �أو الأن�شطة الإثرائي���ة التي متكن من
حتقيق �أهداف التقييم الذاتي املربمج للمدار�س االبتدائية (.)PKSR
يتب�ي�ن م���ن خالل اجلرد ال�ساب���ق لأ�س�س منهاج اللغة العربي���ة املتكامل للغة
العربية للمرحلة االبتدائية مباليزيا �أنه يقوم على مرتكزات متكاملة ت�ستلهم الأ�صالة
واملعا�صرة من جهة ،والرغبة يف التحديث من جهة �أخرى ،فكيف يتم ت�صريف هذا
املنهاج على م�ستوى الربامج؟
مرتكزات برنامج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية من خالل الكتاب املدر�سي.
يت���م ت�صري���ف منه���اج اللغة العربية م���ن خالل برنام���ج متكامل بني كتاب
التلمي���ذ وكتاب التدريبات ومر�شد املعلم بالن�سبة لل�سنة الأوىل والثانية والثالثة� ،أما
بالن�سب���ة لل�سنوات الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة فيقت�صر على كتاب التلميذ ومر�شد
املعلم ،وميكن �إبراز �أ�س�س هذا الربنامج كالآتي :
كتاب التلميذ
ـ يتمحور حمتوى الكتاب املدر�سي حول
تنمية ذات املتعلم من خالل التفاعل
مع حميطه الأ�سري واملدر�سي والبيئي
والتكنولوجي ،مع تر�سيخ القيم الإيجابية.
ـ يت�شكل من ع�شر وحدات ،حتتوي كل
وحدة على ثمانية درو�س ،وي�ستقل كل
در�س ب�صفحة م�ستقلة.
ـ تتوزع الدرو�س بني :اال�ستماع ،والكالم،
والقراءة ،والن�شيد ،والنظام ال�صوتي،
والنظام الرتكيبي/الأعداد والأرقام،
واللعبة اللغوية ،واملراجعة.

مر�شد املعلم
كتاب التدريبات
ـ يتكون من ع�شر وحدات توافق ـ يقدم العنا�صر
ترتيب حمتويات كتاب التلميذ .الديداكتيكية الالزمة
لبناء العمليات
ـ تت�ضمن هذه الوحدات
التعليمية/التعلمية.
�إجنازات �صفية (داخل
ـ يحتوي على ع�شر
الق�سم) يطلب من املتعلم
�إجنازها للتحقق من مدى وحدات مطابقة ملا يف
متكنه من املهارات املكت�سبة كتاب التلميذ ،وم�ؤطرة
وا�ستيعابه لها والقدرة على منهجيا وبيداغوجيا.
توظيفها.
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برنامج جي قاف :تقومي املرجعيات والأ�س�س والإجراءات :
�س�ؤال املرجعية يف برنامج جي قاف :
�إن مطم���ح الإن�س���ان امل�سل���م املتكام���ل ال�شخ�صي���ة ي�شكل جوه���ر الأخالق كما
حددتها مبادئ الإ�سالم ،ومن ثم ي�ستبطن برنامج جي قاف جهود العلماء امل�سلمني
يف الرتبية والت�أدب والتعليم ،ويذهب جمموعة من الباحثني �إىل كونه يتمثل ت�صورات
الع���امل �أبو احل�س���ن علي بن حممد خل���ف املعافري ،املع���روف بالقاب�سي ،من خالل
ر�سالت���ه املف�صلة لأحوال املتعلمني ،و�أحكام املعلمني واملتعلمني ،والتي ا�ستلهمت �آراء
حممد بن �سعيد بن حبيب ،التنوخي القريواين ،املعروف بابن �سحنون.
ت�ص���دى القاب�س���ي يف ر�سالت���ه �إىل ال���كالم ع���ن تعلي���م ال�صبي���ان م���ن حي���ث
�أغرا�ض���ه ومناهج���ه وط���رق تدري�س���ه و�أماكن���ه ومراحل���ه ،كم���ا حتدث ع���ن بع�ض
الأح���كام اخلا�ص���ة باملعل���م ،فالغر����ض م���ن التعلي���م معرف���ة الدي���ن علم���ا وعمال،
ويجع���ل القاب�سي م���ن تعليم القر�آن غر�ضا ها ّما لتعلي���م ال�صبيان ،فالقر�آن �ضرورة
ملعرف���ة الدي���ن ،وال�ص�ل�اة ال تت���م �إال بق���راءة �ش���يء م���ن الق���ر�آن ،وه���ي مفرو�ضة
عل���ى امل�سلم�ي�ن؛ لأنه���ا رك���ن م���ن �أركان الدي���ن ،وه���و يتف���ق م���ع غريه م���ن علماء
امل�سلم�ي�ن يف �أن الغر����ض الأول م���ن تعلي���م ال�صبي���ان ه���و معرف���ة الدي���ن
علم���ا وعم�ل�ا� ،أو نظ���را وتطبيق���ا وممار�س���ة ،وميك���ن �إجم���ال ت�ص���وره م���ن خالل
اخلطاطة الآتية
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القراءة

