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كلمة المركز

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

�شتى يف اأنحاء املعمورة.

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

بجميع الو�شائل واالأطر.   

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

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

باقرتاح خطتها.

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

اأع�شاء جمل�ص االأمناء نظري الدعم والت�شديد الأعمال املركز.

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

احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف االأنبياء واملر�شلني نبينا 
حممد وعلى اآله و�شحابته اأجمعني، وبعد:

فمـــن نعـــم اهلل تعاىل على اأمة القـــراآن الكرمي على مّر التاريـــخ، اأن هياأ للغتها 
املقّد�شـــة من اأ�شحـــاب الراأي والقرار من ُعنـــي بها وجعل خدمتهـــا ُقربة هلل و�شببًا 
لطلـــب ر�شاه، ونحـــن اإذ نعي�ص يف عهد خادم احلرمـــني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيـــز -حفظـــه اهلل- لنحمد اهلل تعـــاىل اأن وّفقه واألهمه فكـــرة اإن�شاء املركز 
الـــدويل خلدمـــة اللغة العربية دائـــَم االإثمار والعطاء، وما هذا الكتـــاب اإاّل حلقة من 
�شل�شلـــة ذهبية الإ�شدارات علمية؛ تهدف اإىل حفظ اللغة، وتطوير تعليمها، ون�شرها، 
وتذييل جميع العقبات التي تقف اأمام ذلك؛ لتظهر للعامل االآخر مبظهرها الذي هو 

لها وهي اأهله.

يحـــاول هـــذا الكتاب املو�شـــوم بـ )مناهــج تعليم �للغــة �لعربيــة يف �جلامعات 
�لعربية �لر�ئدة: �لو�قع وفر�ص �لتطور( اأن ي�شّلط ال�شوء على واقع مناهج تعليم 
اللغـــة العربيـــة يف اجلامعات العربيـــة، متهيدًا لك�شف ما قد يكـــون فيها من ق�شور، 
�شون يف علم  ثـــم العمل على تطويرها؛ وفق مقرتحـــات يقّدمها اأكادمييـــون متخ�شّ
املناهـــج وطرائـــق التعليـــم. وتلك -ال �شـــك- اإحدى اخلطـــوات ال�شروريـــة والهامة 

لتحقيق االأهداف املن�شودة التي تبناها املركز.

جـــاء الكتاب يف �شتة مباحث: اأثـــار �أولها �ملعنون بـ)معايــر مقرتحة لإعد�د 
معلمــي �للغــة �لعربيــة يف �لوطــن �لعربي(، م�شكلـــة اختيار املعلـــم يف هذا الع�شر 
احل�شا�ـــص، واأّكـــد فيه االأ�شتاذ الدكتـــور علي بن اأحمد مدكور، �شـــرورة توّخي الدقة 



8

يف اختيـــار املعلمني يف ع�شر "العوملة املتوح�شة وحتمايتهـــا التكنولوجية اجلارفة،.. 
ع�شـــر روبتـــة االإن�شـــان، واأن�شنة الربـــوت"، واحلاجـــة اإىل "املعلم االإن�شـــان، املعلم 
املنا�شـــل يف �شبيـــل االإ�شهـــام يف بنـــاء االأجيـــال القادرة علـــى حتويـــل البيانات اإىل 

معلومات، واملعلومات اإىل معرفة، واملعرفة اإىل احلكمة..".

�أمــا �ملبحــث �لثــاين فجاء امتدادًا ملا نّبـــه اإليه االأ�شتاذ الدكتـــور علي مدكور، 
اإذ قّدمـــت فيـــه الدكتورة هدى حممد اإمـــام �شالح درا�شة حتليلية بعنوان )�أ�صــاليب 
�إعد�د معلمي �للغة �لعربية يف كليات �لرتبية(، وا�شتهدفت درا�شتها كليات الرتبية 
اإميانـــًا باأن جـــودة التعليم العايل ال تنف�شل عن جودة التعليم العام الذي يعتمد على 
خمرجات كليات الرتبية، وتاأكيدًا على اأن الإعداد معلم اللغة العربية -بالذات- اأهمية 
كبـــرية يف البالد العربية؛ الرتباط تعليم اللغة بالقـــراآن الكرمي وعلومه، والأنها اللغة 
االأم التـــي جتمع املجتمعات العربية بهوية واحـــدة. وقد حاولت درا�شتها االإجابة عن 
الت�شاوؤالت التالية مّتبعًة املنهج الو�شفي التحليلي: ما االجتاهات احلديثة التي توجه 
اإعـــداد معلمي اللغة العربية يف كليـــات الرتبية؟ ما واقع االأ�شاليـــب التي ي�شتخدمها 
اأع�شـــاء هيئة التدري�ـــص الإعداد معلمي اللغـــة العربية بكليات الرتبيـــة يف �شوء تلك 
االجتاهـــات من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ـــص؟ ما مدى منا�شبة اأ�شاليب اإعداد 
معلـــم اللغـــة العربية الأهداف وحمتوى برامـــج اإعداده من وجهة نظـــر اأع�شاء هيئة 

التدري�ص بكليات الرتبية مو�شع الدرا�شة؟.

ويف �ملبحــث �لثالــث )مدخل حتليل �خلطـــاب ودوره يف تنمية مهار�ت �للغة 
�لعربية يف �لتعليم �لعايل(، اأّكدت االأ�شتاذة الدكتورة اإميان اأحمد هريدي احلاجة 
اإىل علم اللغة التطبيقي لتنمية مهارات اللغة العربية عامة، وعند طالب اجلامعات 
خا�شة؛ باعتباره الو�شيط بني احلقلني: التنظريي والتطبيقي. وانطلقت من )حتليل 
اخلطاب( يف احلقل التعليمي: اأهميته، وكيفية توظيفه، وجماالت ذلك؛ مقّدمًة -يف 
هذا امل�شمار- اإ�شرتاتيجية مقرتحة لتنمية مهارات اللغة العربية لطالب اجلامعة.
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واخت�ـــصّ املبحث الرابع بتدري�ـــص علم النحو، وطرحت فيـــه الدكتورة: �شيماء 
م�شطفـــى العمـــري، روؤية م�شتقبليـــة لـ )تدري�ــص �لنحــو يف �جلامعــات �لعربية(؛ 
حر�شـــت فيها على حتديد مفهوم النحو العربي وغاياتـــه واأهدافه، متهيدًا لالإجابة 
علـــى االأ�شئلة التالية: ما الذي يجـــب اأن نتعلمه من النحو؟ وما الذي يجب اأاّل نتعلمه 
منه؟ وما الكيفية التي يجب اأن يدر�ص بها النحو، لتحقق الهدف املن�شود؟. وعر�شت 

من خالل ذلك روؤيتها امل�شتقبلية لتدري�ص النحو، وال�شروط الالزمة لتحقيق ذلك.

و��صتهدف �ملبحث �خلام�ص مقرر�ت �لأدب �لعربي، وجاء بعنو�ن:)فاعلية 
دمج برنامج �لكورت �أثناء تدري�ص مو�صــوعات مقرر �لأدب �لأندل�صــي على تنمية 
مهــار�ت �لتفكر �لناقد لدى عينة من طالبات ق�صــم �للغــة �لعربية بجامعة �مللك 
عبــد �لعزيز(، واعتمـــدت فيه الدكتورة وفاء بنت حافظ ع�شي�ـــص العوي�شي، املنهج 
�شبه التجريبي؛ من اأجل قيا�ص فاعلية دمج برنامج الكورت )تو�شعة جمال االإدراك( 
�شمن مو�شوعات االأدب االأندل�شي يف تنمية مهارات التفكري الناقد، وجاءت نتائجها 

اإيجابية ل�شالح الدمج.

�أمــا �ملبحــث �ل�صــاد�ص فا�صــتهدف مهــار�ت: )القـــراءة ال�شعريـــة، والتفكري 
االإبداعـــي، واالجتـــاه نحو اللغـــة العربية( وجـــاء بعنوان: )�أثــر ��صــتخد�م حقيبة 
تعليميــة قائمــة على �إ�صــرت�تيجية �لت�صــاوؤل �لذ�تــي يف تنمية مهــار�ت �لقر�ءة 
�ل�صــعرية و�لتفكر �لإبد�عــي و�لجتاه نحو �للغة �لعربّية لــدى طالبات �ملرحلة 
�جلامعيــة(، واعتمـــدت فيه الدكتورة اأمامـــة بنت حممد اأحمـــد ال�شنقيطي، املنهج 
�شبـــه التجريبـــي؛ من اأجل الوقـــوف على اأثر ا�شتخـــدام احلقيبـــة يف تعليم ق�شيدة 
)�شهـــوة ال�شاد( لل�شاعـــرة االأردنية نبيلة اخلطيب التي دارت حول الدفاع عن اللغة 
العربّية الف�شيحة وبيان حما�شنها، وحّث اأبنائها على التم�شك بها لغة للعلم واالأدب 

واحلياة، وجاءت نتائجها اإيجابية ل�شالح احلقيبة التدريبية.
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وبعـــد: فاملركز اإذ يقـــدم هذا الكتاب لي�شكـــر اهلل اأواًل، ثم كّل مـــن اأ�شهم فيه؛ 
�شائاًل املوىل اأن يكون �شببًا لرقي التعليم يف الوطن العربي بلغته اخلالدة.

�ملحرر
د. عبد�لرحمن بن �صالح عبد�لرحمن �خلمي�ص

�لر�ص- 1436/2/12هـ
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المبحث األول

معاير مقرتحة لإعد�د معلمي �للغة �لعربية يف �لوطن �لعربي

�إعد�د
�أ.د. علي �أحمد مدكور)*( )1(

)*(	 اأ�شتاذ الرتبية بجامعة القاهرة .
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مقدمـــة :
اإننـــا يف ع�شر العوملـــة املتوح�شة وحتمايتهـــا التكنولوجية اجلارفـــة،... ع�شر 
"روبتـــة االإن�شـــان"، و"اأن�شنة الربوت"، نحتـــاج اإىل املعلم االإن�شـــان، املعلم املنا�شل 
يف �شبيـــل االإ�شهـــام يف بنـــاء االأجيـــال القادرة على حتويـــل البيانـــات اإىل معلومات، 
ره  واملعلومات اإىل معرفة، واملعرفة اإىل احلكمة.. احلكمة التي هي اأ�شفي رحيق يقَطّ
عُقـــل االإن�شان.. احلكمة التي هي اأمل امل�شتقبل، وعلُمـــه ال�شامل.. احلكمة التي قال 

وئ   ەئ     ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   چ  فيهـــا:  اهلل 
وئۇئ  چ )البقرة من االآية:269(.

اإن حتقيـــق االأهداف ال�شابقة يف معلم امل�شتقبل يتطلب اعتبار التعليم "مهنة". 
فاحلقيقة اأن التعليم مهنة ذات طبيعة علمية وفنية ونف�شية؛ لذلك فاإن اإعداد املعلم 

الكفء هو املدخل الوحيد الحرتام مهنة التعليم، والإحداث اأي تطوير جذري فيها.

اإن معلم التعليم العام وع�شو هيئة التدري�ص يف التعليم اجلامعي يكونان م�شاًرا 
واحـــًدا ت�شب اأجـــزاوؤه يف بع�شها البع�ص فمتطلبات اختيار معلـــم التعليم العام هي 

ذات املتطلبات ملعلم التعليم العايل)1(.

ومتهني التعليم هـــو املدخل االأ�شا�ص الإ�شالح املعلم اأدبًيا ومادًيا؛ بحيث ت�شبح 
مهنـــة التعليم موقرة كاملحاماة والطب والهند�شة وغريها.. ومعظم متطلبات متهني 

التعليم متوفرة، لكن االأمر يحتاج اإىل قرارات تنظيمية و�شيا�شية جريئة.

واعتبار التعليم "مهنة" يتطلب االحرتاف، كما يتطلب وجود املعايري وال�شروط 
الالزمـــة ملزاولتها واال�شتمرار فيها، وتقدمي الكفايـــات الالزمة وال�شوابط املنا�شبة 

ل�شلوكياتها واأخالقياتها.

ومتهـــني التعليـــم بتطلب و�شـــع موا�شفات ومعايـــري الإعداد املعلـــم وتاأهيله من 
جهة، وبناء معايري واأدوات الختيار املعلمني عند توظيفهم وترخي�ص مزاولتهم ملهنة 

التدري�ص من جهة اأخرى.
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كما يتطلب االأمـــر �شمان ا�شتمرار النمو املهني الأع�شاء هيئة التدري�ص بكليات 
الرتبية، مـــن اأجل التاأكد من اأن اإعداد معلمي امل�شتقبل �شيكون اإعداًدا مهنًيا، وعلي 

يد اأ�شاتذة هم اأنف�شهم مهنيون.

ويقت�شي متهني عملية التعليـــم اأن تكون لدي معلم التعليم العام ومعلم التعليم 
العـــايل خلفية ثقافيـــة عامة- اإ�شافـــة اإىل الدرا�شـــة االأكادميية واملهنيـــة العميقة- 

جتعلهما من اأف�شل مثقفي املجتمع، ومن النخبة الثقافية القائدة يف حركة التغري.

اإن التعليـــم هو مهمة بنـــاء االإن�شانية، وعمـــارة االأر�ص، وترقيـــة احلياة. وهذا 
يدفعنـــا اإىل متهـــني ع�شو هيئة؛ بحيث يرقـــي من كونه "موظفا" حامـــاًل للدكتوراه 
يقـــوم بعمـــل روتيني ال حياة فيه، اإىل كونه "مربًيا" يعمـــل يف بناء الب�شر، واإىل كونه 
اإن ع�شو  "قـــدوة فكريـــة" و"قـــدوة اجتماعية" ف�شـــاًل عن كونه "قـــدوة تربويـــة". 
هيئـــة التدري�ص اجلامعي على هذا النحو ينبغـــي اأن يكون حقيقة من حقائق الوجود 

الرتبوي، بل والوجود االجتماعي كله.

وللو�شـــول اإىل هـــذه النوعية من اأع�شـــاء هيئة التدري�ص، ينبغـــي تغيري �شيا�شة 
اختيـــار املعيديـــن واأع�شـــاء هيئة التدري�ـــص يف كليـــات الرتبية، وتوفـــري االإمكانيات 
املاديـــة والب�شرية لهذه الكليـــات. كما يتطلب االأمر �شرورة وجـــود مدار�ص تطبيقية 
اأو جتريبيـــة لكليات الرتبية، و�شرورة وجود حوافـــز الأع�شاء هيئة التدري�ص، حلثهم 
على موا�شلة العمل بكفاءة وفاعلية، و�شرورة وجود اآلية ت�شمن لهم ا�شتمرار البحث 
العلمـــي والتدري�ص من خالل البحث، باعتبـــار اأن اأف�شل منهجيات التدري�ص ما كان 

من خالل نتائج البحوث العلمية ومعطياتها.

البد من توثيـــق العالقات واالرتباطات التكاملية بـــني االأ�شاتذة الذين يقومون 
باالإعداد التخ�ش�شي للمعلم، وبني الرتبويني الذين يقومون باالإعداد املهني، وذلك 
بجمعهم يف اأق�شام واحدة بكليات الرتبية؛ حيث يخططون، وينفذون، ويقومون نتائج 

اأعمالهم ويطورونها مًعا)2(.  
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كمـــا اأن الرتبويني يف حاجـــة اإىل اإزالة احلواجز امل�شطنعة التـــي اأقاموها- اأو 
اأقامها بع�شهم- بني االأ�شول الفل�شفية واالجتماعية من ناحية واالأ�شول النف�شية من 
ناحيـــة اأخرى، وبني ما �شبق وبني املناهج وطرائـــق التدري�ص وتكنولوجيا التعليم من 
ناحيـــة ثالثة. فالواقع اأن احلواجز بني علوم الرتبيـــة وعلم النف�ص واملناهج وطرائق 
التدري�ـــص هـــي حواجز م�شطنعـــة ال عالقة لهـــا بحقيقة الوجود الرتبـــوي والنف�شي 

املتكامل اأ�شاًل.

لقـــد �شنت اجلامعات امل�شريـــة �شنة ح�شنة تتمثـــل يف دورات االإعداد الرتبوي 
الأع�شـــاء هيئـــة التدري�ـــص يف جميع الكليات. ولكـــن هذه الربامج والـــدورات ال تزال 

قليلة، وق�شرية و�شكلية يف معظم االأحيان.

اإن اأع�شـــاء هيئة التدري�ص يف اجلامعـــات وموؤ�ش�شات التعليم العايل عموًما، يف 
العـــامل العربـــي واالإ�شالمي، يحتاجـــون اإىل عمليات متهني تقديرهـــم على ت�شميم 
املناهـــج، وتنفيذها، وتقوميهـــا، وتطويرها يف �شوء االأهداف املن�شـــودة من التعليم 

العايل، ويف �شوء حاجات الطال ومتطلبات املجتمع املتغرية.

كمـــا اأنهـــم يحتاجون اإىل التدريب علـــى طرائق التدري�ص احلديثـــة التي تعتمد 
علـــى احلوار واملناق�شة والتعلم الذاتي والقـــدرة على التفكري والتعبري واالبتكار وحل 

امل�شكالت.

ولكى تتم هذه �لعملية بنجاح لبد مما ياأتي:
حتديد ال�شمات ال�شخ�شية واخل�شائ�ص املهنية الالزم توافرها يف ع�شو . 1

هيئـــة التدري�ـــص ومعلم املعلم. وهـــذا يتطلب و�شع معايـــري دقيقة الختيار 
اأع�شـــاء هيئـــة التدري�ص، مبا فيهم معلـــم املعلمني، بحيـــث تتوافر فيهم- 
اإىل جانـــب التفوق االأكادميي والقدرة على اإجـــراء البحوث- اخل�شائ�ص 
ال�شخ�شيـــة ال�شرورية ملهنـــة التدري�ص، واخلـــربة يف التدري�ص يف مراحل 

التعليم املختلفة.
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 توفـــري برامـــج لالإعداد املهني ملعلمـــي املعلمني قبل اخلدمـــة. اإن ح�شول 2. 
معلـــم املعلم علـــى درجات املاج�شتـــري والدكتوراه يف جمـــال الرتبية وعلم 
النف�ـــص لي�ـــص كافًيا ليكـــون الع�شو قادًرا علـــى التدري�ص الفعـــال. فالواقع 
امليداين يدل على ذلك. فكثري من اأع�شاء هيئة التدري�ص يف جمال الرتبية 
غـــري قادرين على التدري�ص الفعال، وغري قادرين على ا�شتخدام الطرائق 
واالأ�شاليـــب التقانية احلديثة يف التعليم والتعلم، وهذا يتطلب –باالإ�شافة 
اإىل ح�شن اختيارهـــم- تدريبهم على التعليم الفعال قبل اخلدمة، وتوفري 

برامج تدريب دورية لهم اأثناء اخلدمة.)3(

تقومي اأداء اأع�شاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات ويف التعليم العايل عموًما، . 3
مبا يف ذلك معلمو املعلمني. وو�شع اأدوات للتقومي تاأخذ يف احل�شبان تقومي 
الروؤ�شـــاء، والزمالء، والطالب. واأن ت�شمـــم االأدوات التي تقي�ص ذلك يف 
�شـــوء معايري اجلودة واالعتماد املعتمدة من قبل الهيئات املعنية. واأن يتم 
الرتخي�ـــص ملزاولة املهنة، والرتقيـــة اأثناءها يف �شوء نتائـــج هذا التقومي 

الدوري.

املق�شـــود مبعايري اجلودة واالعتمـــاد ملناهج وبرامج اإعـــداد املعلمني واأع�شاء 
هيئة التدري�ص يف التعليم العايل واجلامعي عموًما؛ املوا�شفات التي ينبغي اأن تتوافر 
يف هـــذه املناهـــج والربامج، والدورات، وور�ـــص العمل، التي تقدم لهـــذه الفئات قبل 
اخلدمـــة واأثناءها، بق�شـــد اإقدارهم على حتقيق االأهـــداف املن�شودة منهم يف فرتة 

زمنية معينة.

اإن مهمـــة هذا البحث حتديد املعايري الثقافيـــة والتخ�ش�شية واملهنية الالزمة 
للمعلـــم وع�شـــو هيئة التدري�ـــص عامة، ومعلم اللغـــة العربية علـــى امل�شتوى اجلامعي 

خا�شة. واإليكم هذه املعايري ب�شيء من التف�شيل فيما يلي:
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�ملعيار �لأول- �لقدوة �لإميانية و�لفل�صفية :
مـــن املقا�شد االأ�شا�شية ملنهج اإعداد معلم اللغـــة العربية تر�شيخ االإميان باهلل، 
واالأخـــوة يف اهلل، وهذا املق�شد ي�شتمل على ركائز تقوم عليها االأمة املوؤمنة، وتتحقق 
بها و�شطيتها و�شهادتها على النا�ص. فبدون االإميان باهلل ال توجد اجلماعة، وال يكون 
هنـــاك منهج جتتمع عليه االأمة. وبدون االأخوة يف اهلل يكون التفرق والتنازع والف�شل 

والوهن، على اأن هذا االأ�شا�ص البد اأن يكون للمعلم وع�شو هيئة التدري�ص فل�شفة.

والفل�شفـــة- اأًيا كان لونها- هي ت�شور ما لالألوهيـــة والكون واالإن�شان واحلياة. 
فالفل�شفـــة االإ�شالمية هي الت�شـــور االإ�شالمي لالألوهية والكـــون واالإن�شان واحلياة. 
والثقافـــة االإ�شالميـــة هي ال�شلـــوك الكلي للمجتمـــع امل�شلم الذي يت�شق مـــع الت�شور 
االإ�شالمـــي لالألوهيـــة والكـــون واالإن�شان واحليـــاة. فالفل�شفـــة االإ�شالميـــة والثقافة 
االإ�شالميـــة هما االإطـــار املرجعي لعملية اإعـــداد املعلم. وعلى هذا ينبغـــي اأن يتوافر 
لعمليـــة اإعداد املعلم وع�شو هيئة التدري�ص فل�شفـــة تربوية وا�شحة، نابعة من فل�شفة 
اجتماعيـــة �شاملة، تت�شق مع الت�شور العربي االإ�شالمـــي لالألوهية، والكون واالإن�شان 
واحليـــاة. بحيث حتقق للمعلم الوعـــي الثقايف، والتفكري االبتـــكاري، وتقيم التكامل 

بينهما يف ذات الوقت)4(.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
اأن يكـــون املعلـــم موؤمنا بـــاهلل، ومالئكته، وكتبـــه ور�شله، واأن يكـــون موؤمًنا   -

باليوم االآخر، وبالقدر خرية و�شره.
• اأن يكون موؤمنا باالأخوة يف اهلل، وباالأخوة يف االإن�شانية.	
• اأن تكون له فل�شفة تربوية وا�شحة قائمة على اأ�شا�ص االإميان باهلل.	
• اأن يكون �شلوكه داعًما الإميانه وفل�شفته.	

�ملعيار �لثاين- �أن يكون مدرًكا حلقيقة �لإن�صان:
وذلـــك بالوقوف على حقيقة االإن�شان من حيث: م�شدره، ووظيفته، ومركزه يف 
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الكون، وغايته يف احلياة. فاالإن�شان عبداهلل و�شيد يف الكون. وقد عقدت له اخلالفة 
يف االأر�ـــص ليعمرهـــا ويرقـــي احلياة على ظهرهـــا وفق منهـــج اهلل. لذلك جعل اهلل 

الكـــون كلـــه م�شخـــرا خلدمتـــه: چ يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  
جث  مث  ىث  يث  حج   چ )اجلاثـية:13(. 

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يوؤمن املعلم اأن اهلل هو اخلالق له ولكل الكون من حوله.	
• اأن يدرك اأن وظيفته اإعمار االأر�ص وترقية احلياة وفق منهج اهلل.	
• اأن يدرك اأنه �شيد يف الكون واأن اهلل قد �شخر الكون خلدمته)5(.	
• اأن يوؤمن اأن االإن�شان هو �شانع التنمية وهو غايتها.	
• اأن يوؤمن اأنه عائد اإىل اهلل حل�شابه على ما قدم لالإن�شانية من خري اأو �شر.	

املعيـــار الثالـــث: اأن يكون املعلم مدرًكا حلقيقة الكـــون، واأن الكون غيب ا�شتاأثر 
اهلل بعلمه كالروح، واملالئكة، واجلن، وال�شياطني وكل مفردات املالأ االأعلى، و�شهود 
وهـــو كل مـــا نرى ونح�ص مـــن حولنـــا، واأن وظيفتنا يف الكـــون امل�شهود هـــو الدرا�شة 
والبحـــث الكت�شاف قوانني اهلل فيه وت�شخـــري النتائج يف اإعمار احلياة. واأن يدرك اأن 
عن�شـــر اجلمال مق�شود ق�شـــًدا يف بناء الكون ويف ظواهره الإيقـــاظ حا�شة التذوق 
واجلمال يف الب�شر التي تهدي اإىل االإميان باهلل واالنتفاع بذلك. واأن يدرك اأن الكون 
م�شمم على النحو الذي يخدم االإن�شان يف مرقاه ال�شاعد الإعمار احلياة وفق منهج 

ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ   چ  اهلل: 
ۉې  ې  ې  ې  ى  ى   ائائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ  چ)يون�ص:5(.

اإن هـــذا يجـــب اأن يوجه عناية املربـــني وم�شممي املناهـــج التعليمية اإىل نوعية 
�ص يف كل مرحلة ويف كل عمر. الن�شو�ص التي ُتَقرر وُتدرَّ
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ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يدرك اأن الكون غيب و�شهود.	
• اأن يعرف اأن الكون هو امل�شدر الثاين للمعرفة بعد الوحي.	
• اأن يفهم اأن وظيفته يف الكون هي البحث عن قوانني اهلل فيه بالعلم والعقل 	

وتوظيفها يف اإعمار احلياة.
• اأن يدرك اأن عن�شـــر اجلمال مق�شود يف بناء الكون لرتبية حا�شة التذوق 	

واجلمال لدى املتعلمني.
• اأن يوظف كل ما �شبق يف عملية التعليم والتعلم.	

�ملعيار �لر�بع: تر�شيخ اإميان املعلم اأن احلياة دنيا واآخره. واأن الدنيا واالآخرة 
ر دنياه  لي�شـــا بديلني وال نقي�شـــني. واأنه ال توجد اآخره دون املرور بالدنيا، واأن من عمَّ

ب دنياه فقد خرب اآخرته. ر اآخرته، ومن خرَّ وفق منهج اهلل فقد عمَّ

واأن مهمـــة مناهج الرتبية والتعليـــم هي تر�شيخ هذه احلقيقة يف عقول النا�شئة 
وقلوبهم، ويف برامج اإعداد املعلمني؛ حتى يفهموا اأن مهمتهم يف احلياة – بو�شفهم 
خلفاء هلل يف االأر�ص- هي اإعمارها، وترقية احلياة على ظهرها وفق منهج اهلل، واأن 
و�شيلتهـــم يف ذلك هـــي العلم، والعدل، واحلرية، وال�شـــورى، والوحدة، واالإح�شان يف 

العمل.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• ا لي�شا بديلني وال نقي�شني.	 اأن يوؤمن املعلم اأن احلياة دنيا واآخرة، واأنهمَّ
• ـــر االآخرة، واأن من خرب الدنيا فقد 	 ر الدنيا فقد عمَّ اأن يـــدرك اأن من عمَّ

خرب االآخرة بالن�شبة له.
• اأن يفهـــم اأن وظيفته اخلالفة يف االأر�ص الإعمارها بالعلم والعدل واحلرية 	

والوحدة االإح�شان يف العمل.
• اأن يوظف ذلك يف عملية التعليم والتعلم.	
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�ملعيار �خلام�ص: اأن يكون املعلم قوة علمية. هذه �شرورة كونه معلما واأ�شتاًذا، 
و�شـــرورة كونـــه متخ�ش�شـــا يف حقل من حقول العلـــم واملعرفة. ومن هنـــا فاإن هذا 

املعيار يتطلب من املعلم عموًما ومن معلم اللغة العربية على وجه اخل�شو�ص:

املتانـــة ال�شخ�شية؛ ج�شدًيـــا ونف�شًيـــا باعتبارها �شرط كل اقتـــدار، فاحلا�شر 
وامل�شتقبـــل يقوم على القـــدرة من خالل تعظيم الطاقات احليويـــة. اإنه يتطلب نخًبا 

اأكرث ذكاء للتعامل مع تقانة اأكرث ذكاء بدورها.

ويتطلـــب هذا اأن يكون املعلم وع�شو هيئة التدري�ص مـــدركا اأن العلم هو اإدراك 
احلـــق، واأن املعرفة هى تفتح الب�شرية لالت�شـــال باحلقائق الثابتة يف هذا الوجود. 
واأن العلـــم لي�ـــص هو املعلومات املفـــردة املنقطعة، التى تزحم الذهـــن، وال توؤدي اإىل 

االإميان بحقائق الكون الكربى، وال متتد وراء الظواهر املح�شو�شة.)6(

ويتطلب ذلـــك م�شتوي اأكرث تقدًما يف ن�شاط العمليـــات العقلية العليا لالإحاطة 
بق�شايـــا العلم واملعرفة املتزايـــدة يف �شموليتها وتعقيدها. كمـــا يتطلب التكامل بني 
الدماغ االأي�شر، حيث ت�شود عمليات التحليل واملنطق والت�شل�شل والتنظيم الريا�شي.. 
والدمـــاغ االأمين، حيث تن�شط عمليات اخليال املبـــدع، والعاطفة، والقدرات املكانية 
واحل�شا�شيـــة للتجارب املعا�شة،. وتتكامـــل ال�شحة النف�شية مع ال�شحة اجل�شدية يف 
تنمية الطاقـــات احليوية وحتريرها مـــن االأزمات النف�شيـــة وال�شراعات االنفعالية 
التي ميكن اأن ت�شتنزفها وتبددها. كما اأن ال�شحة النف�شية هي اأ�شا�ص املرونة والثقة 
بالنف�ـــص، وال�شعـــور باالأمـــن، والت�شامح، واإقامـــة عالقات التكافـــوؤ والندية. كل هذا 

يحقق التكامل يف الن�شاط الذهني، ويطلق طاقاته املبدعة.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يكون متخ�ش�شا يف ميدان من ميادين العلم واملعرفة.	
• اأن يكون ذا �شخ�شية حا�شرة وموؤثرة.	
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• اأن يكون �شحيحا ج�شديا وِخلقيا.	
• اأن يكون �شحيحا نف�شيا؛ من حيث �شعوره باالأمن والثقة بالنف�ص.	
• اأن يكـــون �شحيحا عقليـــا؛ من حيث الذكاء واملرونـــة، والت�شامح، الن�شاط 	

الذهني، والطاقات املبدعة.

�ملعيــار �ل�صــاد�ص: اأن يكـــون مثقًفـــا؛ فاالإن�شـــان بطبيعتـــه باحث عـــن الهوية 
واالنتمـــاء، فالبـــد مـــن حت�شينـــه لتعريفه بذاتـــه وهويتـــه وثقافته. ومتثـــل الثقافة 
االإ�شالمية اإطاًرا مرجعًيا متني البنيان، وا�شح املعامل. كما اأنها متثل جهدا متكامال 
متنا�شقا، حتمـــل فر�ص اإثراء غري م�شبوقة يف التاريخ الب�شري. ن�شتطيع من خاللها 
توحيد مرجعيات ال�شباب والباحثني، وت�شكيـــل اأذواقهم وت�شوراتهم واآرائهم للكون 
واالإن�شان واحلياة. كما اأنها متثل اجلذور امل�شرتكة الأقطار االأمة العربية التي متكنها 
مـــن التنوع من خـــالل الوحدة. وتعطيها احل�شانة يف انفتاحهـــا على العامل يف ذات 

الوقت، وهذا و�شع قلما توفر الأمة على مدي التاريخ االإن�شاين.

ومـــن �شاأن النظر اإىل الثقافة االإ�شالمية على اأ�شا�ص اأنها االإطار املرجعي الذي 
ينطلق منه التعليم واإعداد املعلمني، من �شاأن ذلك اأن يحقق الهوية االإ�شالمية، وهذه 
الهوية الثقافية �شت�شاعد بدورها العرب وامل�شلمني على االإ�شهام يف م�شتقبل الثقافة 
العامليـــة بجزء عربي واإ�شالمي بحت. وهنا ينبغي التاأكيد على اأن تغييب العالقة بني 
الثقافة والتعليم البد اأن يحدث ت�شدًعا �شديًدا يف ج�شن املجتمع العربي واالإ�شالمي، 

ويف متا�شكه االجتماعي.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يكون مثقفا.	
• اأن تكون الثقافة االإ�شالمية هي اإطاره املرجعي وح�شنه املنيع.	
• اأن يكـــون منفتحـــا على العامل يف اإطـــار روؤيته االإ�شالمية للكـــون واالإن�شان 	

واحلياة.
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• اأن ي�شتطيـــع توحيـــد النا�شئـــة وت�شكيـــل اأذواقهـــم وت�شوراتهـــم من خالل 	
الثقافة االإ�شالمية االأ�شيلة.

�ملعيــار �ل�صــابع: اأن يتمتع باالقتدار املعريف؛ وذلك هـــو ال�شرط احلاكم لبناء 
القدرة الذاتية التي ت�شتند اإليها القوة واملكانة. فم�شتقبل االإن�شانية يقوم على ح�شارة 
املعرفـــة واحلكمـــة، حيث االأدمغـــة العاملة هي الطاقـــة امل�شتقبلية والـــرثوة البديلة. 
فالبـــد من تزويد معلمي امل�شتقبل واأع�شاء هيئة التدري�ص، و�شباب الدرا�شات العليا 
والباحثـــني باملعرفة احلية. فبناء االقتدار املعـــريف هو املدخل الواحد الوحيد، الذي 
ال ميكن اأن يحل حمله �شراء اخلرباء. فاالأموال –مهما عظمت- لن ت�شمن التنمية 
ال�شاملـــة، وال ال�شراكة العاملية، اإال مبقدار ما توظـــف يف بناء القدرة الذاتية. وذلك 

يتطلب عدة مهام منها ما ياأتي)7(:

التحـــول من ا�شرتاتيجية التعلم مرة واحدة اإىل التعلم مدي احلياة: فهذه  -
خا�شية التعلم امل�شتقبلي التـــي تقت�شيها التغريات املت�شارعة يف اخلريطة 

املهنية لعملية اإعداد املعلم وع�شو هيئة التدري�ص.

التحـــول مـــن االنغالق املعـــريف واالكتفـــاء مبعلومـــات متقادمـــة اإىل بناء  -
"اأوتو�شـــرتادات" املعلومات واملعرفة. ومتابعـــة امل�شتجدات املتدافعة على 

م�شتوى النظريات واملنهجيات والتقنيات.

التحـــول من ا�شرتاتيجيات التعلـــم التقليديـــة اإىل ا�شرتايجية "تعلم كيف  -
نتعلم": التي تركز على كيفية اختيار املعلومات واإعادة �شياغتها وفق ن�شق 
علمي ومنطقي، وا�شتخدامها اال�شتخدام االأمثل يف توليد االأفكار املبتكرة 

واإنتاج االأ�شياء اجلديدة، واتخاذ القرارات.

التحـــول من العقليـــة اجلزئية: التي تتنـــاول كل ق�شية على حـــده، وتعالج  -
امل�شـــكالت وكاأنهـــا جزر منعزلـــة، وتقيم احلـــدود وال�شدود بـــني املعارف 
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واالأفـــكار اإىل العقليـــة ال�شموليـــة املتكاملة. ومعاجلة املعـــارف واملعلومات 
ب�شـــكل متكامـــل فذلك هو اأ�شلـــوب القـــرن الواحد والع�شريـــن يف التفكري 
ويف التقـــدم.. االأ�شلوب املنظومي الذي يـــدرك عالقة كل �شيء بكل �شيء، 
عالقة العلوم الطبيعية واالأ�شا�شيـــة بالعلوم االإن�شانية وعالقة علم النف�ص 

وعلم االجتماع بعلوم الدين والفل�شفة..اإلخ.

التحول مـــن االختزال والتب�شيط يف املقارنة، اإىل ال�شمولية الكلية القائمة  -
علـــى التعقيـــد واملقاربـــة. لي�ص هنـــاك اإمكانيـــة لل�شيطرة علـــى الظاهرة 
وا�شتيعابها فعليا بـــدون مقاربة معقدة متكاملة مهما بلغت متانة الربهان 

املنهجي الو�شفي االإح�شائي.

التحـــول من العقلية املحليـــة اإىل العقلية الكونية: املزودة بثقافة كونية عن  -
البيئـــة وال�شكان، واملوارد، والعالقـــات امل�شرتكة، والتحديات املتبادلة. وال 
اأظـــن اأن هناك ت�شويًرا للم�شري العاملي امل�شـــرتك، والوا�شح االآن – اأبلغ 
مـــن حديث "ال�شفينة" للر�شول ملسو هيلع هللا ىلص حيث قـــال: " مثل القائم على حدود 
اهلل والواقع فيها كمثل قوم ا�شتهموا على �شفينة فاأ�شاب بع�شهم اأعالها، 
واأ�شـــاب بع�شهم اأ�شفلها، وكان الذين يف اأ�شفلها اإذا اأرادوا اأن ي�شتقوا من 
املـــاء، مروا علـــى من فوقهم فاآذوهـــم فقالوا: " لو اأنـــا خرقنا يف ن�شيبنا 
خرقا ومل نوؤذ من فوقنا، فاإن تركوهم وما اأرادوا هلكوا جميًعا، واإن اأخذوا 

على اأيديهم جنوا، وجنوا جميًعا ". )رواه البخاري(.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يوؤمن باأن االقتدار املعريف هو املدخل الوحيد للتنمية ال�شاملة وال�شراكة 	

العاملية.
• اأن يوؤمن باأن االقتدار املعريف هو الطاقة البديلة والرثوة امل�شتقبلية.	
• اأن يدرك اأن االقتدار املعريف هو ال�شبيل الوحيد لبناء القدرة الذاتية.	
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• اأن يتحـــول من االنغالق املعـــريف واالكتفاء باملعلومـــات املتقادمة اإىل بناء 	
املعرفة وتوليـــد االأفكار والنظريـــات اجلديـــدة، وال�شيناريوهات املحتملة 

للم�شتقبل.
• اأن يكـــون قادًرا على التحول مـــن " ا�شرتاتيجيات " التعلـــم التقليدية اإىل 	

" ا�شرتاتيجيـــات " االبتكار، ور�شـــم االأجندات، واتخـــاذ القرارات، وحل 
امل�شكالت.

• التحـــول من التفكري اخلطي الذي يعالج كل ق�شية على حدة، اإىل التفكري 	
املنظومي القائم على املقارنة واملقاربة، ومعاجلة املعارف ب�شكل متكامل.

• التحـــول من العقليـــة املنغلقة حمليا اإىل العقلية املنفتحـــة عامليا، واملزودة 	
بثقافة كونية عن كل ما يت�شل بامل�شكالت والق�شايا املتبادلة.

�ملعيــار �لثامــن: اأن يكـــون متمتًعا بالقـــدرة التقانية؛ وهنا يتعـــني حمو االأمية 
التقانيـــة لن�شـــف ال�شـــكان الرا�شديـــن على االأقل يف العـــامل العربي، وعلـــى راأ�شهم 
املعلمـــون والباحثـــون وطـــالب الدرا�شـــات العليـــا وطـــالب اجلامعة واأع�شـــاء هيئة 

التدري�ص وطالب املدار�ص)8(.

ر  وهـــذا يعني تر�شيـــخ االجتاه باأن العملية الرتبوية يف اأمـــة لي�شت ب�شاعة ُت�شدَّ
اإىل اخلـــارج، اأو ت�شتـــورد اإىل الداخـــل كامل�شنوعات واملواد اخلـــام، واإمنا هي لبا�ص 
ـــل على قامة االأمة ومالحمها القوميـــة، وعقيدتها، وتقاليدها املوروثة، واآدابها  يف�شَّ

املف�شلة، واأهدافها التي تعي�ص لها، ومنوت يف �شبيلها)9(.

يتطلب ذلك اأن ت�شكل تكنولوجيا املعلومات اأبرز مقومات بناء االقتدار املعرفى 
ملواجهـــة حتديات القـــرن الواحد والع�شريـــن. " وال متثل االأمية التـــي يتعني حموها 
يف جمرد مهـــارة ت�شغيـــل االآالت التكنولوجية مثـــل: احلا�شـــوب والتليفزيون والقمر 
ال�شناعي..اإلـــخ." بل البد مـــن الو�شول اإىل قلبها، ومعرفة منطـــق بنائها، والتمكن 
منها، و�شواًل اإىل اإنتاجها. فمحو االأمية التكنولوجية يعني التمكن من الفكر التقاين، 
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والقدرة على حتويل املعرفة العلمية املتقدمة اإىل تقانة، ولي�ص جمرد االألفة باالأجهزة 
اإنها النقلة الكربى من ت�شغيل االأجهزة اإىل �شناعتها. وا�شتهالكها"، 

اإن تكنولوجيـــا املعلومـــات واالت�شاالت �شوف تقلب كل معـــادالت التعلم، ابتداء 
مبناهجه وطرائقـــه، وانتهاء باأ�شاليب تقوميه وتطويره؛ وذلك من اأجل الو�شول اإىل 
جيـــل متميز الذكاء، يتكامـــل مع التكنولوجيـــا واآلياتها يف حالة مـــن التطور املفتوح 
الـــذي يحاول فهم ظواهر الكون والتعامل معها مبا يفيد فى اإعمار احلياة. اإننا اإزاء 
تغـــريات تكاد متثل �شطًبا لـــكل املمار�شات اجلارية يف التعلـــم. تغريات يتهاوي معها 
حـــدود الزمان واملـــكان يف تبادل املعلومات، والعمل علـــى حتليلها وتف�شريها واتخاذ 

القرار املنا�شب ب�شاأنها)10(.

وهـــذا يعنـــي اأن تكون مـــزورة باإمكانية ا�شتخـــدام تكنولوجيا التعليـــم املفتوح، 
والتعليـــم عن بعـــد، والتعلم االإلكـــرتوين، والقنـــوات التلفزيونية التـــي تبث الربامج 

الدورية بق�شد التنمية املهنية امل�شتمرة للمعلمني.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يفهم "التكنولوجيا" على اأنها التطبيق العملي للعلم.	
• اأن يتعامل مع التكنولوجيا بذكاء ومهارة يف عملية التعليم والتعلم.	
• اأن يدرك العالقة بني االقتدار املعريف واملهارة التقانية.	
• اأن يتيح الفر�شة للمتعلمني لتحويل املعرفة اإىل �شلوك عملي.	

�ملعيــار �لتا�صــع: اأن يكـــون قادًرا على التعامـــل مع املعرفة بحكمـــة؛ اإن طريق 
االإن�شـــان عموًما، واملعلمني واأع�شاء هيئـــة التدري�ص على وجه اخل�شو�ص؛ اإىل العلم 
احلقيقـــي، واملعرفة امل�شتنرية، واحلكمة الباقيـــة، هو القنوت هلل؛ وح�شا�شية القلب؛ 
وا�شت�شعار احلذر من االآخرة؛ والتطلع اإىل رحمة اهلل وف�شله؛ ومراقبة اهلل الواجفة 
اخلا�شعة.. هذا هو الطريق؛ ومن ثم يدرك القلب ويعرف، وينتفع مبا يري وما ي�شمع 
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ومـــا يجرب، وينتهي اإىل احلكمة.. اإىل احلقائق الكربى الثابتة من وراء امل�شاهدات 
والتجـــارب ال�شغرية. فاأما الذين يقفون عند حـــدود التجارب املفردة، وامل�شاهدات 

الظاهرة، فهم جامعو معلومات، وال �شيء غري ذلك.)11(

فيهـــا: اهلل  قـــال  لذلـــك  ال�شامـــل،  واأملهـــا  العلـــوم  غايـــة  هـــي  احلكمـــة   اإن 
ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ     ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   چ 

ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  چ)البقرة:269(.

البد من اإقدار املعلمني واأع�شاء هيئة التدري�ص على امل�شاركة يف حتمل م�شئولية 
عمليـــة اإعادة النظـــر يف االأ�شا�شيات التي اأقيمت عليها املدار�ـــص وموؤ�ش�شات التعليم 

العايل، واإعادة بناء النظام، مبا يتالءم مع احتياجات ع�شر املعرفة واحلكمة.

اأن تنمـــي مناهج االإعداد، وبرامج التدريب يف املعلمني واأع�شاء هيئة التدري�ص 
القـــدرات واملهـــارات الالزمـــة لت�شميـــم املناهج والربامـــج، وتنفيذهـــا، وتقوميها، 

وتطويرها مبا يتنا�شب مع متغريات الع�شر وثوابت الثقافة العربية االإ�شالمية.

تنمية قدرة املعلمني واأع�شاء هيئة التدري�ص على االختيار من طوفان املعلومات 
املتدفقـــة يف تزايـــد م�شتمر، وعلى اإعـــادة �شياغة هذه املعلومـــات يف �شورة معارف 
مفيـــدة، وعلى اال�شتخـــدام االأمثل لهذه املعارف يف بنـــاء نظريات جديدة، ويف ر�شم 
�شيناريوهـــات للم�شتقبـــل، ويف بناء االحتمـــاالت املتوقعة للواقـــع االفرتا�شي، وو�شع 

احللول املنا�شبة للم�شكالت املتوقعة.

بنـــاء املعلمني واأع�شـــاء هيئة التدري�ص املوؤمنني باأن امل�شتقبـــل ي�شنع االآن، واأن 
املعلـــم الكفء هو املدخل االأ�شا�شي لبناء م�شتقبل االأمة امل�شرق، واإبراز خ�شو�شيتها 

احل�شارية والوقوف �شد حماوالت تهمي�شها.

تنميـــة قدرة املعلمني واأع�شـــاء هيئة التدري�ص بالتعليم العـــايل واجلامعي على 
فهـــم حركة التغري يف املجتمع، وعلي تكوين روؤيـــة م�شتقبلية يف �شوء مالمح، واجتاه 
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حركة التغري، ويف �شوء ثوابت الثقافة العربية االإ�شالمية، وت�شورها الكلي لالألوهية 
والكـــون واالإن�شـــان واحلياة، وترجمة ذلـــك يف مناهج التعليم العـــام، وبرامج اإعداد 
اأع�شـــاء هيئـــة التدري�ـــص بالتعليم العـــايل واجلامعـــات، وبرامج التدريـــب والتعليم 

امل�شتمر، والتعليم عن بعد.

تنميـــة االجتاهـــات االإيجابيـــة نحـــو �شـــرورة الو�شـــول اإىل االقتـــدار املعـــريف 
والتكنولوجي و�شرورة اإنتاج التكنولوجيا، وامتالك مهاراتها، والتعامل معها متعلًما، 

ومعلًما، مطًوا ال�شتخدامها.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يدرك اأن املعلومات مادة اأولية )خام(؛ ال قيمة لها يف ذاتها.	
• اأن يفهـــم اأن املعرفة هي عملية مقاربة بني املعلومات، واإعادة �شياغتها يف 	

ن�شق علمي ومو�شوعي.
• اأن يكون قادرا على ا�شتخـــدام املعرفة اال�شتخدام االأمثل يف اإنتاج االأفكار 	

واالأ�شياء.
•  اأن يدرك اأن احلكمة هي علم امل�شتقبل، واأمله ال�شامل، واأنها اأ�شفى رحيق 	

ُيَقطره عقل االإن�شان.
• اأن يـــدرك اأن ا�شتخـــدام املعرفة بدون حكمة يـــوؤدي اإىل اخلراب والدمار، 	

مع اأن االإعمار هو وظيفة االإن�شان عموًما، واملعلم على وجه اخل�شو�ص.

�ملعيــار �لعا�صــر: اأن يكـــون املعلـــم قيمـــة فكريـــة، وهـــذه �شرورة كونـــه معلما 
واأ�شتاذا، و�شرورة كونه متخ�ش�شا يف حقل من حقول العلم والفكر، وتخ�ش�ص من 
تخ�ش�شاته الدقيقة. فهو يعمل على تطويره يف تكامل مع العلوم واملعارف االأخرى.

وهـــو قـــدوة يف اأنه ال يبذل جهدا، وال يطور جمـــاال اإال اإذا تاأكد اأنه نافع لطالبه 
وملجتمعـــه، ولالإن�شانيـــة يف حا�شرهـــا وم�شتقبلهـــا. وهـــو قـــدوة يف ا�شتخـــدام علمه 
وتوظيفـــه التوظيـــف االأمثل يف توليد االأفـــكار اجلديدة واإنتاج االأ�شيـــاء املفيدة. وهو 
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قـــدوة يف منهجيته العلمية التـــي تعتمد على روؤية وا�شحة لطبيعـــة العلم الذي يعمل 
فيـــه، ولطبيعة عالقاتـــه وارتباطاته بالعلـــوم االأخرى، ولطبيعة الت�شـــور االإ�شالمي 

لالألوهية والكون واالإن�شان واحلياة.

اإن بنـــاء االقتـــدار الفكري واملعريف هـــو املدخل الوحيد الـــذي ال ميكن اأن حتل 
اإمكانيـــات �شـــراء اخلـــربة حمله. وال قيمة للمـــوارد املالية مهما عظمـــت، يف �شمان 
التنميـــة وحـــق ال�شراكـــة العامليـــة، اإال مبقـــدار ما توظـــف يف بناء االقتـــدار الفكري 

واملعريف.)12(

اإن ال�شيطـــرة علـــى تقانة املعلومات متثـــل اأبرز مقومات بنـــاء االقتدار املعريف 
ملواجهـــة حتديات القـــرن احلادي والع�شرين. وهذه ال�شيطـــرة ال تعني جمرد ت�شغيل 
االآالت التقانية بل الو�شول اإىل قلبها، ومعرفة منطق بنائها، والو�شول اإىل اإنتاجها. 
وهذا يعني التمكن من الفكر التقاين، والقدرة على حتويل املعرفة العلمية اإىل تقانة.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يكون قادًرا على تطوير مادة تخ�ش�شه يف تكامل مع املواد االأخرى.	
• اأن يعلم كل ما هو نافع ومفيد للمجتمع ولالإن�شانية جمعاء.	
• اأن يكـــون �شاحـــب منهجيـــة فكريـــة تت�شق مـــع الروؤيـــة االإ�شالميـــة للكون 	

واالإن�شان واحلياة.
• اأن يكون مدركا ملا ميكن اأن يحدث فيما لو حدث كذا وكذا .....	
• اأن يكون �شاحب موقف فكري وعملي فيما يت�شل بق�شايا املجتمع والكون.	

�ملعيار �حلادي �لعا�صر: االإح�شا�ص بامل�شوؤولية االجتماعية؛ فلي�ص بو�شع املعلم 
)االإن�شـــان( اأن يعي�ـــص وحده اأو اأن ينفـــرد بنف�شه انفراًدا تاًمـــا، ولي�ص هناك حادثة 
نف�شية واحدة ميكن اأن تتم دون اأن تكون لها �شلة باأفراد املجتمع. فكل حادثة نف�شية 
البـــد لها من جمال اجتماعي تتم فيه، والعك�ص �شحيـــح؛ فكل حادثة اجتماعية البد 

لها من اأ�شل نف�شي.
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وكون �ملعلم قدوة �جتماعية يعني �أمرين على وجه �خل�صو�ص:)13(
االأول: اأن يكـــون مـــدركا للعنا�شر التي يتكون منها املجتمـــع االإن�شاين، والأهمية 
كل عن�شـــر منها، ولعالقتهـــا وارتباطاتها بع�شها ببع�ص، والثـــاين: اأن يكون مدركا 
مل�شوؤولياتـــه االجتماعيـــة يف جمتمعه املحلي خا�شة وفى املجتمـــع االإن�شاين عامة. اإن 
املعلـــم البـــد اأ يكون م�شـــوؤواًل م�شوؤولية جماعيـــة باعتباره ع�شوا يف جماعـــة م�شوؤولة 
م�شوؤوليـــة جماعية عـــن اأفكارها واأعمالها، والبد اأن يكون مـــوؤوال م�شوؤولية اجتماعية 
من خـــالل اإح�شا�شه الذاتي نحـــو اجلماعة باالهتمام بها، والفهـــم لها، واال�شرتاك 

معها.)14(

ويقت�شـــي ما �شبـــق تنمية اإميان املعلم وع�شو هيئـــة التدري�ص باأن يكون �شاحب 
موقـــف مـــن الق�شايا العامـــة؛ الداخلية واخلارجيـــة، واأن يكون فاعـــاًل يف امل�شاركة 
الدميقراطيـــة، وممار�ًشـــا للحريـــات، وموؤمًنا بحـــق االآخرين فيهـــا، وموؤمًنا باأهمية 

العمل اجلماعي، وروح الفريق، وممار�ًشا لكل هذا مع اأقرانه وتالميذه.

كما ينبغي اإعداده يكون قادًرا على امل�شاكرة يف اإحداث تغيري جذري يف هياكل 
املدار�ـــص وكليات الرتبيـــة ومعاهدها، واجلامعـــات وموؤ�ش�شات التعليـــم العايل، من 

حيث مناهجها، وبراجمها التي تعلم عن قرب وعن بعد. 

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يكـــون املعلم مـــدركا للعنا�شر التي يتكون منها املجتمع اأال وهي: الفرد، 	

والروابـــط االجتماعيـــة، والنظـــم واملوؤ�ش�شات، والعقيـــدة اأو الفل�شفة التي 
حتكم كل ذلك وتوجهه.

• اأن يكـــون مـــدركا مل�شوؤولياته االجتماعية يف جمتمعـــة املحلي، ويف املجتمع 	
العاملي.

• اأن يت�شم �شعوره نحو اجلماعة باالهتمام والفهم وامل�شاركة.	
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�ملعيار �لثاين ع�صــر: اأن يكـــون قدوة نف�شية. فاالإن�شـــان خملوق عظيم. اأعده 
اهلل ليكون خليفتـــه يف االأر�ص. وزوده بقوي واإمكانات وقدرات للعمل والتوجيه، نعلم 

عنها �شيًئا وجنهل منها اأ�شياء كثرية.

 . اإن املعلـــم وع�شـــو هيئـــة التدري�ص البـــد اأن يكونا قـــدوة نف�شيـــة. فاملعلم مرًبّ
والرتبيـــة عملية تهدف اإىل اإي�شال املربَّى اإىل درجـــة كماله االإن�شاين. وهذه العملية 
علميـــة، ونف�شية، وفنية. واملعلم البد اأن يعد بال�شكل الذي يحفظ له توازنه االإن�شاين 
وتوازنـــه النف�شـــي؛ الأنـــه بدون ذلـــك ي�شتحيل اأن يكون قـــدوة نف�شيـــة �شوية لطالبه. 
فاالإن�شان اإذا انحرف عـــن االإميان باهلل وعن التوحيد ف�شدت فطرته، واختل توازنه 

النف�شي الذي ال ميكن اأن يعود اإليه اإال بالعودة اإىل االإميان.

اإن اإن�شان هذا الع�شر يعاين من الفقر ال�شديد يف ال�شالم مع اهلل، ومع نف�شه. 
وبالتـــايل فهـــو يعاين من فقر مماثـــل يف ال�شالم مع الكون من حوله. فـــاإذا اأردنا اأن 
يكـــون املعلم قدوة نف�شية، فعلينا اأن ن�شحح لـــه –خالل عملية اإعداده- ت�شوره عن 
االألوهيـــة والكون واالإن�شان واحلياة. واأن جنعلـــه يفهم مركزه يف الكون، ووظيفته يف 

احلياة.

اإن الطالـــب واملعلم وع�شـــو هيئة التدري�ص يف حاجـــة اإىل اأن يعد كي يتحقق يف 
�شخ�شيتـــه التنا�شق بني حركته وحركة الكون واحلياة مـــن حوله؛ فهذا التنا�شق هو 
الـــذي يحقـــق لـــه ال�شالم مع نف�شـــه. كما يحقق لـــه ال�شالم مع احليـــاة املحيطة به. 
فال�شـــالم مع النف�ص ين�شاأ من توافق حركة االإن�شان مع دوافع فطرته. وبذلك تنتظم 

حركة االإن�شان الظاهرة مع فطرته امل�شمرة.)15(

لكـــن ال�شالم مـــع النف�ص لن يتاأتي اإال من خالل ال�شالم مع اهلل. وبذلك يتحقق 
ا. اأما اإذا حـــاد االإن�شان عن منهج اهلل،  لالإن�شـــان ال�شالم مع الكـــون املحيط به اأي�شً
فاإن ذلك يحدث نوًعا من ال�شقاق الذي يوؤدي حتما اإىل كوارث نف�شية وكونية، وهذا 

ما حدث لنا يف القرون االأخرية، وما يحدث لنا االآن.
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ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يكـــون املعلم قدوة نف�شية، اأعده اهلل للقيام علـــى اإعمار االأر�ص وترقية 	

احلياة.
• اأن يكون قدوة تربوية؛ يعمل على اأن يحتفظ املتعلمون باتزانهم النف�شي.	
• اأن يكون يف �شالم مع اهلل، ومع نف�شه، ومع النا�ص واملجتمع من حوله.	
• اأن تتنا�شق حركته مع فطرته، ومع الكون احلياة من حوله.	
• اأن يحقق االتزان يف املوقف التعليمي ويف �شلوك املتعلمني.	
• اأن يهتم بالبعد الوجداين والنف�شي يف كل م�شاركاته التعليمية.	

�ملعيار �لثالث ع�صر: هو �أن يكون �ملعلم قدوة لغوية؛ 
اللغـــة قـــدر االإن�شان. وهـــي عامله؛ فحدود لغـــة االإن�شان هي حـــدود عامله، وهى 
الهويـــة، وهي ال�شخ�شية، وهـــي الوطن، وهي التي ت�شنع املجتمـــع، وت�شنع ثقافته، 
فثقافـــة كل جماعـــة كامنـــة يف لغتهـــا، ويف معجمهـــا، ونحوها ون�شو�شهـــا، وفنونها 

واآدابها.

فاملعلـــم ال�شقيـــم لغويًّا ال ميكـــن اأن تتوفر فيـــه ال املعايري ال�شابقـــة وال املعايري 
الالحقة؛ الأن اللغة هي الرحم الذي ي�شنع الفكر، وي�شنع الثقافة وي�شنع احل�شارة، 
وي�شنـــع املجتمع، وي�شنع الهوية، وي�شنع  الوطن، فـــال ح�شارة اإن�شانية دون نه�شة 

لغوية، وال كفاءة اقت�شادية دون كفاءة لغوية.

اإن اللغـــة هي االأم التي ترعى كل ناطق بها، وكاأنـــه طفلها الوحيد االأثري، تزهو 
وتنمـــو اإن مترد عليها �شعراوؤهـــا، وال ت�شيق ذرًعا ب�شراحـــة علمائها، وتغفر للعامة 

جتاوزها، وال حترم النخبة من متيزها.)16(

واللغة حتمل املجتمع يف جوفها، فهي الهواء الذي تتنف�شه اجلماعة، وهي النظام 
الذي يرتجم ما يف �شمائرها من معان واأفكار، لت�شتحيل بدورها اإىل و�شائل واأدوات 
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ت�شـــكل حياتها، وتوجه �شلوك اأفرادها، وتك�شف عن طبقاتهم، وجذور ن�شاأتهم، وعن 
حدود عقلياتهم، وميولهم الفكرية، فال كفاءة معرفية دون كفاءة لغوية.

واللغة جتربة �شعورية وفكرية، يتم التعبري عنها من خالل جتربة لفظية، فاللغة 
منهـــج للفكر، ونظام للتوا�شل، وهذا يعني اأنهـــا لي�شت جمرد "و�شيلة" اأو "اأداة" اأو 
"وعـــاء"؛ اإن اللغة ت�شـــكل االأفكار، فهي الرحم الذي ي�شنـــع الفكر والثقافة، وينظم 

التوا�شل بني اأبناء االأمة، وبينها وبني غريها من االأمم.)17(

والعربيـــة لغـــة مقد�شة فوق اأنها لغـــة قومية ور�شمية، لذا هـــي اللغة االأم يف كل 
د�شاتـــري االأقطـــار العربية، وهي اللغة الثانية يف معظم بـــالد العامل االإ�شالمي؛ فهي 

ُبعد اأ�شيل يف الهوية الثقافية للعامل االإ�شالمي.

ولتعزيز الهوية الثقافية يف م�شرية النه�شة احلالية، يجب التاأكيد على اأن تكون 
العربية هي لغة التعليم والتعلم، ولغة العلم والتاأليف العلمي كما كانت من قبل.

اإن النه�شـــة احلالية تقت�شي منا تعريب املعرفة، ال دعم التغريب وتكري�شه.اإننا 
اإذا ف�شلنـــا يف تعريـــب العلوم، واإن�شـــاء م�شطلحات جديدة تنا�شـــب االرتقاء العلمي 
يف كل املجـــاالت، فـــاإن هـــذا يعني اأمـــًرا واحًدا هو اأننـــا مت�شولـــون يف ميادين الطب 
والهند�شـــة والكيمياء والفيزيـــاء، وعلوم البيولوجيـــا اجلزيئية...اإلخ و�شنبقي بذلك 

مت�شولني اأبًدا!

اإننا بحاجة اإىل اإقدار املعلمني واأع�شاء هيئة التدري�ص على امل�شاركة يف تعريب 
التعليـــم، وترجمـــة الكتـــب والبحوث اجلديـــدة املفيـــدة اإىل العربية؛ وذلـــك لتعزيز 
اإمكانـــات اللغـــة العربيـــة يف االإ�شهـــام يف تطوير التعليـــم، وتعزيز الذاتيـــة الثقافية 
العربيـــة واالإ�شالميـــة، وحت�شينها �شد حماوالت التهمي�ص التـــي تراد بها، واأن تكون 

ترجمة البحوث والكتب اجلديدة �شرًطا لرتقية اأع�شاء هيئة التدري�ص.
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وكل ما �شبق يقت�شـــي اال�شتخدام الواعي للغة العربية ا�شتماًعا وحتدثا وقراءة 
وكتابة؛ مبنى ومعنى. وتعريب نظم الت�شغيل يف احلا�شوب؛ اأي ا�شتغالل الكم الهائل 
من الربامـــج املتوفرة باللغة االإجنليزية اأو بغريها، بتحويله اإىل العربية. وا�شتخدام 

العربية كلغة برجمة مبا�شرة. وا�شتخدام العربية يف الرتجمة االآلية؛ منها واإليها.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يدرك اأن اللغة هي الرحم الذي ي�شنع الفكر، والهوية، والوطن.	
• اأن يدرك اأنه ال ح�شارة اإن�شانية دون نه�شة لغوية.	
• اأن يدرك اأنه ال نه�شة اقت�شادية دون كفاءة لغوية.	
• اأن ي�شتخدم اللغة ا�شتخداما واعيا ا�شتماعا، وكالما، وقراءة، وكتابة.	
• اأن يكون قادًرا على التعامل مع م�شادر املعرفة باللغة العربية.	
• اأن يكون قادًرا على الرتجمة من العربية واإليها.	

�ملعيــار �لر�بع ع�صــر: هـــو اأن يكون املعلم قدوة مهنيـــة؛ اأي يكون مدركا الأهم 
مبـــادئ مهنة التعليـــم، ومقدًرا لهـــا باعتبارها مهنة بنـــاء اإن�شانية االإن�شـــان، وبناء 

الب�شر، التي هي الوظيفة االأوىل للمعلم. وهذا يقت�شي:

�ص اللغة مبعزل عن ثقافتها وح�شارتها. - اأن ال يدرَّ
اأن يكون ملًما باأ�شول الثقافة العربية التي هى: -

• اأ�شول العقيدة.	
• اأ�شول ال�شريعة والقانون.	
• اأ�شول العلم واملعرفة.	
• اأ�شول االأخالق وال�شلوك.	

ُيعـــد متهني التعليم املدخل الأي اإ�شـــالح اجتماعي �شامل. واإعداد املعلم الكفء 
هـــو املدخل الأي تطوير تربوي جذري؛ لذلك البد من جعل التعليم مهنة اأكرث مكافاأة 
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ماديـــة واأكرث تقديـــًرا اأدبًيا، وبذلك ت�شبـــح مهنة التعليم موقـــرة كاملحاماة والطب 
والهند�شة.)18(

ويتطلب متهني �لتعليم جمموعة �لعتبار�ت من �أهمها ما يلي:
تدريـــب الطـــالب واملعيديـــن علـــى ا�شتخـــدام التكنولوجيا عن طريـــق ربطها 
مبقرراتهـــم وتخ�ش�شاتهم، ودجمهـــا يف اأن�شطة التعليم والتعلـــم. ولي�ص عن طريق 
درا�شتهـــا كمقررات منف�شلة، فذلك ي�شاعد على ا�شتخدامها بطريقة فعالة، تتوافق 
مع حاجاتهـــم، كما ي�شاعد على ا�شتخدام املعلومـــات، ال جمرد التعرف عليها، مما 

يدعم تفكري املتعلمني يف م�شتويات التحليل والرتكيب والتقومي.

اعتبـــار الرتبية العملية اأهم مكونـــات برنامج اإعداد املعلم؛ فالبد من اإطالتها؛ 
بحيـــث يكون االنتقال مـــن مقاعد الدرا�شيـــة اإىل ممار�شة التدري�ـــص متدرًجا، يبداأ 
بامل�شاهـــدة، ثم املزاوجة بني الدرا�شـــة والتدري�ص، ثم التدري�ص ملـــدة ف�شل درا�شي 

كامل.

وهـــذا يقت�شي اأن تكـــون الرتبية العملية اأواًل منف�شلة؛ يوًمـــا واحًدا يف االأ�شبوع 
يف الف�شلني الثامن والتا�شع، وثانًيا مت�شلة يف الف�شل االأخري من العام اخلام�ص.

الرتكيـــز على "نوعية التعلم"؛ بتبنـــي مفهوم التعلم الذاتـــي، اأو بتعبري االإمام 
فهذا االأ�شلـــوب ي�شاعد  برهـــان الديـــن الزرنوجي: "تعليـــم املتعلم طريق التعلـــم". 
املعلمني واأع�شاء هيئة التدري�ص فيما بعد يف االعتماد على النف�ص ويف التعلم امل�شتمر 

مدى احلياة ويف الرتقي املهني.)19(

اإ�شراك الطـــالب واملعيدين واملدر�شني امل�شاعدين اأو املدر�شني- اأي احلا�شلني 
علـــى املاج�شتري- يف اتخـــاذ القـــرارات املتعلقة بعمليـــة اإعدادهـــم، وتدريبهم على 
مراجعـــة املقـــررات الدرا�شية اخلا�شـــة بتخ�ش�شاتهم يف التعليـــم العام، واخلا�شة 
باإعدادهـــم يف الكليـــات واجلامعـــات، واإ�شراكهـــم يف تطويرهـــا يف �شـــوء املتغريات 

احلادثة من اآن الآخر.
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و�شـــع ت�شور وا�شـــح لالإمناء املهنـــي للمعلمـــني واأع�شاء هيئـــة التدري�ص مدى 
احلياة. وا�شتخدام تكنولوجيا التعليم املفتوح، والتعليم عن بعد، والقنوات التلفزيونية 

اخلا�شة يف تدريب املعلمني واأع�شاء هيئة التدري�ص، ب�شورة دورية منتظمة.

ا. حيث يخ�ش�ص لكل  تدريب املعلمني القدامى اأثناء اخلدمة يف مدار�شهم اأي�شً
منهـــم �شًفا معيًنا ليقـــوم بتعليمه باإ�شراف خبري يقيم معه عـــدة اأيام يف كل اأ�شبوع، 
وعلي مدى عام كامل. حيث يقوم بتطبيق النظرية التي تعلمها يف موؤ�ش�شات االإعداد 

داخل �شفه.

واالقرتاح املحدد يف هذا ال�شدد اأن مير اخلريجون بربنامج تدريبي عملي ملدة 
�شنة بعد التخرج م�شابًها بربنامج طبيب االمتياز يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية، 
ويكـــون حتت اإ�شراف معلمني اأكفاء، واأ�شاتذة مقتدريـــن علًما وممار�شة، وذلك قبل 

ال�شماح لهم باملمار�شة امل�شتقلة متاًما.

وتنطلـــق هـــذه املمار�شة من النظريـــة القائلة بـــاأن اأف�شل طريقـــة لفهم املعلم 
كيـــف يعلم مادة ما هي اأن يقوم بتعليمها حتت اإ�شراف خبري. وي�شمي هذا الربنامج 
"بربنامـــج تدريـــب املعلـــم املقيـــم باملدر�شـــة"، مثـــل برنامـــج االأطبـــاء املقيمني يف 

امل�شت�شفيات".)20(

تنميـــة مهـــارات االإر�شـــاد االأكادميي لـــدى املعلمـــني واأع�شاء هيئـــة التدري�ص، 
وتدريبهـــم على ممار�شـــة ا�شتخدام التقانـــات الرتبوية املختلفة، مثـــل ور�ص العمل، 

واجلل�شات العيادية، والتدري�ص امل�شغر.. اإلخ.

اإغـــالق الفجوة بني النظرية والتطبيق يف عملية اإعداد املعلم، وتفعيل التوا�شل 
والعالقـــات احلميمة بـــني موؤ�ش�شات اإعداد املعلمني واملدار�ـــص، وكل ما من �شاأنه اأن 

ي�شهم يف ت�شييق هذه الفجوة.
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تغيـــري النظـــرة اإىل املدر�شني وعدم اعتبارهم جمـــرد اأدوات لتح�شني النظام، 
اإىل كونهـــم م�شاركـــني يف تطويـــر النظام املدر�شـــي، ومن كونهم و�شائـــل اإىل كونهم 
غايـــات، ومن كونهم جمرد موظفني يف النظام املدر�شي الذي يدار بوا�شطة غريهم 
اإىل كونهم �شنـــاع قرارات يف اإدارة النظام.حتديـــات الت�شريعات التي تنا�شب تعدد 
اأدوار املعلـــم وتنوعهـــا ومنحه احلرية وال�شالحيـــات الكفيلة بت�شهيـــل قيامه بدوره 

الرتبوي واالجتماعي.

�شـــرورة الرتخي�ص ملهنة التعليم. فلي�ص كل من يتخرج من كلية الرتبية ي�شلح 
ملهنة التدري�ص. فالبد مـــن اختبارات تثبيت �شالحيته اأو عدم �شالحيته. فاإن ثبتت 
�شالحيتـــه اأخذ رخ�شة التدري�ـــص لفرتة ال تزيد على خم�ص �شنـــوات، يحتاج بعدها 
اإىل التجديد. مبعني اأن يدخل املعلم اأثناء اخلدمة يف اختبارات ومقابالت من فرتة 
الأخرى فاإن ثبتت اأنه يتقدم علًما ومعرفة ومهارة وخلًقا، جتدد له الرخ�شة واإال فال، 

فاإن ذلك يحافظ على تطور مهنة الرتبية والتعليم وتقدمها.)21(

�شمـــان ا�شتمرار النمو املهني الأع�شـــاء هيئة التدري�ص يف كليات اإعداد املعلمني 
من اأجل التاأكد من اأن اإعداد معلمي امل�شتقبل �شيكون اإعداًدا مهنًيا وعلى يد اأ�شاتذة 

هم اأنف�شهم مهنيون.

اجتيـــاز اختبارات دورية اأثناء اخلدمة حتددهـــا جمال�ص االعتماد والرتخي�ص 
لكـــي يبقي املعلم م�شجـــاًل ب�شورة ر�شمية يف مهنته، وذلك مـــن اأجل التطور املعريف 
واملهني الدائم للمعلم. فذلك التجديد هو املدخل حلل االإ�شكاليات املتجذرة يف هذا 
احلقـــل االإن�شاين الرائع، الذي بدونه يبقي امل�شتقبـــل يف الظل، وتبقي احلياة راكدة 

اآ�شنة.

تدريب املعلمني على ا�شتخدام اأ�شاليب التقومي املختلفة وال�شاملة ملجمل اأن�شطة 
الطـــالب، واختيـــار االأ�شاليب املنا�شبة لـــكل موقف ولكل جانب مـــن جوانب العملية 

التعليمية، ومراعاة الدقة واملو�شوعية يف جميع االأحوال.



م��ن��اه��ج ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��رائ��دة

37

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يكـــون مدركا الأبعاد حركـــة التغري يف املجتمـــع ومتطلباتها من املناهج 	

الرتبوية.
• اأن يكـــون فاهمـــا للمناهـــج العلميـــة املختلفـــة للبحـــث العلمـــي، وكيفيات 	

تطبيقها.
• اأن يكـــون واعيـــا بالنمـــو النف�شـــي ال�شامـــل للطـــالب، ومـــدركا للحاجات 	

واملطالب النف�شية لهذه الفئات العمرية ومقت�شياتها الرتبوية والتعليمية.
• اأن يكـــون لديـــه احلرية االأكادمييـــة واال�شتقاللية يف ممار�شـــة اأخالقيات 	

املهنة و�شلوكياتها دون انغالق اأو زيف اأو خوف.
• اأن يكـــون قادًرا على طرح الق�شايا يف �شورة اأفكار كلية ومقاربات �شاملة، 	

واأ�شـــكال قابلة للتعلـــم، ومثرية للتفكري، وحل امل�شـــكالت، والتعلم الذاتي، 
والتعلم امل�شتمر.

• اأن يكون م�شيطـــًرا على مهارات اإحدى اللغـــات االأجنبية ا�شتماعا وكالما 	
وقراءة وكتابة.

• اأن يكون فاهما الأ�شول الكتابة العلمية، ومهاراتها وتطبيقاتها.	
• اأن يكـــون قادًرا علـــى ا�شتخدام احلا�شـــوب كم�شدر للمعلومـــات، وو�شيلة 	

للتوا�شل والتحليل والتف�شري ور�شم االحتماالت املتوقعة يف امل�شتقبل.

�ملعيــار �خلام�ــص ع�صــر: اأن يكون املعلم قـــدوة بحثية. وهذا يعنـــي اأن يدرك 
املعلم اأهمية البحث العلمي، واأن يفهم مناهجه واأ�شاليب ا�شتخدامها. واأن يدرك اأن 
مهمة البحث العلمي هي اكت�شاف قوانني اهلل يف الكون، وت�شخريها يف اإعمار االأر�ص 

وترقية احلياة على عهد اهلل و�شرطه.

ويقت�شـــي ذلـــك تنمية معرفة املعلم وع�شـــو هيئة التدري�ـــص باأ�شا�شيات البحث 
العلمـــي، والقـــدرة علـــى ا�شتعمال مناهجـــه وو�شائلـــه واأدواته يف اإنتاجهـــم البحثي، 

باعتبار اأن ذلك هو االأ�شا�ص اجلوهري يف رفع م�شتوى مهنة التعليم.
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ويتطلـــب املنهج العلمي للبحث الرتبوي مـــن املعلم ومعلم التعليم العايل عموًما 
اأن يعمـــل على متحي�ص احلقيقة، وعدم التاأثر مبقـــررات �شابقة، وال مقررات ذاتية 

ال برهان عليها، وال مبجرد الظن:چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  چ )االإ�شـــراء:36(، چ 
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ )النجم:28(، "اإياكم والظن فاإن 

الظن اأكذب احلديث")رواه البخارى(.)22(

كما يوجه العقل اإىل عدم الت�شرع يف اإ�شدار االأحكام چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ)احلجرات:6(.

 واإىل عـــدم ن�شر مـــا ي�شمع قبـــل درا�شة املخت�شني لـــه، واإ�شـــدار احلكم عليه: 
چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   

ہ     ہ  ہ  ہ  چ)الن�شاء:83(.

وهنـــاك "االإلهـــام"، واالإلهـــام هـــو تنبيه اهلل للنف�ـــص االإن�شانيـــة واإلهامهـــا باالأفكار 
والعالقـــات على قدر �شفاتها وقبولها وقوة ا�شتعدادها، ومقدار �شعيها. وتعلم االإن�شان عن 
طريـــق اإلهام اهلل له ميكـــن اإدراكه يف قوله تعـــايل: چ ېئ   ىئىئ  ىئ  ی چ 
)البقـــرة: من االآية282(، فاالآية دعوة �شريحة اإىل املوؤمنني بتقوى اهلل. فهو الذي يعلمهم 
ا  وير�شدهـــم، واأن تقوي اهلل تفتـــح قلوبهم للمعرفة، وتهيئ عقولهم للتعلم. ويوؤكد هذا اأي�شً
قوله تعايل:چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ )ال�شم�ص:7-8( فاالإلهام –
اإذن- و�شيلة من و�شائل ا�شتعدادها وطاقاتها املدركة اإىل طريق اخلري اأو اإىل طريق ال�شر.

مـــا �شبق يعني اأن على املعلمني واأع�شاء هيئـــة التدري�ص عدم الوقوف مب�شادر 
املعرفـــة عنـــد املنهج التجريبي وحده. وهذا ال يعني اإهمالـــه اأو التقليل من �شاأنه، وال 
مـــن �شاأن ثمراته املعرفيـــة واإجنازاته التقانيـــة الرائعة لالإن�شانيـــة كلها. ولكن على 
اأ�شا�ـــص اأنه لي�ص ال�شبيل الوحيد للمعرفة؛ فهناك املعرفة الربانية اليقنية املتمثلة يف 
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كتب اهلل املنزلة على ر�شلـــه. وهناك املنهج اال�شتقرائي اال�شتنباطي. وهناك املنهج 
العلمـــي للنظـــر العقلي؛ وهو منهـــج التفكري القائـــم على العلم واخلـــربة ومتحي�ص 
احلقائـــق وعدم التاأثر مبقررات �شابقة ال برهان عليهـــا، وعدم االعتماد على الظن 

وطلب الدليل يف كل اعتقاد.)23(

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأال يقف مب�شادر املعرفة عند املنهج التجريبي وحده.	
• اأن يرى اأن املنهج التجريبي لي�ص �شبيل املعرفة القطعية املطلقة.	
• اأن ي�شتطيـــع ا�شتخدام مناهـــج البحث العلمي واأدواتهـــا املختلفة يف اإنتاج 	

بحوثه.
• اأن يرى اأن املعرفة اليقينية تتمثل يف الوحي الذي نزلت به الكتب ال�شماوية 	

من عند اهلل.
• اأن يرى اأن املنهج اال�شتقرائي هو الذي ي�شتنبط به االإن�شان من اجلزئيات 	

املادية معارف تقطع ب�شرورة وجود غري مادي.
• ـــى "منهج التفكري"، 	 اأن يوؤمـــن باملنهـــج العلمي للنظر العقلـــي، الذي ُي�شمَّ

الـــذي يحدث عندما يغلـــب نور العقل على اأو�شاف احل�ـــص، وهنا ي�شتغني 
العامل بقليل من التفكري على كثري من اإدراكات احلوا�ص.

�ملعيار �ل�صاد�ص ع�صر: �أن يكون �ملعلم قدوة فنية وجمالية.
املعلـــم فنان؛ الأنه يعمل يف بنـــاء االإن�شان. والفن اجلميـــل اأ�شفى رحيق يقطره 
عقـــُل االإن�شـــان. فهـــم ياأخذ مـــن الدين ت�شـــوره الكلـــي لالألوهية والكـــون واالإن�شان 
واحليـــاة. ومـــن الفل�شفـــة حكمتهـــا و�شمولها. ومـــن الهند�شة نظامهـــا ودقتها. ومن 
الطبيعة جمالها وتكاملها. ومن احلياة حركتها ونظافتها وحيويتها؛ لذلك فهو مراآة 
الثقافة، واملدافع عنها، واملتحدث با�شمها يف حوار الثقافات، واملب�شر لها واملنذر مبا 

يحمله واقعها االفرتا�شي يف امل�شتقبل من خماطر اأو توقعات اأو اإبداعات.
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ولكي تقوم الفنون بذلك، البد من اإنزالها من عليائها، واإخراجها من معابدها 
وقالعهـــا. وعدم انحيازها للنخبة، والتحاقهـــا باجلماهري مل�شاعدتها على امل�شاركة 

يف �شنع م�شريها.)24(

وهذا يقت�شي اإعادة النظر يف فل�شفة الفنون التي منار�شها. ويف املحتوي الفني 
الـــذي ُنعَلّمـــه. ويف طريقة تعليم الفنـــون واالآداب ذاتها. لعّل ذلـــك يزيل من النف�ص 
ظلمتهـــا، ومـــن البيئة عتمتها، ويرد للوجـــوه ب�شمتها، ويعيد للنف�ـــص ا�شتقامتها على 

فطرة اهلل.. فهذه هي الوظيفة احلقيقية للفنون واالآداب.

وعنـــد هذا احلد على املعلمني واأع�شاء هيئـــة التدري�ص اأن ي�شاألوا اأنف�شهم: هل 
ت�شهم املناهج التي ي�شعونها والكتب التي يوؤلفونها يف تنمية احلا�شة الفنية، والتذوق 

اجلمايل من خالل الوقوف على بدائع الكون، وجمال النف�ص، واأ�شرار احلياة ؟

اإننـــا نطمع اأن تكون اللم�شة الفنية واحلا�شـــة اجلمالية جزءا من كل علم، وكل 
فـــن، وكل مقرر، وكل منهـــج، وكل برنامج من برامج اإعداد املعلمـــني واأع�شاء هيئة 

التدري�ص، وكل �شلوك من �شلوكياتهم.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يت�شم اأداء املعلم باللم�شة الفنية واجلمالية قوال وفعال.	
• اأن يكون اأداوؤه مراآة لثقافته االإ�شالمية وروؤاها للكون واالإن�شان واحلياة.	
• اأن يوؤمن باأن الرتبية لي�شت علما و�شناعة فح�شب، بل هي فن اأ�شيل اأي�شا.	
• اأن يعمل على اأن ُت�شهم املواقف التعليمية يف تنمية احلا�شة الفنية والتذوق 	

اجلمايل لدى املتعلمني.
• اأن تكـــون اللم�شة الفنيـــة ال�شمة الغالبة يف ت�شميـــم املناهج التعليمية ويف 	

اختيار املحتوى التعليمي واالأن�شطة التعليمية واالإثرائية والتقوميية.

�ملعيار �ل�صابع ع�صر: هو �أن يكون قدوة دميقر�طية:
والدميقراطيـــة التي نق�شدها هنا؛ هي الدميقراطية التي ال حُتَلُّل احلرام، وال 
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ُم احلالل. الدميقراطية التـــي ال تعتدي، وال تظلم، وال تطغـــى، وال تعتدي على  حتـــَرّ
حرمات النا�ص، حتى لو كان هوؤالء النا�ص هم االأعداء)25(.

ـــدم اإال بالدميقراطية ال�شليمـــة يف جمتمعاتنا  لقـــد اأ�شبح من املوؤكـــد اأنه ال تقُّ
العربيـــة واالإ�شالميـــة. والدميقراطيـــة لـــن تهبط علينـــا يف �شورة مائـــدة تنزل من 

ال�شماء، اإذ البد من االأخذ بال�شنن الكونية.

وتقت�شـــي ال�شنة الكونيـــة اأن ي�شهم املعلمون واأع�شاء هيئـــة التدري�ص يف حتويل 
املجتمـــع العربي االإ�شالمي اإىل جمتمع دميقراطي. وذلك مبمار�شة الدميقراطية يف 

اأدائهم الرتبوي والتعليمي مع طالبهم داخل املوؤ�ش�شات التعليمية وخارجها.

باملنطوق الدميقراطي البد اأن يكون اخلريجون- طالبا ومعلمني واأع�شاء هيئة 
التدري�ص- قادرين على:

• امل�شاركة يف اتخاذ القرارات على جميع امل�شتويات.	
• امل�شاركة فى تنفيذ القرارات.	
• امل�شاركة فى الثمار الناجتة عن القرارات)26(.	

البد من اإ�شهام املعلمـــني واأع�شاء هيئة التدري�ص يف حتقيق العدل االجتماعي: 
اإذا كانـــت وظيفـــة العلم هي عمـــارة االأر�ص وترقيـــة احلياة، فاإن العلـــم اإذا مل يكن 
م�شتنـــدا اإىل عـــدل اهلل انقلـــب اإىل و�شيلة للخـــراب والدمار للمجتمـــع الب�شري كله! 
فالعـــدل –اإذن- هـــو القيمة التي توجه غايـــات العلم، نحو خري االإن�شـــان والب�شرية 

جميًعا.

والعدل كما و�شحه بع�ص الفقهاء واملف�شرين هو تنفيذ حكم اهلل. اأي اأن يحكم 
النا�ص وفًقا ملا جاءت به ال�شرائع ال�شماوية. اإن العمل بهذه ال�شرائع هو حتقيق للعدل 
الذي اأمر اهلل به. ويندرج حتت هذا املعني العام للعدل معانيه اخلا�شة، فهناك العدل يف 
احلكـــم، والعدل يف النظم االجتماعية للدولة، والعدل يف الق�شاء، والعدل االقت�شادي، 
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والعدل بني الرجل واملراأة، والعدل يف احلقوق والواجبات واملعامالت..اإلخ.

واملعلـــم الذي ال يطرح الق�شايا ويناق�شها مع طالبه، وال ي�شتمع اإليهم، ويحرتم 
اآراءهـــم، ويقدر جهودهم، هو معلم م�شتبد، ير�شخ ثقافة اال�شتبداد، ويزرع اخلراب 

والدمار يف االأر�ص.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يوؤمن اأنه ال تقدم اإال بالدميقراطية وعن طريقها.	
• اأن ميار�ص الدميقراطية مع املتعلمني، بحيث يعطيهم الفر�شة بامل�شاركة:	

يف اتخاذ القرارات. -
ويف تنفيذ القرارات. -
ويف الثمار الناجتة عن القرارات. -

• اأن يوؤمن باأن اال�شتبداد يف املوقف التعليمي اإمنا هو نوع من زراعة الف�شاد 	
يف االأر�ص.

• اأن يوؤمن باأن احلرية فطرة اإن�شانية واأنها ثمرة من ثمار االإميان.	
• اأن يـــدرك اأن العلـــم ال ي�شتقيم بغري العدل؛ فالعـــدل هو الذي يحكم زمام 	

العلم ويوجه ثماره نحو الغايات االإن�شانية النبيلة.

�ملعيار �لثامن ع�صر: �أن يكون �ملعلم قدوة �أ�صرية:
وهـــذا يعني اأن يوؤمن املعلـــم باأهمية اإعداد االأجيال التـــي ترتقى يف خ�شائ�ص 
"االإن�شانيـــة" وتبتعد عـــن خ�شائ�ص "احليوانية". واأن يوؤمن اأن اإعداد هذه االأجيال 
ال ميكـــن اأن يتم اإال يف حم�شن "اأ�شرة" قائمة علـــى الواجب والتخ�ش�ص والتكامل، 
اأ�شرة حموطة ب�شمانات االأمن واال�شتقرار العاطفي، فهذا ما يوفر للمجتمع مقومات 

الرتقي على خط التقدم االإن�شاين)27(.

لذلك جعل اهلل الزوجة �شق النف�ص، وحم�شن ال�شكينة واالأمن واال�شتقرار؛ فهذا 
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هو املح�شن االإن�شـــاين الوحيد الذي ُيعد االأجيال التي ت�شري �شعدا على خط التقدم 
االإن�شاين، قال تعاىل: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ)الروم:21(.

فاملعلـــم الـــذي نريـــد هنا هو املعلـــم الذي يوؤمـــن اأن ق�شية االأ�شـــرة والعالقات 
بـــني اجلن�شـــني ق�شية حا�شمة يف حتديد �شمة املجتمـــع؛ فاملجتمعات التي ت�شود فيها 
النزعـــات احليوانيـــة ال ميكـــن اأن تكون جمتمعـــات متح�شرة مهما تبلـــغ من التفوق 
ال�شناعـــي والعلمـــي. اإن هـــذه املجتمعـــات جاهلـــة ومتخلفـــة مبقيا�ص خـــط التقدم 

االإن�شاين.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يوؤمن باأهمية االأ�شرة ال�شرعية واأنها معيار الرقي االإن�شاين.	
• اأن يـــدرك اأن املجتمعات التي ت�شود فيهـــا النزاعات احليوانية ال ميكن اأن 	

تكون متح�شرة مهما بلغ تفوقها العلمي وال�شناعي.
• اأن يـــدرك اأن اإعداد االأجيال ال ميكن اأن يكون اإال بح�شن اأ�شرة قائمة على 	

الواجب والتخ�ش�ص والتكامل بني الزوجني.
• اأن يـــدرك اأن الزوجة �شق النف�ص، وحم�شـــن ال�شكينة واالأمن واال�شتقرار، 	

واأنها املرقى ال�شاعد لالأجيال على خط التقدم االإن�شاين.
• اأن يكون قادًرا على اإعداد االأجيال املوؤمنة باأهمية بناء االأ�شرة، واملتحم�شني 	

للقيام بذلك على نحو �شرعي.

�ملعيار �لتا�صع ع�صر: �أن يكون قدوة ريا�صية:
لقـــد فطن املربـــون منذ اأقدم الع�شور اإىل قيمة الرتبيـــة الريا�شية وما لها من 
اأهميـــة يف بناء ال�شخ�شيـــة املتوازنة، ومن اآثار اإيجابية علـــى �شحة االإن�شان وحيوية 

املجتمع.
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واملحقـــق اأال ي�شتطيـــع اأحٌد فهم ما اآلـــت اإليه الرتبية الريا�شيـــة املعا�شرة دون 
فهـــم للفكر الفل�شفي الذي ر�شم معامل الطريـــق الذي ت�شري عليه يف وقتنا احلا�شر. 
لـــذا �شـــار من املحتم اأن يكـــون االأ�شاتذُة والطـــالب مدركني متـــام االإدراك للمعامل 
الثقافية التي تنبثق عنها اأعرا�ُص الرتبية الريا�شية ومنهجياُت تعليمها وتعلمها عرب 

الع�شور)28(.

لقـــد كانت م�شر وبالد مـــا بني النهرين، وبالد �شرق البحـــر االأبي�ص املتو�شط 
كالفينيقيـــني والفل�شطينيـــني والكنعانيـــني واحليثيني هـــم �شنـــاع اأوىل احل�شارات 
القدميـــة، وم�شـــدر االأفكار والتقاليد اجلديـــدة، وهناك انت�شـــرت ريا�شة ال�شباحة 
وكـــرثت حماماتهـــا، كما بداأت متاريـــن ال�شرعة، والقـــوة واملرونـــة والر�شاقة. وبعد 
ا�شترياد اخليول من بالد العرب من حوايل األفي عام قبل امليالد، �شاع ركوب اخليل 

وال�شيد با�شتخدام العربات.. اإلخ.

ثـــم زحفت ح�شارة ال�شرق اإىل �شبه اجلزيـــرة البلقانية، وهي موطن االإغريق، 
فكانـــت بالُد االإغريـــق اأوُل اأر�ص اأوربية ي�شلها التح�شـــر بحكم طبيعة ات�شالها من 
اجلوانب باآ�شيا ال�شغرى، االأمر الذي ي�شر لها فر�ص االت�شال باحل�شارة ال�شرقية.  

وقـــد �شعى االإغريـــق اإىل احل�شـــول على امل�شتويـــات الرفيعة يف الفـــن واالأدب 
واملو�شيقـــي، وعلـــي التكويـــن اجل�شمـــاين ال�شامـــل، وو�شلـــوا اإيل م�شتويـــات للج�شم 
واالأو�شـــاع اجلمالية تقـــرب من الكمال، فكانـــوا يركزون علي املهـــارة والر�شاقة يف 
االأداء اجل�شماين،اأكـــرث مـــن جمـــرد حتقيـــق املقايي�ص العاليـــة يف القـــوة وال�شرعة 
واجللـــد.. وبذلك حتتـــم اأن يكون برنامج الرتبية الريا�شيـــة لديهم متزنا ومرتابطا 

من جميع النواحي الرتبوية)29(.

  ويف القرن االأخري قبل امليالد تلقى الرومان �شعلة املعرفة من االإغريق.
وحتولت املعرفة على اأيديهم، وكذلك الرتبية البدنية- من طورها اجلمايل اإيل 
طورها املـــادي النفعي؛ فقد كان ال�شعب الروماين يت�شـــم باجلد واالجتهاد واملقدرة 
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الطبيعيـــة علي التنفيذ، واإن افتقـــر من الناحية االأخرى اإيل االأملعية والتذوق للجمال 
والعبقرية والعمق الفل�شفي الذي متيزت به ح�شارة ال�شرق وح�شارة االإغريق.

وعليـــه كان الغر�ـــص االأ�شا�ـــص للرتبيـــة عنـــد الرومـــان، هـــو اإعـــداد الريا�شي 
املحـــرتف، واملحارب العنيف، الذي يتقبل مبداأ احلـــرب باعتبارها حدثا طبيعيا يف 
جمـــرى احلياة ، وكان مـــن املحتم اأن ت�شهم الرتبية الريا�شيـــة يف التدريب للخدمة 
الع�شكريـــة، ل�شعـــب اختار احلـــرب والعدوان علي مـــر االأجيال الإقامـــة اإمرباطورية 
كبـــرية. وبذلـــك قل االهتمام بالرتبيـــة االأخالقية، ومل يكن للرتبيـــة البدنية اهتمام 
بتحقيق جمال ال�شكل اأو ر�شاقة احلركة اأو توازن الِقيم، اأو املُثل الُعليا الريا�شية.)30( 

ثم جاء االإ�شالم يف القرن ال�شابع امليالدي ليقيم منهج اهلل يف االأر�ص، وليعيد 
توجيـــه الرتبية، ومنها الرتبية الريا�شية اإيل اإطـــار ال�شلوكيات التي ت�شهم يف اإعمار 
احليـــاة، برتبية القوة والر�شاقة، وتربيـــة االإح�شا�ص بالذوق واجلمال يف الكون الذي 

خلقه اهلل جمياًل.

ومنهج الرتبية الريا�شية يف الت�شور االإ�شالمي الذي ركز من البداية على تعلم 
ال�شباحـــة والرماية وركوب اخليل، كان يفعل ذلـــك، ال لتدريب النا�شئة علي الطاعة 
واحلر�ـــص على النظام فح�شب، كما تفعل بع�ص النظـــم املعا�شرة، وال لرتبية الروح 
التعاونيـــة اجلماعية فح�شب، كما تفعـــل بع�ص النظم االأخرى، وال ل�شناعة االأج�شاد 
اجلميلة واالجتار بها يف اأ�شواق الرقيق، كما تفعل بع�ص الهيئات واملوؤ�ش�شات القدمية 
واملعا�شـــرة، واإمنا لبناء االإن�شان املوؤمن القوي بج�شمه وعقله وم�شاعره، القادر على 
الكـــد والكدح يف االأر�ص مبا ي�شـــره اهلل له... االإن�شان القادر علـــى اجلهاد يف �شبيل 
تنفيـــذ منهـــج اهلل، املقاتـــل يف �شبيـــل احل�شول على حقـــه امل�شلوب "فمـــن قتل دون 

مظلمته فهو �شهيد" كما قال عليه ال�شالة وال�شالم)31(.
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وبذلك فاإن "تربية القوة، التى هي الهدف االأ�شمى للرتبية الريا�شية يف الت�شور 
االإ�شالمـــي، متتـــد لت�شمل اجلوانب االإميانيـــة واجلمالية والرتفيهيـــة، واجل�شمانية، 

والفكرية، وال�شعورية يف توازن وات�شاق. 