الكتابة

ال�صالة
تعليم القر�آن
الكرمي

معرفة الدين

الرتبية الإ�سالمية

التمكن من اللغة العربية

حفظ وختم القر�آن

يبدو من خالل املقارنة بني النموذج الرتبوي للقاب�سي وبرنامج جي قاف �أنهما
يبتغيان نف�س الأهداف ،مع اختالفات فر�ضتها �سياقات التدبري البيداغوجي ،حيث
ي�ش�ت�ركان يف �أهمية الكتابة والق���راءة ،علما �أن الكتابة اجلاوي���ة حمكومة ب�سياقات
املجتم���ع امل�ل�اوي ،كما �أن الرتبي���ة الإ�سالمية مبا هي فرائ�ض وعب���ادات ومعامالت
تت�ضم���ن مقا�ص���د ال�ص�ل�اة وفرو����ض العني ،غ�ي�ر �أن خت���م القر�آن يف ج���ي قاف ال
ي�ش�ت�رط حفظه كام�ل�ا ،ويعود ذلك �إىل طبيعة امل�ؤ�س�س���ة الرتبوية احلديثة بالقيا�س
�إىل دور الق���ر�آن �أو امل�سجد من جهة ،ومتطلبات التلميذ احلايل املرتبطة ب�شبكة من
التخ�ص�صات واملهارات من جهة �أخرى ،ثم التماثل من حيث �إلزامية و�أهمية تدري�س
اللغ���ة العربية ،فه���ي مفتاح القر�آن ،وي�ش���دد القاب�سي على تعل���م القواعد الإعرابية
لدوره���ا يف فهم معاين الق���ر�آن ،وهو ما يتبدى منهجيا من خالل املداخل اللغوية يف
برنام���ج جي قاف .و�إجماال فاملرجعية الت�صورية لربنامج جي قاف ت�ستلهم امل�شروع
الإ�سالمي لبناء الإن�سان املتكامل وفق اخل�صو�صية املاليزية.
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�أجر�أة برنامج جي قاف :الواقع واملمكن :
�إن تنفي���ذ العدة الرتبوية لربنامج جي ق���اف يتطلب تكامل جهود كل الفاعلني،
عرب تناغ���م الواجب وامل�س�ؤولية واملواطنة العقالني���ة ،ولتقييم عمليات التنفيذ قمنا
بتولي���ف عنا�صر كمية ،تتمثل يف �إح�صائيات تهم جوانب �أ�سا�سية يف تدبري الربنامج
م���ن جهة((( ،وعنا�صر كيفية حم���ددة عرب �أركان البيئة املدر�سي���ة (هيئة التدري�س،
واملمار�س���ة البيداغوجي���ة ،واحلي���اة املدر�سية للمتعلم�ي�ن ،واملقارب���ة الديداكتيكية،
والتمك���ن من املهارات ،واحلكامة الرتبوية والدعامات الرتبوية) ،وقد �أف�ضى تقومي
العدة الإجرائية يف برنامج جي قاف �إىل 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 Scientific Information », Dubai, UAE Publications, v 2, n° 2, 2012, P:
97-100.
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مالئم

م�ؤ�شرات التقومي

�ضعيف
املالءمة

هيئة
التدري�س

الو�ضعية املهنية
التجربة املهنية يف تدري�س جي
قاف

*

امل�ستوى امل�ؤهل للتدري�س

*

التخ�ص�ص املعريف

*

ال�سن
الرغبة واملتعة يف تدري�س اللغة العربية
اعتبار ف�ضاء الق�سم �أ�سرة
املمار�سة
البيداغوجية توجيه وم�ساعدة املتعلمني على
االكت�ساب اجليد للغة العربية
�إلزامية وم�س�ؤولية الأولياء يف تعليم
الأبناء العربية بدل املدر�سة
الرغبة يف تعلم اللغة العربية
داخل الف�صل
ان�ضباط التالميذ خالل ح�صة
احلياة
اللغة العربية
املدر�سية الالمباالة وعدم االهتمام يف
للمتعلمني
ح�صة اللغة العربية

الرغبة الذاتية يف حت�سني
م�ستوى اللغة العربية

*

*

%80
�أقل من %30

*
*

%80

*

%80
%68

*
*
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تدعيم �إح�صائي

الذكور %26.5
* الإناث 73.5%
%58
يف و�ضعية تدريب
%73
يف حدود �سنتني
�شهادة
البكالوريو�س
 %79.9درا�سات �إ�سالمية
 %2.3تربية �إ�سالمية
 %17.8اللغة العربية
� %70أ�صغر من
� 28سنة
%80
*
%80
*

مقاربة النوع
*

جد مالئم

جمال
التقومي

معايري التقومي

%80

معايري التقومي

القدرة على ا�ستيعاب حرف
�سماعا وفهما
القدرة على ا�ستيعاب كلمة
�سماعا وفهما
القدرة على ا�ستيعاب جملة
�سماعا وفهما
القدرة على نطق حرف
القدرة على نطق كلمة
التمكن
القدرة على نطق جملة
من
القدرة على كتابة حرف
املهارات
القدرة على كتابة كلمة
القدرة على كتابة جملة
قراءة جملة عربية تامة ب�شكل �سليم
توظيف املكت�سبات اللغوية
�شفويا يف موقف من �صميم
احلياة اليومية
�إجناز منتوج تعبريي كتابيا
ي�ستثمر جمال ب�سيطة حول
موقف من احلياة اليومية
الإدارة الرتبوية
احلكامة
املجتمع املدين والفاعلون
الرتبوية
الرتبويون
والدعامات
املنتوج الت�شريعي الرتبوي
الرتبوية
والو�سائل البيداغوجية
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مالئم

املقاربة
الديداكتيكية

املقاربة املتمركزة حول املتعلم

*

جد مالئم

جمال
التقومي

م�ؤ�شرات التقومي

�ضعيف
املالءمة

هيمنة املقاربة
التلقينية %95
*

46%

*

*

%87
%66

*

*

تدعيم �إح�صائي

*
*

*
*

*

%85
%77
59%
75%
%73
62%
%58

*

%43

*

%39

*

*

%70

*

%70
%65
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ن�ستنت���ج م���ن خ�ل�ال املعطيات ال�سالف���ة �أن هن���اك تفاوتا ب�ي�ن �إرادة الربنامج
الطموح���ة ،واملتمثلة يف تنمية الإن�سان عقال وروحا ،وواقع املمار�سة الرتبوية ،وميكن
�إجمال هذا التفاوت كالآتي:
هيئ���ة التدري����س  :نثمن �إيجابي���ة املقاربة النوعية (متثيلية امل���ر�أة على م�ستوى
هيئ���ة التدري����س) ،رغم كونه���ا متثيلية م�شروط���ة بال�سياق االجتماع���ي ،فقليلة هي
الأنظم���ة الرتبوية الت���ي يهيمن فيه���ا ح�ضور امل���ر�أة املدر�سة بهذا ال�ش���كل الالفت،
كم���ا �أن طبيعة التكوين املعريف لهيئة التدري�س حتت���اج �إىل �سيا�سة مندجمة للتكوين
الذات���ي والتكوين امل�ستمر ،خ�صو�صا يف اللغة العربية ،بالإ�ضافة �إىل ت�شوي�ش الو�ضع
املهن���ي (و�ضعية تدريب) على اال�ستقرار النف�س���ي واالجتماعي للمدر�سني ،وبالنظر
�إىل احلمول���ة الدينية والقيمية لربنامج جي قاف ف�إن مهمة تنزيله حتتاج بالإ�ضافة
�إىل الكف���اءة التجربة واخلربة ،والأهم حتقق من���وذج لالقتداء يف �شخ�ص املدر�س،
وهي �سمات ترت�سخ مع التقدم يف العمر ولي�س يف مقتبل ال�شباب.
املمار�سة البيداغوجية  :هناك رغبة جاحمة يف حتمل امل�س�ؤولية وتفعيل غايات
برنام���ج جي قاف ،غري �أن ما �أ�شرنا �إليه �سابقا بخ�صو�ص تكوين املدر�سني ال ميكن
من ممار�سة بيداغوجية �سليمة ،فالرغبة يف الفعل و�إرادة الفعل حتتاجان لتحققهما
�إىل الق���درة على الفعل ،هذا العوز التكويني يرتج���م �إىل دعوة الأ�سر لتعليم �أبنائها
العربي���ة ،ومعلوم �أن دور الأ�سرة مركزي يف تكوي���ن املتعلم معرفيا ونف�سيا و�سلوكيا،
فغاي���ات م�ؤ�س�سة الأ�سرة وم�ؤ�س�سة املدر�سة تتقاطع���ان ولكن ال تتطابقان ،تتقاطعان
يف ال�سع���ي نح���و تنمية الإن�س���ان ،وتتمايزان من حيث ك���ون الأوىل ت�سعى �إىل حتقيق
الإن�سان االجتماعي ،بينما الثانية تهدف �إىل حتقيق الإن�سان املعريف.
احلي���اة املدر�سية للمتعلمني  :يتبدى و�ضع املتعلم املاليزي يف �إطار برنامج جي
قاف كمفارقة ،من جهة االن�ضباط ،وهو ما يعرب عن الرغبة يف التمتع مبعرفة اللغة
العربية ،ومن جهة �أخرى الالمباالة يف ح�صة اللغة العربية ،وهو ما ميكن تف�سريه من
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خالل غياب و�ضعيات تفاعلية على امل�ستوى الديداكتيكي ،مرتبطة باملدر�س (وهو ما
نرجحه) �أو باملعرفة املدر�س���ة� ،أو بال�سياق املجتمعي يف عالقته باللغة العربية ،وعل
العم���وم فهذا الغياب يرتجم �سلوكي���ا باالنتقال من حالة الرغبة يف التعلم املمتع �إىل
حالة �إحباط عنوانها الالمباالة يف الق�سم.
املقارب��ة الديداكتيكي��ة  :رغم ت�شديد املنهاج على �ض���رورة الرتكيز على
املتعل���م باعتب���اره ع�صب العملي���ة الرتبوية ،ف�إن �أغل���ب املمتهن�ي�ن للتدري�س مييلون
�إىل املقارب���ة التلقيني���ة التقليدية ،فال�شحن القائم على التك���رار وتكدي�س املعلومات
ينتهي �إىل خلق متعلم يفتقر �إىل روح النقد والإبداع ،وهذا املعطى يزكي املح�صالت
ال�سابق���ة من غياب اخل�ب�رة والتجربة واملعرفة ،و�أي�ضا غي���اب التفاعل البيداغوجي