ويف القرن الرابع ع�شر امليالدي كانت اأوربا قد تاأثرت بالتعاليم االإ�شالمية عرب 
احلـــروب ال�شليبية، ومن خالل التواجد الثقايف االإ�شالمي يف االأندل�ص قرابة ثمانية 
قـــرون، فكان اأن ظهرت املدر�شة االإن�شانية التي اأكـــدت على تنمية ال�شعور باالإميان، 
وعلـــى التطوير املتنا�شـــق لل�شخ�شية املتكاملة، واإعداد االإن�شـــان املثقف، املطلع على 
�شوؤون االأدب، احل�ّشا�ص، املتذوق للجمال، ال�شجاع، الذي يراعي االآخرين مبو�شوعية 

واتزان.

 واعتنقت املدر�شـــُة االإن�شانيُة املبداأ االإن�شاين القائل "العقُل ال�شليُم يف اجل�شم 
ال�شليـــم. واعتربت اأن التكامل اجل�شمي والعقلي مقرتنان. وجعلت الرتبيَة الريا�شية 
و�شيلـــًة لغر�ـــص القـــدرة على ال�شبـــط والتحكم يف الـــذات، مبا يق�شي علـــى االأهواء 

وال�شهوات والعادات التي توهن البدن والعقل مًعا)32(.

ولي�ـــص غريًبا اأن هذه املدر�شة بقدر ما اأكـــدت على خطورة اإهمال تنمية القوى 
البدنيـــة، فاإنها عار�شت املغاالة يف االهتمام بالتكوين البدين، حتى ال تتحول االأمور 

اإىل حرفة و�شناعة.

لكـــن ما خافت منـــه املدر�شة االإن�شانية �شرعان ما حـــدث.. ففي القرن ال�شابع 
ع�شـــر امليـــالدي. اكت�شحت اأوربـــا املدر�شُة املاديـــُة ال�شلوكية ذات االأ�شـــل الروماين 
القـــدمي، واكت�شبت زخًمـــا جديًدا على يـــد املجتمع الرباجماتـــي النفعي اجلديد يف 
الواليات املتحدة االأمريكية، وعلـــت قيمة املادة على قيمة االإن�شان، واأ�شبحت الغاية 
تـــربر الو�شيلة، وا�شتعادت الريا�شة �شـــورة حلبة امل�شارعة الرومانية القدمية، التى 
فيهـــا املت�شارعون يقتتلـــون حتى املوت، وحولهـــم املتفرجون ي�شرخـــون وي�شتعدون 
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بع�شهـــم على بع�ـــص، واأ�شبح مـــن اأهم االأهداف �شناعـــة البطولـــة، فراأينا اأج�شام 
الثريان واأحالم الع�شافري، واأعلينا من قيمة "ت�شجيل االأهداف" على قيمة "اللعبة 
احللـــوة" "والفـــن اجلميـــل"، وحتولـــت املالعب اإىل م�شـــارح للتع�شـــب واللهو وقتل 
الوقـــت، واإ�شعـــال املعارك الدامية؛ فمـــن اأجل الفوز يف امل�شابقـــات، واحل�شول على 

البطوالت، ال باأ�ص من ا�شتخدام الغ�ص وتناول االأن�شطة واملخدرات!

لقـــد حتولـــت الريا�شة اإىل جتارة و�شطـــارة، وفطنت املوؤ�ش�شـــات التجارية اإىل 
اأن الريا�شـــة و�شيلٌة للدعاية واال�شتهار واالنت�شـــار؛ فا�شُتخدمت الريا�شة يف حتقيق 

االأطماع املادية، واإعالء قيم اال�شتهالك على قيم االدخار واال�شتثمار!

فماذ� نحن فاعلون:
• هل نعـــود اإىل مدر�شة ال�شرق، اأ�شل احل�شـــارة، مدر�شة الفرو�شية والقوة 	

وال�شرعة واملرونة؟
• هل نعود اإىل مدر�شة االإغريق حيث امل�شتويات الرفيعة يف الر�شاقة واالأداء 	

اجل�شماين اجلميل؟
• هـــل نعود اإىل املدر�شة االإن�شانية واالإ�شالمية التي اأعلت من قيمة االإن�شان، 	

وجعلت الريا�شة عبادة و�شالة كال�شالة؟
• اأم نظـــل اأ�شرى للمدر�شة الرومانية ووريثتهـــا املادية ال�شلوكية التي حولت 	

املالعب اإىل ميادين للحروب والإ�شعال املعارك الدامية؟)33(

و�أهم �ملوؤ�صر�ت:
• اأن يدرك املعلمون واأع�شـــاء هيئة التدري�ص اأن الرتبية الريا�شية ال تهدف 	

اإىل تنميـــة االأداء اجل�شمـــاين العـــايل وح�شب، بـــل اإىل الرتبيـــة املتكاملة 
ج�شمانًيا وعلمًيا وخلقًيا وجمالًيا.

• اأن يـــدرك اأن مهمة الرتبيـــة الريا�شية بنـــاء االإن�شان املوؤمـــن القادر على 	
اجلهاد يف �شبيل تنفيذ منهج اهلل يف االأر�ص.
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• اأن يدرك اأن من اأهم اأهـــداف الرتبية الريا�شية تنمية اجلوانب االإميانية 	
واجلمالية والرتفيهية اجل�شمانية وال�شعورية يف توازن وات�شاق.

• اأن يـــدرك اأن مـــن اأهـــم اأهـــداف الرتبيـــة الريا�شيـــة تكويـــن ال�شخ�شية 	
املتكاملة، ال�شجاعة واملثقفة، والتذوق للجمال.

• اأن يدرك اأن الريا�شة قيمة اإن�شانية، وعبادة هلل، و�شالة كال�شالة.	

�ملعيار �لع�صرون: �أن يكون قدوة يف �حلفاظ على �لبيئة:
تقـــوم احلياة الثقافيـــة االإ�شالمية يف اإطار نظامـــني متكاملني: نظام اجتماعي 

اإن�شاين، ونظام بيئي طبيعي.

فمـــا مفهوم البيئة؟ وما عالقتها باالإن�شان؟ ومـــا املق�شود بالتلوث البيئى؟ وما 
عالقة كل ذلك بالنظام االجتماعي والثقافة االإ�شالمية؟

قـــد يكون مـــن احلكمة اأن نبادر بالقول اإن كل مناهـــج الرتبية، ويف كل املراحل 
التعليميـــة، عليهـــا اأن تقـــوم باالإجابـــة عن االأ�شئلـــة ال�شابقة وما مياثلهـــا، كل ح�شب 
طبيعتـــه ودوره، بل اإن االأ�شرة والنادي وو�شائل االإعالم امل�شموعة واملقروءة واملرئية، 
والنظـــم االجتماعية وال�شيا�شيـــة واالقت�شادية.. كلها مطالبـــة باالإ�شهام يف اإي�شاح 

مفهوم البيئة وعالقة االإن�شان بها، وواجبه يف احلفاظ عليها.

البيئـــة لغـــة ا�شم مبعني املنزل الذي ياأوي اإليه االإن�شـــان اأو احليوان ويقيم فيه. 
والبيئـــة علمًيا مفهـــوم يت�شع مدلوله لي�شمـــل كل الظروف والعوامـــل اخلارجية التي 
حتيط بالكائنـــات احلية، وتوؤثر يف العمليات احليوية التي تقـــوم بها، واالإن�شان اأهم 

مكونات البيئة، وهو دائم التاأثري فيها والتاأثر بها.)34(

والبيئـــة نظام متكامل، اأي كل له اأجزاء، يوؤثر كل منها باالآخر ويتاأثر به، ويوؤثر 
كل منهـــا يف كل النظـــام ويتاأثر به. واملثال على هذا كوكـــب االأر�ص، فهو نظام بيئي، 
كل مـــا فيه من ماء، وهواء، وياب�شة، وخملوقات، وطاقات، ي�شكل كال متكاماًل تاأخذ 
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جزئياتـــه من بع�شها وتعطي باتزان معجـــز ودقيق قال تعايل: چ ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  چ )احلجر :19(

وتتنوع البيئات ال�شغرى داخل البيئة الكربى بتنوع االأن�شطة الب�شرية واحليوية؛ 
فنجد البيئـــة الزراعية، والبيئة ال�شناعية، والبيئـــة االجتماعية، والبيئة الثقافية..
اإلـــخ، وهنـــاك بيئات اأ�شغـــر؛ فال�شحراء لها بيئاتهـــا، وكل هذه البيئـــات عبارة عن 

وحـــدات يتفاعل بع�شها مع بع�ص لتكون نظامـــًا كونيًا م�شتقرًا ومتوازنًا..چ ىب  يب  
جت     حت  خت          متىت  چ)النمل: من االآية 88( 

وعمليـــة التلوث البيئي هي عملية االإخالل بالتوازن بني عنا�شر البيئة. فالتلوث 
يحـــدث للبيئة عندما يدخل علي عنا�شرها املتوازنة اأي عن�شر جديد يكدر اأو يف�شد 
اأي عن�شر فيها، اأو يف�شد العالقات بني عنا�شرها. فاملاء يعد مادة ملّوثة اإذا اأ�شيف 
اإىل النبـــات بكميات كبرية، الأنه حل حمل الهواء ويخنق جذور النبات، وال�شماد يعد 
مـــادة ملّوثة اإذا اأ�شيـــف بكميات غري منا�شبة، وكذلك املبيـــدات احل�شرية، والبذور 

امللوثة، والنفط الذي يت�شرب اإىل املاء وال�شواطئ..اإلخ.

والتلوث قد ي�شيب البيئات االجتماعية كالتلوث ال�شمعي والب�شري، والفكري، 
والتكنولوجي، وكدخـــول عنا�شر مل تكن موجودة يف التوازن االجتماعي ال�شابق مثل 
�شيـــوع ظاهرة الطـــالق، والزواج العريف، و�شيوع ظواهر العنـــف والتطرف واالإدمان 
واملخـــدرات.. اإلـــخ. وقد ي�شيـــب التلوث البيئـــة الفكرية اأو الثقافيـــة لتدل على تغري 
ينتـــاب النف�ص فيكدرهـــا، اأو االأفكار فيف�شدهـــا، اأو العقيدة فيحرفهـــا... اأو الثقافة 

فيميل بها عن الت�شور االإ�شالمي.

وقـــد اأ�شار القـــراآن الكرمي اإىل اخللـــل الذي يحدثه االإن�شـــان يف البيئة يف قوله 
تعايل: چ ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   
يب  جت  حت  چ )الروم:41(. فاالآية ت�شري اإىل اخللل الذي يحدث يف املحيط 
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االجتماعـــي واحليوي لالإن�شـــان بقطاعيه الياب�ص واملائي، والـــذي مت بيد االإن�شان يف 
البيئـــة والـــذي مل يرع التوازن البيئـــي. وت�شري اإىل اأن اآثار ذلـــك �شرتتد اإىل االإن�شان 
�شلًبـــا من �شحته ومعي�شته، واإىل اأن الهدف هو الرغبة يف رجوع االإن�شان اإىل ر�شده، 

وحفاظه على بيئته.

وقــــد ظهــــر حديًثا ما ي�شمــــي بعلم البيئــــة "االإيكولوجي" وهو ُيَعَنــــى بالبحث يف 
العالقــــات املتبادلة بــــني الكائنــــات والبيئة املحيطة بهــــا، ويتتبع اأ�شــــاب اخللل الذي 
يحــــدث يف التــــوازن البيئي، ليقف على تاأثرياته املبا�شرة وغــــري املبا�شرة، ويحذر من 
اأخطاره العاجلة واالآجلة، ويدل على اأف�شل الطرق ملكافحة التلوث والق�شاء عليه.)35(

وقـــد �شبـــق االإ�شالم بو�شع نظـــام للحفاظ علـــى التوازن البيئـــي، ويتمثل ذلك 
اأ�شا�ًشـــا يف مقا�شد ال�شريعـــة اخلم�شة وهى احلفاظ على الديـــن، والنف�ص، والعقل، 
والن�شـــل، واملال، وعدم الزيادة الرتاكمية للعنا�شر ال�شارة بها. قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
: "مـــا مـــن م�شلم يغر�ص غر�ًشـــا اأو يزرع زرًعا فياأكل منه طـــري اأو اإن�شان اأو بهيمة اإال 

اأكان له به �شدقة" )رواه اأبو داود(.

وقد ر�شم املنهـــج االإ�شالمي للحفاظ على مقا�شد ال�شريعـــة مبداأين اأ�شا�شيني 
يحـــددان م�شوؤوليـــة االإن�شـــان حيـــال البيئة التـــي يعي�ص فيهـــا وحيال البيئـــة الكونية 
الكـــربى: املبـــداأ االأول "درء املفا�شد"، حتـــى ال تقع بالبالد والعبـــاد، وت�شبب االأذى 
للفرد واملجتمع والبيئة، حيث ال �شرر بالنف�ص وال �شرار بالغري. واملبداأ الثاين "جلب 
امل�شالح" وبذل كل اجلهود التي من �شاأنها حتقق اخلري واملنفعة للجماعة الب�شرة"

وقـــد و�شع االإ�شالم لتنفيذ هـــذا املنهج جهاًزا للتنفيـــذ والرقابة ي�شمي "جهاز 
احل�شبـــة" الذي كان يقـــوم بو�شائل وقائية متنع حدوث التلـــوث وكل اأنواع اجلراثيم 
وتزيـــل اأ�شباب ذلك. كما اأقام االإ�شـــالم اأول حممية طبيعية يف تاريخ الب�شرية، وهى 
مكة املكرمة، ثم املدينة املنورة. فقد جعل اهلل مكة املكرمة مثابة للنا�ص واأمنا، ومنع 
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التعـــدي على احلياة الربيـــة يف احلرم، اأو تنفري الطيور وغريهـــا من احليوانات يف 
هذه البقعة املقد�شة.)36(

كمـــا جعل منهج الرتبية االإ�شالمية الطهـــارة والنظافة مقرتنني باالإميان، وعد 
التلـــوث جنا�شـــة يجب التطهـــر منها، قـــال ملسو هيلع هللا ىلص: " ال يبولن اأحُدكـــم يف املاء الدائم 
)الراكد( ثم يغت�شل منه ")رواه م�شلم(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: "اتقوا املالعن الثالث: الرباز 
يف املـــوارد، وقارعـــة الطريق، والظل" )رواه اأبـــو داود(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: "اإن اهلل نظيف 

يحب النظافة فنظفوا اأفنيتكم وال تت�شبهوا باليهود" )رواه الرتمذي(.   

وكعـــامل يعي�ص مًعا، على كوكبنا االأر�شي هذا قد اأهملنا كثرًيا م�شاألة املحافظة 
علـــى البيئـــة، ومـــوارد الطبيعة بغيـــاب التن�شيـــق اجلماعـــي، بل ذهبنـــا يف االجتاه 
املعاك�ـــص يف ت�شابـــق عجيب بحثا عـــن الرفاهية والتقـــدم ال�شناعـــي، دون مراعاة 
للتـــوازن املفرت�ص بني التنمية والبيئة، ودون احت�شـــاب لالآثار الوخيمة، لهذا التقدم 
ال�شناعي، على غالفنا اجلوي وطبقـــات االأوزون، ومياه االأنهار والبحار، وانقرا�ص 
احليـــاة والغابات وتلـــوث الرتبة اخل�شبة، واإذا ما ا�شتمر احلال على هذا النحو فاإن 

الب�شرية قد ت�شهد نوًعا من االنتحار اجلماعي.

اإن احلفـــاظ على البيئة م�شوؤولية جماعيـــة ال حتدها احلدود ال�شيا�شية للدول، 
ثبـــت ذلك غري مرة، وعليه فاإن على االإن�شان اأينمـــا كان، اأن ي�شهم يف احلفاظ على 
البيئـــة، واأن يت�شالح معها، واأن يتعامل معها بعقالنية، واأن ينتبه للم�شببات الكثرية 
للتلـــوث، �شواء طبيعية وبيولوجية، اأو �شناعية وكيميائيـــة وفيزيائية. وعلى كثري من 
ال�شعـــوب، اأن حتد من التكاثر الع�شوائي وحتافـــظ على ما تبقي لها من مراع ومياه، 
بعيـــًدا عن موؤثـــرات الت�شحر واجلفـــاف. اإن العامل ال�شناعي يجـــب اأن يوقف هذا 
التزاحـــم التكنولوجي، والت�شابق نحـــوه، واأن يعمل على ت�شييـــق الفجوة الوا�شعة يف 
االقت�شـــاد العاملي، بينـــه والدول النامية، من اأجل املحافظـــة على التوازن املطلوب، 

بني التنمية املن�شودة واحلفاظ على بيئة نقية.)37(



52

وهكذا ينبغـــي علينا اأن ناأخذ بتوجيهات املنهـــج االإ�شالمي الر�شيد الذي يدعو 
االإن�شـــان اإىل التو�شـــط واالعتدال يف ال�شلـــوك والت�شرفات، وينهاه عـــن التلوث بكل 
�شـــوره، ويوقظ يف االإن�شـــان قبل كل �شيء رقابة ال�شمري، واحـــرتام املنهج االإلهي ملا 

فيه خري النا�ص اأجمعني.

ومن �أهم موؤ�صر�ت هذ� �ملعيار ما يلي:
• اأن يـــدرك املعلمون واأع�شاء هيئة التدري�ص مفهـــوم البيئة مبعناها اللغوي 	

والعلمي.
• اأن يدرك معني التلوث البيئي واأنواعه، واأخطاره على احلياة واالأحياء.	
• اأن يـــدرك العالقة بـــني مقا�شد ال�شريعة وبني احلفـــاظ على البيئة يف كل 	

جماالتها واأنواعها.
• اأن يـــدرك املعلمـــون واأع�شاء هيئـــة التدري�ـــص قيمة االهتمـــام االإ�شالمي 	

باحلفاظ على البيئة واأثر ذلك على احلياة واالأحياء.
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و�خلال�صــة:
�أنه لكي تتحقق �ملعاير �ل�صابقة لبد من �أخذ ما يلي يف �لعتبار:

• اإن "مهنـــة التعليـــم" بال�شـــكل املطلـــوب االآن وفيمـــا بعد، البـــد اأن تتحمل 	
م�شوؤولية اإعادة ت�شميم املدار�ص واجلامعات مبا يتالءم مع ع�شر املعرفة 
واحلكمـــة. وهذا يحتاج اإىل اإعادة النظـــر يف االأ�شا�شيات التي بنيت عليها 
املدار�ـــص واجلامعـــات احلاليـــة، وهذا يعني �شـــرورة اإعادة بنـــاء النظام 

التعليمي من جديد، وعلى نحو جيد.

• اإن هـــذا يتطلب بدوره اإعادة النظـــر اإىل املدر�شني واأع�شاء هيئة التدري�ص 	
باجلامعـــات، وتغيري النظـــرة اإليهم من جمرد اعتبارهـــم اأدوات لتح�شني 
النظـــام، اإىل كونهـــم م�شاركني يف تطويـــر النظام التعليمـــي، ومن كونهم 
و�شائل اإىل كونهم غايات، ومن كونهم جمرد موظفني يف النظام التعليمي 
الـــذي يدار بوا�شطـــة غريهم، اإىل كونهم �شناع قـــرارات يف اإدارة النظام 

التعليمي)38(.

• اإن متهني التعليم يعني �شرورة اعتبارها مهنة دقيقة ومعقدة. ال يجوز اأن 	
تعهد اإال ملن تلقى اإعـــداًدا عالًيا، واأثبت اأنه ميتلك اال�شتعدادات واملعارف 
واملهـــارات الالزمـــة ملمار�شتها. وهذا يتطلـــب دعًما اجتماعًيـــا على كافة 
امل�شتويـــات. كما يتطلب اتخـــاذ القـــرارات ال�شيا�شية االإداريـــة املنا�شبة؟ 
واإ�شدار الت�شريعات الالزمة لتكري�ص ذلك؛ وتاأ�شي�ص النقابات واجلمعيات 
والروابط اخلا�شة باملعلمني ومعلمي املعلمني؛ وتفعيل جمال�ص االآباء لدعم 
املعلمـــني وزيـــادة اإ�شهامها يف العمليـــة التعليمية؛ وتن�شيـــط دور منظمات 

املجتمع املدين للم�شاركة املادية والفنية يف تطوير مهنة التعليم.



54

اإن املعلـــم الر�شيد وع�شو هيئـــة التدري�ص يف التعليم العايل هو املتمكن من 
املحتـــوى العلمي للمواد النظرية التـــي يدر�شها، والقادر على ترجمتها اإىل 

اإجراءات يف حياة الطالب؛ حتى يكون التعلم له معني يف اإعمار احلياة.

كمـــا اأن املعلـــم اجلامعـــي الواعـــي هـــو الفاهـــم للبنـــى واالأطـــر املعرفيـــة 
والوجدانية واملهارية للمواد التي يدر�شها لطالبه، واملتوقع للنتائج املرتتبة 

على تعليمها للطالب.

اإننـــا بحاجـــة اإىل اإغالق الفجوة بـــني النظرية والتطبيـــق يف عملية اإعداد 
املعلـــم وع�شو هيئة التدري�ص، واإىل بذل مزيد من العالقات احلميمية بني 
موؤ�ش�شات اإعداد املعلمني واملدار�ص؛ حيث اإن املدار�ص هي البيئة الطبيعية 

لو�شع النظرية مو�شع التطبيق.

• من اأهم مدخالت نظام اإعداد املعلم وع�شو هيئة التدري�ص، تطوير �شيا�شة 	
القبـــول بكليات الرتبية. فالتعليم مهمة خا�شة. والعمل بهذه املهنة يتطلب 

ا�شتعدادات واجتاهات وميواًل خا�شة.

لذلـــك تكاد جتمع نتائج كافـــة املوؤمترات وتو�شيات البحـــوث العلمية التي 
تناولـــت مو�شوع اإعداد املعلم على �شرورة االهتمام مبدخالت نظم اإعداد 
املعلـــم جنًبـــا اإىل جنب مع االهتمـــام بعملية اإعداد املعلـــم ذاتها؛ حيث اإن 
جنـــاح كليات الرتبية يف اإعـــداد معلم امل�شتقبل اإمنـــا يتوقف اإىل حد كبري 
علـــى ما يتوافر لدى طالب هذه الكليات من اإمكانيات وا�شتعدادات مهنية 

واجتاهات وميول نحو مهنة التعليم.

ومـــن املالحـــظ اأن معيار اختيـــار امللتحقني بكليات الرتبية اإمنـــا يتم وفًقا 
ملعـــدالت الدرجات التح�شيلية التي ح�شل عليها هوؤالء الطالب يف �شهادة 
املرحلـــة الثانويـــة ومن خالل مقابـــالت �شخ�شيـــة وجيـــزة ودون مراعاة 
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لقدراتهم وميولهم وا�شتعداداتهم املهنية. وحتى اإن وجدت بع�ص اختبارات 
القبول فغالًبا ما تكون �شكلية واآلية، وتعقد ب�شكل �شريع وخاطف، وال تراعي 

املعايري الدقيقة املطلوبة الختيار معلم امل�شتقبل ومتهني عملية التعليم.

وال �شك اأن قبول اأعداد من الطالب يف موؤ�ش�شات اإعداد املعلم دون تدقيق 
النظر يف اإمكانياتهم وقدراتهم وا�شتعداداتهم من خالل اختبارات علمية 
دقيقـــة ومقننة �شيكون له انعكا�شات �شلبيـــة على اأداء هوؤالء الطالب اأثناء 
االإعـــداد االأكادميـــي والرتبوي وعلي م�شتقبل العمـــل يف مهنة التعليم، كما 
اأن الكثري مـــن هوؤالء املعلمني �شيو�شمون ب�شعـــف االنتماء اإىل املهنة حيث 
يزاولونهـــا حتت تاأثري ال�شغوط النف�شيـــة وامللل الناجت عن عدم وجود ميل 

حقيقي للعمل فيها.

اإن �شبـــط عملية اختيار طالب كليات الرتبيـــة من خالل اختبارات علمية 
دقيقـــة مقننـــة لتحديـــد قدراتهـــم واإمكانياتهـــم وا�شتعداداتهـــم يف �شوء 
خ�شائ�ص واحتياجات املهنة يعد البداية ال�شحيحة الإعداد معلم امل�شتقبل 
الناجـــح، وقد ثبت اأن مثل هـــذه االختبارات اإًذا اأُح�شـــن بناءها واإعدادها 

وتقنينها ميكن اأن ت�شهم يف اأمرين على االأقل من االأمور املهمة وهما:  
ح�شن انتقاء العنا�شر املتقدمة لاللتحاق مبهنة التعليم.. 1
التنبوؤ مبدي جناح هذه العنا�شر للقيام باالأدوار املتعددة التي تتطلبها . 2

هذه املهنة.

• انطالقـــا من كل ما �شبق ونظـــًرا الأهمية اختبارات القبول يف حتديد مدي 	
منا�شبـــة الطالب املتقدم لاللتحاق بكليـــات الرتبية يقرتح بع�ص الباحثني 
اأن تتبني كليات الرتبية يف الوطن العربي م�شروًعا الإعداد اختبارات قبول 
مقننة موحدة على اأن ت�شتند هذه االختبارات يف و�شعها اإىل معايري علمية 
دقيقـــة، ومنهـــج علمي �شليم، وت�شمـــل يف عنا�شرها قيا�ـــص قدرات وميول 
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املتقدم لاللتحـــاق بكليات الرتبية وكذلك خ�شائ�شـــه االنفعالية و�شماته 
العقلية واملعرفية.)39(

البـــد اإذن مـــن اختيار مـــن لديهم اال�شتعـــدادات واملواهب والقـــدرات الأن 
يكونـــوا معلمـــني �شاحلني اأتقياء هلل. وهذا يعنـــي اأن نختار الطالب الذين 
�شيعـــدون ملهنة التعليـــم عن طريق املقابالت واالختبـــارات الكا�شفة، حتى 

نتاأكد من ا�شتعدادهم الأن يكونوا معلمني �شاحلني.

• ويقت�شـــي املحافظة على املعلم ال�شالـــح �شرورة الرتخي�ص ملهنة التعليم. 	
مبعنـــي اأن يدخل املعلم اأثناء اخلدمـــة يف اختبارات ومقابالت دورية؛ فاإن 
ثبـــت اأنـــه يتقدم علًما ومعرفة ومهارة وخلًقا يجـــدد له، واإال فال؛ الأن ذلك 

من �شاأنه اأن يحافظ على مهنة الرتبية والتعليم وتقدمها.

لكـــن ذلك يتطلب رفع �شاأن املعلم مادًيا واأدبًيا. الأننا ال ميكن اأن نطلب من 
املعلم كل �شيء، ونحمله م�شئولية كل �شيء وال نعطيه �شيًئا!

اإن معظـــم االأمـــوال تنفـــق على االأمـــن. ولعمـــري "اإن االأمـــن الرتبوي لهو 
البنية االأ�شا�شية احلقيقية جلميع األوان االأمن االجتماعي".)40(؛ لهذا فاإن 

الرتبية الر�شيدة هي ال�شمان الوحيد لالأمن بجميع األوانه واأ�شكاله.

اإن اعتمـــاد معايـــري دقيقـــة الختيـــار طـــالب كليـــات الرتبيـــة الذيـــن تتوافر 
فيهـــم –اإىل جانـــب القـــدرة علـــى التح�شيل- اللياقـــة اجل�شميـــة، والن�شج 
العقلـــي، واال�شتعدادات وامليول، والدوافع االإيجابيـــة للعمل يف مهنة التعليم؛ 
كاالإح�شا�ـــص بااللتـــزام، والقدرة علـــى التو�شل والتوا�شـــل، واالهتمام باأمور 
النا�شئة وتربيتهم وتعليمهم، لهو اأمر �شروري يف متهني التعليم وتطويره.)41(

• اإننا يجب اأن نعيد النظر يف الطريقة التي نختار بها املعيدين واملحا�شرين 	
باجلامعـــات والباحثـــني مبراكز البحوث العلميـــة واالجتماعية. الأن هوؤالء 
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ميثلون النخبـــة التي متثل احلد الفا�شل بني ا�شتمـــرار التخلف واإمكانات 
التقـــدم؛ لذلـــك يجـــب اأال نعتمـــد يف اختيارهـــم علـــى جمـــرد التح�شيل 
الدرا�شـــي اأو التقديـــر العام عنـــد التخرج. بل ينبغـــي اأن ي�شاف اإىل ذلك 
م�شتوى الذكاء العام الذي تك�شف عنه اختبارات الذكاء. واأن يكو ن لديهم 
القدرة على املبادرات يف مواجهة امل�شكالت واملهام املطروحة يف جماالت 

املعرفة.

كما ينبغي اأن يتوفر يف هذه الفئة – باالإ�شافة اإىل القدرة على التح�شيل- 
الـــذكاء العام، والقدرة علـــى االإجناز، والقدرة على املبـــادرة. واأن ميلكوا 
اال�شتعـــدادات للمرونة و�شعة االأفق والقدرة على التخيل. اإن الذي ال ميلك 
الب�شـــرية النافذة واخليال اخل�شـــب لن ي�شتطيع التعامـــل مع تكنولوجيا 

املعلومات واالت�شاالت يف القرن الواحد والع�شرين.

اإن هـــذه النخبـــة التـــي متثل القـــوة الطليعيـــة ال�شاربة يف معركـــة التقدم 
التـــي نحـــن ب�شددها مل ت�شتطيع قيـــادة االأمة بهذه املعركـــة امل�شتمرة، اإال 
اإذا مت اإعدادهـــا وتدريبها يف بيئة �شحية، تتوافر فيها احلرية االأكادميية، 
واالإميان بالقدرة الذاتية يف التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت، 
وقاعدة معلومات منا�شبة، وتقدير مادي واأدبي معقول، وعالقات اإيجابية 
فعالـــة مع موؤ�ش�شات االإنتـــاج واخلدمات يف املجتمع. هـــذه هي املوا�شفات 
التـــي قد متنع هذه الفئة من التفكري يف الهجـــرة اإىل خارج البالد وهو ما 

يعد مك�شًبا بكل املعايري.

اإن البداية ال�شحيحة الإعداد معلم امل�شتقبل هي �شبط عملية اختار طالب 
كليـــة الرتبية من خالل اختبارات علميـــة دقيقة ومقننة؛ لتحديد قدراتهم 
واإمكاناتهـــم وا�شتعداداتهـــم يف �شوء خ�شائ�ص املهنـــة واحتياجاتها، ويف 

�شوء معايري اجلودة واالعتماد التي �شبق حتديدها.
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• �شـــرورة اإعطـــاء املرونة الالزمـــة للموؤ�ش�شـــات التعليمية مبـــا ميكنها من 	
التطويـــر والرقي مب�شتوياتها، مع بناء ج�شور وا�شحة بني النظم التعليمية 

املختلفة، لتحقيق التكامل بينهما.

•  وجـــود نظام لالإ�شراف واملراقبة واملحا�شبة يف النظم التعليمية، وبخا�شة 	
يف جمـــال اأداء املعلمـــني االأمـــر الـــذي يقـــود اإىل �شـــرورة االأخـــذ بنظام 

"االحرتاف والرتخي�ص" ملزاولة املهنة.

• �شـــرورة تطويـــر اأ�شاليـــب متقدمـــة لتنظيم موؤ�ش�شـــات التعليـــم؛ لتحقيق 	
الفعاليـــة والكفـــاءة واالرتقـــاء مب�شتـــوي االأداء، واإر�شـــاء قواعـــد العالقة 
التنظيميـــة بـــني ال�شلطة املركزيـــة وال�شلطـــات التعليميـــة املحلية، مبا يف 
ذلـــك االإدارة التنفيذيـــة علـــى امل�شتـــوي املدر�شي، وعلى م�شتـــوي الكليات 

واجلامعات، واإتاحة الفر�ص لتطبيق مفهوم امل�شاءلة املحا�شبية.

• تطوير منـــاذج اإدارية متطورة، حتقق االأهداف التعليمية بكفاءة وفاعلية، 	
وتـــوؤدي اإىل اال�شتخـــدام االأمثـــل للمـــوارد الب�شرية واملاديـــة يف املوؤ�ش�شات 

التعليمية.

اإن حتقيـــق االأهـــداف ال�شابقة ملعلـــم امل�شتقبل، كما يقت�شـــي �شبط البيئة 
ا و�شع �شوابط ومعايري ل�شبط اجلودة،  التعليمية وحت�شينها، يقت�شي اأي�شً
و�شمان النوعية، وللرتخي�ص، ملزاولة املهنة. فهذا هو الطريق الذي حتقق 
عمليـــة اإعداد املعلم من خالله املفهـــوم العربي واالإ�شالمي والعاملي، وتفي 

باالأهداف التي �شبق احلديث عنها.

• اإن ذلـــك يتطلب �شـــرورة اجتياز املعلـــم اختبارات دوريـــة اأثناء اخلدمة، 	
حتددها جمال�ص االعتماد والرتخي�ـــص، لكي يبقي املعلم م�شجاًل ب�شورة 
ر�شمية يف مهنته، ولكي ي�شتمر الرتقي املعريف واملهاري والوجداين واملهني 
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للمعلـــم. فذلك التجدد والرتقي هو املدخل حلـــل االإ�شكاليات املتجذرة يف 
هذا احلقل االإن�شـــاين الرائع، الذي بدونه يبقي امل�شتقبل يف الظل، وتبقي 

احلياة راكدة اآ�شنة.

ويتطلـــب اعتبـــار التعليـــم مهنة اأن يرت�شـــخ لدى املعلـــم االإميـــان باأهمية العلم 
والتقانـــة، واأن ميتلك مهاراتهـــا، ومقومات التعامل معها، وال�شعـــي الأن يكون منتجا 

ولي�ص فقط م�شتهلكا لها. واأن يكون قادًرا على تدريب الطالب على توظيفها.
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االأ�شتاذ امل�شاعد بكلية الرتبية – جامعة عني �شم�ص،  االأ�شتاذ امل�شارك بكلية الرتبية –  	)*(
جامعة الق�شيـــم
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الفصل األول

خطة �لدر��صة

�ملقدمة: 
ت�شعى الدول العربية اإىل �شمان جودة التعليم اجلامعي خا�شة بعد االنتقادات 
املت�شاعـــدة التي وجهت لرباجمه يف معظم البلدان العربية؛ لتدين نوعيته وم�شتوى 
خمرجاته يف عالقتها ب�شوق العمل، خا�شة فى �شوء التحديات الثقافية واحل�شارية 
التـــي تواجهها الـــدول العربية االآن، وما �شاحب الثـــورة العلمية من حتديات تطلبت 
ال�شعـــي الدائم نحـــو و�شـــع روؤى اإ�شرتاتيجية حتـــدد الغايات امل�شتقبليـــة واالأهداف 

املرحلية لتطوير التعليم العايل )علي اإ�شماعيل واآخران 2009 ،21-20(.

      وجودة التعليم العايل ال تنف�شل عن جودة التعليم العام خا�شة فيما يتعلق 
باإعـــداد املعلم، فاإذا كنـــا نبحث عن مدار�ص فعالة  Effective School يجب اأن نعد 
اأواًل معلمًا فعااًل Fffective Teacher ، حيث ال يختلف اثنان على اأهمية اإعداد املعلم 
وتدريبـــه؛ فاإعداد املعلم الكفء اأ�شبح هدفًا لكافـــة الربامج يف �شائر كليات الرتبية 
حمليـــًا وعامليـــًا، حيث يعد من اأهم متطلبـــات جناح العملية التعليميـــة، ففي درا�شة 
Commission on Teach�  قامت بهـــا اللجنة القومية للتدري�ـــص وم�شتقبل اأمريـــكا
ing and America›s Future   مت بحـــث �شبـــل اإعداد معلـــم ناجح، وجمعت النتائج 

ال�شواهـــد املوؤكدة على اأهميـــة ونوعية املمار�شـــني واملعدين للمعلـــم واأ�شاليب اإعدادهم 
لـــه، واالأخطر من ذلك اأن تلـــك اللجنة ك�شفت واقع ممار�شـــات املعلمني يف املدار�ص يف 
تاثرها باأ�شاليب اإعدادهم يف الكلية، ووجدت اأن املعلمني داخل حجرة ال�شف يدر�شون 
للتالميـــذ كما در�ص لهم، ولعل هذا يوؤكد اأن جناح اأي برنامج الإعداد املعلم يتوقف على 

كفاءة االأ�شاليب والطرائق التي ينفذ بها )جابر، عبداحلميد جابر 200 ، 409(.
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واإعـــداد معلـــم اللغة العربية يف كليـــات الرتبية يحتل اأهميـــة �شديدة يف البدان 
العربية؛ الرتباط تعليم اللغة العربية بالقراآن الكرمي وعلومه، ف�شاًل عن كونها اللغة 
االأم التـــي يجب اأن يتقنها اأهلهـــا؛ لتاأ�شيل الهوية العربيـــة االإ�شالمية، وهي يف ذات 
الوقـــت اأداة التعليـــم والتعلم يف �شائر املراحل الدرا�شيـــة، للدرجة التي قيل معها اأن 
ق�شيـــة اإعـــداد معلم اللغة العربية هـــي ق�شية الرتبية ذاتهـــا يف املجتمعات العربية؛ 
ومـــن ثم وجهت االأنظار اإىل برامـــج اإعداد معلم اللغة العربيـــة واإىل اأ�شاليب اإعداد 
معلميهـــا، ووجهت اأوجـــه نقد كثـــرية لربامج اأق�شام اللغـــة العربية بكليـــات الرتبية 
بو�شفهـــا م�شوؤولـــة عن اإعداد معلـــم اللغة "حيث يذكـــر طعيمـــة )2006 ،152( اأنه 
لوحـــظ االنف�شـــام الوا�شح بني املـــواد االأدبية واللغوية يف برامـــج االإعداد، وكاأن كل 
اأ�شتـــاذ يعي�ـــص فى جزيرة منف�شلة، يقـــرر ما يراه منا�شبا لطالبـــه، ومن ثم يدر�ص 
الطالب اأ�شتاتًا غري جمتمعات من اللغة واالأدب والنحو وال�شرف، وقد يكون الرتكيز 
علـــى مـــادة دون اأخرى، وتتحـــول الو�شائل اإىل غايات، فالنحـــو يدر�ص لذاته وكذلك 
االأدب والنقد والبالغة، وغريها من مقررات االإعداد واإن قبل هذا جتاوزًا يف كليات 
االآداب، فاإنه ال يقبل يف كليات الرتبية حيث يطلب فيها متهني االإعداد اللغوي للمعلم 
مب�شتـــوى كفـــاءة متكنه من ممار�شة اللغة تعليمًا وتعلمـــًا، وجتعله قادرًا على تعليمها 

وممار�شتها بكفاءة واقتدار.

ويوؤكـــد )علـــي، نبيـــل  2001 – 8-12( علـــى وجـــود هذا ال�شعـــف حيث يذكر  
اأّن انخفا�ـــص م�شتـــوى الّلغـــة عند املعلِّمـــني، يف الوطن العربـــي مل يقت�شر على غري 
�شـــني، حيث تدّنى  �شـــني يف الّلغـــة العربّية، ولكّنه تعـــّدى ذلك اإىل املتخ�شّ املتخ�شّ
م�شتـــوى خّريجي اأق�شام الّلغـــة العربّية، وبرامج اإعداد معلِّمي الّلغة يف كلّيات الرتبية 

اإىل درجة خميفة تكاد تنذر بكارثة قومية اإن مل يتم تدارك االأمر.

باالإ�شافـــة ملـــا �شبـــق، ويف �شوء االجتاهـــات العامليـــة يف اإعداد املعلـــم، وجهت 
البحـــوث واالأدبيات جـــل اهتمامها اإىل برامـــج تعليم اللغة االأم، وحـــددت الكفايات 
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الالزمـــة للمعلـــم والتي مـــن بينها �شـــرورة امتالكه للكفايـــات املهنيـــة واالأكادميية 
والثقافيـــة وال�شخ�شية، تلك التـــي توؤهله للقيام باأدواره ومهامـــه املختلفة، ثم توجه 
االهتمام بعد ذلك عامليًا وحمليًا لو�شع معايري مهنية للمعلم؛ �شعيًا لالعتماد املهني  
Accreditation ولكي تتحقق اجلودة والتميز يف االأداء كما تتجه ال�شلطات الرتبوية 

االآن اإىل االأخذ مببـــداأ املحا�شبة Accountability  ذلك ال�شعار الذي ينادي بقيا�ص 
عائـــد العملية التعليمية؛ حتـــى ال تتبدد اجلهود �شدى، ويف �شبيـــل و�شع هذا ال�شعار 
مو�شع التنفيذ يف تعليم اللغة العربية يتم تزويد املخت�شني باأ�شكال االأداء التي ميكن 
يف �شوئهـــا مالحظة وقيا�ـــص اأداء املعلمني )طعيمة 2002006 ، 31( ومن ثم ت�شبح 
مراجعـــة برامج اإعداد املعلمني واالأ�شاليب املتبعة فـــى اإعدادهم مطلبًا �شروريًا، بل 
تعدى االأمر اإىل مراجعة منطلقات تلك الربامج يف �شوء التوجهات والروؤى النظرية 
احلديثة واالأ�شاليب املتبعة يف اإعداهم، حيث تعمل اجلامعات يف العامل العربي على 
ت�شكيل روؤيـــة خا�شة بفل�شفة كليـــات الرتبية، ومناهجها وهيكلهـــا التنظيمي، ونظم 

القبول فيها وم�شتوى خريجيها.

اأ�شـــف ملـــا �شبـــق اأن اأية جهـــود تبذل لتح�شـــني اأي جانـــب من جوانـــب العملّية 
التعليّميـــة، ال ميكن اأن تـــوؤّدي اإىل التقّدم الرتبوي املن�شود، مـــا مل تبداأ باإعداد جيد 
ـــم، وقد اأجريـــت درا�شات متعّددة تناولـــت برامج اإعداد معلِّمـــي اللغة العربية  للمعلِّ
يف العـــامل العربي، خل�ص اأكرثها اإىل �شرورة االهتـــداء اإىل �شيغة موّحدة ومتطّورة 
لتكوين معلِّم اللغة العربية مع االحتفاظ ببع�ص اخل�شو�شّيات الدقيقة لكل بلد، وهذا 
يتطلب التعرف على نظم واأ�شاليب اإعدادهم، وعما اإذا كانت تلك النظم واالأ�شاليب 
تتنا�شـــب مع اأهداف وحمتوى براجمهم واالأدوار املنوطة بهم، ومتكنهم من اكت�شاب 

اخلربات واملعارف اللغوية واملهارات الالزمة لتعليمها وتعلمها وممار�شتها بكفاءة.

م�صكلة �لدر��صة: 
تتمثل م�شكلة الدرا�شة احلالية يف وجود اأوجه �شعف متعددة يف م�شتوى معلمي 
اللغـــة العربية، ممـــا ي�شري اإىل وجود خلـــل يف خمرجات برامج اإعـــداد معلمي اللغة 
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العربيـــة يف كليـــات الرتبية، يتطلب �شـــرورة مراجعـــة اأ�شاليب اإعـــداد معلمي اللغة 
العربية للك�شف عما اإذا كانت تلك االأ�شاليب حتقق اأهداف برامج االإعداد، وتتنا�شب 
مـــع حمتوى تلك الربامج وتوجهاتها النظرية احلديثـــة، وت�شهم يف متكني املعلم من 

ممار�شتها تعليمًا وتعلمًا.

 ومن ثم يحاول �لبحث �حلايل �لإجابة عن �لأ�صئلة �لتالية:
ما االجتاهات احلديثة التي توجه برامج اإعداد معلمي اللغة العربية؟.. 1
مـــا واقع االأ�شاليب التي ي�شتخدمها اأع�شـــاء هيئة التدري�ص الإعداد معلمى . 2

اللغة العربية بكليات الرتبية يف �شوء تلك االجتاهات؟.
مـــا مـــدى منا�شبة اأ�شاليـــب اإعداد معلـــم اللغة العربية الأهـــداف وحمتوى . 3

برامج اإعداده من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ص بكليات الرتبية مو�شع 
الدرا�شة؟.

فرو�ص �لدر��صة:
ال يوجد فرق ذو داللة اإح�شائية بني واقع ا�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�ص . 1

الرتبويـــني واالأكادمييني لالأ�شاليب املختلفة امل�شتخدمـــة يف اإعداد معلمي 
اللغة العربية.

ال يوجـــد فرق ذو داللة اإح�شائية بني وجهتي نظـــر اأع�شاء هيئة التدري�ص . 2
الرتبويـــني واالأكادمييـــني فيمـــا يتعلـــق مبنا�شبة تلـــك االأ�شاليـــب الأهداف 

وحمتوى برامج االإعداد.
ال يوجـــد فرق ذو داللة اإح�شائية بني واقع االأ�شاليب امل�شتخدمة يف اإعداد . 3

معلمي اللغة العربية وبني منا�شبة تلك االأ�شاليب الأهداف وحمتوى برنامج 
االإعداد من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ص.
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حدود �لدر��صة :
�صوف تقت�صر تلك �لدر��صة على �حلدود �لتالية:

�حلدود �ملو�صوعية:    .1
اأع�شـــاء هيئة التدري�ص بكليتي الرتبية جامعة عني �شم�ص وجامعة الق�شيم   -

بق�شمي اللغة العربية واملناهج وطرق التدري�ص.
اأهداف وحمتوى برامج اإعداد الطالب املعلمني يف التعليم العام.  -

�حلدود �ملكانية:   .2
كلية الرتبية جامعة عني �شم�ص، وكلية الرتبية جامعة الق�شيم.

�حلدود �لزمانية:   .3
�شتجرى تلك الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي االأول 35/ 1436هـ.

م�صطلحات �لدر��صة:  
يق�شد باأ�شاليب اإعداد معلم اللغة يف تلك الدرا�شة كافة اأ�شكال التعلم املق�شودة 
اأثناء فرتة االإعداد بالكلية، مبا تت�شمنه من ا�شرتاتيجيات تدري�ص، وطرائق وو�شائل 
واإجـــراءات واأن�شطـــة ي�شتخدمها االأع�شاء، مل�شاعدة الطـــالب املعلمني على اكت�شاب 

اخلربات الالزمة لتعليم اللغة وتعلمها )اأحمد، �شاكر 2009، 47-45(.

�إجر�ء�ت �لدر��صة: 
�صوف ت�صر �لدر��صة يف �لإجر�ء�ت �لتالية:

درا�شة االأدبيات والبحوث والدرا�شات ال�شابقة املعنية باالإجتاهات احلديثة . 1
يف اإعـــداد املعلـــم وتلك التـــي تناولت برامج اإعـــداد معلمي اللغـــة العربية 
تقوميًا وتطويرًا؛ لتعرف طبيعتها، واأهدافها وحمتواها، واالأ�شاليب املتبعة 
يف اإعدادهم؛ وذلك لتعرف اأكرث االجتاهات تاأثريًا يف برامج اإعداد معلمي 

اللغة العربية، وتعرف نظم واأ�شاليب اإعداد ااملعلمني.
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يف �شوء اخلطوة ال�شابقة يتم اإعداد ا�شتبيان يهدف اإىل:. 2
•  تعـــرف واقع ا�شتخدام االأ�شاليب التدري�شيـــة من وجهة اأع�شاء هيئة 	

التدري�ص.
•  تعـــرف مـــدى منا�شبـــة االأ�شاليـــب ذاتها الأهـــداف وحمتـــوى برامج 	

االإعداد.
• �شبط اال�شتبيان وتقنينه وو�شعه يف �شورة منا�شبة للتطبيق.	

الدرا�شـــة امليدانيـــة: وتت�شمـــن اختيار العينـــة وحتديد منهجيـــة الدرا�شة . 3
واآليـــات التطبيـــق واأ�شاليـــب املعاجلـــة االإح�شائيـــة، و ما يلـــزم ذلك من 

اإجراءات. 
تطبيق االأداة على عينة الدرا�شة ومعاجلة النتائج اإح�شائيًا وتف�شريها.. 4

 تقدمي التو�شيات واملقرتحات.5. 

�أهد�ف �لدر��صة:
•  التعـــرف علـــى االجتاهات احلديثة املوجهـــة لربامج اإعـــداد معلمي اللغة 	

العربية بكليات الرتبية.
• التعرف على واقع  اأ�شاليب اإعداد معلمي اللغة العربية يف كليات الرتبية.	
• تعـــرف مدى منا�شبة اأ�شاليب اإعـــداد معلمي اللغة العربية لتحقيق اأهداف 	

برامج االإعداد وتدري�ص حمتواه.