املحف���ز للتعل���م داخل الف�صل ،فالدر����س الناجح هو الذي يك�س���ر الفجوة بني ف�ضاء
الأ�س���رة وف�ضاء الق�س���م وف�ضاء املجتمع ،فاملعلومات نوظفها لبن���اء الإن�سان� ،إن�سان
ميتل���ك عقال متفاع�ل�ا وذاكرة للم�ستقبل ،بدل ذاكرة للما�ض���ي تبجل املعارف ال �أن
تخلخلها.
التمك��ن م��ن املهارات  :يتجل���ى من خالل املالحظة الأولي���ة �أن حتقيق املهارات
الأرب���ع املق���ررة يف املنهاج يتقل�ص كلم���ا انتقلنا من قدرة ب�سيط���ة �إىل قدرة مركبة،
وطبيع���ي �أن الدماغ الب�شري يحتاج �إىل �س�ي�رورة معرفية م�ضاعفة لإجناز العمليات
الذهني���ة غري الب�سيطة ،وخ�صو�صا عندما تقرتن بالتجريد ،لكن ما هو غري طبيعي
�أن املعطيات تك�شف �صعوبة توظيف املكت�سبات اللغوية من طرف املتعلمني يف غالبية
الأن�شط���ة اللغوي���ة غري الب�سيط���ة ،و�إذا علمن���ا �أن مهارة كتابة مو�ض���وع حول موقف
مع�ي�ن ،مع توظيف املكت�سبات اللغوية ،متثل الو�ضعية املنا�سبة لقيا�س قدرة املتعلمني
عل���ى توظيف مهاراتهم ،ف�إنه للأ�سف ما تزال هناك حاجة ما�سة لبذل جمهود �أكرب
يف معاجل���ة هذا التعرث املعريف ،ويف تقديرنا ف�إن اعتماد و�ضعيات ديداكتيكية قائمة
عل���ى حل التمارين والتطبيقات بدل و�ضعيات قائم���ة على م�شكالت وعوائق معرفية
�ساهم ب�شكل كبري يف بروز وتفاقم هذا التعرث (ينظر جدول التقابالت �أدناه).
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احلكام��ة الرتبوية والدعام��ات الرتبوية  :يجمع �أغلب املهتمني على �إيجابية
البيئ���ة املدر�سية املحيطة بت�صريف برنامج جي قاف ،وهذا يف حد ذاته يعد مك�سبا
كب�ي�را ،فالدميقراطي���ة الرتبوية حتتاج حكام���ة مبدعة ت�صون كرام���ة كل الفاعلني
وكرامة الر�سالة الرتبوية ،لأن امل�س�ألة تتعلق ببناء الوطن الآن وغدا ،كما �أن التدبري
التفاعل���ي ،القائم على الو�سائط والدعامات املعلوماتي���ة يف تعليم اللغة العربية ،قد
ي�شكل �أفقا واعدا لتطوير تعلمها وتعليمها(((.
لق���د �أو�ضحنا �آنف���ا �أن مرتكزات بيداغوجيا الكفاي���ات والإدماج تهدف متكني
املتعلم�ي�ن من البناء الذات���ي ملهاراتهم وقدراتهم الذهني���ة واملعرفية ملواجهة عوائق
املحي���ط الذاتي واخلارجي((( ،طبيع���ي �أو غري طبيعي ،ومن خ�ل�ال متحي�ص �أ�س�س
منهاج اللغة العربية للمرحل���ة االبتدائية مباليزبا وامل�ؤطر ب�إ�سرتاتيجية برنامج جي
قاف ،ثم �أخذا بعني االعتبار املح�صالت التحليلية ال�سالفة ميكن ا�ستنتاج جملة من
التقابالت التي مكنت م���ن ا�ستك�شاف القوة االقرتاحية يف الت�صور الرتبوي الناظم
لربنام���ج جي قاف ،حيث ميتلك بالنظر �إىل مرجعياته ومفاهيمه وبعده العملي على
م�ست���وى املمار�س���ة البيداغوجي���ة �أغلب خ�صائ����ص املنهاج القائم عل���ى 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 apprendre à penser, In: Revue française de pédagogie, Volume 122, N°1,
1998, P: 134.
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منهاج اللغة العربية امل�ؤطر بربنامج
املنهاج القائم على بيداغوجيا
جي قاف
الكفايات والإدماج
حتقيق القدرات
حتقيق الكفايات النوعية
الرتابط والتكامل بني التعلمات املختلفة
حتقيق الكفايات امل�ستعر�ضة
بناء التعلم من خالل الو�ضعية امل�شكلة :بناء التعلم من خالل الو�ضعية الديداكتيكية:
حل مترين �أو تطبيق
مواجهة عائق معريف
ربط املنهج بالبيئة الإن�سانية والطبيعية
ربط املنهج بالبيئة الإن�سانية والطبيعية
مبد�أ التخفيف والتدرج يف املعارف
مبد�أ التخفيف والتدرج يف املعارف
الت�شبع بقيم العلم واملعرفة والأخالق
الت�شبع بالقيم الدينية والوطنية والإن�سانية
والثقافة واملهارات التكنولوجية :الت�سريب
والتكنولوجية
تنمية املهارات التوا�صلية واملعرفية :التفكري،
تنمية املهارات التوا�صلية واملعرفية
اال�ستك�شاف...
ا�ستلهام النظريات املعرفية :نظرية
تبني مرجعية �أ�سا�سها العلوم املعرفية
الذكاءات املتعددة ،وحل امل�شكالت ،واتخاذ
والإن�سانية واالجتماعية
القرار ،واللعب املعريف...م�ؤطرة دينيا
التعلم ال�سياقي :ربط املعرفة املدر�سية
ا�ستدماج املعرفة املكت�سبة يف �سياقات يومية
باحلياة الواقعية
التمركز حول املتعلم
التمركز حول املتعلم
الإثراء
البيداغوجيا الفارقية
الإ�صالحPKSR :
التقومي وبيداغوجيا الدعم