 �لأ�صاليب �لإح�صائية �مل�صتخدمة:  �صوف ت�صتخدم �لدر��صة ما يلي من �أ�صاليب:
التكرارات واملتو�شط واالنحراف املعيارى والن�شب املئوية.. 1
معادلة الفا كرونباك حل�شاب ثبات اال�شتبيان.. 2
اختبار T� TEST حل�شاب داللة الفروق.. 3
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الفصل الثاني

�لإطار �لنظري للدر��صة

�إعد�د معلمي �للغة �لعربية: �لأهد�ف، �ملحتوى، �لأ�صاليب:
     �ملقدمة: 

ملـــا كانت الدرا�شـــة احلالية معنيـــة بتعرف واقـــع اأ�شاليب اإعـــداد معلمي اللغة 
العربيـــة يف كليات الرتبية  فاإن هـــذا يتطلب درا�شة البحـــوث واالأدبيات والدرا�شات 
ال�شابقة املعنية بربامج اإعدادهم؛ لتعرف طبيعتها واالجتاهات احلديثة املوجهة لها 
وما يتطلبه تنفيذها من اأ�شاليب..، ومن ثم فاإن هذا الف�شل يت�شمن املحاور التالية: 

اأواًل: اأهمية اإعداد معلمي اللغة العربية بكليات الرتبية.

ثانيـــًا: االجتاهـــات احلديثة يف اإعداد معلمي اللغة العربيـــة وعالقتها باأ�شاليب 
اإعدادهم.

ثالثًا: واقع برامج اإعداد معلمي اللغة العربية يف �شوء تلك االجتاهات: االأهداف 
واملحتوى واالأ�شاليب.    

�أوًل: �أهمية �إعد�د معلمي �للغة �لعربية بكليات �لرتبية:
�أهمية �إعد�د �ملعلم ب�صكل عام:  -1

 اإن املعلـــم هو اأ�شا�ص جنـــاح عمليتي التعليم والتعلم، فقد اأكدت اللجنة الدولية 
الإعـــداد املعلمني يف القـــرن احلادي والع�شريـــن اأنه يف �شبيل حت�شـــني نوعية التعليم 
ينبغـــي اأواًل حت�شـــني حـــال املعلمني، و تطويـــر برامـــج اإعدادهم، وحت�شـــني و�شعهم 
االجتماعي وظروف عملهم، ولن يت�شنى هذا اإال اإذا اكت�شبوا من املعارف واملهارات، 
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وال�شفـــات ال�شخ�شية، والقدرات املهنية، ما يوؤهلهم لذلك )ال�شائغ ، حممد ح�شن 
وجنـــران 1423، 6( وهـــذا ما اأكدتـــه الوثيقة القومية ملعايري اعتمـــاد كليات الرتبية 

مب�شر )2010م( حيث وو�شعت معايري العتماد كليات الرتبية على اعتبار اأن: 
املعلمـــني هـــم حمور جنـــاح العمليـــة التعليميـــة، وميثلون جميعهـــم القوى . 1

الب�شرية الالزمة لتطوير التعليم.
العملية التعليمية تكون منتجة وحمققة الأهدافها بقدر ما ميتلكه املعلم من . 2

كفاءة نوعية وتخ�ش�شية.
املعلمـــني قادرون على اإعداد القوى الب�شرية وتزويدها باملعارف واملهارات . 3

واالجتاهات الالزمة لتنمية وتطوير املجتمع. 
م�شايرة موؤ�ش�شات اإعداد املعلم التطورات احلديثة فيما تقدمه من برامج . 4

على م�شتوى العامل �شرورة حتمية.
حاجـــة املعلـــم المتالك املعـــارف واملهـــارات واالجتاهات التـــي متكنه من . 5

القيـــام بدوره اأمـــر اأ�شا�شي ومطلـــوب يف اإعداد  القـــوى الب�شرية الالزمة 
لتطوير املجتمع.

�أهمية �إعد�د معلمي �للغة �لعربية:  -2
اإّن الّلغـــة هي بّوابة احليـــاة ونافذتها االأو�شع للمعرفة؛ فلغـــة االن�شان هي عامله 
وهويتـــه ووجوده، وهي يف ذات الوقت اأداة التفكري وو�شيلته وحمتواه، يقول ابن حزم 
) 1959،155(: "ال �شبيـــل اإىل معرفة االأ�شياء اإاّل بتو�ّشط الّلغة"؛ فتعليم الّلغة معناه 
تكويـــن �شخ�ص قادر على التوا�شل مع احليـــاة توا�شاًل ناجحًا ومالئمًا ومقبواًل  ولن 
يتـــم هذا اإال اإذا متكن الفـــرد من التعبري عن اأفكاره وم�شاعره واآرائه تعبريًا يقع من 

االأخرين موقع القبول والفهم والتفاعل و امل�شاركة.

 واللغـــة العربية هي اللغة االأم التي ن�شتمع ونتحدث ونقراأ ونكتب بها، ونتوا�شل 
من خاللها مع املجتمع من حولنا، وهي لغة التعليم والتعلم التي يتوقف عليها جناح 
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التلميذ يف حت�شيل درو�شه وتثقيف نف�شه، ف�شاًل عن ارتباطها بنمو �شخ�شيته؛ فهي 
القاعـــدة االأ�شا�شية للتفكري، والتي تعطيـــه يف ذات الوقت - عمقًا وثراء وتنوعًا مما 
جعـــل كثري من املعنيني بتعليم اللغـــة العربية يجمعون على اأنـــه اإذا اأخفقت املدر�شة 
االبتدائيـــة يف متكـــني التالميذ من فنون اللغـــة املختلفة ومهاراتهـــا؛ فاإنها تكون قد 
اأخفقـــت يف اأخطر واأهـــم وظائفها على االإطالق، كمـــا اإن التن�شئـــة اللغوية ال�شليمة 
لالأطفال اأخطر من التن�شئـــة اجل�شمية؛ الرتباطها بتنميه عقليًا ونف�شيًا واجتماعيًا، 

ويتوقف عليها منو ال�شخ�شية فيما بعد  )اإمام، هدى 2012(.

      واللغة العربية هي عامل االإن�شان العربي، وحدود لغته هي حدود عامله؛ فهي 
والء وانتمـــاء، وثقافة وهوية ووطن و�شخ�شية، وهي فكـــر يدور فينا وحولنا، وحتمل 
املجتمـــع العربي كله �شمريًا وواقعًا وم�شتقباًل بكل اأفراده وموؤ�ش�شاته ونظمه، وبدون 
اللغـــة ال وجود للتوافق والتوا�شل بني اأفراده، وهي القلب الذي وحد العرب، كما تعد 
اأهـــم مقومات الثقافة االإ�شالمية الرتباطها بعقيدة االأمة و�شخ�شيتها )مدكور، علي 

.)935 ، 2009

و مـــن ثـــم حتتل ق�شية اإعـــداد معلمي اللغـــة العربية حمور اهتمـــام الدرا�شات 
والبحـــوث الرتبويـــة، حيث يتوقـــف عليها جناح عمليتـــي تعليم اللغـــة وتعلمها، ولقد 
ظهرت دعوات عاملية وحملية كثرية لالهتمام باملعلم واإعداده، فعلى امل�شتوى العربي 
يجب اأن يكون االهتمام باإعداد معلم اللغة العربية اإعدادًا جيدًا "مدخاًل من املداخل 
االأ�شا�شّية الإ�شالح العملّية التعليمّية يف اأّي جمتمع من املجتمعات")العمو�ص 2009( 
وعلـــى امل�شتـــوى العاملـــي مل تغفل عمليـــة التطوير الرتبـــوي االهتمام بتطويـــر اإعداد 
معلم اللغـــة االأم، حيث ا�شتهدفت تزويده باملعـــارف التخ�ش�شية وباملهارات املهنّية 
رة  نـــه من القيام بالتفاعـــل الناجح مع جوانب املنظومـــة الـُمطوَّ والثقافّيـــة التي متكِّ
وحتقيـــق اأهدافهـــا، وو�شعـــت املعايري اخلا�شـــة بقبوله، ومت حتديث برامـــج اإعداده 
وتدريبـــه، فقد ذكـــرت الوكالـــة القومية للتدري�ـــص بالواليات املتحـــدة اإن التحديات 
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املوجـــودة باملدار�ص االآن تتطلب اأن ُيَعَدّ املعلمون اإعـــداًدا اأف�شَل من ذي قبل؛ فمعلم 
القـــرن احلـــادي والع�شريـــن يواجـــه كثرًيا مـــن امل�شوؤوليـــات وامل�شكالت التـــي تتعلق 
باالأجيـــال اجلديدة، وكيفية اإعدادهـــم للم�شاركة البنـــاءة يف املجتمع، ومن مظاهر 
االهتمـــام العاملي باإعداد املعلمـــني تطوير الربامج املقدمة لهـــم داخل اجلامعِة كما 
دعـــا )داديـــور) Dadour, El. 1999  ب�شـــرورة اأن حتتوي برامُج اإعـــداد معلم اللغة 
علـــى نوعية من املقررات، ال من اأجل التنمية املهنية التخ�ش�شية فقط، بل مل�شاعدة 
ون ملمار�شته، اأما  املعلمـــني على تكوين اجتاه اإيجابـــي متفائل نحو التدري�ص الذي ُيعُدّ
موؤمتـــر "�شنع التغيري من خالل اإعداد املعلـــم وتربيته" الذي ُعقد يف "برمنجهام" 
يف الفرتة من 14 اإىل 17 اأكتوبر عام 2002، فكانت اأهم التو�شيات التي تو�شل اإليها: 
�شـــرورة االهتمام بطرائق واأ�شاليب التدري�ص والتقومي اخلا�شة باإعداد املعلم )عبد 

الهادي، 2011(.

وال يخفـــى علـــى اأي متخ�ش�ص لغوي اأو خبـــري تربوي، اأن االأزمـــة التي تعي�شها 
اللغـــة العربية على األ�شنة اأبنائهـــا كان معلم اللغة العربية من اأهـــم اأ�شبابها؛ نتيجة 
لوجود اأوجه ق�شور يف برامج اإعداده بداية بفل�شفة تلك الربامج وتوجهاتها النظرية 
والفل�شفية، مرورًا باأهدافها وحمتواها وو�شائل واأ�شاليب االإعداد والتقومي، مما اأفرز 

نواجت تعلم ال ترتقي اإىل م�شتوى اأهمية تعليم اللغة العربية. 

ولتـــدارك كل تلـــك امل�شـــكالت يو�شـــح مدكـــور )2009( اأن اإعـــداد معلم اللغة 
العربية يجب اأن يوجه لتحقيق االأهداف التالية: 

اإتقان اللغة العربية ا�شتماعًا وحتدثًا وقراءة وكتابة.. 1
امتالك القدرة اللغويـــة ومهارات االت�شال اللفظي الذي ميكنه من تعليم . 2

اللغة بكفاءة.
امتالك املتطلبات املعرفية واخلربات اللغوية التي متكن املعلم من قواعد . 3

اللغة واأ�شاليبها البالغية قراءة وكتابة وحتدثًا وا�شتماعًا.
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تقديـــر اأهمية اللغة العربية، وتهيئة البيئة اللغويـــة التي متكن التلميذ من . 4
مهاراتها.

احلر�ـــص على التحـــدث باللغـــة الف�شحى يف ال�شـــرح و�شائـــر املمار�شات . 5
واالأن�شطة التعليمية التعلمية.

الكتابة بلغة مفهومة و�شحيحة تعبريًا عن االأفكار وامل�شاعر.. 6
االلتزام بح�شن االإلقاء وجاذبيته وتنويعه مبا يتنا�شب مع املوقف التعليمي.. 7
امتـــالك قدر مـــن املعارف واخلـــربات اللغوية مبـــا يوؤهله للقيـــام باأدواره . 8

بكفاءة.

ويف �شـــوء ما �شبـــق ميكن القول اإن فل�شفة اإعداد معلـــم اللغة العربية يف كليات 
الرتبيـــة، ال تنف�شل عـــن التوجهات والفل�شفة التي حتكم عمليـــة اإعداد املعلم ب�شكل 
عـــام، واإن كانت يف جوهرها توؤكد على خطـــورة تعليم اللغة التي تتطلب اإعداد معلم 
لـــه موا�شفات توؤهله للقيام باأدواره املختلفـــة، والتي من اأخطرها متكني التلميذ من 
مهـــارات اللغة: ا�شتماعـــًا وحتدثًا وقراءة وكتابـــة، باعتبارهـــا اأداة للتعليم والتعلم، 
واأداة التوا�شل الثقايف واحل�شاري مع جمتمعه، وقبل كل ذلك متكنه من لغة القراآن 
الكـــرمي؛ فهي حياة املرء وكيانه ووجوده. ولعل ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه االآن والذي 
ميثل هدفًا من اأهداف تلك الدرا�شة هو: ما واقع  اإعداد معلم اللغة العربية يف العامل 

العربي؟ وهذا ما �شيلي عر�شه.

ج : نظم �إعد�د معلم �للغة �لعربية يف �لعامل �لعربي:
نظم اختيار واإعداد املعلمني يف العامل العربي: توؤكد االأدبيات )ال�شائغ واآخرون 
1423، االأدغـــم، ر�شا اأحمد 2003، العمو�ص 2009( اأن هناك روؤى وتوجهات حتكم 
عملية اختيار وقبول الطـــالب يف معظم كليات الرتبية بحيث يراعي عند اختيارهم 

املعايري التالية:

• انتقاء اأف�شل املتقدمني واأكرثهم ا�شتعدادًا ملمار�شة مهنة التدري�ص. 	
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• اجتذاب اأح�شن العنا�شر: خلقًا وذكاًء وعلمًا ومهارة ملهنة التدري�ص. 	
• تطويـــر برامـــج االإعـــداد لتتنا�شب مع امل�شتجـــدات املعرفيـــة واالجتماعية 	

والثقافية وفقًا لثوابت �شيا�شة التعليم 
• توظيف التقنية احلديثة يف زيادة فاعلية برامج االإعداد واإثراء مفرداتها. 	
• تنمية قدرات اأع�شاء هيئة التدري�ص واالرتقاء مب�شتويات اأدائهم. 	
• تعري�ـــص الطالـــب املعلم خلـــربات متنوعـــة مطولة منظمـــة وممنهجة يف 	

امليدان. 
• تاأمني اختيار اأكفاأ اخلريجني الداخلني اجلدد اإىل املهنة. 	
• حت�شني ظروف عمل املعلمني وحفز املتميزين ومكافاأتهم. 	
• اإتاحة املزيد من فر�ص النمو املهني والرتقي يف ال�شلم الوظيفي.	

        ثم اأو�شح االأدغم اإن االأمر ال يخلو من م�شكالت، كزيادة اأعداد الطالب، 
وعـــدم توافر اأدوات مو�شوعية يف اختبارات املقابالت ال�شخ�شية، اأو يف االختبارات 
بالكليات، يف حني تطبق بع�ص الكليات معايري خا�شة ب�شروط القبول ميكن ح�شرها 

فيما يلي:
• احل�شول على احلد االأدنى املطلوب يف الن�شبة العامة والن�شبة اخلا�شة.	
• اللياقة الطبية بدنًيا ونف�شًيا.	
• ح�شن ال�شري وال�شلوك.	
• اجتياز املقابلة ال�شخ�شية.	
• اجتياز اختبارات القبول.	
• التفرغ للدرا�شة.	

اأما من حيث نظم اإعداد املعلم فاإن االأدبيات )قا�شم، بوجمعة 2006، ال�شنبل، 
عبـــد العزيز عبد اهلل 2004، طعيمة، ر�شـــدي 2006، العمو�ص، خلود 2009(  ت�شري 
اإىل اأن نظـــم اإعـــداد املعلم ب�شـــكل عام ومعلم اللغة العربية كذلـــك يف العامل العربي 

تنق�شم من حيث ال�شكل اىل نوعني: النظام التكاملي والنظام التتابعي كما يلي:
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�لنظــام �لتكاملي: حيـــث يلتحق الطالب بعد اإمتام ال�شهـــادة الثانوية باإحدى 
كليـــات الرتبية للح�شول علـــى الدرجة اجلامعية، وبعدها �شيتخـــرج ليقوم بتدري�ص 
اأحـــد املـــواد التخ�ش�شيـــة، وي�شري نظام الدرا�شـــة يف الكلية طبقًا لنظـــام الف�شلني 

الدرا�شيني، اأو لل�شاعات املعتمدة.

�لنظــام �لتتابعــي: يعـــد الطالـــب اأكادمييًا يف اإحـــدى املواد العلميـــة بكليات 
اجلامعـــة كالعلـــوم واالآداب، ثـــم يلتحق باإحـــدى كليات الرتبيـــة التي توؤهلـــه تربويًا 
للتدري�ـــص مبرحلـــة تعليميـــة معينة، وتختلف مـــدة االإعداد تلك من عـــام اإىل عامني 
ح�شـــب توجه الكلية وفل�شفتهـــا، ومازلت بع�ص اجلامعات تنظر لـــه كتوجه م�شتقبلي 

لال�شتفادة من النظامني معًا.

نظــم تبنى علــى توجهات �أخرى: تاأثرت نظم االإعـــداد يف بع�ص اجلامعات 
العربية باجتاهات عاملية حديثة طبقت يف عدة جامعات عاملية، حيث حاولت تطوير 
نظـــم االإعداد فيها يف �شوء تلك االجتاهات ومنها: االإجتاه القائم على الكفايات، اأو 
االأداء القائم على املهارات، واإجتاه اعتماد معايري لربامج اإعداد املعلم.. وغري ذلك 

من اجتاهات وتوجهات �شيلي تناولها الحقًا. 

ومـــا �شبـــق يو�شـــح اأن نظم اإعـــداد املعلم يف اجلامعـــات العربية تتوجـــه قب�شًا 
وب�شطـــًا نحو االجتاهات العامليـــة احلديثة يف اإعدادها ملعلم اللغـــة العربية، وللمعلم 
ب�شـــكل عـــام طبقًا لتوجهاتها امل�شتقبليـــة وللفل�شفة التي تتبناهـــا؛ �شعيًا نحو حتديث 
تلك النظـــم واالرتقاء بجوانب اإعداه، وهذا يتطلب التعـــرف على تلك التوجهات يف 

عالقتها بربامج اإعداد املعلم واأ�شاليب اإعداه. وهذا ما �شيلي تو�شيحه.

ثانيًا: �لجتاهات �حلديثة �لتي وجهت بر�مج ونظم و�أ�صاليب �إعد�د �ملعلم:
تتعـــدد االجتاهـــات احلديثـــة التـــي  وجهـــت نظـــم وبرامـــج واأ�شاليـــب اإعـــداد 
املعلمـــني )ومن بينهم معلم اللغـــة العربية( حيث زخـــر االأدب الرتبوي بالعديد من 
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تلـــك االجتاهـــات، منها ما قد طبق بالفعل كاجتاه الكفايـــات واملعايري، ومنها ما هو 
ب�شـــدد التطبيق؛ �شعيًا للجودة والتميز؛ وانطالقًا من روؤى اإ�شرتاتيجية توجه عملية 
اإعـــداد املعلم بو�شفه ركيزة جناح العملية التعليمية، ومن ثم �شيتم تناولها من حيث 
عالقتهـــا بنظم وبرامج اإعداد املعلم: اأهدافًا وحمتـــوى واأ�شاليب وذلك وفقًا للتوجه 

النظري للدرا�شة احلالية.

ومـــن خالل مراجعـــة االأدبيات والبحـــوث والدرا�شات ال�شابقـــة )مفلح، غازي 
1998، ال�شائـــغ، واآخـــرون  1423، طعيمـــة، ر�شـــدي اأحمـــد 2006، العنزي، ب�شرى 
2007، الكـــويل، جرب 2009، �شالح، عائدة  2010، الناقة، �شالح واأبو داود، اإيهاب 
2009، قا�شـــم وبوجمعة 2006( اأمكن ح�شر االجتاهـــات ال�شائعة التي وجهت نظم 

وبرامج اإعداد معلم اللغة العربية فيما يلي:

�جتاه �إعد�د �ملعلم يف �صوء �لكفايات:  .1
   يعـــد اجتـــاه الكفايـــات من االجتاهـــات القدمية احلديثة التـــي وجهت برامج 
اإعداد املعلم، حيث تقوم فل�شفته على حت�شني برامج التنمية املهنية للمعلمني، �شواء 
برامج االإعداد اأو برامج التدريب اأثناء اخلدمة. وقد ُعرفت الربامج التي بنيت وفق 
هذا املفهوم بالربامج القائمة على الكفايات، كما ا�شتخدم م�شطلح الرتبية القائمة 
على الكفايات Competency Based Education  للتعبري عن الرتبية التي ت�شتخدم 
تلك الربامج، فقـــد اأ�شار جاري بور�ص Gary Borich )مفلح، غازي 1998( اإىل اأن 

الكفايات الالزمة للمعلم هي: 
•   كفايات ترتبط باملعارف.	
• كفايات ترتبط باالأداء.	
• كفايات ترتبط بنواجت  التعلم.	

       وقدم )الكويل، جرب 2009( درا�شة تهدف اإىل حتديد الكفايات التعليمية 
الالزمـــة لربنامج اإعداد املعلمني يف كلية الرتبية بذمار، وكانت اأهم نتائجها حتديد 
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الكفايـــات التعليميـــة التخ�ش�شية والكفايـــات التعليمية العامـــة الالزمة لكل معلم، 
والكفايـــة التدري�شية التـــي تتعلق مبجال املناهج وطرائـــق التدري�ص، يف حني حددت  
العنـــزي )2007( الكفايـــات الالزمـــة للمعلم يف �شـــوء االأدوار املنـــوط بها عمله يف 
الع�شـــر احلديث، ومنها الكفايات الالزمة للمعلـــم لتن�شيق املعرفة، وتنمية مهارات 
التفكري وتوفري بيئة �شفية معززة للتعلم ويف توظيف تقنية املعلومات، وتفريد التعليم 

بدوره باحثـًا، وحمافظًا على الثقافة االإ�شالمية مع االنتفاع باملعرفة العاملية.

 اأما من حيث االأ�شاليب امل�شتخدمة يف تنفيذ تلك الربامج فاإنها يجب اأن تتنوع 
لت�شمل ما يلي:

•  اأ�شاليـــب التعلـــم القائمـــة على التفاعـــل وااليجابيـــة بني املعلـــم واملتعلم 	
كاملناق�شة والتعلم التعاوين.

• ا�شتخدام تقنيات التعليم واالإفادة باحلا�شب االآيل.	
• تنويـــع م�شـــادر التعلـــم وتنمية مهـــارات التعلم الذاتـــي واالإفـــادة ب�شبكة 	

املعلومات الدولية.
• ا�شتخـــدام اأ�شاليب واإ�شرتاتيجيات التعلم الك�شفـــي: كالقيا�ص واال�شتقراء 	

واالكت�شاف باأنواعه املختلفة.

�جتــاه �ملعايــر لتطوير نظم �إعد�د �ملعلمــني وحمتوى بر�جمهم   .2
و�أ�صاليب �إعد�دهم:

برامـــج  مبحتـــوى  خا�شـــة  معايـــري  لو�شـــع  اهتمامـــًا  االجتـــاه  هـــذا  وجـــه 
وهـــي   ›Content Standards املحتـــوى  مبعايـــري  حينئـــذ  و�شميـــت  االإعـــداد، 
 عبـــارة عـــن و�شـــف عـــام و�شامـــل للمعـــارف واملهـــارات التـــي يجـــب اأن يكت�شبهـــا 
Perfor�األداء  الطالـــب املعلم يف املواد االأكادميية، وكذلك وجه االهتمام اإىل معايري
Mc�وهـــي و�شـــف ملا يجـــب اأن يعرفه وميار�شه املعلـــم والمتعلم  mance Standards

closhey, Marylon , 2002 , 5( ( وقـــد اأفادت منـــه اجلامعات االأمريكية فى تبني 

روؤيـــة Vision ل�شيا�شات القبـــول ونظم االإعداد، حيث ترجمت تلـــك الروؤية اإجرائيًا 
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ب�شياغة جمموعة من املعايري واملتطلبات اخلا�شة بالقبول ومنها:
• معايـــري تتعلق باالمتحانـــات التي تقدم علـــى م�شتوى الدولـــة اأو الوالية اأو 	

اجلامعـــة، اأو الكليـــة، اأو حتـــى الق�شـــم. وهي نوعـــان: االأول ُيعنـــى بقيا�ص 
القدرات واال�شتعدادات، والثاين يهتم بقيا�ص التح�شيل. 

• معايـــري خا�شة بال�شمـــات ال�شخ�شيـــة والنف�شية للطالب، مثـــل قدراتهم 	
التوا�شليـــة وميولههم واجتاهاتهم نحو مهنة التدري�ـــص و�شحتهم العقلية 
والنف�شية، وبع�ص االأق�شام حتر�ص على اإجراء مقابلة �شخ�شية للمتقدم.

   وفـــى �شـــوء هذا �شعت الدول العربية اإىل و�شـــع معايري العتماد برامج كليات 
الرتبيـــة، ومعايري مهنيـــة للمعلمني يف كافـــة التخ�ش�شـــات، واالأدب الرتبوي يزخر 
بالعديـــد منها، اأما فيما يتعلق باللغة العربية فقـــد و�شعت معايري لتعليم فنون اللغة 
العربية يف �شائر املراحل الدرا�شية، وكذلك معايري تتعلق باأداء معلمي اللغة العربية، 
كمـــا ورد فى الويثقة القومية العتمـــاد كليات الرتبية فى م�شر عام 2010، وفى دول 
اخلليـــج، وبع�ص الدول ما زالت يف طور التجريب، وقـــد حددت املعايري ذات ال�شلة 
باملعـــارف واملهارات واالجتاهـــات للمواد االأ�شا�شية للغة العربيـــة، وتلك التي تناولت 
املـــواد الداعمة للغة العربية، واملواد التي تنمي املعارف الثقافية، وو�شعت املوؤ�شرات 

املتعلقة بتلك مبجاالت تلك املعايري.

وهـــذا االجتاه مل يوؤثر فقـــط يف حمتوى برامج اإعداد املعلمـــني ولكنه اأي�شًا قد 
وجـــه اأ�شاليب االإعـــداد لتنحو نحو التميز واجلـــودة واأخرجها من االإطـــار التقليدي 

املعتمد على االإلقاء او املحا�شرة، فتعددت اأ�شاليب التدري�ص لتت�شمن ما يلي:

• اإ�شرتاتيجيـــات واأ�شاليـــب تهتـــم باخلـــربات املعرفيـــة ومنهـــا: املحا�شرة 	
واملناق�شة، والتعلم باالكت�شـــاف، والتعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكري، 

والع�شف الذهني.
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• اإ�شرتاتيجيـــات واأ�شاليب تهتم باجلوانب العملية املهارية ومنها: ا�شتخدام 	
النمذجة باحلا�شـــوب، والتدري�ص امل�شغـــر، واالأداء القائم على املهارات، 

والدرو�ص العملية، وا�شتخدام املعامل، والزيارات امليدانية ..اإلخ.

• االأداء 	 كتعزيـــز  الوجدانيـــة  باجلوانـــب  تهتـــم  واأ�شاليـــب  اإ�شرتاتيجيـــات 
واملمارا�شات االإيجابية، وحتليل االأدوار واملواقف.

و�لتعليــم  �لتدري�ــص  تقنيــات  ��صــتخد�م  علــى  يعتمــد  �جتــاه   -3
�لإلكرتوين يف �إعد�د �ملعلم:

      اإن ا�شتخدام التعليم االإلكرتوين يف اإعداد املعلم وتدريبه يعد اأحد االجتاهات 
احلديثـــة التي تهـــدف اإىل تنويع م�شادر التعلم، وتفعيـــل دور املتعلم واال�شتفادة من 
منهجـــة املقـــررات اإلكرتونيًا، وا�شتخدام اأ�شاليب تدري�ص جديـــدة تعتمد على فعالية 
الطالـــب وم�شاركتـــه احلقيقة يف اكت�شاب اخلـــربات وممار�شة التعلـــم الذاتي، ففي 
درا�شـــة اأجراها كل م��ن Szabo Zsuzsanna ,Schwartz Jona than 2011  حول 
طـــرق اإعداد املعلمني بكليـــات الرتبية با�شتخدام املناق�شات عـــرب االإنرتنت لتح�شني 
التفكري الناقد اأظهرت نتائج التحليل الكمي الذي اهتم بقيا�ص التفكري النقدي، اأن 
ا�شتخـــدام منتديات املناق�شة عرب االإنرتنـــت كاأداة تعليمية لتح�شني مهارات التفكري 
لـــدى املعلمني قبـــل اخلدمة، قد حقق نتائج اإيجابية يف جامعـــة مد�شون، وحقق منوًا 
 Chen يف املهـــارات االأ�شا�شيـــة للتفكري الناقـــد للطالب، وكذلك يف درا�شـــة اأجراها
Rong 2010 التي اأكدت اأن اأ�شاليب التدري�ص الذاتي للمعلم قبل اخلدمة با�شتخدام 

التكنولوجيا اأكرث فعالية فى اكت�شاب جوانب التعلم )�شالح، عائدة من�شور، 2010(.

4- �جتاه يعتمد على تنمية �لتفكر �لناقد:
اإن هـــذا االجتاه وجـــه االهتمام لتبني اإ�شرتاتيجيات ت�شتثـــري التفكري، وت�شاعد 
علـــى تنمية مهاراتـــه، وتهيئ االأجواء ملمار�شة اأن�شطة وتدريبـــات تتحدى فكر املتعلم 
وت�شتدعـــي ا�شتخـــدام عمليـــات عقلية كالتحليـــل والرتكيب والنقـــد واملقارنة بهدف 
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االرتقـــاء بتفكريه، ومت اإدخال هـــذا املنحى عرب و�شائط حمددة مثل املواد واالأن�شطة 
ال�شفية والال�شفية، بغية اأن ي�شبح التفكري مو�شوعًا معاي�شًا وخربة ماألوفة ميار�شها 
املتعلــــم يف كل موقف يواجهــــه، واأ�شبح تعليم التفكري الناقد تبعًا لذلك هدفًا م�شاغًا 
تتبنــــاه ال�شيا�شات الرتبويــــة الإعداد املعلم؛ لت�شجيع املعلمني علــــى ممار�شته كاأ�شلوب 
للتعليــــم والتعلم وكي يعملون علــــى تنمية مهاراته لدى تالميذهــــم، كما عدلت بع�ص 
اجلامعــــات )يف �شنغافورة والواليات املتحــــدة( من �شروط قبولها، واأ�شبح من �شمن 
هــــذه ال�شروط �شرورة اجتياز املتقدمني لدخــــول اجلامعة الختبارات تقي�ص قدراتهم 

ومهاراتهم على التفكري واال�شتنتاج والتحليل. )�شالح، عائدة من�شور، 2010(.

وهـــذا االجتاه اهتم باأ�شاليب واإ�شرتاتيجيـــات تعليم التفكري باأنواعها املختلفة، 
واإ�شرتاتيجيات التعلم الن�شط من اأبرز ما ي�شتخدم فيه التدري�ص االإبداعي، والتاأملي، 

والع�شف الذهني، وحل امل�شكالت، وا�شتخدام احلقائب االإلكرتونية.

5- �جتاهات تتناول �أدو�ر معلم �للغة �لعربية �مل�صتقبلية و�إعد�ده 
يف �صوئها:

      اأو�شحـــت درا�شـــة طعيمـــة )2006، 37( اأّن هناك جماالت عدة قد اأدرجت 
�شمـــن الكفايـــات التـــي يجب اأن يعـــد املعلـــم يف �شوئها، وهـــي تتعلق بـــاأدوار املعلم 

امل�شتقبلية منها:

• 	Importerof Information املعلم ناقل للمعرفة
• 	Director of Learning Activities املعلم مدير للن�شاط التعليمي
• 	 Designer and املعلـــم م�شمم وم�شـــدر لعمليـــة التدريب علـــى التعليـــم

"Source for the Processof “Learning how to Learn

• 	 Designer Manager of Learning املعلم م�شمـــم ومدير ملهام التعليـــم
 Tasks abd Insteraction

• 	Participation in Supervision املعلم م�شارك يف االإ�شراف



م��ن��اه��ج ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��رائ��دة

85

6- �جتاهات �أخرى متنوعة:
تناولت درا�شة االأدغم )2003( نقدًا لواقع برامج اإعداد معلمي اللغة العربية، 
حيث ر�شد اأوجه ق�شور عديدة يف حمتوى الربامج، ونظم القبول واأ�شاليب االإعداد، 

وقد تناولت درا�شته االجتاهات احلديثة يف اإعداد املعلم، حيث اأجملها فيما يلي:

• اجتـــاه يركز على مواجهة حتديات احليـــاه املعا�شرة يف اأبعادها املختلفة، 	
ومـــا يجـــب على برامـــج اإعداد معلمـــي اللغة العربيـــة اأن يت�شمنـــه ملواجه 

العوملة، واحلر�ص على الهوية والقيم احل�شارية.

• اجتـــاه يركـــز علـــى طبيعـــة عمـــل املعلـــم ومهامـــه املختلفـــة: كمخطـــط، 	
وكمتخ�ش�ـــص تكنولوجـــي، وكمنظم لالأن�شطـــة التعليميـــة، وكمتخ�ش�ص 
يف طـــرق واإ�شرتاتيجيات التدري�ـــص، وكمحفز للتعلـــم، وكباحث، وكموجه 
نف�شي للطالب، وكقائد وكموجه ومر�شد، وك�شاحب مهنة، وكمقوم لتعلم 

التالميذ، وما يجب على الربامج اأن تراعيه تلبية لتلك املهام واالأدوار.

• اجتاه يركز على تطوير حمتوى برنامج االإعداد والتدريب ليلبي احتياجات 	
املعلم التخ�ش�شية واملهنية لتحقيق الكفاءة والتميز يف مهنته، واأو�شح اأن 
هـــذا يتطلب: املعرفة مبنهج التخ�ش�ص .املعرفة بطرائق التعليم  والتعلم، 

واالأداء املالحظ يف ال�ص ، و اإ�شهاماته يف املهنة اأو املدر�شة .

   مـــن خالل مـــا �شبق عر�شه من اجتاهات يف عالقتها بنظـــم واأ�شاليب اإعداد 
املعلم، ومـــن خالل مراجعة االأدبيـــات والبحوث ال�شابقة، اأمكـــن ح�شر االجتاهات 

احلديثة التي وجهت برامج ونظم اإعداد معلم اللغة العربية فيما يلي:

• اجتاه الكفايات )وت�شمن ت�شنيفات عدة لها(.	
• اجتـــاه تطبيـــق جمموعة من معايري اجلـــودة ال�شاملـــة Total Quality يف 	

كليات الرتبية.
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• اجتاه االأدوار امل�شتقبلية للمعلم وما تتطلبه تلك االأدوار من مهارات.	
• اجتاه تطويـــر االأ�شاليب وطرائق واإ�شرتاتيجيـــات التدري�ص داخل الكليات 	

واعتماد  التعلم الذاتي يف برامج اإعداد املعلم.
• اجتاه تنمية املعلمني مهنًيا على اأ�شا�ص املهارات اأثناء االإعداد والتدريب.	
• تطبيق االعتماد االأكادميي لكليات الرتبية. 	
• توظيف التقنية والتكنولوجيا احلديثة يف كليات الرتبية. 	
• اجتاه تنمية املعلمني مهنًيا يف �شوء اأ�شلوب النظم.	
• االهتمام بالبعد االأخالقي والوجداين للمعلم.	
• اجتاه يهتم بتنمية مهارات التفكري للمعلم.	

      وبذلك تكون قد متت االإجابة عن ال�شوؤال االأول للدرا�شة وهو: ما االجتاهات 
احلديثة التي وجهت نظم وبرامج واأ�شاليب اإعداد معلم اللغة العربية؟.

ثالثًا: و�قع �إعد�د معلمي �للغة �لعربية يف �صوء �لجتاهات �حلديثة:
بالن�صبة لالأهد�ف:  -1

     ت�شـــري درا�شـــة ال�شنبـــل )2004(  التـــي تناولت روؤية م�شتقبليـــة حول اإعداد 
املعلم يف العامل العربي، اأن اأهداف اإعداد املعلم ب�شكل عام تندرج �شمن هدف عام 
مفـــاده "تكوين معلمني مهنيـــني للتعليم يف املراحل: االبتدائيـــة واملتو�شطة والثانوية 
يتمتعـــون بـــزاد اأكادميي ومبهـــارات علمية وتقنيـــة عالية، وباجتاهـــات موجبة نحو 
املهنة، وبا�شتقاللية مهنية وح�ص قوي خلدمة املجتمع طبقًا لقواعد ومعايري اأخالقية 
تتما�شـــى مع طبيعة املهنة ومكانتها االجتماعية" وميكن ت�شنيف االأهداف املتفرعة 
عـــن هذا الهدف العام اإىل اأهداف معرفية واأهداف علمية تقنية، واأهداف وجدانية  

كما يلي:

�لأهد�ف �ملعرفية وتتمثل يف:  -1
• اإتقان املعارف التخ�ش�شية يف املادة اأو جمموعة املواد املتعني تدري�شها.	
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• القدرة على ا�شتخدام املفاهيم واالإ�شرتاتيجيات اجلديدة كالتعلم القائم 	
على التمكن يف االأداء.

• االإملـــام باخلربات التعليمية املرتبطة باملادة اأو باملواد التي تدخل يف جمال 	
االخت�شا�ص.

• االإملام بنظريات التعليم والتعلم.	
• اإتقان كفايات التعلم الذاتي.	
• اكت�شـــاب ثقافـــة علميـــة عامـــة يف املجـــاالت االجتماعيـــة واالقت�شاديـــة 	

والثقافية.

�لأهد�ف �لعملية �لتقنية وتتمثل يف:  -2
• اإتقان املهارات املت�شلة بتخطيط العمل التعليمي.	
• اكت�شاب مهارات حتليل املواقف التعليمية وتخطيطها وتنفيذها وتقوميها.	
• اإتقـــان ا�شتخـــدام التقنيـــات احلديثـــة: احلا�شـــوب، �شبـــكات املعلومـــات 	

واالت�شال.
• اكت�شاب التقنيات اخلا�شة بتطبيق التكنولوجيا يف العملية وتقوميها.	
• اكت�شاب مهارات احل�شول على املعرفة من م�شادرها املتنوعة.	
• اكت�شاب مهارة ا�شتخدام اأ�شاليب التقومي املختلفة.	
• اكت�شاب مهارات البحث العلمي .	
• اكت�شاب مهارات االت�شال وو�شائله .	
• اكت�شاب تقنيات تنظيم وبناء املنهج وتطويره .	

�أهد�ف ذ�ت طابع وجد�ين )�جتاهات وقيم (وتتمثل يف:   -3
• تكوين �شورة موجبة للذات املهنية.	
•  تكوين �شورة اإيجابية للمهنة وممار�شتها يف �شوئها.	
•  حتقيق االنخراط الذاتي يف املهنة واإمناء الرغبة يف ممار�شتها .	
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•  االنفتاح على التجديدات الرتبوية عمومًا والرغبة يف اكت�شابها .	
•  الرغبة يف العمل التعاوين والتعلم الذاتي.	
•  االإن�شات اإىل حاجات التالميذ التعلمية وال�شعي اإىل اال�شتجابة لها.	
•  الرغبـــة يف ممار�شـــة حقـــوق املواطنـــة وواجباتهـــا، والتاأكيد علـــى مبداأ 	

الدميقراطية واحرتام حقوق االإن�شان.

ولعـــل تلك االأهـــداف يف تنوعهـــا وتعددهـــا، توؤكد تعـــدد الـــروؤي واالجتاهات، 
النظريـــة التـــي اأثـــرت فيها، ومن ثـــم يجب اأن ترتجـــم يف خربات متنوعـــة املحتوى 
وامل�شتـــوى: تخ�ش�شية وتربوية وثقافية ومهنيـــة، والتي بدورها متثل حمتوى برنامج 
اإعـــداد املعلم، والتي يجب اأن تتنـــوع يف االإ�شرتاتيجيات واالأ�شاليب التي تنفذ بها مع 
االأخـــذ بعني االعتبار طبيعة التخ�ش�شات املتنوعة داخل الكليات. خا�شة فيما يتعلق 

بطبيعة تعليم اللغة العربية.  

ب- و�قع حمتوى بر�مج �إعد�د معلم �للغة �لعربية: 
  تتفـــق معظـــم برامج اإعداد املعلـــم يف كليات الرتبية علـــى اأّن حمتوى برنامج 

اإعداد املعلم يت�شمن ما يلي:

مقررات الثقافة العامة: وهي تتيح للمعلم انفتاحًا ذهنيًا يتعدى التخ�ش�ص . 1
الدقيـــق كمعرفة النظم الرتبوية وامل�شـــكالت املجتمعية، وحمددات الفعل 
التعليمـــي وامل�شكالت اجلديدة املطروحة علـــى الرتبية مثل املحافظة على 
البيئـــة، والرتبية ال�شحيـــة، وحقوق االإن�شان، والرتبيـــة الدولية، والتفكري 

العلمي ..اإلخ.

مقـــررات مـــادة التخ�ش�ـــص اأو جمموعـــة التخ�ش�ـــص: وتت�شمـــن املـــواد . 2
التخ�ش�شيـــة يف االأق�شـــام املختلفـــة وبالن�شبة للغة العربيـــة جند الطالب 
املعلم يدر�ص مقررات متنوعـــة كاالأدب )اجلاهلى واالإ�شالمي واحلديث( 
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والنقـــد وعلوم البالغة، وعلـــم اللغة التطبيقي، مو�شيقـــى ال�شعر، والنحو 
وال�شـــرف، واملهارات اللغوية واملعاجم اللغوية..اإلخ، وتلك املقررات تركز 
علـــى اجلوانب التي �شوف يجري تعليمهـــا يف املراحل الثالث )االبتدائية، 
واملتو�شطة، والثانوية( لتعليمها ب�شهولـــة فيما بعد، وتوجيه املتعلم للبحث 

عنها واإمنائها، واإدراك املفاهيم املرتبطة بها.

     وت�شـــري كثري من الدرا�شـــات )عبد الهادى، حممد حممد 2011( اإىل وجود 
تفاوت كبري بني ن�شب هذه اجلوانب �شواء بني �شعب التخ�ش�ص املختلفة داخل الكلية 
الواحـــدة، اأم بني الكليات املختلفـــة، فعلى �شبيل املثال تـــرتاوح ن�شبة االإعداد املهني 
يف كليـــات الرتبية، جامعة عني �شم�ص بـــني 21.9 % اإىل 25.7 % من عدد ال�شاعات 
املخ�ش�شة للربنامـــج الكلي، بينما ت�شل ن�شبة االإعداد املهني بكلية الرتبية، جامعة 
املن�شورة اإىل 32 % كما ت�شري اإحدى الدرا�شات اإىل اأن متو�شط ن�شب االإعداد املهني 
والثقـــايف واالأكادميـــي يف كليـــات الرتبية يف م�شر هـــي: %20.7 ، 7.7 % ، 71.6 %  

على التوايل.

اأمـــا اإعداد معلـــم اللغة العربية داخل اململكة فيختلـــف اإىل حد ما، حيث ال تعد 
بع�ـــص كليات الرتبية االآن الطالب املعلمـــني تخ�ش�ص اللغة العربية، بل يتم االإعداد 
يف كليـــات االآداب والعلـــوم االجتماعيـــة، حيث يدر�ـــص الطالب عدد مـــن ال�شاعات 
املعتمـــدة داخـــل ق�شم اللغـــة العربية موزعة ما بـــني متطلبات كليـــة ومتطلبات ق�شم 
ومـــواد حرة، وهي يف جوهرها مقررات اأكادميية، فمـــن خالل الرجوع اإىل اخلطط 
املعلنة لبع�ص الكليات )كلية اللغة العربية والدرا�شات االجتماعية بجامعة الق�شيم، 

وجدت الباحثة االآتي:
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جدول رقم )1(

خطة ق�صم �للغة �لعربية بكلية �لآد�ب و�لعلوم �لجتماعية بجامعة �لق�صيم:

�لإجمايل�لن�صبة �ملئويةعدد �لوحد�ت�ملتطلبات
8.7%12اجلامعة

20.3 7.25%10اإجباريالكلية
4.53%6اختياري

--اإجباري خارج الق�شمالق�شم
%75.35 96.56%96اإجباريداخل الق�شم

5.79%8اختباري
65.354.35مقررات حرة

100املجموع

• معظم ما يدر�شه الطالب  مقررات اأكادميية، يغيب عنها اجلانب الرتبوي 	
املهني، ومل تختلف عنها كثريًا خطة كلية االآداب والعلوم بعنيزة وهي تتبع 
اأي�شـــًا جامعـــة الق�شيم، حيث يدر�ص الطـــالب 138�شاعة معتمدة موزعة 
بني متطلبات جامعة ومتطلبات كلية ومتطلبات ق�شم، وهي كذلك مقررات 

اأكادميية.

• التدري�ـــص 	 وطرائـــق  باملناهـــج  يتعلـــق  فيمـــا  الرتبـــوي  االإعـــداد  يغيـــب 
واإ�شرتاتيجياته ومهاراته عن كليات االآداب والعلوم، ويف ذات الوقت يغيب 
اإعـــداد معلمي اللغة العربية اأكادمييًا يف كليات الرتبية، حيث تتوجه بع�ص 

كليات الرتبية االآن اإىل االجتاه التتابعي.

ومن خالل مراجعة اخلطة املعلنة يف كلية الرتبية بذات اجلامعة وجدت الباحثة 
اأن هنـــاك خطتني قدمية وحديثة؛ فاخلطة القدميـــة تت�شمن املقررات التخ�ش�شية 
ذات ال�شلـــة باالإعداد الرتبوي املهني ملعلم اللغـــة العربية، حيث كان يدر�ص الطالب 
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املعلـــم 12 �شاعة معتمدة موزعة على مقررات طرق تدري�ص خا�شة1، وطرق تدري�ص 
خا�شـــة2، ولهما6 �شاعات معتمـــدة، ومقرر املناهج وله �شاعتـــان ومقرر مدخل اإىل 
املناهـــج وله �شاعتان، ومقرر مناهج املدر�شة االبتدائية، وله �شاعتان، باالإ�شافة اإىل 
التدريـــب امليداين، يف حني تطبـــق االآن اخلطة اجلديدة من خـــالل تقدمي مقررات 
منهجيـــة عامة لالأق�شام املختلفة بكلية الرتبيـــة، وهي يف جمملها 6 �شاعات معتمدة 
لطالب البكالوريو�ص يف كل التخ�ش�شات بالكلية، باالإ�شافة اإىل التدريب امليداين.

ومعنـــى هـــذا اأّن خّريج اأق�شام الّلغـــة العربّية يف بع�ص كليـــات الرتبية قد در�ص 
�شـــة بالّلغـــة العربّية طـــوال ال�شنوات االأربـــع، لكـــّن درا�شته لهذه  م�شاقـــات متخ�شّ
امل�شاقـــات مل تكن على اأ�شا�ص اأنها جزء مـــن عملّية اإعداد �شاملة ومتكاملة له ليكون 
معلِّمًا؛ فهو يدر�ص االأدب بع�شوره ويدر�ص علوم الّلغة والنحو العربي والنقد والبالغة 
وغريها مـــن مواد التخ�ش�ص، لكّنها درا�شة معرفية قـــد توؤّهله ليكون باحثًا يف هذه 
�ـــص بتعليم العربّية فينبغي اأن يكون له  الفـــروع، اأما االإعداد ل�شناعة املعلِّم املتخ�شّ

�شاأٌن اآخر. 

�ص من غري االنفتاح  وقد انتقد )مياالريـــه( ق�شّية التمركز حول ماّدة التخ�شّ
�ـــص املزّيف")العمو�ص 2009(  على جمـــاالت علمّية اأخرى، وي�شّمـــي ذلك "التخ�شّ
وحّتـــى لو افرت�شنـــا اأّن خريج ق�شم الّلغـــة العربّية قد ح�شل على دبلـــوم تربوي بعد 
ح�شوله على الدرجة اجلامعيـــة االأوىل ليكون هذا اأ�شبه بالنظام التتابعي يف اإعداد 
املعلِّمـــني، فاإنه ال يحّقق غر�ـــص تكوين معلِّم متكامل لّلغة العربّية؛ ذلك اأّنه ال يخ�شع 
يف هـــذه احلالة لنظـــام اإعداد واحد مّت�شل، واإمّنا يتعّر�ـــص لربناجمني متغايرين ال 
يربـــط بينهمـــا رابط. واالأ�شـــل اأن يخ�شع لربنامـــج اإعداد واحد �شامـــل مّت�شل ذي 

اأهداف وا�شحة ومتكاملة.

�شني يف علوم  اإّن اأق�شـــام الّلغة العربّيـــة ال تخّرج معلِّمني، واإمنا تخـــّرج متخ�شّ
العربّيـــة واآدابها، بغ�ص النظر عن الوظيفة التي ميكن اأن ي�شغلوها، فقد يّتجه بع�ص 



92

اأولئـــك اخلريجني اإىل ال�شحافة واالإعالم، اأو االإدارة، اأو العمل احلر، اأو غريه. وقد 
�شوا يف علم يوؤهّلهم خلو�ص الكثري  يّتجـــه بع�شهم اإىل التعليم مّما يعني اأّنهم تخ�شّ
مـــن غمارات احليـــاة، لكّن التعليم يلزمه اإعداد خا�ـــصّ وتاأهيل خا�صٌّ جلالل املهّمة 

التي ي�شطلع بها معلِّم العربّية يف منظومتنا الرتبوّية.

3- �لتخ�ص�ص �ملهني يف بعديه �لنظري و�لعملي:  
ويت�شمـــن البعـــد النظري مـــواد علوم الرتبيـــة مبختلف فروعهـــا )اجتماعيات 
الرتبية، التوجيه واالإر�شاد املدر�شي والرتبوي، اقت�شاد الرتبية، نظريات التعلم، علم 
الفروق الفرديـــة، مهارات التدري�ص، اأ�ش�ص املناهـــج وتنظيماتها، التعليم العالجي، 
تكنولوجيا التعليم وجماالت ا�شتخدامها، التعلم الذاتي واأ�شاليبه، ا�شتخدام املعارف 
حلل امل�شكالت، اأ�شاليب الك�شف عن قدرات املتعلمني اخلا�شة، طرق واإ�شرتاتيجيات 
التدري�ـــص، اأ�ش�ص املناهج، طرائـــق البحث الرتبوي، الرتبية مـــن اأجل الدميقراطية 
وحقـــوق االإن�شـــان، وطرائق التدري�ـــص العامة واخلا�شـــة، التقومي الرتبـــوي، االإدارة 
الرتبويـــة، التخطيـــط الرتبوي. وفروع علـــم النف�ص ذات العالقـــة املبا�شرة بالرتبية 
والتعليم، علم النف�ص الرتبوي، علم نف�ص النمو، علم النف�ص االجتماعي، علم النف�ص 

الفارقي، االإر�شاد النف�ص، علم نف�ص التعليمي.

ويت�شمن البعد العملي املقـــررات التالية: التدري�ص امل�شغر وتكنولوجيا التعليم 
مبختلـــف مكوناتها .ا�شتخدام التقنيات احلديثـــة يف اإتقان التعلم: التعلم عن طريق 
احلا�شـــوب، �شبكات االت�شال عن بعد، والتعلـــم الذاتي، التفاعل ال�شفي وحمدداته 
والتحكـــم فيه والعمل �شمن فريق، ا�شتخدام اأ�شلوب امل�شروعات يف التعلم والتدريب 
على مراعـــاة الفروق الفرديـــة والتعليم العالجـــي واال�شتخدام العملـــي لتكنولوجيا 
التعليـــم عند و�شع املناهج واالإعداد للتدريب. وا�شتخـــدام اأ�شاليب التقومي احلديثة 

واإعداد االختبارات وا�شتخدام النتائج.
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4- �لرتبية �لعملية: 
تختلـــف نظم الرتبية العملية من كلية اإىل اأخـــرى يف البالد العربية، ولكنها يف 
جوهرهـــا تتوجـــه الرتبية العملية كاأ�شلـــوب من اأ�شاليب اإعـــداده ومكون من مكونات 
برناجمـــه، ت�شتهدف م�شاعدتـــه على اأن يكت�شـــب الكفايات التخ�ش�شيـــة والرتبوية 
واملهنيـــة والثقافية مبا تت�شمنه من معارف واجتاهات ومهـــارات؛ ليتمكنوا من اأداء 
مهامهـــم كمعلمني اأكفاء ومر�شدين وموجهني، ويتوىل ق�شـــم املناهج تنظيم الرتبية 
العمليـــة واالإ�شـــراف عليهـــا ومتابعتها، وهي تتكامـــل اإىل حد ما مع مقـــرر التدري�ص 

امل�شغر، وطرق ومهارات التدري�ص، واملناهج.

     واملتاأمل لتلك اجلوانب يف اإعداده يدرك غيبة املواد الرتبوّية يف تكاملها مع 
مـــواد التخ�ش�ـــص؛ الأّن الطالب يف الق�شـــم ال يعّد اأ�شاًل ليكون معلِّمـــًا، ما مل تتكامل 
املقـــررات الرتبوية مع املقررات التخ�ش�شية ب�شكيل يتيح تكوين املعلم مهنيًا لي�شل 
اىل درجـــة االحرتافيـــة يف تعليـــم اللغة، ولكـــن الواقع ي�شري اإىل اأن تلـــك االأق�شام يف 
معظم الكليات ترّكز على الكّم على ح�شاب الكيف، واأّن اخلّطط الدرا�شّية تعاين من 
التفتيت والتجزيء على ح�شاب الروؤية ال�شاملة، حيث يدر�ص اأ�شتاذ االأدب على �شبيل 
م الزمان واملكان؛ فالرقعة املكانّية  املثال املدار�ص والع�شور االأدبية ويخو�ص يف خ�شّ
لالأدب العربي وا�شعة، والع�شور عديدة متما�شكة، غافاًل اأو متغافاًل ملهارات التناول 
االأدبـــي للن�شو�ص تلـــك التي يجب اأن يكت�شبها الطالب املعلـــم حني يعلم االأدب، كما 
ينف�شل عما يح�شله الطالب من طرائق لتدري�ص للغة العربية يف االق�شام الرتبوية، 
اإّن مواد اخلّطـــط الدرا�شّية بكليات الرتبية ُتعنى برتبية الطالب املعلم على منهجّية 
حـــددت معاملهـــا يف اأن يعرف وميتلك من اخلربات اللغوية مـــا ميّكنه من اأن ميار�ص 
تدري�ـــص اللغة بكفاءة، مبعنى يعرف ليمار�ص باإتقان، فاأين هذا من واقع اأداء معلمي 
اللغـــة العربيـــة االآن؟ �شواٌء اأكانوا مّمن اأُعّدوا تكميليًا بكلّيـــات الرتبية اأو تتابّعيًا )يف 
ق�شم الّلغة العربّية ثم كلية الرتبية(؛ مّما اأ�شفر عن تديّن م�شتوى االأداء اللغوي لدى 
املعلِّمـــني، َوَتخلُِّف اأ�شاليب تدري�ص الّلغة العربّية بالقيا�ص اإىل اأ�شاليب تدري�ص الّلغات 

االأجنبية.
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    وقـــد اأجمـــل مدكـــور )2009، 937( والناقـــة )2006( اأزمـــة اللغـــة العربية 
واإ�شكالية تعليمها وتعلمها واإعداد معلميها فيما يلي: 

عـــدم االإملـــام بجوانـــب اإ�شكالية تعليـــم اللغة حيـــث يقت�شـــر تناولها على . 1
اجلوانـــب التعليميـــة وامل�شطلحية ب�شـــكل ال يرقى اإىل متكـــني املتعلم من 

ا�شتخدامها ا�شتخدامًا �شحيحًا.

خطـــاأ الت�شخي�ص الأدائنا اللغوي حيث وجه االتهام اإىل اللغة العربية ذاتها . 2
رغم ما تتميز بـــه من خ�شائ�ص و�شمات جعلها من اأرقى اللغات، وحملت 

دون وجه حق عبء التخلف الفكري والعجز عن تلبية مطالب الع�شر.

االبتعاد عن ال�شبب احلقيقـــي للم�شكلة اأو لال�شكالية احلقيقية التي توؤدي . 3
لهذا ال�شعف.

غيـــاب اإرادة االإ�شالح اللغوى ف�شـــاًل عن عوملة تعليمنـــا وغياب االهتمام . 4
احلقيقـــي مبناهجهـــا ومعلميها ومت اختزال تعليم اللغـــة اإىل درا�شة بع�ص 
العلـــوم النظريـــة عن اللغـــة، مما يـــوؤدي اإىل غياب املمار�شـــات احلقيقية 

ال�شحيحة لها.

ق�شور االهتمام باإعداد معلمي اللغة يف كليات الرتبية واالقت�شار يف برامج . 5
اإعدادهـــم على تعلم بع�ص العلوم النظرية عن النحو وال�شرف واالأدب... 
دون االهتمام الكايف بتطوير حمتوى الربامج واأ�شاليب االإعداد والتقومي.

    وتر�شـــد درا�شـــة )غنيمة، حممد متـــوىل 2005، 110( واقـــع برنامج اإعداد 
معلمي اللغة العربية بكلية الرتبية جامعة عني �شم�ص كما يلي:

اجلانـــب االأكادميي من حيـــث م�شمونه واالأ�شاليب املتبعـــة يف تدري�شه مل . 1
يحقـــق وظيفته يف اإعداد معلمـــي اللغة وفقًا لالأهـــداف الرتبوية املرغوب 
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حتقيقهـــا، كمـــا اأن اجلانـــب الرتبوي مبـــواده الرتبويـــة والنف�شيـــة يدر�ص 
ب�شورة غري موجهة ملعاونة الطالب املعلم على تدري�ص تخ�ش�شه.

جممـــوع املواد التخ�ش�شية يف اأق�شام اللغة العربية متثل برناجمًا مبت�شرًا . 2
من برامج الكليات؛ حيث تقـــدم بع�ص املقررات التي يدر�شها طالب كلية 
العلوم واالآداب، مع العلم باأن هناك فرقًا بني اأهداف املقررات التي تقدم 
لتكويـــن باحث يف علوم اللغـــة واآدابها، وبني تلك التي تقـــدم لتكوين معلم 

لغة عربية.

املقررات الرتبوية والتقنية ال ت�شهم يف اإعداد الطالب املعلم بدرجة كافية . 3
ملهنـــة التدري�ـــص، ويرجـــع ذلك اإىل عدم و�شـــوح اجلانـــب التطبيقي لهذه 

املقررات.

هنـــاك �شبـــه اإجماع على اأن الدرا�شـــة بكليات الرتبية يغلـــب عليها الطابع . 4
النظري وتفتقر اإىل اجلانب التطبيقي.

�شعف ارتباط املـــواد االأكادميية باأق�شام اللغة العربيـــة باملواد االأكادميية . 5
االأ�شا�شيـــة اخلا�شـــة بتدري�شهـــا مما يـــوؤدي اإىل �شعف اكت�شـــاب الطالب 

ملهارات تدري�ص اللغة.

م�شمون واأ�شاليب تدري�ص اجلانب االأكادميي املتبعة فى التدري�ص مل متهن . 6
املعلـــم بدرجـــة كافية لتحقيـــق اأهداف اإعـــداد معلمي اللغـــة العربية وفقًا 

لالأهداف املرغوب حتقيقها.

اقت�شـــار اأ�شاليـــب التعليـــم على بع�ـــص االأ�شاليـــب النظريـــة كاملحا�شرة . 7
واملناق�شة والدرو�ص العملية.

عدم تكامل تلك االأ�شاليب لتحقيق جوانب التعلم املختلفة.. 8



96

عـــدم �شالحية تلـــك االأ�شاليب يف حتقيـــق امل�شتويات العليا مـــن التعليم، . 9
وافتقار تلك االأ�شاليب اإىل املمار�شة اأو دعم التعلم الذاتي. 

     وقـــد اأو�شحـــت كذلك درا�شـــة االأدغم )2003، 7( عندمـــا تعر�ص ل�شرورة 
تطوير برامج اإعداد معلمي اللغة العربية اأن هناك اأوجه ق�شور عدة، منها ما يت�شل 

بطبيعة الربامج اأو باأ�شاليب اإعدادهم، حيث ذكر ما يلي: 

ق�شـــور برامج االإعداد احلالية عن تزويد الطالـــب املعلم مبهارات التعلم . 1
الذاتي.

�شـــوء توزيع املواد الرتبوية علـــى �شنوات الدرا�شـــة، وتركيزها يف ال�شنتني . 2
االأخريتني.

غلبة االجتاه االأكادميي والنظري على برامج كليات الرتبية.. 3

ا�شتخـــدام االأ�شاليب والطرائق التـــي ال ت�شهم يف اكت�شاب مهارات اللغة اأو . 4
متكن املعلم من ممار�شتها.

    وكذلـــك تنتقد درا�شـــة العمو�ص )2009، 284( واقع تعليـــم اللغة العربية يف 
الكليـــات االأردنيـــة حيث تقرر �شعوبة املوازنة بني الرغبـــة يف حتقيق م�شتوى التمّكن 
يف اأجـــزاء من املحتوى وبع�ص املهارات املن�شودة، وبـــني جمّرد تغطيتها هي وغريها 
ب�شـــكل عام مع عـــدم �شمان اجلـــودة العالية للتطبيـــق الفّعال فيما بعـــد، كما توؤكد 
علـــى اأّن برامج االإعداد احلاليـــة تقت�شر –غالبًا– على املهـــارات املعرفّية وال�شرح 
النظري، واالعتماد على معلومات غري حمّدثة، بل اإّن بع�شها قد جتاوزه الزمن،كما 
نلحظ االعتماد على احلفظ واال�شتظهار يف ا�شتدعائها، مّما يرتّتب عليه عجز هذه 

الربامج عن متكني الطالب من اكت�شاب القدرة على التعّلم الذاتي. 
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فـــاإذا كان ما �شبق عر�شه ميثـــل واقعًا ملحتوى ما يدر�شه الطالب املعلم باأق�شام 
اللغة العربية �شواء يف الكليات االأدبية اأو يف كليات الرتبية، ور�شدا لبع�ص ال�شلبيات 
التـــي قـــد حتد مـــن مهاراته، فهـــل ما ي�شتخـــدم من اأ�شاليـــب يف اإعـــداده تعمق تلك 

امل�شكالت اأن ت�شهم يف عالج بع�ص اأوجه الق�شور بها؟ هذا ما �شيلي عر�شه.

ج- �أ�صاليب و�إ�صرت�تيجيات وطر�ئق �إعد�د معلم �للغة �لعربية:
تتنـــوع االأ�شاليـــب املتبعـــة يف اإعـــداد معلـــم اللغـــة العربيـــة لت�شمـــل اأ�شاليـــب 
واإ�شرتاتيجيات تعلم مبا�شرة واأخرى غري مبا�شرة، والبع�ص االآخر يعتمد على التعلم 
الذاتـــي، وقـــد مت الرجوع اإىل عدة طرائـــق حل�شر تلك االأ�شاليـــب واالإ�شرتاتيجيات 

منها:
•  االأدبيات املعنية باإعداد املعلم.	
• درا�شة االجتاهات احلديثة يف اإعداد املعلم وعالقتها باأ�شاليب االإعداد.	
• نظم برامج وخطط بع�ص الكليات يف عالقتها باأ�شاليب االإعداد.	
• اخلربة العملية واملالحظة املبا�شرة.	
• وثائـــق اجتماع خـــرباء اللغة العربيـــة –املنظمة العربيـــة للرتبية والثقافة 	

والعلوم اإدارة الرتبية، تون�ص، 2009م.
• االأدبيات والبحوث والدرا�شات ال�شابقة..، 	

وهذ� ما �صيلي تناوله.
�لأدبيات و�لبحوث و�لدر��صات �ل�صابقة �ملعنية باأ�صاليب �إعد�د �ملعلم

�أ- �لأدبيات �ملعنية باأ�صاليب �إعد�د �ملعلم:
مـــن خالل ا�شتقـــراء االأدبيات املعنيـــة مبعلم اللغـــة العربية واإعـــداده وتدريبه 
)الكخـــن، اأمني بـــدر 2010– االأدغم، ر�شـــا اأحمد 2003، اليمـــاين، اأحمد املهدي 

1998. واآخرون..( اأمكن ح�شر تلك االأ�شاليب: 
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اأ�شاليـــب واإ�شرتاتيجيات مبا�شرة: و يق�شد بهـــا: ذلك النوع من التدري�ص . 1
الـــذي يعتمـــد علـــى دور  املعّلم ب�شـــكل اأ�شا�شـــي يف تقدمي املعرفـــة بجميع 
اأ�شكالهـــا جاهزة لطالبه، فالبع�ص ي�شفـــه بالتدري�ص التقليدي، الأّنه اأكرث 
اأمنـــاط الطرائـــق التدري�شية �شيوعـــًا، وي�شف البع�ص هـــذا االأ�شلوب باأنه 

تعلم ا�شتقبايل، حيث يكون املتعلم م�شتقباًل 

ومـــن اأمثلته املحا�شـــرة والعرو�ص التو�شيحية واملناق�شـــة وحلقات البحث 
وا�شتخـــدام االأ�شئلـــة واالأجوبـــة واأوراق العمـــل، وا�شتخـــدام كرا�ص العمل 

والتدريبات والتمارين.

اأ�شاليـــب واإ�شرتاتيجيـــات قائمـــة علـــى اال�شتق�شـــاء: يق�شـــد بالتدري�ـــص . 2
اال�شتق�شائي: البحث عن املعرفة واملعلومات واحلقائق من خالل م�شادر 
متنوعـــة، ومـــن خـــالل طـــرح االأ�شئلـــة، ويهـــدف اإىل تدريـــب املتعّلم على 
الت�شـــاوؤل، وطرح االأ�شئلـــة العلمية، كما يفعل العامل، فهـــذه االإ�شرتاتيجية 
تتعامـــل مع املتعلـــم كباحث �شغري، وهو يفرت�ص ميـــل االإن�شان اإىل البحث 
واال�شتق�شـــاء، ومنه: البحوث الق�شرية حلل م�شكلة مـــا، درا�شة احلالة، 

تقدمي اأوراق عمل، اال�شتقراء.

اأ�شاليـــب واإ�شرتاتيجيـــات للتعلم التعاوين: وهو ذلـــك التعلم الذي يتم فيه . 3
ن كل جمموعـــة من اأربعة  تق�شيـــم الطـــالب اإىل جمموعات خمتلفـــة، تتكوَّ
اإىل �شتة طالب ومن خمتلف امل�شتويات، يقومون بالعمل معًا ويتعلمون من 
بع�شهم البع�ص لتحقيق الهدف التعليمّي امل�شرتك الذي ر�شم لهم، بحيث 
يتـــم التناف�ص بني املجموعـــات، والتعاون بـــني اأفراد املجموعـــة الواحدة، 
ويقت�شـــر دور املعلم يف هذه الطريقـــة على التوجيـــه، والتنظيم، واإعطاء 

التغذية الراجعة عند احلاجة، وتقدمي التعزيز ب�شكل جماعّي.
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اأ�شاليـــب واإ�شرتاتيجية تعّلـــم من خالل االأن�شطة: وهو ذلـــك  التعّلم الذي . 4
يقـــوم من خـــالل تنفيـــذ الطالب لن�شـــاط مق�شـــود، وهـــادف، وخمطط 
له، مثـــل: الزيـــارات امليدانية، والتعّلم مـــن خالل امل�شروعـــات، واالألعاب 
التعليمية وغريها من الن�شاطات الرتبوّية املختلفة. ويتميز بتوفري الفر�ص 
احلقيقّيـــة للطـــالب للتعلم الذاتـــّي، باالإ�شافة اإىل تعزيـــز اال�شتقاللية، و 
حتمل م�شوؤولّية تعّلمهم، ومن اأمثلته: املناظرة والزيارة امليدانية واالألعاب 
وتقـــدمي العرو�ـــص ال�شفويـــة واملناق�شة �شمـــن فريق، والتدريـــب والرواية 

والتعلم من خالل امل�شاريع والدرا�شة امل�شحية.

ف باأنـــه التفكري ال�شحيح . 5 اأ�شاليـــب واإ�شرتاتيجيات التفكـــري الناقد: وُيعرَّ
حول املعرفة ال�شحيحة واملنا�شبة عن العامل الذي نعيي�ص فيه، وهو  تفكري 
مـــربر وم�شـــوؤول  ومهـــاري، يركز على اتخـــاذ قرار حول ما نقـــوم به ومن 

اأنواعه:

• التَّحليـــل: حيـــث يحلل الطالب م�شـــادر تعلم خمتلفـــة واإح�شائيات 	
واأمورًا اأخرى ال�شتخال�ص اخلربات.

• تطويـــر مهـــارات املناق�شـــة واال�شتماع الفاعـــل، والتعلـــم الت�شاركي، 	
وميار�ص القراءة الناقدة.

• ربط خربات الطالب بالتعلم اجلديد واال�شتفادة منها يف املناق�شات.	
• التعبري عن الفكر الفردي بو�شوح وثقة.	
• دعم اآراء االآخرين بدالئل منطقية.	
• حت�شني مهارات القيادة وتطويرها.	
• منذجة املواقف احلياتية احلقيقية وحماكاتها.	

6. اأ�شلوب تعلم يعتمد على تنويع م�شادر املعرفة ويت�شمن:
• ا�شتخدام املو�شوعات على اأقرا�ص مدجمة.	
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• ت�شغيل احلا�شوب وتوظيفه يف العملية التعليمية.	
• البحث يف �شبكة املعلومات الدولية– االإنرتنت.	
• ا�شتخدام الربجميات التعليمية.	
• 	.)Power Point( ا�شتخدام برنامج العرو�ص التقدميية

      كمـــا اأ�شـــارت درا�شـــة ال�شنبـــل )2004( اإىل تنوع االأ�شاليـــب امل�شتخدمة يف 
اإعداد املعلمني �شواء يف اجلانب النظرى اأو يف اجلوانب املهارية والعملية لت�شمل:

1- �كت�صاب �خلرب�ت و�ملعارف يف �جلانب �لنظري:
• املحا�شـــرة عـــن طريق التعليـــم املبا�شر، �شريطة االلتـــزام مبا يوؤمن 	

فعاليتها.
• احللقات الدرا�شية وور�ص العمل.	
• حقائب متعددة الو�شائط.	
• درو�ص مربجمة على احلا�شوب.	
• عرو�ص لدرو�ص منوذجية )كما يف التدري�ص امل�شغر(.	
• ا�شتخدام و�شائل التعليم عن بعد يف خمتلف اأ�شكاله.	

   2- �كت�صاب �ملهار�ت �لعملية: 
وميكن ا�شتخدام االإ�شرتاتيجيات ال�شابقـــة لتحقيق اجلانب النظري فيها، اأما 
اجلانـــب العملي فيمكـــن اأن يتم على الطبيعـــة اأو يف بيئة متثيليـــة ومن خاللها ربط 
النظريـــة بالتطبيق العملي. فيما يعـــرف بالتدري�ص امل�شغر، وهو  وميثل اجتاه عاملي 
يف معظم كليات الرتبية ويتم على ثالث مراحل :امل�شاهدة، التطبيق مع تعديل االأداء 
من خـــالل التقومي التتابعـــي، االأداء النمـــوذج ومتكني الطالب املعلمـــني من اإعداد 

الدرو�ص، واإ�شراك الطالب املعلمني يف تقومي ممار�شاتهم.
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3- �كت�صــاب �ملعــارف �لعمليــة حول �ملمار�صــة )كيف نعلــم( وميكن 
��صتخد�م ما يلي :

• تبادل الراأي ومناق�شة التجارب العملية مع الزمالء.	
• م�شاحبة معلمني متمر�شني طيلة مدة االإعداد.	
• مقابالت جتري فرديًا اأو جماعيًا حتت اإ�شراف املدر�ص امل�شرف.	

4- �كت�صاب �ملعارف �مل�صتنبطة من �ملمار�صة )ماذ� نعلم ؟ ومتى نعلم؟( ويعطي 
�لطالب �ملعلم فر�صة لتجريب حلول ممكنة عند مو�جهته ملوقف �صفي ما، �صريطة 

قبول �خلطاأ كاإحدى و�صائل �لتعلم، وميكن �أن يتم ذلك طبقًا للمخطط �لتايل: 

اإعداد، حتليل، تعديل، با�شتخدام الت�شجيالت التلفزية يف اإطار التعليم امل�شغر.
• حتليل مواقف وم�شكالت.	
• م�شح �شجل لالأحداث احلرجة بال�شف.	
• تبادل الوثائق والتجارب مع الزمالء.	
• اإعداد ر�شالة بحث تناق�ص يف نهاية مرحلة االإعداد.	

5. �كت�صاب �لكفايات �لوجد�نية: وميكن �إجر�ء ما يلي:
• التعبري عن امل�شاعر الوجدانية �شمن العالقة الرتبوية .	

• امل�شاحبـــة ال�شخ�شية للمعلـــم املميز بهدف املعاي�شـــة التدري�شية، واإبراز 	
امل�شروع ال�شخ�شي واملهني للطالب املعلم واإثباتهما.

• التاأمـــل يف الفعل التعليمي )فرديًا اأو �شمن فريـــق( مع ا�شتخدام التغذية 	
الراجعـــة من املوقـــف ومن التالميذ ومـــن املالحظني ومـــن امل�شرف على 

التكوين.

     وتو�شـــح درا�شـــة ا�شكارو�ـــص، فيليـــب )2009، 470-471( اأن هنـــاك عدة 
اإ�شرتاتيجيـــات تدري�شيـــة ت�شتخـــدم يف اإعداد املعلـــم منها: اإ�شرتاتيجيـــة التوقعات، 
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والتغذيـــة الراجعة، والنمذجـــة Modeling  والتدري�ص يف جمموعات وتوليد االأ�شئلة 
Generating  وخرائـــط املفاهيـــم، وتنظيـــم االأفـــكار واحلـــوار مع الرفـــاق وتدوين 

امللخ�شات وامل�شتخل�شات والهوام�ص والتعليقات. 

كمـــا اأن هنـــاك ا�شرتاتيجيـــات وطرائـــق واأ�شاليـــب تقليدية منهـــا: املحا�شرة 
والدرا�شـــة امليدانيـــة واملعمل والعر�ـــص االإي�شاحي، يف حني تناولـــت بع�ص االأدبيات 
املعنيـــة باإعـــداد معلـــم اللغـــة العربية )مدكـــور، اأحمـــد علـــي 2009، 956 – 960، 
الناقة، حممود كامل 2000، 168-168، غنيمة، حممد متويل 2005 ، 276- 277( 

االأ�شاليب التالية:  

• تطوير اأ�شلوب املحا�شرة.	
• االعتماد على اأ�شلوب االأن�شطة داخل املحا�شرة ب�شورة فردية اأو جماعية.	
• طرح ق�شايا للمناق�شة تعتمد على اأ�شلوب حل امل�شكالت.	
• اإعـــداد م�شبق لالأفكار االأ�شا�شيـــة للمحا�شرة وتكليف الطالب بالبحث يف 	

املراجع.
• اعتماد املناق�شة واحلوار.	
•  التعلم باالكت�شاف.	
• ا�شتخدام اأن�شطة حل امل�شكالت.	
• التعلم التعاوين.	
•  املناق�شة والع�شف الذهني.	
•  تنمية مهارات التفكري.	
• لعب االأدوار.	
• ال�شيمينارات.	
• ا�شتخدام تقنيات التعليم من خالل ال�شبورات ال�شوئية واالأجهزة ال�شمعية 	

والب�شرية.
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• اال�شتفادة من الزيارات العملية والرحالت العلمية واملكتبات الرقمية.	
• االعتماد على الدرو�ص املنمذجة والتدريب امليداين.	
• ا�شتخدام القيا�ص واال�شتقراء يف تدري�ص بع�ص مواد التخ�ش�ص كالقواعد 	

النحوية.
• تدري�ص االأدب وفقًا ملداخلة التاريخية واجلمالية واالنتقائية.	
• ا�شتخدام خرائط املفاهيم.	
• املحاكاة والتدريب املوجه لتنمية مهارات اللغة.	

ب- �لدر��صات �لعربية و�لأجنبية �ملعنية باأ�صاليب �إعد�د �ملعلم:
درا�شة الربيكي )2003( : وكانت تهدف اإىل حتديد االأهداف املرجوة من . 1

برنامـــج اإعداد معلم اللغة العربية للمرحلتني: االإعدادية والثانوية بكليات 
الرتبيـــة ب�شلطنة عمـــان، وبيان مدى حتقيـــق برنامج االإعـــداد لالأهداف 
املرجـــوة من وجهة نظر كل مـــن: اأع�شاء هيئة التدري�ـــص بكليات الرتبية، 
ومعلمـــي اللغة العربية، وا�شتخل�شت جمموعـــة من املقرتحات التي ت�شهم 
يف تطويـــر برنامـــج االإعداد، واعتمـــد البحث على اال�شتبانـــة كاأداة جلمع 
البيانـــات ومـــن اأهم النتائج التـــي تو�شل اإليها الباحـــث: تتحقق االأهداف 
املرجوة مـــن اجلوانب الثالثة لربنامج اإعداد معلمي اللغة العربية بكليات 
الرتبية بدرجة اأعلى مـــن املتو�شط، من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ص 
بكليـــات الرتبيـــة، وبدرجة متو�شطة مـــن وجهة نظر معلمـــي اللغة العربية 
الرتبيـــة، وتوجد عالقة ارتباطية طردية دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى 0،01 

بني جوانب الربنامج الثالثة )التخ�ش�شي، واملهني، والثقايف(.

درا�شـــة قا�شـــم وبوجمعـــة )2006( وكانـــت تهدف اإىل تنـــاول االجتاهات . 2
الرتبويـــة احلديثة يف اإعداد املعلـــم وا�شتخدمت املنهج الو�شفى التحليلي، 
حيـــث قام الباحثان مبراجعة االأدبيـــات النظرية حل�شر تلك االجتاهات، 
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ثم حددت الكفايات الـــالزم للمعلم اإتقانها، و�شنفت اإىل كفايات معرفية 
وكفايـــات االأداء وكفايات النتائج واالإجنـــاز، وحددا اأدوار ومهام املعلم يف 

�شوئها واالأ�شاليب املتبعة يف اإعداده.

3. درا�شـــة حنيفـــة )2007( وكانـــت تهـــدف اإىل التعـــرف علـــى اأ�شاليب . 3
وطرائـــق التدري�ـــص امل�شتخدمـــة يف تنفيـــذ الربنامـــج التعليمـــي والتعرف 
علـــى مـــدى اهتمام االأ�شاتـــذة يف الكلية بتوظيف املـــادة الدرا�شية وكذلك 
التعـــرف على اأ�شاليب التقومي امل�شتخدمـــة يف تقومي الطالب، وقد طبقت 
يف كليـــة املعلمـــني مبكة املكرمة عـــام 1427هـ وقد اأجريـــت على عينة من 
الطـــالب يف تخ�ش�شات خمتلفة منهـــا اللغة العربية ومن اأهم نتائجها ما 
يلـــي: اأن اأع�شاء هيئـــة التدري�ص يتبنون طرقًا تقليديـــة تعتمد على االإلقاء 

)املحا�شرة( وعلى العر�ص الق�ش�شي، واملناق�شة.

درا�شـــة ال�شبيعـــي )2007(: وكانـــت تهـــدف اإىل التعـــرف علـــى اأ�شاليب . 4
التدري�ـــص التـــي ميار�شهـــا اأع�شاء هيئـــة التدري�ص يف جامعـــة امللك �شعود 
وكذلـــك حتديد العوامـــل املوؤثرة التي تـــوؤدي اإىل زيادة فاعليـــة ا�شتخدام 
االأ�شاليـــب املتنوعـــة التـــي ي�شتخدمهـــا اأع�شاء هيئـــة التدري�ـــص، وك�شفت 
الدرا�شة عن اأن املحا�شرة واملناق�شة واحلوار من اأ�شيع الطرق امل�شتخدمة 
والرحالت امليدانية والتعليم املربمج وا�شتخدام العرو�ص التو�شيحية هي 

االأقل �شيوعًا.

درا�شـــة املفتي )2009(: وكانـــت تهدفت اإىل اقرتاح نظريـــة للتدري�ص يف . 5
اجلامعة مـــن خالل االإجابة عـــن ال�شوؤال التايل: هـــل الربامج واملقررات 
اجلامعيـــة واإ�شرتاتيجيات تدري�شها ت�شاعد يف تكوين معلم ميتلك مهارات 
التعلـــم الذاتـــي والتوا�شل مع االآخرين وميتلك القـــدرة على اتخاذ القرار 
وتطويـــر مهاراتـــه وقدراتـــه االأكادمييـــة؟ وقد تطرقـــت اإىل و�شـــع اأ�ش�ص 
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االإ�شرتاتيجيـــة املقرتحة ومتطلبـــات تنفيذها ومراحـــل تنفيذها مو�شحًا 
اإيجابياتها.

درا�شـــة الناقة )2009(: وهي عبارة عن ورقة عمـــل قدمت ملوؤمتر تطوير . 6
املناهـــج الدرا�شيـــة بـــني االأ�شالة واملعا�شـــرة 2009 تتنـــاول معايري جودة 
االأ�شالـــة واملعا�شـــرة للتدري�ص مو�شحـــًا عالقة التدري�ـــص ب�شائر عنا�شر 
املنهـــج الذى يقوم املعلم اجلامعي بتدري�شه، وحمددًا اأن جودة اأداء املعلم 
التدري�شـــي تعني جـــودة املنتج النهائـــي لعملية التدري�ص وجـــودة عمليات 
التدري�ص، وحدد معايري جودة التدري�ص وق�شمها اإىل معايري عامة، ومعايري 

تت�شل مبكونات املوقف التعليمي ومعايري تت�شل باإجراءات التدري�ص.

درا�شـــة مطـــر )2011(: وكانت تهدف اإىل التعرف علـــى وجهة نظر طلبة . 7
كلية الرتبية بجامعة االأق�شى يف طرق التدري�ص امل�شاحبة لربنامج اإعداد 
املعلـــم، وطبقـــت على طلبة امل�شتـــوى الثالث والرابـــع يف الكلية، من خالل 
ا�شتبانة اأعدها الباحث لتقومي طـــرق التدري�ص امل�شاحبة لربنامج اإعداد 
املعلم، ومن اأهم نتائجها �شيطرة اأ�شلوب املحا�شرة، بينما ياأتي ا�شتخدام 
االأفـــالم التعليمية والر�شوم والتلقني يف مرتبـــة متدنية، ويحتل اال�شتقراء 
اأهمية كبـــرية يف عملية التدري�ص من وجهة نظر الطالب بينما تاأتي طرق 

االكت�شاف يف املرتبة االخرية.

علـــى . 8 التعـــرف  الدرا�شـــة  تلـــك  ا�شتهدفـــت   )2011( العقيلـــي  درا�شـــة 
اإ�شرتاتيجيـــات التدري�ـــص واأ�شاليب التقومي امل�شتخدمـــة يف برنامج اإعداد 
معلـــم اللغـــة العربيـــة يف كليات املعلمـــني باململكـــة العربيـــة ال�شعودية من 
وجهـــة نظر طـــالب التدريب امليداين مـــن خالل حتليـــل مرئياتهم عنها، 
وا�شتخدمـــت الدرا�شة اأداتـــان االأوىل: الإ�شرتاتيجيـــات التدري�ص والثانية: 
الأ�شاليب التقومي، واأظهرت الدرا�شة اأن اأع�شاء هيئة التدري�ص ي�شتخدمون 
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املحا�شرة بدرجة دائمـــًا، وي�شتخدمون التعلم التعاوين وخرائط املفاهيم 
والتقنيات احلديثة بدرجة نادرًا، يف التقومي ي�شتخدمون غالبًا االختبارات 
املقاليـــة، واالختبـــارات املو�شوعيـــة فاإنها ت�شتخـــدم اأحيانًا، اأمـــا اأ�شاليب 

التقومي احلديثة فاإنها ت�شتخدم نادرًا.

درا�شة Mekeachie&Sviniki2006  حول حت�شني اإ�شرتاتيجيات التدري�ص . 9
والبحوث التي ي�شتخدمها اأع�شاء هيئة التدري�ص باجلامعة، والتي اأظهرت 
اأن املحا�شـــرة هي من اأقدم الطرق ومـــا زالت االأكرث ا�شتخدامًا ملنا�شبتها 
للمـــواد النظريـــة يف الكليـــات اإذا كان املحتـــوى غزيرًا، واأعـــداد الطالب 
كبـــرية، فهي تعـــد اأكرث فعالية مـــن غريها، وقدم ن�شائـــح لتطويرها بداًل 

من نقدها.

درا�شـــة Sajjd,n,d 2012  وهـــي تتناول اأكرث االإ�شرتاتيجيـــات فعالية وفقًا . 10
الآداء الطـــالب للتدري�ـــص يف اجلامعـــة، وقـــد اأظهـــرت تلـــك الدرا�شـــة اأن 
املحا�شـــرة تليها املناق�شة اجلماعية هي اأكرث الطـــرق فعالية، بينما االأقل 

فعالية هي لعب االأدوار ودرا�شة احلالة. 

خال�صة و�نتقال:
       بعد اأن تناول واقع برامج اإعداد معلمي اللغة تناواًل نقديًا يف �شوء االجتاهات 
احلديثـــة الإعداد معلمي اللغة، وتناول االأدبيات والدرا�شات ال�شابقة املعنية باأ�شاليب 
اإعـــداد املعلم بالدرا�شة والتحليل ويف �شوء ذلك اأمكـــن ا�شتنتاج قائمة مبدئية بتلك 
االأ�شاليـــب )انظر ملحق رقم 1(  متهيدًا الإجـــراء الدرا�شة امليدانية. وهذا ما �شيلي 

تو�شحيه.
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الفصل الثالث

تطبيق �لأدو�ت ومعاجلة �لنتائج وتف�صرها

�إجر�ء�ت �لدر��صة �مليد�نية:
منهـــج البحث: ا�شتخدمـــت الدرا�شة املنهـــج الو�شفي التحليلـــي ملنا�شبته . 1

لهـــذه الدرا�شة، حيث ُيعنى بو�شف الظاهـــرة مو�شوع الدرا�شة بعنا�شرها 
املختلفـــة، وقـــد اعتمـــدت الدرا�شة عليه يف حتليـــل االأدبيـــات والدرا�شات 
ال�شابقـــة لتعرف واقـــع اإعداد معلمـــي اللغة العربيـــة واالأ�شاليب املتبعة يف 

ذلك.

جمتمـــع البحث وعينتـــه: تكون جمتمـــع البحث احلايل مـــن اأع�شاء هيئة . 2
التدري�ص يف كلية الرتبية جامعة عني �شم�ص وكلية الرتبية جامعة الق�شيم، 
و�شملت اأع�شاء هيئة التدري�ـــص بق�شم اللغة العربية وق�شم املناهج بكليتى 
الرتبية تخ�ش�ص مناهج اللغة العربية يف اجلامعتني، وعدد العينة بلغ 35 

ع�شوًا.

ت�شميم اأداة البحث والتحقق من �شدقها وثباتها: مت بناء ا�شتبيان لر�شد . 3
واقـــع االأ�شاليب امل�شتخدمة يف اإعداد معلمـــي اللغة العربية، ولتعرف مدى 
منا�شبتـــه الأهداف وحمتوى برنامج االإعداد مـــن وجهة نظر اأع�شاء هئية 
التدري�ص، وقد مت اإعـــداد اال�شتبيان من خالل: الدرا�شة التحليلة ال�شابقة 
يف االإطـــار النظري لنظـــم وبرامج اإعـــداد معلمي اللغـــة ودرا�شة البحوث 
واالأدبيـــات املعنيـــة بربامج واأ�شاليـــب اإعداد معلم اللغـــة العربية واخلربة 
ال�شخ�شيـــة للباحثة من خالل عملهـــا يف كلية الرتبية باإعداد معلمي اللغة 

العربية.
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 �لتحقق من �صدق �ل�صتبيان وثباته كما يلي:
 �شـــدق اال�شتبيان مت التحقق منه بعر�شـــه يف �شورته االأولية على جمموعة من 
املحكمـــني تربويني واأكادميني لتعـــرف �شالحيته و�شمولـــه لالأ�شاليب امل�شتخدمة يف 
اإعـــداد معلمي اللغة العربية، وقد اأ�شيفت بع�ص االأ�شاليب وا�شتبعدت اأخرى، وبذلك 

اأمكن التو�شل اإىل ال�شدق الظاهرى لال�شتبيان.

ثبـــات اال�شتبيـــان: مت ح�شابـــه من خـــالل تطبيقه علـــى عينـــة ا�شتطالعية من 
اأع�شاء هيئـــة التدري�ص، بلغ عددهم 10اأع�شاء، ثم اأعيد تطيبقه بعد اأ�شبوعني على 
نف�ص العينة، وح�شب معامل الثبات با�شتخدام معامل الفا كرونباخ وو�شل اإىل90.3 

% والنتيجة ت�شري اإىل متتع االأداة بدرجة ثبات منا�شبة.

4. تطبيـــق االأداة على العينة: طبقـــت االأداة يف الف�شل الدرا�شي االأول 36/35 
هــــ على 35 ع�شوًا من اأع�شاء هيئـــة التدري�ص بكليتي الرتبية منهم 18 ع�شوًا بق�شم 
املناهـــج وطرق التدري�ـــص، و17 ع�شوًا بق�شم اللغة العربية بالكليتني وهو ما ميثل 40 

% من اإجمايل االأع�شاء بق�شمي اللغة العربية واملناهج.

5. حتليل �لنتائج وتف�صرها:
  الفر�ـــص االأول: ال يوجـــد فرق ذو داللة اإح�شائية فيمـــا يتعلق بواقع ا�شتخدام 
اأع�شاء هيئـــة التدري�ص الرتبويـــني واالأكادمييني لالأ�شاليب املختلفـــة امل�شتخدمة يف 
 ،  t-testاإعداد معلمي اللغة العربية. وللتحقق منه مت معاجلة البيانات با�شتخدام

وجاءت النتائج كما يو�شحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )1(

و�قع ��صتخد�م �أ�صاليب �لإعد�د لدى �أع�صاء  هيئة �لتدري�ص

�ملجال
قيمة �لأكادمييني�لرتبويني

t
درجة 
�حلرية

م�صتوى 
�لدللة �لنحر�ف�ملتو�صط�لنحر�ف�ملتو�صط

دالة عند 19.062.0921.533.92.3533املعريف
.5

غري دالة18.392.122.535.43.0133املهاري
غري دالة4.891.21.91.9.8733الوجداين

يت�شـــح مـــن اجلدول ال�شابـــق اأن هناك فرقًا لـــه داللة اإح�شائيـــة عند م�شتوى 
5. فيمـــا يتعلق باالأ�شاليب والطرائـــق امل�شتخدمة يف اإعداد معلمـــي اللغة العربية يف 
املجال املعريف ل�شالح االأكادمييني، وهذا يعني اأن االأكادمييني يتفوقون يف ا�شتخدام 
االأ�شاليب والطرائق التي تنمي اخلربات املعرفية التخ�ش�شية لدى الطالب املعلمني 
كاملحا�شـــرة واملناق�شة والتعلم الذاتي، وتتفق تلك النتيجـــة مع نتائج درا�شة كل من 
)حنيفـــة 2007 وال�شبيعـــي 2007 ومطـــر 2012( حيث اأو�شحت تلـــك الدرا�شات اأن 
املحا�شرة واملناق�شة والبحوث الق�شرية، والع�شف الذهني، وحل امل�شكالت هي اأكرث 
االأ�شاليب �شيوعًا بني اأع�شاء هيئة التدري�ص، بينما ال يوجد فرق بينمها يف االأ�شاليب 
امل�شتخدمـــة يف تدري�ـــص اجلوانب املهارية والوجدانية بـــني الرتبويني واالأكادمييني . 
وهـــذه النتيجة توؤكـــد اأن االأ�شاليب التقليدية ما زالت هـــي ال�شائدة يف اإعداد معلمي 

اللغة العربية يف االأق�شام االأكادميية.

�لفر�ــص �لثــاين: ال يوجد فـــرق ذو داللة اإح�شائية بني وجهتـــي نظر اأع�شاء 
هيئـــة التدري�ص الرتبويني واالأكادمييني فيما يتعلـــق مبنا�شبة تلك االأ�شاليب الأهداف 
وحمتـــوى برامج االإعداد. والختبار هذا الفر�ـــص مت ح�شاب قيمة t  وجاءت النتائج 

كما  يو�شحها اجلدول التايل.
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جدول رقم )2(

مدى منا�صبة �لأ�صاليب لأهد�ف وحمتوى برنامج �لإعد�د من وجهة نظر 
�لأع�صاء

�ملجال
قيمة �لأكادمييني�لرتبويني

t
درجة 
�حلرية

م�صتوى 
�لدللة �لنحر�ف�ملتو�صط�لنحر�ف�ملتو�صط

غري دالة23.23.924.13.9.7233املعريف
غري دالة25.14.326.43.11.733املهاري
غري دالة6.36.96.91.9.9633الوجداين

يت�شح من اجلدول ال�شابق عدم وجود فرق دال بني اآراء الرتبويني واالأكادمييني 
فيما يتعلـــق مبنا�شبة طرائق واأ�شاليب التدري�ص التـــي ي�شتخدمها االأع�شاء الأهداف 
وحمتـــوى برنامج اإعداد املعلمني بكليـــة الرتبية يف املجاالت املختلفـــة حيث تت�شاوى 
وجهـــة نظرهم تقريبـــًا يف مدى املنا�شبـــة، وبهذا يتم قبول الفر�ـــص ال�شفري االأول 

حيث ال يوجد فرق دال بني وجهتي النظر.  

الفر�ـــص الثالـــث : ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة اإح�شائيـــة بـــني واقـــع االأ�شاليـــب 
امل�شتخدمـــة يف اإعداد معلمي اللغة العربية ومنا�شبة تلك االأ�شاليب الأهداف وحمتوى 
برنامـــج االإعـــداد من وجهة نظر اأع�شـــاء هيئة التدري�ص. والختبـــار هذا الفر�ص مت 
ح�شاب قيمةt  لتعرف مدى وجود الفروق بني واقع ا�شتخدامها، ومنا�شبتها الأهداف 

وحمتوى برنامج االإعداد، وقد جاءت النتائج كما يو�شحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )3(

�لفرق بني و�قع ��صتخد�م �لأ�صاليب ومدى منا�صبتها لأهد�ف وبر�مج 
�لإعد�د لدى �أفر�د �لعينة ككل

�ملجال
قيمة �لأكادمييني�لرتبويني

t
درجة 
�حلرية

م�صتوى 
�لدللة �لنحر�ف�ملتو�صط�لنحر�ف�ملتو�صط

دالة عند 20.313.3123.63.855.1234املعريف
.5

دالة عند 20.404.524.113.624.8634املهاري
.5

دالة عند 5.11.66.61.93.9634الوجداين
.5

يت�شـــح مـــن اجلدول ال�شابـــق وجود فـــرق دال اإح�شائيًا عنـــد م�شتوى 5. حيث 
ت�شـــري تلـــك الفـــروق اإىل اأن اأ�شاليـــب التدري�ص امل�شتخدمـــة يف اإعـــداد معلمي اللغة 
العربيـــة منا�شبة لتحقيق اأهداف برامج اإعداد املعلمـــني، ومنا�شبة لتدري�ص حمتوى 
تلـــك الربامـــج من وجهة نظر االأع�شاء، اإال اأنها ال ت�شتخـــدم يف الواقع الفعلي بنف�ص 
الدرجـــة، حيث قد ت�شتخدم اأ�شاليب اأكرث مـــن غريها على الرغم من وجود اأ�شاليب 
مـــن وجهة نظرهم اأكرث منا�شبة، ولعل هذا يرجع اإىل وجود ق�شور يف االإمكانات قد 
ال متكن االأع�شاء من ا�شتخدامها، اأو لكون االأع�شاء غري مدربني عليها، وهو ما يعد 
مفارقة �شديدة االأهمية حيث يوؤكد االأع�شاء على منا�شبة تلك االأ�شاليب اإال اأن الواقع 

ي�شري اإىل غيبة معظمها عن واقع اال�شتخدام الفعلي.