تعليم اللغة العربية يف ماليزيا :نحو �إ�سرتاتيجية للتحدي :
�أ�صبح���ت �إ�شكاالت ت���دين م�ستوى حت�صيل املتعلمني للغ���ة العربية والتذمر
م���ن �صعوبة تعلمها وممار�ستها توا�صلي���ا ظاهرة ت�ستحق التعاطي العلمي ،خ�صو�صا
و�أن اللغ���ة العربية يف املجتمعات الإ�سالمي���ة لي�ست �أداة للتوا�صل فح�سب ،بل �شعرية
متار�س بروح ال�شعرية ،فهي م�ستغرقة يف الن�سق الديني للإ�سالم بح�ضارته وثقافته
وقر�آن���ه و�أنواره الإمياني���ة� ،ضمن هذا املنحنى ت�شكل العربي���ة كينونة امل�سلم ،و�أمام
ه���ذا التحدي تط���رح م�س�أل���ة �إ�سرتاتيجيات تدري����س اللغة العربي���ة يف ماليزيا :هل
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باعتبارها اللغة الأم؟ �أم بو�صفها لغة �أجنبية ثانية؟ �أم هي لغة ثانية؟

(((

بالن�سبة لالختيار الأول فكينونة امل�سلم من كينونة اللغة العربية ،باعتبارها
احلامل الداليل ملع���اين القر�آن الكرمي� ،أي مكونا مركزيا يف حتديد الهوية ،والهوية
ه���ي الواقي���ة ،وبالت���ايل فف���ي املجتمع الإ�سالم���ي ال ميك���ن �أن نتحدث ع���ن التنافر
وال�ص���راع بني اللغ���ة العربية واللغات الأ�صلي���ة ،بل ميكن اجل���زم ب�إمكانية التفاعل
والتكامل� .أما االختيار الثاين فقد ي�ستهدف املجتمعات الإ�سالمية وغري الإ�سالمية،
لأن طبيعة الربنامج تكون �إجرائية ،الغاية منه التمكن من التوا�صل الفعال يف احلياة
اليومي���ة ،ويتب�ي�ن �أن هذا االختي���ار م�شم���ول ب�إ�سرتاتيجية االختي���ار الأول .بالن�سبة
لالختيار الثالث فهو يراوح بني االختيارين ال�سابقني ،فمن جهة �أولوية اللغة العربية
بع���د اللغة الأ�صلية ،ومن جهة �أخرى ح�ضوره���ا يف الأن�شطة التوا�صلية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية.
�إن �إكراه���ات ا�ستنب���ات اللغة العربية يف احلياة اليومية للماليزيني تن�ضاف
�إىل بعدها املنهاجي الذي �أبرزناه �سابقا وهو التدافع اللغوي القائم مع اللغة املاليوية
باعتباره���ا اللغ���ة الر�سمية للب�ل�اد ،واللغ���ة االجنليزية بو�صفها لغ���ة مهنية منفتحة
عل���ى �آفاق ال�شغ���ل والبحث التقني ،و�أي�ض���ا اللغتني ال�صينين���ة والهندية املتجذرتني
تاريخي���ا وجغرافيا وثقافيا ،بالإ�ضافة �إىل ت�سويق العنف الرمزي �ضد اللغة العربية،
من خ�ل�ال تنامي حركية ازدرائية البيئ���ة االجتماعية والثقافي���ة واالقت�صادية التي
حتيط بتعليم وتعلم اللغة العربية (حتى يف البلدان العربية) ،حيث .زعموا عن جهل
وق�صد وا�ستعالء ماكرـ �أنها قا�صرة عن مواكبة امل�ستجدات العلمية وتطورات الع�صر
املت�سم���ة بالتعقيد...ولي�س املقام فيه مت�سع للرد عن هذه الرتهات ،لأن تاريخ العلوم