     ومـــن خـــالل املقارنة بني املتو�شطات لدى اأفراد العينة ككل جاءت االأ�شاليب 
االأكـــرث منا�شبـــة من حيـــث ترتبها من االأعلـــى اإىل االأدنـــى كما يلي: التعلـــم الذاتي 
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واملحا�شـــرة، ومنذجة الدرو�ـــص، وبرجمة مواد التعلم والتعلـــم يف فريق، واملناق�شة، 
وا�شتخـــدام التقنيات واالإنرتنت، والبحوث ال�شغـــرية، بينما جاءت االأ�شاليب االأكرث 
ا�شتخدامـــًا على التوايل هـــي: املحا�شرة، املناق�شة، التعلـــم الذاتي، حتليل املواقف، 
ا�شتخـــدام التقنيـــات، بينمـــا جاءت امل�شاريـــع البحثيـــة والق�شة واحلـــوار والقيا�ص 
واال�شتقراء هي اأقـــل االأ�شاليب منا�شبة، وجاءت امل�شاريع البحثية والع�شف الذهني 
والتوجيه والقدوة وبرجمة املـــواد التعليمية اأقل االأ�شاليب ا�شتخدامًا لدى االأع�شاء. 

واجلدول التايل يو�شح املقارنة بني تلك املتو�شطات. 

جدول رقم )4( 

املقارنة بني املتو�شطات فيما يتعلق مبدى املنا�شبة وواقع اال�شتخدام
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واقع االستخدام

Column١

Column٢

�لتو�صيات و�ملقرتحات: يف �صوء �لتائج �ل�صابقة تو�صي �لدر��صة مبا يلي:
•  تدريـــب اأع�شـــاء هيئـــة التدري�ص علـــى اأ�شاليـــب التدري�ـــص احلديثة التي 	

تعتمد على تفعيـــل دور الطالب املعلم وتنمي لديهم مهارات التعلم الذاتي 
واأ�شاليب التفكري وتعزز ا�شتخدام اللغة تعليمًا وتعلمًا.
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•  حتقيـــق التكامل بني اأهداف برامج اإعداد معلمـــي اللغة العربية وحمتوى 	
تلـــك الربامج يف اأق�شام اللغـــة العربية واالأق�شـــام الرتبوية لتحقيق متهني 

معلم اللغة احرتافيًا وال�شتكمال اأوجه الق�شور يف جوانب اإعداده.

•  حتقيـــق التكامل بني اأهداف برامج اإعداد معلمـــي اللغة العربية وحمتوى 	
تلـــك الربامـــج واالأ�شاليب املتبعة يف اإعداهم حيـــث مازالت الفجوة قائمة 
بـــني اعتقاد االأع�شاء مبنا�شبة االأ�شاليب املختلفة لتدري�ص حمتوى برنامج 

االإعداد وحتقيق اأهدافه وبني درجة ا�شتخدامها يف الواقع.

•  حتديـــث البنـــى التحيـــة يف كليـــات الرتبية فيمـــا يتعلق باالإمكانـــات التي 	
تتيـــح لالأع�شاء ا�شتخـــدام االأ�شاليب احلديثة كمعامـــل اللغات واالهتمام 

بالتدري�ص امل�شغر وبا�شتخدام التقنيات احلديثة يف التدري�ص.

•  و�شـــع معايري لربامج اإعداد معلمي اللغة العربية حتدد م�شتويات معيارية 	
للربامج والأ�شاليب تدري�شها ولنواجت التعلم.

•  االهتمام بتحديـــث حمتوى برامج اإعداد معلمي اللغة العربية يف جوانبها 	
التخ�ش�شيـــة والرتبوية يف �شوء االجتاهـــات العاملية احلديثة لتعليم اللغة 

االأم.

ويف �صوء تلك �لتو�صيات تقرتح �لدر��صة �حلالية �إجر�ء �لبحوث �لتالية:
• تقـــومي واقع االأداء التدري�شي ملعلمـــي اللغة العربية يف �شوء املعايري املهنية 	

الالزمة ملعلمي اللغة العربية.

• تقـــومي برامـــج اإعداد معلمـــي اللغة العربيـــة يف �شوء االجتاهـــات العاملية 	
الإعداد معلمي اللغة االأم.
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المبحث الثالث

مدخل حتليل �خلطاب ودوره يف تنمية مهار�ت �للغة 
�لعربية يف �لتعليم �لعايل

�إعد�د:
�أ.د. �إميان �أحمد حممد هريدي)*( )1(

اأ�شتـــاذ املناهج وطـــرق تدري�ص اللغـــة العربية : معهـــد الدرا�شات والبحـــوث الرتبوية-  	)*(
جامعة القاهرة .
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1- مقدمــــــــة:
يعد التعليم العايل يف املجتمعات العربية من اأهم املراحل التعليمية/ التعّلمية؛ 
لكونـــه البوابة الرئي�شة لدخول عامل �شـــوق العمل، وما يت�شم به هذا العامل من تنوع، 
وتناف�شية، وتوظيف التكنولوجيا، ومعرفة، وعاملية... اإلخ من م�شطلحات متزاحمة. 
فكثافـــة املعرفة وتطورها ال�شريع يف هذا الع�شر يدفـــع كل جمتمع اإىل مواكبة ذلك 

التطور من خالل نظامه التعليمي.

واملـــوارد الب�شرية املوؤهلة من اأهم عوامل االإنتاج يف النظام التعليمي اجلامعي، 
فـــاإذا توافرت ا�شتطاعت موؤ�ش�شـــات الدولة تقدمي كافة اخلدمـــات بفعالية وكفاءة، 
بل متكـــني موؤ�ش�شات الدولة من املناف�شة العاملية. "ومبا اأن موؤ�ش�شات التعليم العايل 
-  مبختلـــف اأنواعهـــا واأمناطهـــا -  يقع على عاتقها الدور الرئي�ـــص يف تهيئة الكوادر 
الب�شريـــة املوؤهلـــة، فكان لزامـــًا االهتمام بهـــذه املوؤ�ش�شات وربـــط براجمها بخطط 

التنمية ". )عبد املح�شن العرفج : 2005م ، �ص333 (.

اإن مواجهـــة حتديـــات امل�شتقبـــل، واحلاجة ملواكبـــة خطط التنميـــة املتالحقة 
تقت�شـــي تخريج  كوادر قادرة على اختيـــار املعارف املهمة، واإعادة �شياغتها، وتوليد 
االأفـــكار املبتكرة، وتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف خدمة اأوطانها. واالأهم من ذلك 
تخريج جيل ميتلك مهارات التعلم مدى احلياة. لذا ميكن اإ�شافة عدة اأهداف مهمة 

ملنظومة التعليم العايل، منها:

• تربيـــة قادة الفكر وال�شيا�شـــة القادرين على اإثراء الثقافـــة، وتطوير روؤية 	
املجتمع.

• اإ�شالح التعليم وجتويده، واإعداد املعلمني وتنميتهم مهنيا.	
• حتويل التعليم العايل اإىل م�شدر للمعرفة واإنتاجها.	
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• فهم التكنولوجيا اجلديدة ومتطلباتها ومتغريات �شوق العمل.	
• �شد الفجوة بني ال�شعوب والثقافات، واحلد من هجرة العقول.	
• التعامـــل مـــع اجلامعـــات بو�شفها مكان لتح�شـــني التعاون الـــدويل وتنمية 	

العالقـــات الثقافيـــة والعلمية بني الدول. )علي اأحمـــد مدكور: 2000، �ص 
) 30 ،29

       وياأتـــي علـــى راأ�ـــص تهيئة الكوادر الب�شرية املوؤهلة اإعـــداد الطالب اجلامعي 
لغويًا؛ حيث يحتل هذا االإعداد مكانة خا�شة بني دول العامل. فتمكن الطالب من لغته 
القومية يجعله ينتـــج يف كافة فروع املعرفة، وباملقابل، �شعفه يف لغته القومية يجعله 

يرتاجع يف كل فروع املعرفة، بل يظل ينتظر من ُينتج له!.

دو�فــع �لبحث:
      وممـــا �شبـــق انطلقـــت دوافع هذا البحث مـــن خالل ثالثة حمـــاور رئي�شة، 
تتمثـــل يف: التحديات التـــي تواجه اللغـــة العربية يف التعليم العـــايل ويف اجلامعات، 
وحتديـــات جمتمع املعرفة، ويق�شد بها بع�ـــص اخللل يف اإعداد الطالب ملواجهة مثل 
هـــذه التحديات، واإهمال تدري�ص اللغة العربية ب�شورة تتنا�شب مع حتديات الع�شر. 
واملحور الثالث حماولة لتحديد اآلية م�شتقبلية لتنمية مهارات اللغة العربية من خالل 
توظيف علـــم اللغة التطبيقي، خا�شة مدخل حتليل اخلطـــاب؛ باقرتاح اإ�شرتاتيجية 

ت�شاعد يف حتقيق الكفاءة اللغوية لدى طالب اجلامعة. واإي�شاحها كما يلي:
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2-تو�صيع �لقاعدة �للغوية بالتعليم �لعايل... �صرورة حتمية ل �ختيار:
ال يخفـــى على اأحد حجم امل�شـــكالت التي تواجه اجلامعات العربية ب�شكل عام، 
واجلامعـــات امل�شرية ب�شـــكل خا�ص. والتي اأثرت تاأثريًا كبـــريًا على منظومة البحث 
العلمـــي، واأدت اإىل هجرة العقول من الكفـــاءات العلمية واخلربات الفنية اإىل خارج 

الوطن العربي، لي�شتفيد بهذه الكنوز دول اأخرى غري عربية!.

مـــن اأهم التحديـــات التي اأ�شبحـــت تواجه التعليـــم العايل، �شعـــف ا�شتخدام 
املهـــارات اللغوية عند الطالب، وبالتايل �شعف االإنتاج العلمي يف معظم اجلامعات، 
�شـــواء علـــى م�شتوى االأبحاث، اأو علـــى م�شتوى امل�شاريع البحثيـــة التناف�شية، اأو حتى 
على م�شتوى كفاءة الطالب ال�شخ�شية. وقد جاءت نتائج العديد من الدرا�شات توؤكد 
ذلك، بل كانت تو�شيات العديد من املوؤمترات حتذر من هذا ال�شعف. ومن اأهم هذه 
الدرا�شات: )حممد عبد الروؤف ال�شيخ: 2014�ص527_545(، وتو�شيات موؤمتر: 
"اللغة العربيـــة بني اأجماد املا�شي وحتديات امل�شتقبل" كليـــة الدرا�شات االإ�شالمية 
– مركز اللغات ـ الدوحة /دولة قطر 27ـ28 فرباير 2011م. وكذلك من الدرا�شات 

التي اأو�شت ب�شرورة االهتمام بتحديد �شروط للقبول باجلامعات.

ويف مقدمتهـــا اللغة القوميـــة )عبد اهلل الدوغان: 1417هــــ(. بعنوان "معايري 
القبـــول يف اجلامعـــات العاملية وجامعات دول جمل�ص التعاون لـــدول اخلليج العربي. 
ودرا�شة )حممد بن اأحمد الر�شيد: 1418هـ(."التعليم العايل و�شوق العمل. وكذلك 
درا�شـــة )جواهر اأحمـــد قناديلـــي: 2007(، وتو�شيات املوؤمتر الـــدويل التا�شع ملعهد 
الدرا�شـــات والبحـــوث الرتبوية، جامعة القاهرة ) التعليـــم باللغة العربية يف جمتمع 

املعرفة: 2009م(.

    وبالرغـــم من اأهميـــة هذه مهارات اللغة العربيـــة للطالب اجلامعي، وحتمية  
اإتقانـــه لهـــا، اإال اأنـــه هنـــاك عـــدة درا�شات اأثبتـــت �شعف هـــذا التوا�شـــل على عدة 
م�شتويـــات؛ �شواء بني الطالب واالأ�شتاذ، اأو بـــني الطالب والطالب. لذا اأ�شبح تطوير 
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تعليم اللغة العربية يف التعليم العايل من ال�شروريات، بل  وتطوير املنظومة باأكملها 
�شـــرورة حتميـــة بعد مالحظة كـــرثة اللحن الذي تف�شى -حتـــى-  بني املخت�شني يف 
اللغـــة العربيـــة اأنف�شهم - ف�شـــاًل عن غريهم - وكـــرثة االأخطاء الكتابيـــة )اإمالء، 
ونحوًا، واأ�شلوبًا( يف اأو�شاط ال�شباب اجلامعي . ومن االنتقادات املوجهة اإىل الطالب 

اجلامعي وبرامج اإعداده:

• �شعف امل�شتوى اللغوي لكثري من خريجي الكليات: النظرية والعملية.	
• تركيز هذه الكليات على التعليم عن اللغة، ولي�ص تعليم اللغة؛ والتمكن من 	

اإتقان مهاراتها.
• قلة االهتمام باملواد التطبيقية يف برامج االإعداد.	
• الف�شل بني املواد النظرية وبني املواد التطبيقية يف برامج اإعداده وتنميته 	

املهنية.
• انت�شـــار كثري من املفردات االأجنبيـــة يف التدري�ص، وذيوع ا�شتخدام خليط 	

لغوي لي�ص له تو�شيف دقيق، وبالتايل يجعل اللغة العربية الف�شيحة غريبة 
على اأذانه، فيظهر ا�شتخدام العربية يف التوا�شل كاأنه لغة اأجنبية.

• الف�شل بـــني املواد النظرية واملواد التطبيقيـــة، لدرجة اعتقاد الطالب اأن 	
هذه املواد لي�ص لها اأهمية يف احلياة الواقعية.

• "اعتماد كثري من برامج اإعداد  الطالب اجلامعي يف عمليات التقومي على 	
االختبـــارات التح�شيلية فح�شـــب يف نهاية العام الدرا�شي". )منى حممد 

�شليمان:2000،�ص ،136،137 (.

3- ر�صد و�قع ��صتخد�م مهار�ت �للغة �لعربية يف �جلامعة:
      قامت الباحثة بدرا�شة لتقومي الكفاءة اللغوية لدى طالب الدرا�شات العليا 
بجامعة القاهـــرة مبعهد الدرا�شات والبحوث الرتبويـــة، كمتطلب اأ�شا�شي لاللتحاق 
باملعهـــد بـــكل درجاتـــه للعامـــني اجلامعيـــني 2012-2014: )دبلـــوم عامـــة، ودبلوم 
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خا�شـــة، ودرجـــة املاجي�شتري، ودرجـــة دكتور الفل�شفـــة يف الرتبية( )دليـــل الطالب 
ملعهـــد الدرا�شات والبحوث الرتبوية2014(. وهدفـــت هذه الدرا�شة اإىل تعرف مدى 
متكـــن الطالب اجلامعي الراغـــب يف ا�شتكمال درا�شاته العليـــا، يف املجال الرتبوي، 
مـــن مهارات الكفاءة يف اللغة العربية بو�شفهـــا اللغة القومية. وت�شمنت االختبارات 
مهـــارات الفهـــم القرائـــي، ومهـــارات التلخي�ص، ومهـــارات الرتاكيـــب واالأ�شاليب، 
ومهـــارات الكتابـــة االأكادمييـــة، مبا تت�شمنـــه من مهـــارات فرعية. وقـــد كانت اأهم 

النتائج متمثلة فيما يلي:

• جـــاءت اأقـــل ن�شبة يف مهـــارات الكتابة االأكادميية، حيـــث و�شلت اإىل %39 	
مـــن عـــدد الطــــــــــــــالب ) 3000( طالـــب، ال يطبقون قواعـــد الكتابة يف 
اللغة العربية �شكاًل ومو�شوعًا؛ مـــن حيث �شياغة اجلمل، ودقة االأ�شلوب، 

واحلركات االإعرابية، وبع�ص قواعد االإمالء، وعالمات الرتقيم.

• تلي ن�شبة ال�شعف يف مهارات الكتابة مهارات  توظيف الرتاكيب واالأ�شاليب 	
بطريقـــة �شحيحة؛ حيث متثلت الن�شبـــة يف 45% من عدد الطالب اللذين 

اجتازوا االختبارات املو�شوعية لقيا�ص تلك املهارات.

• حققـــت مهارات التلخي�ص ن�شبة اأكرث ارتفاعًا عـــن �شابقتها؛ حيث جاءت 	
ن�شبة التمكن من مهارات التلخي�ص %58.

• اأما عن مهارات الفهم القرائي فكانت اأعلى ن�شبة ؛ حيث و�شلت اإىل %73. 	

اإذا كان هذا حال طالب الدرا�شات العليا الذي لديه رغبة يف املزيد من العلم، 
فمـــا بال الطالب الذي توقف عـــن الدرا�شة مبجرد تخرجـــه يف اجلامعة، وانقطعت 
�شلته باالأبحاث واملحا�شرات والقراءة االأكادميية! اإن هذه النوعية من الطالب _ 
قـــد_ تتلقى اأي نوعية مـــن املعلومات اأو املعارف دون تدقيـــق، ودون حتليل، ورمبا 

ترديدها دون فهم ملدى تاأثريها ال�شلبي.
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4- ما �مل�صتويات �للغوية �ل�صائعة باجلامعات؟
     لتطوير منظومة التعليم العايل ينبغي التاأكد من توافر كافة العوامل املوؤدية 
للنجـــاح والتطوير. ومن اأهـــم هذه العوامل التمكن من اللغـــة العربية )لغة قومية(، 
وا�شتخـــدام م�شتوى اللغة العربية الف�شيحة املعا�شرة ا�شتخدامًا �شحيحًا: ا�شتماعًا 
وحتدثًا وقراءة وكتابة. ولكن لالأ�شف ت�شتخدم كثري من الكليات داخل اجلامعات لغة 
اأجنبية يف تدري�شها للطالب، وتاأتي الكليات العملية على قمة هذه الكليات بدعوة اأن 
املعرفة املتقدمة والعلوم يف جمتمع املعرفة ال حت�شل اإال باللغة االأجنبية، االإجنليزية 
غالبـــا يف م�شـــر! اأما عن الكليات النظريـــة فت�شتخدم عدة م�شتويـــات لغوية، ميكن 

ح�شرها يف ما يلي:

م�شتوى  اللغة العربية الف�شيحة املعا�شرة حتدثًا وكتابة.. 1
م�شتـــوى اللغة العربية الف�شيحة املعا�شرة كتابة فح�شب، واللهجة العامية . 2

امل�شرية حتدثًا وتوا�شاًل.
م�شتـــوى اخلليط اللغوي: بني اللغة العربيـــة الف�شيحة املعا�شرة ممزوجًا . 3

باللغـــة االإجنليزية كتابـــة، واللهجة امل�شرية املمزوجـــة باللغة االإجنليزية 
حتدثًا وتوا�شاًل.  

      نتيجـــة هـــذا اخللط يف امل�شتويـــات اللغوية وظهور هذه اللغـــة امل�شوه انتقلت 
هـــذه العـــدوى اإىل اجلانب الثقـــايف؛ حيث �شيطـــر تهمي�ص املحتـــوى الثقايف ملختلف 
املناهـــج املقررة، مما نتج عنه اإهدار لبع�ص القيـــم االإن�شانية العامة. فمن املعروف 
اأن الثقافـــة م�شدر الطاقـــة الأي جمتمع. لذا اأ�شبح لدينا بع�ـــص اخلريجني  اللذين 
يحملـــون موؤهالت جامعية وعالية يف خمتلـــف التخ�ش�شات املهنية، ولكنهم بعيدون 
كل البعـــد عن الفهم الواعي والفاعل ملجمل جمريات احليـــاة واملجتمع )علي اأحمد 

مدكور:2009 �ص 115(.
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5- �آليات للتغير:��صتثمار علم �للغة �لتطبيقي يف تنمية مهارت �للغة �لعربية:
اتُّفـــق علـــى تق�شيم الدرا�شة املنهجيـــة يف علم اللغة اإىل فرعـــني كبريين، هما: 
علـــم اللغة النظري وعلم اللغـــة التطبيقي. ويهتم علم اللغة العام بدرا�شة النظريات 
اللغوية وو�شف االأنظمة اللغوية: النظـــام ال�شوتي، وال�شريف، واملعجمي، والنحوي، 
والـــداليل. اأما علم اللغة التطبيقي فيهتم بتطبيق علم اللغة يف كل العلوم االإن�شانية، 
ويف كل املجـــاالت العلميـــة والثقافية واأبرز هذه العلوم: علـــم اللغة االجتماعي، وعلم 
اللغـــة النف�شـــي، وعلم اللغـــة اجلغرايف، وعلم اللغـــة التقابلي، وعلـــم اللغة الرتبوي، 
وعلم اللغة الع�شبي، وعلم اللغة احلا�شوبي، وعلم اللغة البيولوجي، وعلم التخطيط 
اللغـــوي. اإ�شافـــة اإىل فروع اأخرى مثـــل: الرتجمة، و�شناعة املعاجـــم، وعلم اأمرا�ص 

الكالم وحتليل اخلطاب، وعلم لغة الن�ص، واالأ�شلوبية.

6- ملاذ� نحتاج �إىل علم �للغة �لتطبيقي لتنمية مهار�ت �للغة �لعربية؟
تتميـــز اللغـــة العربية بطبيعة خا�شـــة، جتعلها تقف يف مكانـــة فريدة بني لغات 
الب�شر، لي�ص خل�شائ�شها اللغوية فح�شب، بل ملا ميزها اهلل �شبحانه وتعاىل بالقراآن 

ڻ  ڻ  ۀ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڳ     ڱ     ڱ   ڳ   الكـــرمي.چ 
ۀ  چ )ال�شعراء: 193-195(. وبالرغم من ثراء اخل�شائ�ص املميزة للغة العربية 
اإال اأن علـــم اللغة التطبيقي يفتح اأبوابا جديدة لتعليم اللغات وتعلمها، �شواء القومية 

اأم االأجنبية. ويتم ذلك وفقا لعدة اأ�ش�ص، اأهمها:

• اأن اللغـــة �شـــواء كانت �شفوية اأم كتابية لي�شت اإال رمـــوزا. فاملتكلم ال يتكلم 	
جمـــرد معاين، وامل�شتمع ال ي�شمع  جمرد معاين. اإمنا يتكلم املتكلم رموزًا. 
والكلمـــة اأو العبارة التي ي�شتخدمها اإمنا هـــي رمز ملعان يف عقل املتكلم اأو 

الكاتب.

• املتكلـــم اأو الكاتب ميد امل�شتمـــع اأو القارئ مبجموعة من الرموز ليرتجمها 	
هو اإىل معانيها يف اإطار خرباته.
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• يختلـــف املتحدثون والكتـــاب يف درجة الدقة والو�شوح التـــي يعر�شون بها 	
اأفكارهـــم وم�شاعرهـــم. وميكـــن اأن يف�شر هذا يف �شوء الفـــروق الفردية، 

واختالف ظروف احلياة، واختالف بيئاتهم وثقافاتهم.

• اإن كمـــال االت�شـــال بني املتكلم وامل�شتمع اأو بني الكاتـــب والقارئ يعد اأمرًا 	
م�شتحياًل. فال ميكن اأن يتكلم املتكلم فيفهم امل�شتمع املعاين التي يق�شدها 

املتكلم كاملة دون زيادة اأو نق�شان.

• اإن كمـــال االنقطـــاع كذلك اأمـــر م�شتحيل. فمهما اختلفـــت ظروف املتكلم 	
وبيئاتـــه وثقافاته فال بد اأن يحدث بني املتكلم و امل�شتمع نوع من التفاهم. 

)ر�شدي طعيمة: 2004، 94( ) علي مدكور:2006، 23(.

يبــــدو اأن التوا�شــــل الب�شــــري اأعقد من اأي توا�شــــل اآخر؛ الأن ا�شتعمــــال اللغة يف 
هــــذا املجال ال يتم، كما قــــال دي �شو�شري، اإال داخل احلياة االجتماعية، لهذا ي�شرتط 
التعــــاون بــــني اأفراد املجتمــــع الواحد، ليعــــرب كل فرد عمــــا لديه من اأفــــكار وم�شاعر 
وحاجــــات )ر�شالة(؛ بق�شد اإي�شال الر�شالة اإىل املتلقــــي. ولن يتحقق ذلك اأي�شًا اإال 
باالتفــــاق املتبادل، والتوافــــق حتى يت�شنى الأي حوار يقوم بــــني املر�شل واملتلقي تقدمي 
اأفــــكار يف �شــــكل �شفرات متوا�شع عليها. لهذا فاإن بع�ص علمــــاء الداللة انتهوا اإىل اأن 
"عمليــــة االت�شــــال ال تظهر بو�شوح يف العــــامل احليواين، اإال عندمــــا يتوافر تعاون اأو 
ن�شاط اجتماعي، فاأي ات�شال مرتبط يف اأ�شا�شه بالتعاون،وكل حوار اجتماعي مرتبط 

بالتعاون، ومرتبط بتكامل املهارات اللغوية. )جماعة انرتوفرين: 1986، �ص 26(.
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فمــا �لعالقة بني مهــار�ت �للغــة؟
       ل يختلف �ثنان على �أن مهار�ت �أية لغـة تتمثل يف:

ل�ــــصــــتــــمــــاع�Listening

لـــــــكـــــــــــــــالم�Speaking

لـــــــــقـــــــــر�ءة�Reading

ــــابــــة ـــــ ــــكــــت Writing�ل

�صكل  رقم )1( يو�صح �لتكامل بني مهار�ت �للغة

   وبني هذه �ملهار�ت عالقة تر�بـط وتكامــل، تت�صح فيما يلي:
   اإن اال�شتمـــاع والـــكالم يجمعهما ال�شوت؛ فيمثالن املهـــارات ال�شوتية، التي 
يحتـــاج اإليها الفرد عند االت�شــال املبا�شر مع االآخريـــن. وجتمع ال�شفحة املطبوعة 
بني القراءة والكتابة. وجتتمع مهارات كل من اال�شتماع والقراءة يف كونهما مهارات 
ا�شتقبـــال receptive ال خيار للفرد اأمامهما يف بناء املـــادة اللغوية اأو حتى االت�شال 
بهمـــا اأحيانـــا. ويف مهارتي الكالم والكتابة يبعث الفرد مـــن خاللهما ر�شالة ما؛ لذا 
يطلـــق عليهمـــا مهارات اإنتاج اأو اإبـــداع productive  or  creative  والفرد يف هاتني 

املهارتني موؤثر على غريه )م�شتمع اأو قارئ(. )ر�شدي اأحمد طعيمة: 2004، 94(.

مهار�ت ��صتقبال

�لكالم�ل�صتماع �لكتابة �لقر�ءة 

مهار�ت �إنتاج

�صكل رقم  )2( يو�صح مهار�ت ��صتقبال �للغة و�إنتاجها
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اإن ذلك يدفع املتخ�ش�شون يف جمال الرتبية، خا�شة تعليم اللغة العربية،   
اإىل تقدمي جل اهتمامهم بتوظيف علم اللغة التطبيقي، بكل فروعه يف تنمية مهارات 
اللغـــة العربيـــة )اال�شتماع والتحدث والقـــراءة والكتابة(، حيـــث ال ميكن تنمية هذه 
املهـــارات يف فـــراغ، بل ينبغـــي تنميتها من خالل حمتـــوى ثقايف يتنا�شـــب وحاجات 
الطالب واهتماماتهم ودوافعهم، واجتاهاتهم، وي�شاعدهم اأي�شًا يف حل م�شكالتهم. 

)تون اأ.فان دايك1980، �ص 15(.

  بالرغـــم مـــن اأن علماء اللغـــة  كلهم يوافقون علـــى اأن "االت�شـــال االإن�شاين" 
يجـــب اأن يو�شف من خالل  م�شتويات ثالثة: هي املعنى، واملبنى، واجلوهر، اإال اأنهم 

يختلفون حول حدود علم اللغة التطبيقي: من اأين يبداأ؟ واأين ينتهي؟.

         اإن علـــم اللغـــة التطبيقـــي هـــو الو�شيط بني علم اللغـــة النظري )املهتم به 
املنظـــر( وعلم الرتبيـــة )املهتم به املمار�ـــص( يف جمال تعليم اللغـــات وتعلمها. فال 
ميكـــن اأن يقوم املمار�ص بدوره دون االإملام بكل من العلمني: علم اللغة النظري وعلم 
اللغة التطبيقي. )حممـــد �شليمان فتيح: 1989،�ص 14( وهذا ما جعل تعليم اللغات 
وتعلمها يتجه اجتاهات اإيجابية �شريعة، وما دفع كثري من الدول لقيا�ص مدى تقدمها 
مبـــدى تقدم لغتها ومدى انت�شارها. فكل ذلك يتم وفقـــا ملبادئ علم اللغة التطبيقي 

واأ�ش�شه.

     ويو�شح ال�شكل التايل العالقة بني بني كل من علم اللغة النظري، وعلم اللغة 
التطبيقي وعلم الرتبية، ومكانة مدخل حتليل اخلطاب من كل منهم:
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�صكل رقم )3( يو�صح �لعالقة بني علم �للغة �لنظري علم �للغة �لتطبيقي 
وعلم �لرتبية

تطورت بعد ذلك النظرة اإىل علم لغة التطبيقي حتى راأى فيه اللغويون مدخاًل 
متداخل االخت�شا�شات له �شلة بعلم النف�ص، وعلم الرتبية، وعلم االجتماع، والعلوم 
الفكريـــة كاالقت�شـــاد وال�شيا�شـــة والقانون، باالإ�شافـــة اإىل عالقتـــه الوثيقة باالأدب 

ون�شو�شه.

7- مدخل حتليل �خلطاب وتنمية مهار�ت �للغة �لعربية:
مفهومه:

       عندمـــا يتوا�شـــل الب�شـــر لغويـــًا ال ميار�شـــون ذلك يف جمـــل منعزلة، بل يف 
تتابعـــات مرتابطـــة ومتما�شكة، ومعنى هـــذا اأن كل حتليل لغوي يجـــب اأن ينطلق من 

الن�ص اأو اخلطاب )اإينا�ص ح�شني حممد:200 3( . فما مفهوم اخلطاب؟.

اخلطـــاب هـــو عملية تتم يف زمـــان ومكان حمدديـــن، وتتطلب �شروطـــا اأهمها 
املخاطـــب واملتلق، وحتدد كيان اخلطـــاب مكوناته املتمثلـــة يف: االأ�شوات واملفردات 
والرتاكيـــب والداللة والتداول. اأما يف علم اللغة جند اخلطاب ي�شاوي الكالم. وبهذا 
ميكـــن القـــول باأنه عبـــارة عن نتاج فردي كامـــل ي�شدر عن وعـــي، واإرادة، ويت�شف 
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باالختيار احلر. وحرية الفرد الناطق تتجلى يف ا�شتخدامه اأن�شاقا للتعبري عن فكره 
ال�شخ�شي.

ومـــن هنـــا ميكن القول اإن اخلطاب هـــو كالم مبا�شر اأو غـــري مبا�شر �شفوي اأو 
مكتوب، ويلقى على امل�شتمعني ق�شد التبليغ والتاأثري. ويختلف نوع اخلطاب باختالف 
م�شمونه واملواقف التي يلقى فيها، ومن هنا يتعدد اخلطاب فمنه اخلطاب ال�شيا�شي، 
واالجتماعي، والديني، والعلمي، والتعليمي...اإلخ. )نوارة بوعياد:2001، �ص 127(.

اإن   )D. Tannen 1982( تانـــن اللغويـــة االأمريكيـــة ديبـــورا  تقـــول الباحثـــة 
م�شطلحي الن�ص  واخلطاب مفهومان منف�شالن يف نظرية حتليل اخلطاب. يق�شد 
بالن�ص النرث املكتوب، ويق�شد باحلديث الكالم املنطوق. هذا هو اال�شتعمال ال�شائع 
لهذيـــن املفهومني، اإال اأن م�شطلح الن�ص يف بع�ـــص االأحيان ي�شتعمل حمل م�شطلح 
 .)Bright, W )1982 P: 271�281 اخلطـــاب  )Discoures(  والعك�ـــص �شحيـــح 
والواقـــع اأن م�شطلح اخلطـــاب ي�شتعمل يف طرائق خمتلفة ليدل علـــى اأي �شيء يقع 
خـــارج اإطار مفهوم اجلملـــة )Sentence( �شواء اأكان ذلـــك كتابة اأم حمادثة. ذلك 
اأن الكتابة واملحادثة وجهان يتداخالن اأحدهما مع االآخر لي�شكال كينونة واحدة كما 

تذهب اإىل ذلك تانن. 

      وبالبحـــث يف معظـــم درا�شـــات علم لغـــة الن�ص)20(، وجـــدت الباحثة اأن 
كثـــريًا من الدرا�شات ا�شتخدمـــت الن�ص مبعنى اخلطاب، خا�شـــة اأن مدخل حتليل 
اخلطـــاب يعد البدايات االأوىل لعلم لغة الن�ص. ومازال ي�شتخدم مدخاًل حتت نطاق 

هذا العلم. وعليه �شي�شتخدم يف هذا البحث بالرتادف.

ما �ملق�صود باخلطاب �لتعليمي؟
       اخلطـــاب التعليمـــي اجلامعـــي العلمـــي هو خطاب قيل على ل�شـــان االأ�شتاذ 
الـــذي يحـــاول تب�شيطه وجعلـــه يف متناول الطلبـــة )املتلقي(. فالتعليـــم يف اجلامعة 
ال ينف�شـــل ب�شهولة عن علـــم املعرفة. فالدر�ص اجلامعي كهيئـــة خطابية م�شلم بها. 
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وخطابـــات اأ�شاتذة اجلامعـــات تقريبا كلها خطابات تعليميـــة تربوية، اأي عبارة عن 
جمموعـــة مغلقة مـــن االأ�شئلة واالأجوبة التي يحاول مـــن خاللها االأ�شتاذ احلكم على 
املتلقـــني وعلى قدراتهـــم الذهنية، وذلك اأثناء ت�شكيل خرباتهـــم اللغوية التي تعك�ص 
مـــدى ا�شتيعابهـــم ."ومـــن املفرت�ص اأن يظهـــر اخلطـــاب التعليمي يف �شـــور تفاعل 
ومناق�شـــة، وفتح اأبواب احلوار، اأو كما ترتفـــع االأ�شوات _ االآن_ بفتح جماالت 
اخلطاب،وجتديد اأمناطه، وحتديث لغته مع كل من الطالب واأع�شاء هيئة التدري�ص.

      انطالقـــًا مـــن هذا القول ن�شتطيع القول باأن اخلطاب التعليمي اجلامعي هو 
خطاب تعليمي وتربوي وعلمي وثقايف واجتماعي  يف اآن واحد.

8- ما �ملق�صود بتحليل �خلطاب؟ 
       حتليل اخلطاب هو درا�شة ا�شتخدام اللغة من قبل اأع�شاء جمتمع الكالم. 
وينطـــوي على النظر اإىل اللغة �شكاًل ووظيفة على حد �شواء. وميكن اأن ي�شمل حتليل 
اخلطاب الن�شو�ص املكتوبة، يف حني اأن حتليل اللغة املنطوقة قد يركز على اجلوانب  

)،Douglas A. Demo:2001 (.ال�شفهية اأو اللقاءات االجتماعية

  ويهتـــم مدخـــل حتليـــل اخلطـــاب، "Discourse Analysis" الـــذي ظهر بعد 
االأ�شلوبيـــة، بدرا�شة اأنواع الن�شو�ص اخلطابية املنطوقة منها واملكتوبة، االأدبية منها 
وغـــري االأدبية  فاأ�شاف اأبعاًدا جديدة لتناول الن�شو�ـــص، حيث انت�شر يف الدرا�شات 
اللغويـــة م�شطلحـــا "حتليل الن�ص" و"تف�شري الن�ص" اللـــذان اعتنيا كثرًيا بو�شف 
الن�شو�ـــص من حيث ال�شكل وحتليل مكوناتها من مفردات، وتراكيب، و�شور �شعرية، 
وخيـــال، وتف�شـــري اأفـــكار الن�ص التي يعالـــج املوؤلف مـــن خاللها ق�شية مـــا. )مازن 

الوعر1994، �ص171(.

        كان اأول بحـــث وا�شـــع النطـــاق حول تنظيم الن�ص هـــو البحث الذي قدمه  
Harweg، يف ال�شتينيـــات من القرن املا�شي، والـــذي اأكد على عملية ترابط الن�ص، 
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ثـــم �شهدت الدرا�شات اللغوية عددا مـــن الدرا�شات االأخرى للن�شو�ص اعتمدت على 
املدخل البنيوي الو�شفي الذي راأى اأن الن�ص وحدة اأكرب من اجلملة، ثم ظهرت روؤية 
خمتلفـــة للن�شو�ص، حيث اعتربت الن�شو�ـــص �شل�شلة موؤلفة من جمل متتالية ح�شنة 
التكوين، بل ظهر من اعترب الن�ص جملة واحدة م�شرفة الطول �شادف اأن مت و�شلها 
بنقـــط وقـــف بدل حروف عطف ،ومـــن هـــوؤالء  " 1964Katz، وFodor".)اإلهام اأبو 

غزالة، علي خليل: 1999،47،48(.

     وظهـــرت تعريفـــات عديـــدة للن�ـــص Discourse، منها اأنهـــا" ت�شكيلة لغوية 
ذات معنى ت�شتهدف االت�شال، مع �شرورة  اإنتاجه من خالل م�شارك اأو اأكرث �شمن 
حدود زمنية معينة، ويتكون الن�ص من جمل اأو كلمات مفردة اأو اأية جمموعات لغوية 
حتقق اأهداف االت�شال. ) دي بوجراند: الن�ص واخلطاب واالإجراء، ترجمة د. متام 

ح�شان، �ص98، 101 (.

     ومـــن جهـــة اأخرى فقـــد يكون بني بع�ـــص الن�شو�ص من ال�شلـــة املتبادلة ما 
" Discourse" ويظهر من خالل هذا  يوؤهلهـــا الأن تكـــون خطابا،"Text" والن�ـــص 
التعريـــف تفريق دي بوجران بـــني اخلطاب والن�ص؛ بحيث تـــدل اأولهما على حتليل 
اللغة املنطوقة يف اأنواع اخلطاب املختلفة، مثل املحادثات واملقابالت والتعليقات، اأما 
ثانيهمـــا الن�ص وهو ما يعرف بتحليـــل اخلطاب ن�شو�ص اللغة املكتوبة، مثل املقاالت 
 116( "Text Analysis".واملالحظـــات والتقارير، وهـــو ما يعرف بتحليـــل الن�ـــص

.) David Crystal  :p ,1987

      وت�شـــري يف هـــذا البحث اإىل اأي فقـــرة )Text( مكتوبة اأو منطوقة، طويلة اأو 
ق�شرية وال�شرط يف هذا ال�شدد اأنها تكون وحدة متكاملة.

       اهتم )ز. �ص. هاري �ص( يف بحثه  Discourse Analysis" 1952"بتحليل 
اخلطاب، واهتم بتوزيع العنا�شر اللغوية يف الن�شو�ص، كما اهتم بالربط بني الن�ص 
و�شياقـــه االجتماعي. )فولفجاجن هاينـــه من، ديرت فيهفيجـــر:1999،21(. فعندما 
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يتوا�شـــل الب�شر لغويـــا ال ميار�شون ذلـــك يف جمل منعزلة، بـــل يف تتابعات مرتابطة 
ومتما�شكـــة، ومعنـــى هذا اأن  كل حتليل لغوي يجب اأن ينطلق من الن�ص اأو اخلطاب. 

)�شبحي الفقي:2000،23(.

        وتتطلـــب مناق�شـــة العالقـــة بـــني اللغـــة واخلطاب النظـــر يف جمموعة من 
العالقات، كعالقة اللغة بال�شلطة واالإيديولوجية والثقافة، وطرح جملة من امل�شتويات 
النظريـــة، وامل�شـــكالت املعرفيـــة، كاأ�شل اللغـــة، و�شلطـــة اللغة وهيمنتهـــا، والتمييز 
الـــذي يقدمه علـــم اللغة بني اللغة والكالم واخلطاب، والوحـــدات امل�شكلة للخطاب، 
والل�شانيـــات الداخلية واخلارجيـــة، والنظر يف بع�ص امل�شائـــل االب�شتيمولوجية التي 
تطرحهـــا هـــذه العالقة �شمن ميـــدان معريف يحـــاول التاأ�شي�ص ملناهجـــه ومفاهيمه 
وم�شائلـــه علـــى الرغم ممـــا تثريه هذه العالقـــات التي ما تـــزال مو�شوع خالف بني 
علمـــاء اللغة وبني علماء االجتمـــاع حول الطبيعة االجتماعية للغـــة. )الزواوي بغوره 

2010، �ص �ص57-33(.

ما �أ�ص�ص مدخل حتليل �خلطاب؟
      هنـــاك مرتكـــزات اأ�شا�شيـــة يف مدخل حتليل اخلطـــاب )الن�ص( ت�شهم يف 
حتديد التعريف، منها: اال�شتعمال /والتاأثري/ والتفاعل /االت�شال/النظام/الواقع 
اللغوي/والواقع اخلارجي، والبنية الكربى، والبنية ال�شغرى، وال�شياقات واملقامات 
واال�شرتاتيجيـــات. وهـــذه يف حـــد ذاتهـــا ت�شـــكل خ�شو�شيـــات اخلطـــاب يف البحث 

والتطبيق والتوظيف )فايز اأحمد حممد الكومي2011(.

وممـــا تقـــدم ميكن القـــول اإن الن�ص مرتبـــط باللغة، واإن اللغـــة امل�شتخدمة يف 
الواقـــع هي املو�شوع الفعلي له، اأو العالمة الفعلية املنتظمة، وهذه العالمة يف العادة 
هـــي الن�ص. وهذا يفيد اأن الن�ص اأي قطعـــة ذات داللة وذات وظيفة، وهذا يعني اأن 
القطعـــة يجـــب اأن تكون مثمرة، ويذهب يف حتديد الن�ـــص اإىل اأنه تتابع مرتابط من 
اجلمـــل، مبعنى اأنه يتكون من جمل متتابعة، مع �شـــرورة الرتابط نحويًا ودالليًا؛ اأي 

على م�شتوى الو�شف واملفاهيم. 
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ويـــرى برينكر الن�ـــص على اأنه جمموعة منظمة من الق�شايـــا اأو املركبات التي 
ترتابط على اأ�شا�ص حموري مو�شوعي من خالل عالقات منطقية داللية، ويعتمد يف 
تعريفـــه على مقـــوالت منطقية وداللية وتداولية، وهذا يفيـــد اأن الن�ص جمموعة من 
االأحـــداث الكالمية التي تتكون من املر�شل واملتلقـــي والقناة، وتتغري االأهداف بتغري 
امل�شمون للر�شالة وموقف االت�شال االجتماعي الذي يتحقق فيه التفاعل. ومن جهة 
اأخرى قدم بارت ت�شورًا معقدًا للن�ص قائاًل اإنه: ن�شاط واإنتاج، والن�ص قوة متحولة، 
تتجاوز جميع االأجنا�ص واملراتب املتعارف عليها لت�شبح واقعًا نقي�شًا يقاوم احلدود 

وقواعد املعقول واملفهوم. )برينكر: ، 19/ 1973(.

      وجتـــدر االإ�شـــارة اإىل اأن املـــادة الفعليـــة التي تقدمهـــا الن�شو�ص يف �شورة 
تراكيـــب لغوية، لي�شت كافيـــة لتقدمي تف�شريات دقيقة للن�شو�ـــص، وترى الباحثة اأن 
املف�شـــر عليـــه اأن ي�شتعني بالعنا�شر التي متكنه من تقـــدمي تف�شريات مقبولة، "ولذا 
جنـــد اأن االجتاهـــات الن�شية تختلـــف فيما بينهـــا يف كيفيات الو�شـــف، واإن اتفقت 
جميعهـــا على �شرورة اإدراج العنا�شر والت�شورات غـــري اللغوية يف عمليتي: الو�شف 

والتف�شري. )�شالح ف�شل: 1992 ، 33(.

حتليل �خلطاب يعتمد على:
                

رو�بط د�خلية بني 
�أ�صتات �لن�ص

رو�بط خارجية لبيان وظيفة 
�ل�صياق يف تف�صر �أبعاد �لن�ص

�ل�صبـــــــــك 
�حلبــــــــــــك

عو�مل �جتماعية 
عو�مل ثقافية

�صكل رقم )4( يو�صح �أ�ص�ص مدخل حتليل �خلطاب
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عالقة حتليل �خلطاب بتعليم �للغة �لعربية:
      تطورت بعد ذلك النظرة اإىل مدخل حتليل اخلطاب حتى راأى فيه اللغويون 
مدخـــاًل متداخل االخت�شا�شات له �شلة بعلم النف�ص، وعلم الرتبية، وعلم االجتماع، 
والعلـــوم الفكريـــة كاالقت�شـــاد وال�شيا�شة والقانـــون، باالإ�شافـــة اإىل عالقته الوثيقة 
باالأدب ون�شو�شه. اإن ذلـــك دفع املتخ�ش�شني يف جمال الرتبية، خا�شة تعليم اللغة 
العربية باإيجاد العالقة البينية بني كل من علم لغة الن�ص، واأهم مبادئه، وبني توظيفه 
يف تعليـــم اللغة العربية بو�شفها لغة قومية وتعلمها. فكما اأن الوظيفة االأ�شا�شية لعلم 
لغـــة الن�ـــص تتمثل يف: و�شف الن�ص، وحتليل الن�ص، فـــاإن تعليم اللغة العربية ال يتم 
اإال بتعـــرف اللغـــة وقواعدها وتطبيقهـــا يف احلياة اليومية. فكل مـــن هذين املجالني 
لـــه اجلانب النظـــري واجلانب التطبيقـــي، وال يكتمل اأي جانـــب اإال بالثاين.و ي�شب 
الهـــدف العام لكل جمال يف حتقيق حاجات الطـــالب وتنمية دوافعهم واجتاهاتهم، 

بل م�شاعدتهم يف االإنتاج الفكري واملعريف.