يحفل ب�أكرث من �شاهد �صادق على �إبداعية اللغة العربية يف �صوغ 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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والواقع ـ كما يقول املناطقة ـ ال يرتفع ،غري �أن هذا ال مينع من ت�ضافر اجلهود لرعاية
اللغ���ة العربية من خالل تغيري التمث�ل�ات ال�سائدة عنها ،فاللغة العربية و�سعت كالم
اهلل ،فكيف تعجز عن ما يريده الب�شر.
�إن املتعلم يف و�ضعية تعليمية تعلمية لي�س �آلة نا�سخة ،وال وعاء فارغا ،و�إمنا هو
جمموع ا�ستعدادات وم�ؤهالت نف�سية وعقلية ووجدانية وج�سمية ،وجمموع مكت�سبات
قبلي���ة يتم انطالقا منه���ا ا�ستدماج وا�ستيع���اب املعارف اجلديدة ،وامل���ادة املعرفية
يف ه���ذه الو�ضعية لي�ست بنيات جاه���زة ومغلقة ومنتهية ،و�إمنا ه���ي يف و�ضعية بناء
وت�شكي���ل وتكوين ،وهي ح�صيلة ن�شاط تباديل يكون في���ه للذات املتعلمة دور مركزي
يف بنائه���ا وتف�سريها وت�أويلها والتحكم فيها ،من ثم ال ي�صبح ن�شاط التعليم والتعلم
جم���رد عمليات �شحن وملء ودفع لال�ستهالك ،و�إمنا ه���و عمليات تلق وبناء و�إدماج
فاع���ل ،و�إنتاج ت�شارك الذات املتعلمة يف حتقيقه ،كما �أن اكت�ساب املعارف واملهارات
والقيم ال يتم باملراكمة والإ�ضافة� ،أو باالنتقال من اجلهل �إىل العلم ،ومن الالمعرفة
�إىل املعرفة ،و�إمنا باالنتقال من متثل �إىل �آخر ،ومن بنية ذهنية ا�ستك�شافية �إىل بنية
ذهني���ة خالقة ،بهذا املعنى ميك���ن �أن ن�ؤ�س�س لإ�سرتاتيجية التح���دي ،ن�ؤ�س�س ملنهاج
ميه���ر عل���ى الكتابة باحلرف العرب���ي وختم الق���ر�آن وامتالك نا�صي���ة اللغة العربية
والتعبد بروح عقالنية منفتحة على الت�سامح واالختالف والت�ضامن وال�سلم واملحبة.
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خاتمة وتوصيات
���ري حفرا معرف ًّيا يف ع��� ّدة جتارب لتعليم
ال�سابقة �أن جت َ
حاول���ت البح���وث ّ
ال ّلغ���ة العرب ّي���ة يف الق���ا ّرة الآ�سيو ّية ،منبثق���ة – يف غالبها  -عن دراي���ة عمل ّية لتلك
تو�صل الباحثون �إىل ع ّدة تو�صيات لتعزي���ز مكانة ال ّلغة العرب ّية بني
ال ّتج���ارب ،ولقد ّ
ال ّلغات احل ّية ،ن�ستطيع �أن نوجزها يف الآتي:
.1

���وي حتّ���ى يك���ون ذل���ك مبثاب���ة ه���دف
1ن�ش���ر التّجان����س ال ّثق���ا ّيف ال ّلغ ّ
إ�سرتاتيجي لتعزيز مكانة ال ّلغة العرب ّية.
�
ّ

.2

ً
وتر�سيخا ل�شخ�ص ّيتها
2تعزيز ال ّثقة بال ّلغة العرب ّية ،حفاظ ًا على كيانها،
ووجوده���ا؛ �إميا ًنا ب�أنّ التّفريط يف لغ���ة القر�آن يع ّد تفريطا يف ال ُهو ّية
العرب ّية والإ�سالم ّية.

.3

�3إبراز دور ال ّلغ���ة العرب ّية يف احل�ضارة الإن�سان ّية وتعزيزها حتّى تكون
لغة وظيف ّية بني �أجيالنا ،وبني من يرغب يف تعليمها.

.4

4م�ساي���رة ال ّلغة العرب ّية مبا يفيدها م���ن و�سائل التّكنولوجيا احلديثة،
���ي ،وبالو�سائ���ط املتعدد
ومبخت ِل���ف و�سائ���ل ن�ش���ر التّوا�صل االجتماع ّ
املتفاعلة (.)Interactive Multimedia

.5

5حماول���ة دع���م ال�ش��� ّركات املتط��� ّورة الت���ي ُتع َن���ى بت�صني���ع الو�سائل
���ي ال ّذك ّية ـ ب�إ�ضافة
التّكنولوجي���ا ـ ّ
خا�صة و�سائ���ل التّوا�صل االجتماع ّ
ت�سهل عمل ّية توظيف ال ّلغة العرب ّية ،وتهيئة الفر�ص للمزيد من
برامج ّ
العناية بن�شرها بو�صفها لغة ح�ضارة.
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.6

ال�صلة بني اجلهات املعن ّية لتفعيل ال ّلغة العرب ّية عند احلاجة،
6متت�ي�ن ّ
والكم يف ن�شرها.
وطن ًّيا ،و�إقليم ًّيا ،وعامل ًّيا ،مع مراعاة تطوير الكيف ّ

.7

7و�ض���ع ر�ؤية �إ�سرتاتيج ّي���ة لرعاية ال ّلغ���ة العرب ّية من اجله���ات املعن ّية
(املنظمة الإ�سالم ّية للترّ بية والعلوم وال ّثقافة (�إي�سي�سكو )ISESCO
و(املنظ ّمة العرب ّية للترّ بية وال ّثقاف���ة والعلوم (�أليك�سو ،)ALECSO
وجمامع ال ّلغة العربية وغريها.

.8

8بناء مرجع ّية وطن ّية ل ّلغات تظهر فيها مراتب ال ّلغات ا ّلتي يقع تدري�سها
ب�صف���ة نهائ ّية باعتماد مق���والت التّ�صنيف ال ّل�سان ّي���ة (امل�ستم ّدة من
أ�سا�س���ا) والتّ�صنيف ال ّلغ ّوي ا ّل���ذي وقع تب ّنيه
ال ّل�سان ّي���ات التّطبيق ّية � ً
من قبل تل���ك ّ
املتخ�ص�صة ،وا�ستنادًا �إىل ما �سبق
املنظمات وال ّدوائر
ّ
���ي �إىل :ل�سان �أ ّم،
���ي واالجتماع ّ
ت�ص ّن���ف الأل�سن���ة يف الو�سط التعليم ّ
/ر�سمي ،ولغة �أوىل ،ولغة ثانية ،ولغة �أجنب ّية�....إلخ.
وطني
ّ
ول�سان ّ

.9

9و�ض���ع برام���ج درا�س ّية تخ�ض���ع للمعاي�ي�ر العامل ّية من حي���ث املعرفة
وو�سائل تكنولوجيا املعلومات.