حتليل �خلطاب يحقق �لوظيفة �لجتماعية للغة: 
      اأكد فريث تاأكيدًا كبريًا على الوظيفة االجتماعية للغة، مما دفعه لتاأ�شي�ص" 
نظريـــة ال�شياقيـــة للمعنـــى". ومعنى الكلمة عنـــد اأ�شحاب هـــذه النظرية يتمثل يف" 
لذا  ا�شتعمالهـــا يف اللغـــة" اأو الطريقـــة التي ت�شتعمل بهـــا" اأو الدور الـــذي توؤديه". 
�شـــرح فريث باأن املعنى ال ينك�شف اإال من خالل ت�شييـــق الوحدة اللغوية، اأي و�شعها 
يف �شياقـــات خمتلفة. وعلى هـــذا فدرا�شة معاين الكلمات تتطلـــب حتلياًل لل�شياقات 
واملواقـــف التـــي ترد فيها، حتى مـــا كان منها غري لغوي. وقـــد مت تق�شيم ال�شياق اإىل 

اأربع �شعب، وتت�شمن: )اأحمد خمتار عمر:1992 ،68، 69(

• 	linguistic context           ال�شياق اللغوي
• 	emotional context           ال�شياق العاطفي
• 	situational context               شياق املوقف�
• 	cultural context                 ال�شيقا الثقايف
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حتليل �خلطاب يتعامل مع م�صتويات �للغة وعلومها:
اإن حتليـــل اخلطـــاب تـــرك جمـــااًل وا�شعًا وف�شـــاء خ�شبـــًا لدرا�شـــة اخلطاب 

والن�شو�ص اللغوية من م�شتويات عديدة:
امل�شتوى ال�شوتي.. 1
امل�شتوى الرتكيبي. . 2
امل�شتوى ال�شريف.. 3
امل�شتوى الداليل.. 4
امل�شتوى املعجمي.. 5
امل�شتوى البالغي.. 6

       فـــكل بنيـــة يف م�شتـــوى من هـــذه امل�شتويات ميكن التعبـــري عنها من خالل 
وحـــدات �شغرى ين�شم بع�شها اإىل بع�ص لت�شكل وحدات كربى، وال �شيما يف امل�شتوى 
ال�شوتي، وامل�شتوى النحوي اللذين اأ�شبعا بحثًا ودرا�شة من علماء اللغة اأنف�شهم. اأما 
امل�شتوى اخلطابي )احلواري- ال�شيميائي( فلي�ص هناك تعريفات حمددة له؛ الأنه مل 
ي�شبع درا�شة وا�شتق�شاء، فقليل هم اأولئك الذين يتفقون على حتديد بنية اخلطاب. 

) مازن الوعر: 2012،34(.

حتليل �خلطاب وفهم �ملعنى:
ال ميكـــن ف�شل علم الداللة عن غريه من فـــروع اللغة. فكما ت�شتعني علوم اللغة 
االأخـــرى بالداللة للقيـــام بعملية التحليل، يحتاج علـــم الداللة_ الأداء وظيفته_ 
اإىل اال�شتعانـــة بهـــذه العلوم. ولكـــي يحدد ال�شخ�ص معنى احلـــدث الكالمي البد اأن 

يقوم مبالحظات ت�شمل عدة جوانب، من اأهمها:

)1(  مالحظــة �جلانــب �ل�صــوتي �لذي قــد يوؤثر علــى �ملعنى، مثل 
و�صع �صوت مكان �آخر، ومثل �لتنغيم و�لنرب.

مثـــال تطبيقـــي تربوي: ففي �شـــورة يو�شف بعد فقـــد �شواع امللـــك: " قالوا فما 
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جـــزاوؤه اإن كنتـــم كاذبني. قالـــوا جزاوؤه من وجد يف رحله فهو جـــزاوؤه". فال �شك اأن 
تنغيـــم جملـــة: "قالـــوا جـــزاوؤه " بنغمة اال�شتفهـــام، وجملة" من وجـــد يف رحله فهو 

جزاوؤه" بنغمة التقرير �شيقرب معنى االآيات اإىل االأذهان ويك�شف عن م�شمونها.

)2( در��صة �لرتكيب �ل�صريف للكلمة، وبيان �ملعنى �لذي توؤديه �صيغتها.
مثـــال تطبيقـــي تربوي: ففـــي كلمة " ا�شتغفـــر" ال يكفي لبيـــان معنها املعجمي 
املرتبـــط مبادتها اللغويـــة ) غ ف ر(، بل البد اأن ي�شم اإىل ذلك معنى ال�شيغة: وهنا 

وزن )ا�شتفعل( اأو االألف وال�شني والتاء تدل على الطلب.

)ج( مراعـــاة الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل اجلملة؛ ولو مل يوؤد تغيري مكان 
الكلمـــات يف اجلملة )تغيري الوظيفة النحوية( اإىل تغيـــري املعنى ما كان هناك فرق 

بني كثري من اجلمل.

مثال تطبيقي تربوي: تاأمل �جلملتني، وما فيهما من �تفاق �لكلمات.
• طارد الكلب القط.	
• طارد القط الكلب.	

وتاأمـــل اجلمـــل التاليـــة، ومـــا فيهم مـــن اختالف توزيـــع املعلومـــات القدمية) 
املو�شوع( واجلديدة )املحمول(:

• الثعلب ال�شريع البني كاد يقتن�ص االأرنب.	
• الثعلب البني الذي كاد يقتن�ص االأرنب كان �شريعًا.	
• الثعلب ال�شريع الذي كاد يقتن�ص االأرنب كان بنيًا.	

)د( بيان املعاين املفردة للكلمات، وهذا ما يعرف باملعنى املعجمي. فمن املمكن 
اأن يوجد املعجمي دون املعنى النحوي )كما يف الكلمات املفردة( وكذلك يوجد املعنى 

النحوي دون املعنى املعجمي كما يف اجلمل التي تركب من كلمات عدمية املعنى.
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مثال تطبيقي تربوي: 
�لقرعب �صرب �لبنع.

ومـــن املمكـــن اأال يوجد للجملة معنى مع كون مفرداتهـــا ذوات معان، وذلك اإذا 
كانت معاين الكلمات يف اجلملة غري مرتابطة:

�لأفكار عدمية �للون تنام غا�صبة.
من املمكن اأن تكون للمفردة اأكرث من معنى:

روى ال�شيوطي عن اخلليل االأبيات التالية )املزهر 1/ 376(

يا ويح قلبي من 
دواعي الهوى

اإذ رحل اجلريان عند 
=  غروب ال�شم�صالغروب

اأتبعتهم طريف و قد 
اأزمعوا

ودمع عيني كفي�ص 
الغروب

= جمع َغْرب الدلو العظيمة 
اململوءة 

كانوا وفيهم طفلة 
حرة 

تفرت عن مثل اأقاحي 
=  الوهاد املنخف�شةالغروب

ولعـــل ال�شيوطـــي هو الذي �شرح بفكـــرة املنا�شبة هذه، وذلـــك عندما علق على 
االألفاظ التـــي اأوردها يف مزهره يف باب )منا�شبة االألفاظ للمعاين( قائاًل: "فانظر 
اإىل بديـــع منا�شبـــة االألفاظ ملعانيهـــا، وكيف فاوتت العرب يف هـــذه االألفاظ املقرتنة 
املتقاربـــة يف املعـــاين، فجعلت احلـــرف االأ�شعـــف فيها واالألـــني واالأخفـــى واالأ�شهل 
واالأهم�ـــص ملا هو اأدنـــى واأقل واأخف عمـــاًل اأو�شوتًا، وجعلت احلـــرف االأقوى واالأ�شد 

واالأظهر واالأجهر ملا هو اأقوى عماًل واأعظم ح�شًا.." 

)ه(  درا�شـــة التعبـــريات التـــي ال يك�شـــف معناهـــا مبجرد تف�شـــري كل كلمة من 
كلماتها، والتي ال ميكن ترجمتها حرفيا من لغة اإىل لغة.
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مثال تطبيقي تربوي:
• البيت االأبي�ص.	
• ال�شحافة ال�شفراء.	
• خ�شراء الدمن.	

حتليل �خلطاب يهتم باإنتاج �لن�صو�ص )�لأد�ء �للغوي(:
اإن التحليـــل ال�شيميائي هو ذاته حتليل اخلطاب، وهـــو مييز بني "ال�شيميوتيقا 
الن�شيـــة " وبـــني الل�شانيـــات البنيوية "اجلمليـــة " ذلك اأن هذه االأخـــرية حني تهتم 
باجلملـــة تركيبـــًا واإنتاجًا _ وهـــو ما ي�شمى بالقـــدرة اخلا�شـــة باجلملة _ فاإن 
ال�شيميوتيقـــا تهتـــم ببناء نظام الإنتاج االأقـــوال والن�شو�ص. وهو مـــا ي�شمى بالقدرة 
اخلطابيـــة. ولذلـــك فمن املنا�شب االآن و�شع القواعـــد والقوانني التي تتحكم يف بناء 

هذه االأقوال وتلك الن�شو�ص. 
Research Skills

مهارات البحث العلمي
Oral Communication Skills

مهارات التوا�شل ال�شفهي

مهارات التوا�شل الكتابي
 Written Communication

Skills

مهارات التوا�شل الب�شري
 Visual Communication

Skills

�صكل رقم )5( يو�صح حتليل �خلطاب يف عملية �لإنتاج �للغوي

حتليل �خلطاب ير�عي عمليات �لتحدث و�لكالم:
       اإن التحليـــل اخلطـــاب ينطلـــق ممـــا انتهـــت اإليـــه جهـــود العلمـــاء حـــول 
 النظريـــة العامة للغـــة، ومب�شائل الت�شـــورات التي اأحيطت باخلطـــاب، ويقت�شي اأن 
يكـــون متجان�شا مع الثنائيـــات االأ�شا�شية:)اللغة/ الـــكالم( - )الن�شق /العملية () 
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process(- )الكفاية /االأداء الكالمي(، كما اأنه ال يغفل العالقة التي تربطه مبقوله 

التلفظ. مما جعل ت�شوم�شكي ينظر اإليها  على اأنها جمموعة من ال�شروط ال�شرورية 
يف عملية التلفظ، كما اأنه يتوافر على �شورتني م�شتقلتني لهذه الكفاية: 

اأواًل: كفاية ال�شرد ال�شيميائي.

ثانيًا: الكفاية القابلة للو�شف اأو التعبري بالكالم. )جماعة انرتوفرين:1986، 26(.

�أهمية مدخل حتليل �خلطاب يف تنمية مهار�ت �للغة �لعربية للطالب �جلامعي:
    تت�صح �أهمية مدخل حتليل �خلطاب من خالل ما يلي:

• ي�شاعـــد مدخل حتليل اخلطـــاب الطالـــب اجلامعي على التوا�شـــل باللغة 	
اأ، اأو قراءة وكتابة، حيث اإنه مل يكتف  العربية مع االآخرين ا�شتماًعا وحتدثًّ
بالنظـــر اإىل مكونات الن�شو�ص اللغوية التـــي يفر�شها النظام اللغوي، بل 
دعا اإىل "قيام علم لغة قائم على اأ�شا�ص اال�شتعمال، والنظر اإىل الن�شو�ص 
نظـــرة توا�شلية ال جمرد نظرة لغوية حم�شة، )كري�شن اآدمي�شتك:2004: 
19( ومـــن ثم ينظر اإىل الن�ـــص على اأنه "كل متما�شـــك، وهيكل متوا�شل 
االأجـــزاء، ُيقـــدر تنا�شقه، وجمـــال اأجزائه، وح�شن ائتالفـــه. )جميل عبد 

املجيد1999، 21(.

• ي�شاعد حتليل اخلطاب يف تنمية قدرة املتعلم على فهم الن�شو�ص والوقوف 	
على خطة تاأليفها، كما ينمي لديه الكفاءة على اإعادة اإنتاج الن�ص باأ�شلوبه 
ا موازًيا قائما على الفهم و�شالمة الرتكيب والتاأليف، حيث  هو، فينتج ن�شًّ
اإن جمـــال حتليل اخلطاب تفكيك الن�شو�ص، وفهمها واإنتاجها، والتوا�شل 
بهـــا، وتاأليف ن�شو�ص على �شاكلتهـــا، واإعادة ت�شكيلها مـــرة اأخرى، وهذا 
ي�شاعـــد الطالب اجلامعي يف مهـــارات التلخي�ص، واالإيجاز بفهم ووعي ملا 

يقراأ.
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• يقـــدم مدخل حتليل اخلطاب حاًل جيدًا مل�شكلة �شور املجاز التي ت�شتخدم 	
يف عر�ـــص كثري مـــن الربامـــج الثقافية التـــي تتطلب درايـــة عميقة بواقع 
املجتمع وثقافته ومقايي�ص اجلمال فيه. فتحليل اخلطاب ي�شيف اإىل البعد 
اللغوي البعد الثقايف واملجتمعي من خـــالل معياري املوقفية، واالإعالمية، 

وكذلك البعد التوا�شلي من خالل معياري الق�شدية واملقبولية.

• يتنا�شب حتليـــل اخلطاب مع طبيعة املعرفة يف الع�شر احلايل، حيث ذكر 	
ح�شـــن �شحاتـــة اأنه "مل يعد من املمكن التعامل مـــع اجلزئيات اإال يف �شوء 
تكاملهـــا يف االإطـــار الكلي" )ح�شن �شيد �شحاتـــة2008: ، 173( كما تقرر 
مدر�شـــة اجل�شطالـــت يف علم النف�ـــص اأن الكل اأكرب من جممـــوع اأجزائه، 
فاإن الن�ـــص ي�شمل عالقات داللية بني املفـــردات وبع�شها، وبني الرتاكيب 
وبع�شهـــا، تلك العالقات ي�شعب فهم الن�ـــص بدون تعّرفها، كما اأن هناك 
بع�ـــص الدالالت لالألفاظ والرتاكيب التي ي�شعب فهمها بعيدًا عن �شياقها 

اللغوي واالجتماعي.

ما معاير �لن�صية �لالزمة للتحليل؟
اأجمـــل دي بوجراند خ�شائ�ص الن�ص يف تعريفه حيث قا ل: اإنه حدث توا�شلي 
يلزم لكونه ن�شًا اأن تتوفر له �شبعة معايري للن�شية جمتمعة، ويزول عنه هذا الو�شف 

اإذا تخلف واحد من هذه املعايري:
1 . Cohesion .ال�شبك اأو الربط النحوي
2 . Coherence .احلبك اأو التما�شك الداليل وترجمها د. متام ح�شان بااللتحام
3 . Intentionality .الق�شد اأي هدف الن�ص
4 . Acceptability .القبول اأو املقبولية وتتعلق مبوقف املتلقي من قبول الن�ص
5 . Informativity .االإخبارية اأو االإعالم اأي توقع املعلومات الواردة فيه اأو عدمه
6 . Situationality .املقامية وتتعلق مبنا�شبة الن�ص للموقف
7 . Intertextuality .   التنا�ص
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وعر�ص هذه �ملعاير ب�صيء من �لتف�صيل على �لنحو �لتايل:
Cohesion .أوًل: �ل�صبك �أو �لربط �لنحوي�

يعني ال�شبك الربط اللفظي، فالن�ص وحدة ترتابط اأجزاوؤها عن طريق اأدوات 
ربط �شريحة، فال�شبك يتعلق بالبنية ال�شكلية  اأو ال�شطحية للن�ص، ويتم ال�شبك عن 
طريق اأدوات تعمل على تتابع الكلمات تتابعا �شحيحا من الوجهة النحوية واملعجمية.

�أنو�ع �ل�صبك:
  �ل�صبك نوعان نحوي ومعجمي كالتايل: 

�ل�صبك �لنحوي Grammatical Cohesion وي�صمل: 
 Reference    االإحالة  -1

 Substitution  اال�شتبدال  -2
Ellipsis          احلذف  -3
 Junction         الربط  -4

�ل�صبك �ملعجميLexical Cohesion، وي�صمل:
Recurrence          .1-  التكرار

Collocation .امل�شاحبة اللغوية  -2
،Voiced Cohesion 3- ال�شبك ال�شوتي

ثانيًا:  �حلبك
يعد احلبـــك من اأهم معايري الن�شيـــة التي ا�شرتطها اللغويـــون لو�شف الن�ص 
بالرتابـــط والتما�شك، ويق�شـــد به العالقات املنطقية الت�شوريـــة التي جتعل الن�ص 
مرتابطـــا  واإن خـــال من الروابـــط ال�شابق ذكرها يف ال�شبك بنوعيـــه ويعتمد احلبك 
علـــى عالقات داخلية وعنا�شر مقامية متعالقة يتـــم بوا�شطتها فهم الن�ص،  وميكن 
اأن منثـــل على ذلك بقول القائل: ملا كان اجلـــو جمياًل ذهبنا اإىل ال�شاطئ، فبالرغم 
مـــن كون امل�شند اإليه يف اجلملـــة االأوىل خمتًلفا عن امل�شند اإليه يف اجلملة الثانية اإال 
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اأن اجلملتني مرتابطتان؛ وذلك الت�شاق الظروف وال�شروط املوطئة لهذا الربط عند 
املتلقي عادة بني جمال اجلو واخلروج يف نزهة على ال�شاطئ وت�شتمل و�شائل احلبك 

على:

العنا�شر املنطقية كال�شببية والعموم واخل�شو�ص.. 1
معلومات عن تنظيم االأحداث واالأعمال واملو�شوعات واملواقف.. 2
ال�شعـــي اإىل التما�شك فيما يت�شل بالتجربـــة االإن�شانية، ويتدعم االلتحام . 3

بتفاعل املعلومات التي يعرفها من املعرفة ال�شابقة بالعامل.

      هـــذان املعيـــاران يعدان اأهـــم املعايري؛ لكونهما االأكـــرث ات�شاال بالن�ص من 
حيث متا�شكه النحوي والداليل وعالقاته املنطقية، التي توفر له االن�شجام وال�شبك  
.االإ�شافـــة اإىل اأن هنـــاك خم�شة معايـــري جوهرية تت�شل باملنتـــج واملتلقي وم�شمون 

الر�شالة وقناة التو�شيل وال�شياق املحيط بالر�شالة.

ثاًلثًا: �لق�صدية: 
ويعني بها موقف منتج الن�ص الإنتاج ن�ص متما�شك ومرتابط؛ لكي يتم الو�شول 
اإىل هـــدف مر�شوم يف خطة حمددة ومـــن ذلك قول القائل: )ح�ًشنا، يف اأي بلد، اأين 
ت�شكـــن؟( فبالرغم مـــن اأن العبارة �شيغت يف حديث اإلقائـــي اإال اأنها تت�شمن هدف 
املنتج من معرفة عنوان املخاطب، وقد تاأتي ذلك من توافر عنا�شر ال�شبك واحلبك.

ر�بعًا: �لقبول:
ويق�شـــد بها موقف م�شتقبل  الن�ص اإزاء كون �شورة ما من اأ�شكال اللغة ينبغي 
لهـــا اأن تكـــون مقبولة من حيث هي ن�ـــص توفر فيه عنا�شر ال�شبـــك واحلبك، ومثال 
ذلك التحذير الذي قدمته �شركة للهواتف اإذ يقول:)ا�شتدعونا قبل مبا�شرة احلفر، 
فقـــد تعجـــزون عن ذلك فيما بعد( فاملثال اأكرث فعالية عنـــد املتلقي؛ اإذ ي�شتنتج منه 
مـــا قد يرتتب على القيام باحلفر مـــن اأ�شرار ج�شيمة دون الرجوع اإىل ال�شركة؛ الأن 

اقتناع امل�شتقبلني للن�ص �شيكون اأكرث قوة . 
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خام�صًا:  رعاية �ملوقف:
   وت�شتمل على العوامل التي جتعل الن�ص ذا �شلة مبوقف حايل، اأو مبوقف قابل 
لال�شرتجاع ومـــن ذلك قوله متهل! اأطفال يف الطريق( فاملوقف هنا ي�شري اإىل الفتة 
و�شعـــت على الطريق مع وجود �شهم موجه اإىل اأحـــد ال�شوارع اجلانبية، الذي يفهم 
منـــه اأن هناك اأطفـــا ال يلعبون وقد يجري اأحدهم اإىل الطريـــق العام، فيكون املراد 

اإعالم ال�شائقني بوجوب تخفيف ال�شرعة حماية لالأطفال من خطر الت�شادم.

�صاد�صًا: �لإعالمية:
وي�شـــار بها اإىل مـــا يحمله الن�ص من املعلومـــات التي تهم ال�شامـــع اأو القارئ، 
ويتحقـــق بها هدف التوا�شل بني منتـــج الن�ص ومتلقيه. وملعيـــار االإعالمية درجات، 
حيـــث يحمل كل ن�ص درجة من االإعالمية معينة يحددهـــا منتجه ومتلقيه معا. وقد 
ظهـــرت درجة عالية من االإعالمية يف التحذير الذي اأعلنتـــه �شركة بيــــل( للهواتف 
ال�شابـــق ذكره، وقد ت�شعـــف هذه االإعالمية فتـــوؤدي اإىل االرتبـــاك والغمو�ص ورمبا 

رف�ص الن�ص(.

�صابعًا: �لتنا�ص:
ويعنـــي به العالقات بني ن�ص ما و ن�شو�ص اأخـــرى ذات �شلة، مت التعرف اإليها 
بخـــربة �شابقـــة(. اإلهام اأبو غزالـــة، علي خليل حمد: ، �ـــص 30( وميكن عر�ص هذه 

املعايري وفقًا لل�شكل التايل:
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�صكل  رقم )6( يو�صح معاير �لن�صية

كيف ميكن توظيف حتليل �خلطاب يف مناهج تعليم �للغة �لعربية؟
من املعروف يف املجال الرتبوي اأن  منهج اللغة العربية  يقوم على جمموعة من 

االأ�ش�ص، من اأهمها:

طبيعـــة املعرفـــة: واملتمثلـــة يف طبيعـــة اللغـــة العربية،ومنطـــق مادتهـــا، . 1
وخ�شائ�شها،وظائفها، وفنونها ومهاراتها..اإلخ.

طبيعة االإن�شان: يق�شد بها طبيعة املتعلم كاإن�شان له مركزه يف الكون، وله . 2
وظيفـــة يف احلياة وهي عبادة اهلل الواحـــد، واإعمار االأر�ص. ويتطلب ذلك 
درا�شـــة مراحل منوه العقلي، والنف�شي، واجل�شمـــي، واالجتماعي. وتعرف 
اهتماماته، وميوله، واجتاهاته، وم�شكالته، وعاداته،وتقاليده، مع مراعاة 

الفروق الفردية بني املتعلمني...اإلخ.

طبيعة املجتمع: ويتطلب ذلك درا�شة املجتمع ومكوناته، والبيئة التي يحدث . 3
فيها املوقف التعليمي، وثقافة هذا املجتمع وعنا�شرها، ومقوماتها، ومدى 
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تاأثـــري ذلك يف ا�شتقـــاق االأهداف واختيـــار املحتوى املنا�شـــب ملنهج اللغة 
العربية . )علي مدكور1998، 37(.

ممـــا �شبق ميكـــن مالحظة مـــدى الت�شابه بني كل مـــن اأ�ش�ص بنـــاء منهج اللغة 
العربية ومعايري الن�شية، وميكن اإي�شاح ذلك من ال�شكل التايل:

�صكل رقم )7( �لعالقة بني �أ�ص�ص ت�صميم منهج �للغة �لعربية و معاير 
حتليل �خلطاب

ما �ملجالت �لتي ميكن توظيف حتليل �خلطاب فيها؟
من املو�شوعات التي يهتم بها مدخل  حتليل اخلطاب ما يلي:  
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تقومي املهارتني: ال�شفهية والكتابية.  . 1
ا�شتثمـــار نتائج حتليل اخلطاب وتطبيقهـــا على العملية التعليمية وال �شيما . 2

يف حقل املناهج وطرائق  التدري�ص.  
ت�شميم مناذج �شكلية كافية للخطاب الطبيعي.  . 3
ال�شمت ووظائفه.  . 4
الوظائف النفعية للخطاب.  . 5
اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة والفروق القائمة بينهما.  . 6
الكتابة واأثرها يف تنمية االإدراك.  . 7
االأمرا�ص الكالمية واأمنوذج احلديث الوا�شح.  . 8
مناهج حتليل اخلطاب لفهم مهارة القراءة.  . 9

حتليل اخلطاب وعالقته بالرتجمة والتاأويل.  . 10

والواقـــع اأن كل هذه احلقـــول املعرفية التي يعمل فيه امدخـــل  حتليل اخلطاب 
تعنـــي �شيئًا واحدًا يتلخ�ـــص يف اأن علم اللغة)Linguistics(  من خالل اقرتابها من 
اللغـــة علميًا وجماليًا ت�شعى اإىل معرفـــة اجلوهر االإن�شاين القابع يف اأعماق اخلطاب 

الل�شاين.  )مازن الوعر:  2012: 13(.

ما �لإ�صــرت�تيجية �ملقرتحة لتنمية مهار�ت �للغة �لعربية لدى �لطالب 
�جلامعي من خالل توظيف حتليل �خلطاب؟

      من املعروف اأنه من اأكرث املهارات اللغوية التي يحتاجها  الطالب اجلامعي 
مهـــارات الفهم القرائي، ومهارات الفهم اال�شتماعي، فكل منهما تتوقف على خلفية 
القـــارئ، ومدى منو مفرداتـــه وقدراته على تف�شري الكلمات املقـــروءة، اأو امل�شموعة، 
وحتويلهـــا اإىل اأفـــكار ومفاهيم. وبالتـــايل ميكنه توظيفها يف حياتـــه العملية؛ لذا مت 
تعريـــف الفهـــم القرائي علـــى اأنه: الربط بني الرمـــز واملعنى، وا�شتنتـــاج املعنى من 
ال�شيـــاق، واختيـــار املعنـــى املنا�شب ل�شيـــاق الن�ص، وتنظيـــم االأفـــكار وا�شتخدامها 
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 Kathryn Hawes p.23  فيمـــا بعـــد من خالل اأن�شطة الفرد يف احلا�شر وامل�شتقبـــل
:)2002(

كما يحتاج الطالب اجلامعي الإتقان مهارات الفهم القرائي والفهم اال�شتماعي، 
لي�شبح اأكرث حاجة ملهـــارات التحدث، والكتابة، خا�شة يف اأثناء املحا�شرات، وعقد 
العرو�ـــص التو�شيحية، وكذلك يف امتحانات نهاية العام. هذا باالإ�شافة اإىل حاجاته 
لالإنتـــاج املعريف، حتى يف جمال الكليات العملية. وقـــد لوحظ اأنه _ حتى _ مع 
اأكـــرث االأ�شاليب واال�شرتاتيجيـــات التوا�شلية ا�شتخداما وفعاليـــة، ال يتمكن الطالب 

اجلامعي من تنمية مهاراته اللغوية. لعل من اأهم اأ�شباب ذلك ما يلي:

عـــدد ال�شاعـــات املحـــدود التـــي ي�شتخـــدم فيهـــا الطالب اجلامعـــي هذه . 1
املهـــارات؛ فاأغلب الوقـــت ي�شتخدم العامية امل�شريـــة، مما يجعل الفر�ص 

قليلة ال�شتخدام اللغوي مب�شتوى اللغة العربية الف�شيحة املعا�شرة.

تعر�ـــص حمـــدود ملجموعة متنوعة مـــن الوظائف اللغويـــة، فغالبا ما تكون . 2
داخـــل قاعات املحا�شـــرات. هذا باالإ�شافة اإىل هيمنـــة طريقة املحا�شرة  

يف التدري�ص مبعظم الكليات، يجعل من الطالب اجلامعي متلق �شلبيا.

 اإح�شا�ـــص الطالب اجلامعي باأنه ينبغي عليـــه تنمية مهارات اللغة العربية  3. 
ملجـــرد تنميتها، دون توظيفها يف �شياق اجتماعي ثقايف، يعظم لديه �شعور 

اأنها لغة ا�شطناعية، فيكون اأقرب للفظها.

 Celce�Murcia, M,. & Olshtain,(اأثبتـــت نتائج العديد مـــن الدرا�شات        
  )Clancy, P. Thompson, S., Suzuki, R., & Tao, H. )1996( &).)E. )2000

( & )Riggenbach, H. )1999( &) McCarthy, M. )1992  ( علـــى وجـــوب اتبـــاع  

بع�ـــص املبادئ لتوظيـــف مدخل حتليل اخلطاب يف تنمية مهـــارات اللغة، من اأهمها: 
اأنـــه يتعني على القائمني علـــى العملية التعليمية يف التعليـــم العايل حتديد االأهداف 
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بدقـــة، وحتديد املهارات الـــالزم تنميتها للطالب باجلامعات. مـــع الرتكيز على اأن 
هـــذه املهـــارات تو�شـــع يف قالب اجتماعي ثقـــايف علمي، وتنظم يف �شـــكل حمتو يلبي 
احتياجاتـــه، ويتنا�شب مـــع اجتاهاته وميوله ودوافعه التي مـــن اأجلها التحق الطالب  
باجلامعـــة. وينبغـــي على القائمـــني على العمليـــة التعليمية/ التعلميـــة ر�شد كل من 
كميـــة االإنتاج اللغوي ونوعيته للطالب؛ متهيـــدا لفح�شه وحتليله، وت�شميم الربامج 
العالجيـــة املنا�شبة. هذا باالإ�شافـــة اإىل تعظيم فر�ص امل�شاركـــة االإيجابية للطالب 

للتفاعل داخل قاعات املحا�شرات. 

خطو�ت �ل�صرت�تيجية �ملقرتحة:
ميكن اإيجاز اخلطوات الرئي�شة لتلك اال�شرتاتيجة يف العمليات االأربع التالية:

ت�صجيل / عر�ص/ ن�صخ/ حتليل، و يت�صح ذلك كما يلي:
�خلطوة �لأوىل:

�شجـــل در�شـــًا كاماًل عـــن طريـــق الفديو، وتاأكـــد مـــن ا�شتقبالك لـــكل االأ�شئلة 
وال�شتجابـــات الطـــالب، مراعيـــا االنتباه للغـــة امل�شتخدمـــة، وتقدمي اأكـــرب الفر�ص 

للطالب للكالم.

�خلطوة �لثانية: 
اعر�ـــص ال�شريط و�شاهده جيدا؛ للرتكيز على اأنـــواع االأ�شئلة التي طرحت، مع 

البحث عن االأمناط املتكررة يف اأ�شلوب املناق�شات، ومدى تاأثريه على الطالب.

�خلطوة �لثالثة:
اأعـــد كتابة ن�ـــص الدر�ص، وحـــاول االطالع على ن�ـــص اآخر مماثـــل ولكن اأكرث 

�شهولة؛ حتى ميكن حتديد نوع االأ�شئلة  بدقة، وكذلك لر�شد ا�شتجابات الطالب.

�خلطوة �لر�بعة:
حتليل �شريط الفديو والن�ص معا، و�شع ن�شب عينيك هذه االأ�شئلة:

ملاذا ت�شاأل كل �شوؤال؟. 1
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مـــا نوع ال�شـــوؤال الذي ينبغي اأن تفتتح به املناق�شـــة؟ مثال الأ�شئلة مفتوحة: . 2
ما راأيكم يف....؟ اأو من خالل اأ�شئلة مغلقة، هل اأعجبتك هذه الوحدة؟ 

ما التاأثري احلادث نتيجة اأ�شئلتك؟  اإىل اأي مدى دفعت الطالب ال�شتخدام . 3
اللغة؟

كيف ي�شتجيب الطالب الأمناط خمتلفة من االأ�شئلة؟. 4
هل اأنت را�ص عن ردودهم؟. 5
ما  اأكرث االأ�شئلة التي اأثارت نقا�شا مع الطالب؟  . 6
ملـــاذا مل يطرح الطالب اأي �شوؤال؟ و ملـــاذا مت طرح هذه االأ�شئلة على وجه . 7

اخل�شو�ص؟

اإن جمـــرد التاأمل يف هـــذه االأ�شئلة وحتليل الن�ص واملواقف مـــن �شاأنها ال�شماح 
للطالب مبزيد من املمار�شات اللغوية، مع كم كبري من اأنواع اخلطاب. 

ميكن اإيجاز خطوات اال�شرتاتيجية يف ال�شكل التايل:
حتديد �لأهد�ف

�لت�صجيل

�لعر�ص  �لتحليل من
خالل �لأ�صئلة

 �إعادة
 كتابة �لن�ص

�لتقومي
 �لتعامل مع �ملحتوى �لثقايف /

�ملعريف �ملتو�فر

�صكل رقم ) 8( يو�صح �خلطو�ت �لرئي�صة لتوظيف حتليل �خلطاب يف 
تنمية مهار�ت �للغة �لعربية. 
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مـــن ال�شكل ال�شابق ميكن  مالحظة عـــدة منطلقات لهذه اال�شرتاتيجية، يتمثل  
اأهمها فيما يلي:

تهتـــم هـــذه اال�شرتاتيجية باملحتوى الثقـــايف، وتعالج املـــادة املعرفية التي . 1
تقدم يف الكليات، كل ح�شب تخ�ش�شه. 

ال تتطلـــب اإعداد حمتوى خم�شو�ص لكل در�ص لغوي، بل تعتمد على ما هو . 2
موجود بالفعل.

تعتمد على ا�شرتاتيجات التدري�ص امل�شتخدمة داخل قاعات املحا�شرات.. 3
ت�شمـــح للطالب باحلـــوار واملناق�شة، ممـــا يخلق جوا مـــن التفاهم وتقبل . 4

االآخر.
ت�شمح بتنمية مهارات التفكري الناقد.. 5
ت�شهم يف تنمية التذوق االأدبي لدى الطالب.. 6
ت�شاعد يف ا�شتبعاد الكلمات غري الالئقة يف احلوار.. 7
ت�شاعد الطالب يف اختيار الكلمات والرتاكيب املنا�شبة للموقف.. 8
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المبحث الرابع

تدري�ص �لنحو يف �جلامعات �لعربية : روؤية م�صتقبلية

�إعد�د
د. �صيماء م�صطفى �لعمري)*( )1(

اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�ص اللغة العربية امل�شاعد بق�شم التعليم االأ�شا�شي-كلية العلوم  	)*(
واالآداب بالر�ـــص- جامعة الق�شيم،  مدر�ص املناهج وطرق تدري�ص اللغة العربية مبعهد 

الدرا�شات الرتبوية- جامعة القاهرة .
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�ملقدمة
اللغـــة العربية اأهـــم مقومات الثقافـــة االإ�شالمية، وهي اأكرث اللغـــات االإن�شانية 
ارتباطـــًا بعقيدة االأمـــة وهويتها؛ وهذا ما جعلها �شجاًل و�شاهـــدًا اأمينًا على ح�شارة 

االأمة وازدهارها. 

واللغـــة، ب�شكل عام، مـــن اأهم النظم احل�شاريـــة التي جتعل االإن�شـــان اإن�شانًا، 
لذلـــك فهي ت�شتحق االهتمام ال�شديد؛ الأنها اأحد مقومـــات بناء االإن�شان وبناء االأمة 
واأحد اأهم املناهج الفكرية التي متكن االإن�شان من عمارة االأر�ص وترقية احلياة)1(.

ويحظى تعليم اللغة االأم باأهمية متزايدة هذه االأيام بعد اأن ثبت للجميع خطورة 
الـــدور الذي تلعبه يف حياة الفرد واجلماعة، وتـــزداد اأهميتها يف ظل ظاهرة العوملة 

وما ي�شاحبها من مناف�شة لغريها من اللغات. 

اإن تعلم اللغة العربية "هو عملية ذهنية واعية الكت�شاب ال�شيطرة على االأمناط 
ال�شوتيـــة والنحويـــة واملعجمية، من خـــالل درا�شة هذه االأمنـــاط وحتليلها بو�شفها 
حمتوى معرفيًّا. فتعلم اللغة ي�شتند اإىل الفهم الواعي لنظام اللغة ك�شروط الإتقانها؛ 

فالكفاية املعرفية �شابقة على االأداء اللغوي و�شرط حلدوثه")2(.

واللغة بو�شفها نظام مكونة من اأربعة م�شتويات هي: امل�شتوى ال�شريف والنحوي 
واملعجمـــي والداليل وميثـــل النحو اأحد فروع اللغة العربية املهمـــة، فهو الذي ي�شمن 
لنـــا �شالمة التعبري و�شحة االأداء اللغوي واإفهام املعنى، "وهو من مقومات االت�شال 
ال�شحيح ال�شليم، فاخلطاأ يف االإعراب يف لغتنا العربية، ويف �شبط الكلمات قد يوؤثر 

يف نقل املعنى املق�شود متامًا مما يوؤدي اإىل العجز عن فهمه")3(.

اإن الغاية من تدري�ـــص النحو تتمثل يف اإر�شاء النظام اللغوي يف الذهن، واإقامة 
الل�شـــان، وجتنـــب اللحن يف الـــكالم؛ فاإن حتدث املتعلـــم اأو قراأ اأو كتـــب كان وا�شح 

املعنى، م�شتقيم العبارة، جميل االأ�شلوب.
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فمن املعلوم اأن القواعد و�شيلة ل�شبط الكالم، و�شحة النطق والكتابة، ولي�شت 
غايـــة مق�شودة لذاتها وقد اأخطـــاأ كثري من املعلمني حني غالـــوا بالقواعد، واهتموا 
بجمع �شواردها واالإملام بتفا�شيلها، واالإثقال بهذا كله على املتعلمني ظنا منهم اأن يف 

ذلك متكينًا لهم من لغتهم واإقدارًا على اإجادة التعبري والبيان)4(.

ومـــنن ثـــم "قد يكـــون �شروريًا اأن نلفـــت اإىل اأن هناك فرقًا �شا�شعـــًا بني النحو 
العلمـــي والنحو التعليمي pedagogical grammar  فـــاالأول يقدم و�شفًا �شاماًل للغة 
بكل تنوعاتها واختالف الدار�شني لها. اأما الثاين فهو نحو انتقائي ي�شتند اإىل عنا�شر 
كثـــرية اأهمهـــا اال�شتعمال اللغـــوي الواقعي ووظائـــف اللغة يف االت�شـــال واحتياجات 

الدار�شني...الخ" )5(

وقـــد حدد ولكنز هدف تعليم اللغة ات�شاليًا يف اأنـــه:" تنمية القدرة عند الفرد 
الأن يبـــدع creat ويكـــون اأ�شـــكال التعبـــري construct )كالمًا اأم كتابـــة( التي لها 

القبول االجتماعي اأو حتقق الهدف املطلوب".)6(

فاملتعلـــم ي�شتطيع من خـــالل تعلمه للغـــة اأن يكت�شب مهـــارات التوا�شل اللغوي 
ال�شليـــم ا�شتماعـــًا وحتدثًا وقراءة وكتابـــة، اإاّل اأنه لن ي�شتطيع حتقيـــق ذلك بدقة اإاّل 
من خالل اإملامـــه بالقواعد النحوية، فهي م�شدر اأ�شا�شـــي جلمال االأ�شلوب وطالقة 
الل�شـــان و�شحة النطق و�شالمة الكتابة مـــن اخلطاأ، كما اأن لها دورًا كبريًا يف تكوين 

االجتاهات وتنمية العقول.

     ويقـــع على املعلم عبء تنظيم املنهج، وحتقيـــق اأهدافه واإثارة دوافع الطلبة 
وحثهـــم على امل�شاركـــة والبحث باختيـــار الطريقة املنا�شبة لدوافـــع الدار�ص وبذلك 
تتوافر املواءمة بني املعلم واملنهج والطريقة مما يجعل طريقة التدري�ص اأكرث فّعالية 

وبخا�شة اإذا كانت قائمة على مبادئ نظريات التعلم.
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م�صكلة �لدر��صة:
الحظـــت الباحثة من خـــالل اإ�شرافها على طـــالب وطالبات الرتبيـــة امليدانية 
يف تخ�ش�ـــص اللغـــة العربية تدنًيا يف م�شتـــوى التح�شيل النحـــوي، وظهر ذلك جليًا 
يف اأحاديثهـــم و�شرحهـــم لدرو�ـــص النحو املقررة علـــى تالميذ املدار�ـــص التي متتلئ 
باالأخطـــاء النحوية.كما تاأكد لها ذلك من  خالل النظر يف كتاباتهم واإطالعها على 

اأوراق اإجاباتهم يف االمتحانات.

 ويف حماولة منها لتعرف واقع تدري�ص النحو يف اجلامعة قامت باإعداد ا�شتبانة 
عر�شتهـــا على عدد من اأ�شاتذة اللغـــة العربية بجامعتي القاهـــرة والق�شيم، وتبني 
لهـــا من حتليل نتائج اال�شتبانـــة اأن معظم وقت املحا�شـــرات حم�شور يف عملهم يف 
التدري�ـــص، وعلـــى توجيه جميع منا�شطهم اإليه، وت�شخـــري املناهج كلها لهذا الن�شاط 
فح�شـــب، مـــع اعتمـــاد طريقة واحـــدة يف التدري�ـــص وهي الطريقـــة القيا�شيـــة التي 
تبـــداأ ب�شرح القاعدة ثم التمثيـــل عليها باأمثلة جامدة ابتعدت كثـــريًا عن واقع لغتنا 

الف�شحى املعا�شرة.

واأكرث من ذلك اأن اأحد االأ�شاتذة ذكر اأن اإجابات الطالب تتاأثر �شلبًا اإذا احتوت 
االختبـــارات على اأمثلة خمالفة ملـــا �شرحه يف اأثناء تقدمي القاعدة، ويرجع ذلك اإىل 

احلفظ االأعمى للقاعدة باأمثلتها دون فهمها.  

كمـــا اأنه من خالل اإطـــالع الباحثة على عدد من اخلطط الدرا�شية ملادة النحو 
يف اأق�شـــام اللغة العربية املختلفة وجد اأنها تق�شم مو�شوعات النحو العربي على عدة 
ف�شول ت�شاوي عـــدد الف�شول الدرا�شية التي يدر�شها الطالب ليح�شل على �شهادته 
اجلامعية، وتعتمد على اأحد الكتب القدمية املوؤلفة يف النحو املذيلة ببع�ص التعليقات 
الع�شريـــة كمـــا تفعل جامعـــة الق�شيم باعتمادهـــا كتاب �شياء ال�شالـــك اإىل اأو�شح 
امل�شالك، والكتاب يفتقد اإىل وجود منهج ثابت تعر�ص من خالله مو�شوعات النحو، 

كما اأن اأمثلته اأ�شبحت بعيدة عن الف�شحى املعا�شرة.
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 وبع�شهـــا االآخـــر يعتمـــد على كتب نحويـــة ي�شنعها اأ�شاتذة املقـــرر ال تخرج يف 
غالـــب اأمرهـــا عن نهج القدمـــاء يف ترتيب املو�شوعـــات وكيفية التنـــاول كما ي�شنع 
اأ�شاتـــذة كليتي دار العلـــوم واالآداب بجامعة القاهرة، وال يخفى ما يف هذه الكتب من 

تنوع وتباين يف امل�شمون والطريقة بح�شب من يوؤلفه ويدر�شه من االأ�شاتذة. 

وكل مـــا يهـــم يف االأمر يف كلتا احلالتني اأن يدر�ص الطالب كل مو�شوعات النحو 
قبل تخرجه.

هذا باالإ�شافة اإىل اأن مناهج النحو اجلامعية ال تخرج عن النطاق الذي اختطه 
القدمـــاء للنحو العربي، وتكاد تكون كتب �شـــروح االألفية هي الكتب املقررة، حتى ما 
ي�شنعـــه اأ�شاتذة اجلامعات من كتب ال تخرج باأية حـــال عن منهج االألفية وترتيبها، 
واأمثلتهـــا و�شواهدها اإال قليـــاًل، فيغرق الطالب يف �شواهد قدميـــة منبتة ال�شلة عن 
الواقـــع اللغـــوي الـــذي يعي�شه، واالإ�شهـــاب يف تدري�ـــص ال�شواهد النحويـــة واالن�شغال 
ب�شذوذ القواعد وال�شواهد النحوية على هذا ال�شذوذ، فالطالب اإذن يدر�ص القاعدة 
واأمنـــاط اخلـــروج عليها يف الوقت ذاته فيختلط االأمر يف ذهنـــه بني القاعدة العامة 

و�شور اخلروج عليها.

ولقـــد اأدى هذا االأمر اإىل ت�شخم م�شمون النحـــو العربي الذي يدر�شه الطالب 
و�شعوبـــة تدري�شه ب�شورة كليـــة على الرغم من ترابط مو�شوعاتـــه واعتماد بع�شها 
علـــى بع�ص، فعندمـــا ينتقل الطالـــب اإىل درا�شـــة مو�شوعات جديدة مـــن النحو يف 
م�شتـــوى درا�شـــي تال يكون قـــد ن�شى مـــا در�شه من مو�شوعـــات يف امل�شتـــوى االأول، 
فتحولت املو�شوعات النحويـــة التي يدر�شها الطالب يف كل م�شتوى اإىل جزر منعزلة 

بع�شها عن بع�ص.

ولي�ـــص عجيبـــًا اأن بع�ص الطالب يت�شور اأن ما يدر�شـــه يف ف�شل درا�شي جديد 
مـــن مو�شوعـــات نحوية هو مادة م�شتقلـــة جديدة ال عالقة لهـــا ب�شابقتها، وال ي�شفع 
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يف ذلـــك اأن بع�ـــص اجلامعات جتعل كل م�شتوى من م�شتويـــات النحو متطلبًا جامعيًا 
�شابقـــًا ملا يلحقه فال ي�شتطيـــع الطالب اأن ينتقل اإليه اإال اإذا جنح يف امل�شتوى ال�شابق 
كمـــا يف جامعة الق�شيم، فهذا االأمر اإن كان قـــد عالج بع�ص العيب فال تزال الفرتة 
الزمنيـــة التي يدر�ص الطالب خاللها النحو كله طويلة ن�شيبًا مما ي�شيع معها ترابط 

املو�شوعات وتكاملها يف ذهن الطالب.

اأمـــا يف جامعة القاهـــرة يف كليتي دار العلوم واالآداب فاإن نظام الدرا�شة ي�شمح 
للطالـــب اأن ينتقـــل اإىل ال�شف االأعلـــى اإذا ر�شب يف مادتني من املـــواد التي يدر�شها 
خالل ال�شنة الدرا�شية بف�شليها، ولي�ص عجيبًا اأن ترى بع�ص الطالب قد و�شلوا اإىل 

ال�شنة النهائية ومل يجتازوا مادة اأو اثنتني من النحو يف ال�شنوات ال�شابقة.

اإن هنـــاك م�شكلـــة كربى يف الدر�ـــص النحوي، لعل اأبرز نتائجهـــا واأهمها: هي 
لـــة يف اأن الطالب قـــد َيحفظ من قواعد  احلالـــة العامة عنـــد غالبية الطالب، املتمثِّ
النحـــو قدًرا ال باأ�ص بـــه، وقد ُيتقن اإعراب اجلمل ب�شكل ممتـــاز، ولكنه على الرغم 
ن من اإن�شـــاء التعبري العربي ال�شليم نحويًّا،  عًفا �شديًدا يف التمكُّ مـــن ذلك يواجه �شَ
حـــني ُيطَلب منه ذلك ُنطًقا اأو كتابة؛ اإذ َيعِجز عن جتـــاوز االأخطاء النحوية الكثرية 

يف تعبريه.

ومــن �ملوؤ�صــر�ت �لد�لــة علــى وجــود م�صــكلة يف تدري�ــص �لنحــو يف 
�جلامعات ما يلي:

 �شعـــف احل�شيلـــة املعرفية امل�شتوعبة لدى طالبنا بقواعـــد النحو وكّلياته، 1. 
ف�شـــاًل عن العجز عـــن مهاراتها، وتوظيفها وا�شتعمالهـــا اأو اال�شرت�شاد بها 
عند اإن�شاء الكالم، والكتابة، اأو عدم الرغبة يف هذا التوظيف، والزهد فيه.

غيـــاب الرغبـــة يف ال�شّحـــة النحوّية، وال�شالمـــة اللغوّية ف�شـــاًل عن فقد . 2
التمّيز اأو االإبداع اللغوّي يف االأداء. 



170

برودة يف عالقة الطالب بالنحو تتمّثل يف: �شكاوى الطالب، وتذّمرهم من . 3
مقرراتـــه ومن معلِّميها، و�شعورهم باأن ما يدر�شونه مبعزٍل عن عواطفهم، 

وبغربته عنهم وبالتايل ينتابهم امللل جتاهه.

غيـــاب اأو �شعـــف التـــذّوق يف درا�شة النحـــو وتدري�شه، وغيـــاب اأثر الذوق . 4
يف التفريـــق بني املعاين، وطرائـــق اأدائها، االأعاريب واالأنـــواع، واالأحكام، 

والوظائف النحوية، وعدم و�شوح مدى تاأثري الذوق يف ذلك كّله.

وكـــرثة . 5 اأفكارهـــا،  وتعقيـــد  العربيـــة،  اللغـــة  ب�شعوبـــة  الطـــالب  �شعـــور 
تق�شيماتها)7(.