1010اال�ستناد �إىل املناهج احلديثة لتع ّلم ال ّلغات والإفادة منها لن�شر تعليم
ال ّلغة العرب ّية.
1111مراجعة اجله���ات املعن ّية التعليم ّية بو�ضع املناه���ج الدرا�س ّية والكتب
املنف��� ّذة لها ،ل�ضمان جودة تع ّلم ال ّلغة العرب ّية ،حتّى ت�ستجيب حلاجة
املتع ّل���م ،وت�ستفي���د من �إمكان���ات الع�صر احلديث وتقنيات���ه املتن ّوعة
بالو�سائل ال�سمع ّية والب�صر ّية احلديثة ،واملختربات ا ّلتي تتوافر فيها
�أجهزة اال�ستماع ،والأ�شرطة املرئ ّيةّ ،
وال�شرائح امل�ص ّورة.
1212رعاي���ة القائمني عل���ى تعليم ال ّلغ���ة العرب ّية ،وتوجيهه���م مبا يح ّملهم
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م�سئول ّي���ة ال��� َّد ْور املنوط بهم ل�ضم���ان خدمة ال ّلغة العرب ّي���ة وثقافتها
وقيمها وح�ضارتها.
ّفاعلي للإفادة
1313احلر�ص على معرف���ة م�ستج ّدات مهارات التّعلي���م الت ّ
منه���ا ح�س���ب �آخر ما و�صل���ت �إلي���ه التقن ّية احلديثة يف ه���ذا املجال.
والإف���ادة من جت���ارب الآخري���ن يف جم���ال �إ�سرتاتيج ّي���ات التّدري�س
ومداخله و�أ�ساليبه وتقن ّياته.
املدر�سي
���وي ومع���ر ّيف ب�ي�ن ال ّلغ���ات يف الو�س���ط
�1414إيج���اد م�ش�ت�رك نح ّ
ّ
(الك ّل ّيات ال ّنحو ّية ا ّلتي ال ب ّد من ال ّنظر فيها عند تدري�س ال ّلغة ،مهما
اختلف ال ّل�سان).
موحدة
�1515إدراج م�ساق���ات تعليم ال ّلغة العربية يف املدار����س �ضمن ر�ؤية ّ
مرجعي جامع ّ
ينظم منزلة ال ّلغة العرب ّية �ضمن برامج التّدري�س
و�إطار
ّ
أهلي فيه���ا ،يف خمتلف مراحلها ،من
ظامي وال ّ
املتّبع���ة يف التّعليم ال ّن ّ
التمهيدي (ما قبل املدر�سة� ،أو ريا�ض الأطفال) �إىل التّعليم
التّعلي���م
ّ
والتمهيدي
والثانوي
إعدادي
االبتدائي وال
اجلامعي ،مرو ًرا بالتّعلي���م
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلامعي.
للم�ستوى
ّ
1616تن�سي���ق �إ�صالح���ات مناهج تدري�س ال ّلغ���ة العرب ّية لتك���ون مبن ّية وفق
معاي�ي�ر متد ّرجة ومتكاملة ،بحيث نتج ّنب ك ّل ما قد ي�ؤ ّدي �إىل الوقوع
يف عي���وب ال ّتك���رار �أو احل�ش���و �أو التّنكي�س(تعلُّم امله���ارات العليا قبل
امله���ارات ال ّدني���ا) �أو ال ّثغرات املعرف ّية واخلان���ات الفارغة يف تكوين
الطلبة.
�1717إق���رار التّكام���ل بني مه���ارات ال ّلغ���ة الأرب���ع (اال�ستم���اع ،والقراءة،
واملحادث���ة ،والكتاب���ة) ،وح�س���ن التّن�سي���ق م���ع ال ّتج���ارب اخلليج ّية
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والعرب ّية والأجنب ّية ال ّرائدة يف اعتماد �إ�سرتاتيج ّيات ت�ضمن التّكامل
بني تلك املهارات يف مناهج تدري�س ال ّلغة الأ ّم.
املوجهة �إىل الط ّالب بحيث يو�ضع اال�ستعمال
1818جتديد الكتب املدر�س ّية ّ
اللغوي قبل املعرفة اللغو ّية ،وال يت�أتّى ذلك �إال بتخفيف اال�صطالحات
ّ
���وي؛ �إذ ال يحتاج طالب
���وي النح ّ
واملفاهي���م املو�صول���ة بال�ّت�ررّ اث اللغ ّ
املرحل���ة االبتدائ ّي���ة �إىل معرف���ة علم ال ّلغ���ة قدر حاجت���ه �إىل معرفة
ا�ستعمالها وا�ستخدامها يف �سياقات �أ�صيلة حقيق ّية.
���ف عن تقدمي �أمثل���ة قيا�س ّي���ة معيا ُرها اجلمل ُة املف���رد ُة ،و� ُ
1919الك ّ
إحالل
ر�ص���د ّ
الظاهرة اللغو ّي���ة وا�ستعما ِلها،
�صو����ص التا ّم ِة حم َّلها عند
ال ّن
ِ
ِ
و ُيح َّب ُ
���ذ اعتم���اد ن�صو�ص م���ن الق���ر�آن الك���رمي والأحادي���ث النبو ّية
ال�شريفة وما ا�ستُخل�ص من �أدب ّ
ّ
الطفل �شع ًرا ون ًرثا.
�2020إعم���ال مبد�أ املراجعة ال ّدورية للمناه���ج احلال ّية املعتمدة يف تدري�س
ال ّلغ���ة العرب ّي���ة ،وت�شجي���ع املدر�س�ي�ن عل���ى ا�ستعم���ال ال ّلغ���ة العرب ّية
الف�صحى اً
بدل من ال ّلهجة املح ّلية مبا من �ش�أنه �أن يكون عو ًنا ّ
للطلاّ ب
على �إتقان تلك ال ّلغة.
العربي يف كتابة
�2121ض���رورة و�ضع �آل ّية لتو�سيع و�إعادة ا�ستخدام احلرف
ّ
متخ�ص�صة
لغ���ات �شعوب املنطقة ،على �أن تتولىّ ذل���ك جهات علمية
ّ
م� ّؤهل���ة وذات و�سائ���ل ماد ّي���ة وب�شر ّي���ة كافي���ة ،بعي���دا ع���ن ال ّدعاية
يا�سي.
ّ
والتجاذب ّ
ال�س ّ
���ي
2222تدري���ب املع ّلم�ي�ن واملع ّلم���ات عل���ى مب���ادئ الإنقال/النق���ل اللهج ّ
( )Transposition Interlingualeم���ن العا ّم ّي���ة �إىل الف�صح���ى يف
االبتدائي على وجه التخ�صي�ص؛ �إذ ملّا كان
احللقة الأوىل من التعليم
ّ
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الفرق ب�ي�ن العا ّم ّية والف�صحى يف م�ستوى البني���ة ال�سطح ّية املنجزة
ال يف م�ست���وى البني���ة العميق���ة املو ّلدة ،وج���ب �أن يكون ه��� ُّم املع ّلم �أو
املع ّلم���ة من�صرف ًا �إىل م�ساع���دة ّ
الفردي
الطالب على �إغن���اء املعجم
ّ
ل���دى ّ
الطال���ب وم�ساعدته على �إظهار عالم���ات الإعراب املنا�سبة يف
ك ّل خطاب ين�شئه م�شافه ًة �أو كتاب ًة.
واحلمد هلل من قبل ومن بعد.
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