واإذا نظرنا اإىل اأهداف الرتبية االأربع يف الع�شر احلديث وهي:" تعلم لتعرف، 
تعلـــم لتعلم، تعلم لتكون، تعلم لت�شارك االآخريـــن، وجدنا اأن من مقت�شيات م�شاركة 
االآخريـــن تنمية مهارات احلوار مع االآخر وذلك باالهتمام بتنمية مهارات التوا�شل، 
والتفاو�ـــص الثقايف، وتنمية القدرة على االإقناع، وهند�شة احلوار، واإبرام ال�شفقات 

املتوازية")8(.

ومعظـــم طالبنا ي�شكون مـــن �شمور مهارات التوا�شل اللغـــوّي االأربع: القراءة، 
ـــي ال�شلبي التي تعاين منها اأنظمة  والكتابـــة، والتحدث، واال�شتماع، نتيجة الآفة التلقِّ
ـــا يف تعليم العربية واأمناط تقدمي املادة  التعليـــم لدينا، مما ي�شتوجب تغيرًيا جوهريًّ
التعليميـــة، بحيث ال تقت�شر على اأ�شلـــوب املحا�شرة بل ت�شمل اأ�شاليب جّذابة توّظف 
ع بني االأ�شاليب التقليديـــة والندوات وحلقات النقا�ص،  اأ�شاليـــب التعّلم املختلفة وتنوِّ

وغريها من م�شتنتجات الع�شر والرتبية)9(. 

وال �شـــك اأن م�شكلة تدري�ص النحو العربي كانت حمل عناية اللغويني والرتبويني 
املعنيـــني ب�شاأن اللغـــة منذ فرتة، وقد ظهر ذلـــك جليًا يف املوؤمتـــرات والندوات التي 

تعقدها اجلامعات واملوؤ�ش�شات اللغوية بهذا ال�شاأن)10(.
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ومـــن ثـــم ميكن اأن نلخ�ص امل�شـــكالت التي ت�شاحب تدري�ـــص النحو العربي يف 
اجلامعات فيما يلي:

ت�شخم امل�شمون ب�شبب اجلمع بني القواعد العامة واخلروج عنها.. 1
طول الفرتة الزمنية الالزمة لتدري�ص هذا امل�شمون ال�شخم.. 2
عدم منا�شبة الكتب الدرا�شية التي حتمل هذا امل�شمون.. 3
تباين امل�شمون و�شكل تقدميه بتنوع االأ�شاتذة الذين يدر�شونها.. 4

 اإغفال اجلانب التطبيقي من خالل لغة حية معا�شرة.5. 

ويف �شـــوء ما �شبق مـــن و�شف للو�شع احلايل يتوجب علينـــا طرح روؤى ملواجهة 
احلالـــة الراهنـــة يف تعليم النحو، ومن ثم تتحدد م�شكلـــة البحث احلايل يف االإجابة 

عن ال�شوؤال الرئي�ص التايل:

ما الروؤية امل�شتقبلية املقرتحة لتدري�ص النحو يف اجلامعات العربية.

ويتفرع عن هذ� �ل�صوؤ�ل �لأ�صئلة �لتالية:
ما اأهداف تدري�ص النحو يف املرحلة اجلامعية.. 1
ما االأ�ش�ص التي يقوم عليها تدري�ص النحو يف املرحلة اجلامعية.. 2
ما الذي يجب اأن ندر�شه من النحو يف املرحلة اجلامعية.. 3
ما الطريقة املقرتحة لتدري�ص النحو يف املرحلة اجلامعية.. 4

 وفيما يلي �لإجابة على هذه �لأ�صئلة:
�أوًل: ما �أهد�ف تدري�ص �لنحو يف �ملرحلة �جلامعية:

اإن اأول اأ�شبـــاب النجاح و�شوح االأهداف، وواقعّيتها، وقابلّيتها للقيا�ص ويتوجب 
اأن ت�شتق هذه االأهداف من الوظائف التي يحققها تدري�ص النحو ومنها ما يلي)11(:

يكفـــل �شالمة التعبـــري و�شحة اأدائه، وَفهم معنـــاه واإدراكه يف غري لب�ٍص اأو . 1
غمو�ص.
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تـــه، وتنمية مهـــارات التفكري . 2 ي�شاعـــد علـــى جمـــال االأ�شلوب وجودتـــه وِدقَّ
ة التفكري. العلمي؛ مثل: دقَّ

ُيعـــني على ا�شتعمال االألفاظ واجُلَمل والعبارات ا�شتعمااًل �شحيًحا، فتكون . 3
عند الدار�شني عادات لغوية �شليمة.

ويف �صــوء �لوظائــف �لتــي يحققها تدري�ــص �لنحو تتحــدد �أهد�ف 
تدري�صه فيما يلي:

تنميـــة القدرة على اإنتـــاج العبارة ال�شليمـــة و�شحة االأداء وتقـــومي الل�شان   -1
وع�شمتـــه مـــن اخلطاأ يف الـــكالم)12(. فـــاإن اأول اأهـــداف تدري�ص النحـــو هو حتقيق 
ال�شحـــة اللغويـــة "فلقد كان علمـــاء ال�شلف يقولـــون: اإن النحو قيا�ـــص يتبع فيجعلنا 
نتكلم كما تكلمت العرب. قالوا ذلك بعد اأن اكتمل بناء النحو يف اأيديهم فكان و�شيلة 

لتعليم اللغة")13(.

ويتطلب حتقيـــق ال�شحة اللغوية حتقيق ال�شحـــة يف كل م�شتوى من امل�شتويات 
االأ�شا�شيـــة للغة، حيث اإن اأي خلل يف اأحد هـــذه امل�شتويات يوؤدي اإىل خلل يف ال�شحة 
اللغويـــة الكاملـــة. يقول ر�شدي طعيمـــة: "اللغة لي�شت جمرد جمموعـــة ع�شوائية من 
االأ�شوات واحلروف واملفردات والرتاكيب واجلمل اإن لها نظامًا واحلديث عن نظام 
اللغة يعني اأن هناك جمموعة من القواعد اللغوية التي حتكم ظاهرة اللغة والقواعد 

اللغوية هنا اأو�شع من مفهوم النحو")14(.

لكـــن يظل اخللـــل يف امل�شتوى النحـــوي اأظهر من غريه، بل كانـــوا ي�شفون هذا 
اأو ما ي�شمونه باللحن.  النوع من اخلطاأ يف اللغة باأنه "كالم �َشِنع"، 

ويف احلقيقيـــة ال ين�شـــرف معنى اللحن اإىل اخلطاأ يف االإعراب فقط بل ي�شمل 
كل مظاهر اخلطاأ يف اللغة، فاللحن هو "خروج الكالم الف�شيح عن جمرى ال�شحة 
يف بنيـــة الكالم اأو تركيبه اأو اإعرابـــه بفعل اال�شتعمال الذي ي�شيع اأوال بني العامة من 

النا�ص، ويت�شرب بعد ذلك اإىل لغة اخلا�شة")15(. 
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اإن الدافـــع االأول لن�شـــاأة النحو هو مواجهة اخلطـــاأ يف االإعراب الذي بداأ يظهر 
علـــى بع�ـــص االأل�شنة لعوامـــل متعددة وهذا الدافـــع هو الذي �شيطر علـــى املتاأخرين 
مـــن علماء النحـــو، حيث اقت�شـــر النحو عندهم علـــى االإعراب والبنـــاء، وانطالقًا 
مـــن هذا االأ�شا�ص اتفقوا على تعريف النحو باأنه "علـــم يبحث فيه عن اأحوال اأواخر 
الكلـــم اإعرابًا وبناء ومو�شوعـــه الكلم العربية من حيث ما يعر�ـــص لها من االإعراب 

والبناء")16(.

ويالحظ على هذا التعريـــف اأنه �شيق م�شاحة النحو يف اقت�شاره على الناحية 
ال�شكليـــة، وهي امل�شاحة نف�شها التي حترك فيها النحـــو التعليمي، وهي اخلطة التي 

�شار عليها تدري�ص النحو يف املعاهد العلمية واجلامعات.

ولكن عبد القاهـــر اجلرجاين حني حتدث عن نظرية نظم الكالم ربط النظم 
بقواعد النحو و�شروطه. يقول عبد القاهر: "اعلم اأْن لي�َص النظُم اإِال اأن ت�شَع كالمَك 
الو�شَع الذي َيقت�شيِه علُم النحو، وتعمَل على قوانينِه واأُ�شوِله، وتعرَف مناهَجه التي 
�شوَم التي ُر�شمْت لك، فال ُتِخلَّ ب�شيٍء منها. وذلك  ُنِهجْت فال تزيَغ عنها، وحتَفُظ الرُّ

ا ال َنعلم �شيئًا يبتغيِه الناظُم بَنْظمه غرَي اأَن ينظَر يف ُوجوِه كَلّ باٍب وُفروقِه")17(. اأنَّ

ْظـــم عنـــد عبد القاهـــر ذو م�شتويـــني: م�شتوى فكري نف�شـــي، وم�شتوى  "اإن النَّ
لفظي �شوتي، واالأول هو الذي ي�شتدعي الثاين ويوؤلفه، ولي�ص العك�ص. فهو يربط بني 
البالغـــة -باعتبارها فّنا قوليًّا- وبـــني الفنون اجلميلة االأخرى، مثل الر�شم والنحت 
والت�شويـــر والنق�ص. فالنظم عند عبد القاهر هـــو اإدراك املعاين النحوية واملالءمة 
بينها وبني املعاين النف�شية يف ن�شج الكالم وتركيبه. اأو مبعنى اآخر: هو اإدراك املعاين 

النحوية، وا�شتغالل هذا االإدراك يف ح�شن االختيار والتاأليف)18(.

ولي�ـــص املق�شـــود باملعاين النحوية هنـــا املعنى ال�شائع للنحو، الـــذي هو اإعراب 
اأواخر الكالم، ونطق الكالم ح�شب القواعد االإعرابية. واإمنا املق�شود بقية القرائن 
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النحويـــة من الذكر واحلـــذف، والتقدمي والتاأخـــري، واالبتداء واالإخبـــار. فتنظر يف 
وجـــوه كل بـــاب وفروقه. فتعرف لـــكل حال مو�شعهـــا. وجتيء بها حيـــث ينبغي لها، 
وتو�شـــع يف معناها اخلا�ص الذي يالئـــم املعاين النف�شية يف ن�شـــج الكالم وتركيبه. 
فاال�شـــم، اأي ا�شم، قـــد جتيء به فاعاًل مرة، وقد جتيء به مفعـــواًل مرة اأخرى، وقد 
تقدمـــه مرة ثالثة، وقد توؤخره مـــرة رابعة، الأنه يدل على معنى نف�شي خا�ص يف نظم 

الكالم وتركيبه يف كل حالة)19(. 

2-  تنميـــة القدرة على ترتيب املعلومات وتنظيمها والتدريب على دقة التفكري 
والتعليل واال�شتنباط.

تنميـــة القدرة على دقـــة املالحظة وفهم العالقـــات املختلفة بني الرتاكيب   -3
املت�شابهة)20(:

وجنــد يف كالم عبــد �لقاهــر �جلرجــاين �لتاأكيــد علــى �لهدفــني 
�ل�صابقني فيما يلي:

ْظـــم ال يكتفي باالإدراك الواعي للمعاين النحوية، بل البد من   " لكـــي يتحقق النَّ
اإدراك كيفية ا�شتغالل هـــذه املعاين يف بناء العبارة ون�شجها، فبناء العبارة ون�شجها 
عند عبد القاهر يتطلب اأمرين: االأول االختيار، والثاين التاأليف. اأما االختيار فرياد 
بـــه اختيار الكلمة املنا�شبة للمعنى النف�شي لدى االأديب. وهنا ينبغي اإدراك اأنه حتى 
يف املرتادفـــات، هناك كلمة اأف�شل من كلمـــة يف �شياق معني، بينما االأخرى قد تكون 
هـــي االأف�شل يف �شياق اآخر. اأما التاأليف فـــرياد به و�شع كل كلمة يف مكانها املنا�شب 
مـــن العبارة وفقًا ملعناها النحوي؛ فو�شـــع الكلمة مو�شع االبتداء يختلف عن و�شعها 
مو�شع االإخبار. وجميء اخلرب مقدمًا يختلف عن جميئه يف مو�شعه موؤخرًا. وجميء 
املفعول مقدًما على الفعل والفاعل يختلف عن جميئه يف مو�شعه بعدهما.. وهكذا.. 

فالعربة مبدى وفاء الكلمة للمعاين النف�شية يف ن�شج الكالم وتركيبه)21(.
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هذه الوم�شات لهوؤالء االأفذاذ توؤكد اأنهم راعوا يف نظرتهم للنحو "وظائفه   
املعتمـــدة املعروفة يف الدر�ـــص اللغوي احلديث من اختيار للمفـــردات، وو�شع لها يف 
مواقعهـــا املنا�شبة لها يف اجلملة، وربطهـــا بع�شها ببع�ص من خالل املطابقة متبوعًا 

ذلك كله بالنظر يف االإعراب وقواعده ووجوهه املختلفة")22(.

4- تنمية القدرة على حماكاة االأ�شاليب ال�شحيحة لغويًا على اأ�شا�ص من الفهم 
بداًل من االآلية املح�شة)23(:

     ويف ذلـــك يقـــول علي مدكور: "اإن الغر�ص من تدري�ص النحو هو تكوين امللكة 
الل�شانيـــة ال�شحيحة ال حفظ القواعد املجردة فالعربي االأول الذي اأخذت اللغة عنه 
مل يكن يدري ما احلال؟ وما التمييز؟ ومل يعرف الفرق بني املبتداأ والفاعل، فكل هذه 

اأ�شماء �شماها م�شايخ النحو عندما و�شعوا قواعد اللغة حلفظها من اللحن")24(.

ويف تكوين العادات اللغوية يقول ابن خلدون اإن: " امللكات ال حت�شل اإال بتكرار 
االأفعـــال، الأن الفعل يقوم اأواًل وتعود منه للـــذات �شفة، ثم يتكرر فتكون حااًل، ومعنى 

احلال اأنها �شفة غري را�شخة، ثم يزيد التكرار فتكون ملكة اأي �شفة را�شخة")25(.

يقـــول ابن خلـــدون: "اإن ح�شول َملكـــة الل�شان العربي، اإمنـــا هو بكرثة احلفظ 
من كالم العرب، حتى َيرت�شم يف خياله املنوال الذي ن�َشجوا عليه تراكيبهم، فَين�شج 
ل بذلك منزلة مـــن ن�َشاأ معهم وخاَلـــط عباراتهم يف كالمهم، حتى  هـــو عليـــه، وَيتنزَّ
ر  لـــت له امللكة امل�شتقـــرة يف العبارة عن املقا�شد على نحـــو كالمهم، واهلل مقدِّ ح�شَ

االأمور")26(.

وتوؤكـــد ظبية ال�شليطـــي ما �شبق حني جعلت مـــن وظائف النحـــو االأ�شا�شية اأنه 
يدلنا علـــى جمموعة عنا�شر مهمة لتف�شري الكالم، منهـــا العالقة بني امل�شاركني يف 
التفاعل و�شياق الكالم ووقت احلدث، كما اأنه "يعني على ا�شتعمال االألفاظ واجلمل 

والعبارات ا�شتعمااًل �شحيحًا فتكون عند الدار�شني عادات لغوية �شليمة")27(.
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الوقوف على اأو�شاع اللغة و�شيغها من خالل الو�شف العلمي لتلك االأو�شاع   -5
وال�شيغ وبيان التغريات التي حتدث يف األفاظها)28(:

وهذا ما يوجب اأن تبث الن�شو�ص املختارة للدرا�شة واحلفظ يف ثناياها م�شائل 
اللغة والنحو، بحيث يتعرف الدار�ص من خاللها على اأهم قوانني العربية، ويوؤكد اأن 
امللكـــة ال تربـــى من خالل ن�شو�ص حتفظ دون فهـــم، " فامللكة ال حت�شل من احلفظ 

دون الفهم".

اإذن فـــال قيمـــة لقواعـــد االإعـــراب وحدها فرتبيـــة امللكة ال يتوقـــف على حفظ 
القواعـــد ومعرفة االإعـــراب واأواخر الكلم. فابن خلدون نف�شـــه يقرر اأن االإعراب قد 
ُفقد من اللغة العربية يف عهده. واأن فقدان هذا االإعراب مل يهدم اأداء اللغة ملعناها 

ال�شحيح البليغ. بل ميكن اأن يعتا�ص عنه مبا اأ�شماه "قرائن الكالم")29(.

ثانيًا: �لأ�ص�ص �لتي ينبغي �أن يقوم عليها تدري�ص �لنحو يف �ملرحلة �جلامعية:
قبل اأن نتعر�ـــص لالأ�ش�ص التي يقوم عليه تدري�ص النحو يف اجلامعات ينبغي اأن 
نتذكـــر دائمًا اأن تعليم القواعد النحوية و�شيلـــة ال غاية: و�شيلة للفهم واالإفهام؛ فهم 
امل�شموع وفهم املقروء، واإفهام االآخرين بالتعبري ال�شفوي والتعبري الكتابي وبناء على 

ما �شبق تاأتي اأ�ش�ص تدري�ص النحو فيما يلي:

العناية با�شتيعاب املقروء، و�شناعة العناوين الرئي�شة والفرعية، وتق�شيم . 1
الن�ـــص وترقيمـــه، ف�شاًل عـــن حماكاته بداًل مـــن الرتكيز علـــى اجلوانب 
ال�شورية يف تعليم النحو  بحيث ال تطغى �شطحية قراءة الن�شو�ص و�شبط 
اأواخر الكلمات على ح�شاب عمق ا�شتيعابها، والربط بني جملها وفقراتها، 

واإدراك هيكلتها ال�شاملة)30(.

االهتمـــام بعن�شر الداللة؛ اأي املعنـــى؛ الأن اإدراك املعنى النحوي هو الذي . 2
ي�شـــّد الدار�ص ويجذبـــه، فينبغي مراعاة اأال تطغـــى الوظائف النحوية من 
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فاعل، ومفعول، ومتييز، وحال، وجمرور، وم�شاف... على املعاين النحوية 
معـــاين الرتاكيـــب واالأبنيـــة واملفـــردات، فلي�ـــص مبكنة كثري مـــن الطالب 
التفريق بني الرتاكيب املتقاربة التي توؤّدي معًنى واحًدا، مثل: راأيته يخرج 
مـــن البـــاب، وراأيته خارًجا مـــن الباب، وراأيته وقد خـــرج من الباب، وهي 

تراكيب توؤّدي معًنى نحوّيًا واحًدا وهو تقييد الروؤية حال اخلروج. 

توظيف الفطرة اللغوية يف در�ص العربية في�شعر الطالب من خالل الدر�ص . 3
اأّنـــه يتعّلـــم �شيًئا له عالقـــة به وبحياته؛ فمـــن امل�شّلم بـــه اأن اأّي لغة بل اأّي 
ه؛ فعلى  م�شتـــًوى ال يخلو مـــن نظام يدركه م�شتعمـــل اللغة بفطرتـــه، وح�شِّ
امل�شتـــوى النحوي من ال�شـــروري تقرير املعاين النحويـــة العامة، التي هي 
معـــاٍن متغلغلة يف احلياة اليوميـــة كالنداء، والتعّجـــب، واالإخبار، واالأمر، 
والنهـــي، والتمني، والدعاء، والتنبيه، والبيان، والتف�شيل، وغري ذلك من 
املعـــاين التي ميكن لل�شخ�ص اأن يعـــرّب عنها من غري حاجة اإىل اأن يتعّلمها 

من معلِّم .  

وكمـــا قال عبد القاهر: "فاإذا عَرَف البـــدويُّ الفْرَق بني اأْن يقوَل: )جاءين زيٌد 
ُه اأْن ال يعرَف اأَنه اإِذا قال: )راكبًا(،  رَّ راكبًا(، وبني قولِه: )جاءين زيٌد الراكُب(، مل َي�شُ
كانـــْت عبارُة النحوينَي فيـــِه اأن يقولوا يف )راكب(: اإنَّه حـــاٌل، واإِذا قال: )الراكُب(، 
رَبٌ  اإِنـــه �شفٌة جاريٌة علـــى )زيد( واإِذا عَرف يف قوله: )زيٌد منطلـــٌق( اأَنَّ )زيدًا( خُمْ
عنـــه، و )منطلق( َخرٌب، مل ي�شره اأن ال يعلـــم اأن ن�شمى )زيًدا( مبتداأ واإذا عرف يف 
قوِلنا: )�شرْبُته تاأديبًا له(، اأنَّ املعنى يف التاأديب اأنه غر�شه من ال�شرب، واأنه �شْرَبه 

ه اأْن ال َيْعَلم اأن ن�شمى )التاأديب( مفعواًل له")31(.  َب، مل ي�شرَّ ليتاأدَّ

4- العنايـــة بالكلّيـــات التي تعود على املعنـــى باالإفادة، و�شّحـــة املعنى، ووفائه 
بالغر�ـــص، ح�شـــب مقت�شى احلـــال، وتعويـــد الطلبة علـــى االنطـــالق يف االإبانة عّما 
ًيا، وبلغة ذات م�شتًوى، جمـــايّل مقبول مع عدم الرتكيز  يريدونـــه بياًنـــا منا�شًبا، موؤدِّ
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علـــى االأخطاء املفـــردة يف االأعاريب، والرتاكيـــب، واالأبنية ويتطلـــب ذلك تغيريًا يف 
اإ�شرتاتيجيات تعليم اللغة.  

ـــى بالنحو  5- مراعـــاة اال�شتخـــدام الوظيفـــي للغـــة؛ وهذا يقودنـــا اإىل ما ي�شمَّ
الوظيفي، الـــذي هـــو "جمموعة القواعد التـــي توؤدي اإىل الوظيفـــة االأ�شا�شية للنحو، 
وهـــي �شْبط الكلمـــات ونظام تاأليف اجلمل؛ لَي�شَلم الل�شان مـــن اللحن اأثناء النطق، 
وَي�شلم القلم من اخلطاأ عند الكتابة، والنحو الوظيفي: هو اإك�شاب التالميذ مهارات 
القواعـــد التي ت�شاعد على اإتقان املهـــارات االأربع: اال�شتمـــاع، واملحادثة، والقراءة، 
بة،  �شـــي، فهو مـــا يتجاوز ذلك مـــن الو�شائـــل املت�شعِّ والكتابـــة، اأمـــا النحـــو التخ�شُّ

والبحوث الدقيقة التي حَفلْت بها الكتب الوا�شعة")32(.

ويف �شـــوء هـــذا املفهـــوم، مُيكننا القـــول: اإن النحـــو الوظيفي هـــو املو�شوعات 
ًثا وكتابًة، بحيث ُت�شتخدم ا�شتخداًما �شليًما  النحويـــة امل�شتعملة يف لغة التالميذ حتدُّ

يف االإعراب والرتكيب والربط؛ لَيربز املعنى وا�شًحا ومفهوًما.

كما ي�شري اال�شتخدام الوظيفي للغة اإىل "ا�شتخدامها يف م�شار احلياة الواقعية، 
وا�شتخدامها يف اإبداء االآراء والدفاع عنها، ويف عمليات التبادل والتفاو�ص والرتا�شل 
ا، مما يقوي مهـــارات االّت�شال لدى الغالبية مّنا: كتابة وقراءة  والتهاتـــف، وهلّم جرًّ
و�شفاهة وا�شتماًعا، وبخا�شة اأن لغتنا العربية متلك العديد من اخل�شائ�ص واالأدوات 
ني  لها لتكون لغة حـــوار فّعالة، واحلد من اأ�شر اللغة املكتوبة لنا فن�شري ملمِّ التـــي توؤهِّ
بالعالقات اللغوّية والتداولّية واملقامية التي تربط بني اأدائنا ال�شفهي واأدائنا الكتابي 

فيظهر ذلك جليا يف حواراتنا")33(. 

كمـــا اأكد ح�شـــن جعفر على مـــا �شبق حني جعـــل اأول االأ�ش�ص التـــي يقوم عليها 
تدري�ـــص القواعد النحوية: "االجتاه اإىل تعليم قواعـــد النحو الوظيفية؛ ونعني بذلك 
اأن نتخري من النحو ما له �شلة وثيقة باالأ�شاليب التي تواجه التلميذ يف احلياة العامة 
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اأو التي ي�شتخدمها ب�شفة م�شتمرة يف ق�شاء حاجاته حتدثا وكتابة")34(.

   6- االهتمـــام بتنميـــة التذّوق للكالم وتوظيف ما ورد مـــن جميل كالم العرب 
�شعًرا ونرًثا ك�شبيل لتنمية امللكة الل�شانية. 

7- ا�شتغـــالل الدافعيـــة لـــدى املتعلـــم، فالدافعية هـــي التي ت�شاعـــد على تعلم 
القواعـــد وفهمها، كما ميكن اإثارة حما�شة املتعلمني نحو اأ�شلوب معني الإيجاد الدافع 

الذي يجعل عملية التعلم مقبولة لديهم.

8- التـــزام املنهجية يف تقـــدمي املباحث النحويـــة، فامل�شارع املرفـــوع بال�شمة 
وثبـــوت النون قبل املن�شوب واملجزوم، واملبتداأ واخلرب قبل االأفعال املتعدية ملفعولني 

لي�ص اأ�شلهما مبتداأ وخربًا... اإلخ)35(.

9- توفـــري التقنيـــات الرتبوية احلديثة لال�شتعانة بهـــا يف تدري�ص النحو ب�شفة 
خا�شة يف كليات اإعداد معلمي اللغة العربية.

ويوؤكـــد نبيـــل على اأهميـــة ذلك حني دعـــا اإىل اإنتـــاج برجميات تعليـــم العربية 
والعناية بتعّلم اللغة العربية ذاتيًّا حني ال يتوّفر تعليمها تلقيًنا الأّي �شبب، اأو يكون يف 
تلقينهـــا ق�شور، اأو حني يكـــون هناك رغبة يف اال�شتجابة ملتطلبات غايات الرتبية يف 
الع�شر احلديث ))تعّلم لتعـــرف(( وملبداأ التعّلم مدى احلياة. وهذا امل�شروع ميكن 

تنفيذه عن طريق االإنرتنت اأو الربجميات التعليمية)36(.

10- تخ�شي�ص وقت كاف للتدريبات النحوية، على اأال يقل ن�شيب القواعد عن 
ثلـــث الوقت املخ�ش�ص للغة العربية يف املراحل كافـــة. ملا للتدريب اللغوي من اأهمية 
يف اإك�شاب العادات اللغوية ال�شليمـــة، وا�شتعمال االألفاظ والرتاكيب ا�شتعمااًل �شليمًا 
من خالل التعرف على ن�شق اجلملة العربية ونظام تكوينها والتدريب على ا�شتعمال 

اخل�شائ�ص الفنية ال�شهلة للجملة العربية)37(.
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11- االهتمام بتدري�ص النحو من خالل الن�ص املتكامل الذي تت�شح فيه العالقة 
بـــني علوم العربية ون�شو�شها االإبداعية، مع مراعـــاة توظيف املهارات والقدرات يف 

حياة املتعلِّم ولغته.

وي�شـــري حما�شـــة عبد اللطيف اإىل خطـــورة عدم االلتزام مبا �شبـــق بقوله: "اإن 
تق�شيـــم جوانب البحث اللغوي، واخت�شا�ص كل فريق بجانب ُي�شغل به دون االهتمام 
بغـــريه اأو االإفـــادة منه مـــزق الن�ص املدرو�ـــص، واأفقد كل جانب مـــن جوانب البحث 
غايتـــه، وح�شر النحو يف دائرة االإعراب والبناء ال�شيقة املغلقة التي ال تت�شع لك�شف 

فاعلية النحو يف تو�شيح الن�ص وتف�شريه وا�شتخراج طاقاته")38(.

وفيمـــا يلي تو�شيـــح للروؤية امل�شتقبليـــة املقرتحة لتدري�ص النحـــو يف اجلامعات 
العربية.

- فيما يخ�ص �ملحتوى �لتعليمي:
يف هذا اجلزء من البحث يجاب على ال�شوؤال الثالث من اأ�شئلة البحث وهو: ما 

الذي ينبغي اأن ندر�شه من النحو يف املرحلة اجلامعية؟

هنـــاك نحـــو نتعلمه وال يجب اأن نتعلمه، ونحو يجـــب اأن نتعلمه ونحن ال نتعلمه، 
هذه هي احلقيقة التي يعاين منها حمتوى مناهج النحو يف اجلامعات. 

يقـــول الدكتـــور متام ح�شان: "راأيـــت النا�ص يف معظمهم ي�شكـــون داء يف النحو 
العربـــي ال ي�شتطيعـــون ت�شخي�شه؛ فـــاإذا اأرادوا ت�شخي�ص هذا الـــداء ان�شرفوا دون 
ق�شد اإىل �شرد اأعرا�شه؛ فتكلموا يف جزئيات النحو، ال يف �شلب املنهج، و�شتان بني 
من ينتقد اأجزاء املادة وبني من يريد عالج الفل�شفة التي انبنت عليها درا�شتها")39(.

اإن ت�شعيب بع�ص الق�شايا النحوية، واالإغراب يف الكتابة النحوية كان وا�شحًا؛ 
حيث "معروف ما كان يجري بني ال�شعراء والنحاة من خ�شومات وجدل ومناق�شات 
حـــول جواز هذا املثال اأو عدم جـــوازه، كما كان هوؤالء ال�شعراء ي�شيقون بعلل النحاة 
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واأقي�شتهـــم، وهذا اجلدل والنقا�ص جرى اأي�شا بـــني النحاة والقراء، كما كان يجري 
بني النحاة اأنف�شهم")40(.  

ومـــن اأ�شباب ذلـــك اأن "علماء النحو تاأثـــروا باالأ�شاليب الفل�شفيـــة واملنطقية، 
فبالغـــوا يف م�شائـــل الذكر واحلـــذف، والتقدمي والتاأخـــري، والتقديـــر والتاأويل، ويف 
ا�شتخـــدام العوامـــل، والعلل الثواين والثوالث، وهكذا جـــاءت تركتنا النحوية حمملة 
بعـــبء ثقيل من االأفكار الغريبة عـــن الدرا�شة اللغوية اخلال�شـــة، ومنتفخة بدقائق 
الفـــروع واملجـــادالت، واالأقي�شـــة والتعليـــالت. وخرجـــت درا�شة النحو عـــن الغر�ص 
الـــذي و�شع من اأجلـــه، وهو خدمة اللغة العربية يف م�شتوياتهـــا املختلفة قواًل وقراءة 

وكتابة")41(. 

كمـــا تاأثر النحو باملنطـــق اليوناين تاأثرًا �شديدًا بعد احتـــكاك الثقافة اليونانية 
بالثقافـــة العربيـــة وامتزاجهـــا بها بالرتجمة مـــن ناحية وباالختـــالط والنقا�ص بني 

امل�شلمني وبني حملة الثقافة اليونانية من امل�شيحيني من ناحية اأخرى)42(.

وتاأثـــر النحو باملنطق حـــدث يف مراحل التو�شيع والب�شـــط يف التاأليف النحوي، 
ال يف مرحلـــة الن�شـــاأة والتكوين، فن�شاأته ال �شك عربيـــة خال�شة، يقول ال�شيخ حممد 
الطنطاوي: " ن�شاأ النحو يف العراق �شدر االإ�شالم الأ�شبابه ن�شاأًة عربية على مقت�شى 
الفطـــرة، ثم تدرج به التطور مت�شيًا مع �شنة الرتقـــي حتى كملت اأبوابه غري مقتب�ص 

من لغة اأخرى، ال يف ن�شاأته وال يف تدرجه")43(. 

ويعلـــق الدكتور حممد عيد علـــى حال النحو قائاًل: "وهكـــذا حدث الفراق بني 
النحـــو واللغة، فـــدارت معظم الدرا�شـــات النحوية حول نف�شهـــا، ت�شتقي مادتها من 
الذهـــن ال مـــن اللغة، ومـــن الفل�شفة العقلية ال مـــن الواقع، ومـــن ال�شواهد املتجمدة 
ال مـــن بحـــوث ميدانيـــة قوامها اال�شتقـــراء واملتابعة، ومـــن امل�شـــادرات التي تعتمد 
علـــى القيا�ص واالفرتا�شات الإخ�شاع االأمثلـــة طوعًا اأو كرهًا للقواعد ال من مالحظة 

الناطقني باللغة وا�شتعمالهم لها ومتابعة ذلك بالدرا�شة املتطورة")44(.
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اإن التعقيـــد الـــذي و�شـــل اإليه النحو العربـــي يرجع اإىل طريقـــة التقعيد، يقول 
الدكتـــور متام ح�شان: "واملعـــروف اأن النحاة العرب در�شوا لهجـــات عربية متعددة 
لي�شتخرجـــوا منهـــا نظاًما نحويًّا موحـــًدا، واأنهم فوق ذلك در�شـــوا هذه اللهجات يف 
اأطوار متعددة من منوها، فلم يفطنوا اإىل �شرورة الف�شل بني مرحلة ومرحلة اأخرى 

من تطور اللغة كما فعل اأ�شحاب تاريخ االأدب بتطور التعبري اللغوي اجلميل")45(. 

ويقـــول عبا�ص ح�شن: "واحلـــق اأن النحو منذ ن�شاأته داخلتـــه �شوائب منت على 
مـــر الليايل، وتغلغلت برعاية ال�شروف، وغفلة احلرا�ص؛ ف�شوهت جماله، واأ�شعفت 

�شاأنه، وانتهت به اإىل ما نرى")46(. 

"والنتيجـــة اأن النحو بال�شكل الذي يوؤلـــف عليه وبالطريقة التي يدر�ص بها االآن 
قـــد اأ�شبـــح علمًا عقيمًا يدر�شه الرجل وي�شتغل به �شنـــني طوااًل، ثم ال يخرج منه اإىل 

�شيء من اإقامة الل�شان")47(. 

وال يخفى اأي�شًا ما و�شل اإليه النحو من ت�شخم يف مادته، وخروجه عن مق�شده، 
ونزعـــه اإىل االآلية والتمرينات غري العمليـــة، يقول ابن م�شاء: "واإين راأيت النحويني 
-رحمـــة اهلل عليهـــم- قـــد و�شعوا �شناعـــة النحو حلفـــظ كالم العرب مـــن اللحن، 
وا، وانتهـــوا اإىل املطلوب  و�شيانتـــه عن التغيـــري، فبلغوا من ذلـــك اإىل الغاية التي اأمُّ
الذي ابتغوا، اإال اأنهم التزموا ما ال يلزمهم، وجتاوزوا فيها القدر الكايف فيما اأوردوه 
ت عن ُرْتَبة االإقناع حجُجها")48(.  رت م�شالُكها، ووَهَنْت مبانيها، وانحطَّ منها، فتوعَّ

واأ�شار علي مدكور اإىل اأن "جوهر امل�شكلة لي�ص يف اللغة ذاتها، اإمنا هو يف كوننا 
نتعلـــم العربية قواعد �شنعـــة، واإجراءات تلقينية، وقوالب �شمـــاء، نتجرعها جترًعا 
عقيًمـــا، بـــداًل من تعلمها ل�شان اأمـــة، ولغة حياة. اإن النحـــو العربي من حيث حمتواه 
وطرائـــق تدري�شه ـ كما يعلم عندنا ـ لي�ص علًما لرتبيـــة امللكة الل�شانية العربية، واإمنا 
هـــو علم تعليم وتعلـــم �شناعة القواعد النحوية! وقد اأدى هـــذا مع مرور الزمن، اإىل 

النفور من درا�شته، واإىل �شعف النا�شئة يف اللغة ب�شفة عامة")49(. 
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و�ل�صوؤ�ل �لآن: ما �حلكمة من تدري�ص �لنحو بهذه �ل�صورة؟
 اإن ال�شـــورة احلالية لتدري�ص النحو اأو�شلـــت الطالب اإىل عدم اإتقان ما تعلمه 
مـــن قواعد النحو وم�شائلـــه، فل�شانه مل ي�شتقم باحلديث بلغة �شحيحة وفق ما تعلمه 
مـــن قواعـــد نحوية "لـــذا ينبغي اأن نفكر يف تغيـــري االأ�شا�ص الذي يقـــوم عليه اختيار 
قواعد النحو املقررة، بحيث يتعلم الطالب ما يحتاج اإليه فعاًل، ال ما يرى النحاة اأنه 

�شروري لفهم الظاهرة اللغوية وحتليلها")50(.

كمـــا ينبغـــي اأن ن�شـــع يف اعتبارنـــا اأن الطالب -حتـــى واإن كان ُيعـــدُّ الأن يكون 
متخ�ش�شـــًا يف النحـــو- ينبغي اأن مير مبرحلة اإتقان النحـــو، واتخاذه �شبياًل لتقومي 
الل�شـــان وحتقيق �شحة الكالم، وال �شك اأن الدرا�شة باملرحلة اجلامعية اأوىل مراحل 
التخ�ش�ص الدقيـــق، واإن �شئنا الدقة قلنا: اإنها مرحلة التخ�ش�ص العام، وعلى هذا 
تكون الدرا�شات العليا هي مرحلة التخ�ش�ص الدقيق، ومن ثم يجب فيها ما ال يجب 

يف غريها من درا�شة تف�شيالت العلم ودقائقه وم�شائله املت�شعبة.  

ولعل الد�شتور الذي و�شعه عبا�ص ح�شن ملحتوى كتابه "النحو الوايف" يفي بهذه 
النقطـــة فقد وقف موقًفـــا و�شًطا بني املنازع املختلفة لتجديـــد النحو اأو تي�شريه، فهو 
حمافظ وجمدد يف اآن واحد؛ حمافظ بالتزامه الرتاث النحوي وانطالقه مما انتهى 
اإليه النحو عند النحويني املتاأخرين، وجمدد الأنه حاول اأن يقّدم نحًوا معا�شرًا خالًيا 
مـــن ال�شعوبات وال�شوائب التـــي اأ�شاءت اإليه دون امل�شا�ص بجوهـــر النحو واللغة كما 
فعـــل بع�شهم ممن دعا اإىل حذف بع�ص اأبواب النحـــو كاإلغاء نظرية العامل، واإلغاء 
االإعرابيـــني التقديري واملحلي، واإلغاء بابـــي التنازع واال�شتغال، واإلغاء �شمري ال�شاأن 
وحذف االإعراب جملة وتف�شياًل، اأما هو فكان يعني على فهم هذه االأبواب وعر�شها 
عر�شًا �شهاًل مي�شًرا، ال يرّدها اأو يدعو اإىل اإلغائها، وال يتعجل باإطالق االتهامات اأو 
املقرتحـــات التي مت�ّص جوهر النحـــو، ومن بنود هذا الد�شتور الذي جعله منهاجه يف 

كتابه)51(:



184

1- جتميـــع مـــادة "النحـــو" كله يف كتاب واحـــد ذي اأجزاء اأربعـــة كبار، حتوي 
�شفحاتهـــا ومـــا ت�شمنتـــه من م�شائـــل كل ما تفـــرق يف اأمهات الكتـــب، وتغني عنها. 
علـــى اأن يق�شم كل جزء ق�شمـــني، تق�شيًما فنيًّا بارًعا. اأحدهمـــا موجز دقيق ينا�شب 
طالب الدرا�شات "النحوية وال�شرفية"، باجلامعات -دون غريهم- غاية املنا�شبة، 
ويوفيهـــم ما يحتاجـــون اإليه غاية التوفية احلكيمة التي ت�شايـــر مناهجهم الر�شمية، 
ومكانُه "اأول امل�شائل"، و�شدرها. ويليه االآخر -بعد نهاية كل م�شاألة- بعنوان م�شتقل 
هـــو: "زيادة وتف�شيـــل"؛ ويالئم االأ�شاتذة واملتخ�ش�شني اأكمـــل املالءمة واأمتها،... 
وبهذا التق�شيم والتن�شيق يجد هوؤالء وهوؤالء حاجتهم مي�شرة، موائمة، قريبة التناول؛ 

ال يجهدون يف ال�شعي وراءها يف متاهات الكتب القدمية؛ وقد يبلغون اأو ال يبلغون.

2- العناية اأكمل العناية بلغة الكتاب و�شوًحا، واإ�شراًقا، واإحكاًما، وا�شرت�شااًل؛ 
فـــال تعقيـــد، وال غمو�ـــص، وال ح�شو، وال ف�شـــول، وال توقف ملناق�شة لفـــظ، اأو اإر�شال 
اعرتا�ـــص، اأو االإجابة عنه؛ وال حر�ـــص على اأ�شاليب القدامـــى وتعبرياتهم. اإال حني 

ت�شايرنا يف البيان االأوفى، واجلالء االأكمل.

3- اختيـــار اأمثلة نا�شعة، بارعـــة يف اأداء مهمتها؛ من تو�شيح القاعدة، وك�شف 
غام�شهـــا يف �شهولـــة وي�شـــر، واقرتاب، لهـــذا تركت كثـــرًيا من ال�شواهـــد القدمية، 
املرتددة بني اأغلب املراجع النحوية؛ الأنها مليئة باالألفاظ اللغوية ال�شعبة، وباملعاين 
البعيـــدة التي تتطلب اليوم من املتعلم عناء وجهًدا ال يطيقهما، وال يت�شع وقته ل�شيء 

منهما. فاإن خَلت من هذا العيب، وجتملت بالو�شوح والطرافة فقد ن�شتبقيها.

4- الفـــرار من العلل الزائفة، وتعـــدد االآراء ال�شارة يف امل�شاألة الواحدة، فلهما 
من �شوء االأثر وقبيح املغبة ما ال يخفى.

"وحتديد مو�شوعات النحو التي ينبغي اأن نعلمها يجب اأن ت�شبق باأبحاث علمية 
ت�شتهـــدف معرفة االأ�شاليب الكالمية والكتابيـــة التي ت�شيع يف كل مرحلة من مراحل 
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التعليـــم، وال�شعوبـــات التي يجدهـــا التالميذ يف التعبري عـــن اأفكارهم وم�شاعرهم 
وم�شكالتهم")52(. 

اإن النحـــو الوظيفي هو الذي يقوم على اأ�شا�ص الو�شـــف للغة امل�شتعملة، والذي 
يهـــدف من خالل التعليم اإىل حتقيـــق القدرات اللغوية للمتعلمـــني حتى يتمكنوا من 
ممار�شتها يف وظائفها الطبيعية العملية ممار�شة �شحيحة يف خمتلف �شئون احلياة.

فالدرا�شة الوظيفية للنحو تهدف اإىل و�شف اللغة وحتليلها على ح�شب ا�شتعمال 
املتكلـــم لهـــا يف كل فنـــون اللغة)53(،  وهذا يعنـــي الرتكيز واملمار�شـــة واملران يف فهم 
اللغة كا�شتعمـــال ولي�ص جمع املعلومات وجتميدها يف الذهـــن دون اإدراك ل�شياقاتها 

املختلفة. 

 فالنحـــو الوظيفي ال ينظر اإليه على اأنه علم نظري، بل هو منهج تدري�ص عملي 
اأي�شـــًا وبو�شفـــه منهجًا للتدري�ص ال ينبغي اأن يفهم علـــى اأنه تكدي�ص الأ�شكال وقواعد 
منعزلـــة قلت اأو كـــرثت بل اإر�شاد لال�شتعمـــال ال�شحيح وفهم لغتنـــا، ويف هذا يقول 
جرهارد هلب�ص: "ال ينظر اإىل املعارف النحوية على اأنها جمرد مادة للحفظ بل هي 
مادة يواجه بها املرء يف احلوار ومن اأجل احلوار التلقائي فقط مع اللغة وا�شتعمالها 
اخلـــالق، يطمح النحـــو الوظيفي اإىل التعيني يف معرفة االأ�شـــكال وا�شتعمالها ح�شب 

اإجنازها")54(.

�أما �ل�صو�بط �لتي تر�عي عند �ختيار حمتوى �لنحو وتنظيمه فهي كما يلي:
- مـــن حيث النظر اإىل االأبواب التقليدية ترتك اأبواب منها: التحذير واالإغراء 
والندبـــة، واال�شتغاثـــة، وترخيم املنـــادى، والتعجب، وتدر�ص كلها علـــى اأنها اأ�شاليب 

خا�شة ت�شتعمل يف مواقف معينة. ويرتك ما بني على املنطق كاال�شتغال والتنازع.

- املهـــم النظـــر يف الرتكيب من خاللـــه مراحله االأربعة: االختيـــار، واملوقعية، 
والعالقـــات الداخلية، واالإعراب، اأما الرتكيـــز على االإعراب وحده يف تدري�ص النحو 

فهو خطاأ كما �شبق اأن ذكرنا.
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ويف �شــــوء كل ما �شبق، وحيث اإن مو�شوعــــات النحو تق�شم يف املرحلة اجلامعية 
علــــى ثمانيــــة ف�شول درا�شيــــة غالبــــًا، فينبغي يكــــون برنامج تدري�ص مــــادة النحو يف 

اجلامعات على النحو التايل:

اأوال: اإعطـــاء �شورة كلية للطالب عن اأبـــواب النحو العربي كاملة من خالل معرفة 
اأحـــوال الكلمة من حيث البناء واالإعراب، وحاالت االإعـــراب االأربع، وتوزيع املواقع على 
هذه احلـــاالت، والعالمات االإعرابيـــة االأ�شلية والفرعية، مع التمثيـــل لهذه املواقع وفق 
العالمات االإعرابية املختلفة باأمثلة �شهلة متنوعة ومتعددة، هذا باالإ�شافة اإىل املقدمات 
النحويـــة املعروفة، ويدر�ص الطالـــب هذا امل�شمون ال�شامـــل دون الدخول يف تف�شيالت 
وتفريعـــات دقيقـــة، ويتم هـــذا االأمر خالل ف�شلـــني درا�شيني، كما تخ�ش�ـــص الف�شول 
ال�شتـــة املتبقية من الف�شول الدرا�شية التي يدر�شهـــا الطالب يف املرحلة اجلامعية ملادة 

تطبيقات نحوية و�شرفية. وبيان ذلك امل�شمون ال�شامل يف اجلدول التايل: 
�حلالة 

�لعالمة �ملو�قع�لإعر�بية
مو��صع �لعالمة�لإعر�بية

اجلــر

اإذا وقعت الكلمة بعد حرف من . 1
حروف اجلر، وهى) من – اإىل 
– عن – على – يف – الالم – 

الباء – الكاف-  حتى(
اإذا وقعت الكلمة م�شافا اإليه.. 2
ملجرور . 3 تابعا  الكلمة  وقعت  اإذا 

)ال�شفة(   النعت  هي:  والتوابع 
- العطف – التوكيد - البدل

موؤنثا، الك�شرة اأو  مذكرا  املفرد  اال�شم  يف 
املوؤنث  وجمع  التك�شري،  وجموع 

ال�شامل.
يف اال�شم املمنوع من ال�شرفالفتحة

يف املثنى، وفى جمع املذكر ال�شامل، الياء
وفى االأ�شماء اخلم�شة )اأب – اأخ 

– حم – فو مبعنى فم – ذو(

الرفـع

1- الفعل امل�شارع اإذا مل ي�شبق 
بنا�شب اأو جازم

2- املبتداأ
3- اخلرب

4- الفاعل
5- نائب الفاعل

6- ا�شم كان اأو اإحدى اأخواتها
7- خرب اإن اأو اإحدى اأخواتها

3- اإذا وقعت الكلمة تابعا ملرفوع

يف الفعل امل�شارع، وفى االأ�شماء ال�شمة
املفردة، وفى جمع التك�شري، وفى 

جمع املوؤنث ال�شامل
يف املثنىاالألف
جمع املذكر ال�شامل، االأ�شماء اخلم�شة الواو

ثبوت 
النون

يف االأفعال اخلم�شة )وهى كل فعل 
م�شارع ات�شلت به األف االثنني اأو 

واو اجلماعة اأو ياء املخاطبة(
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�حلالة 
�لعالمة �ملو�قع�لإعر�بية

مو��صع �لعالمة�لإعر�بية

الن�شب

1- املفعول به
2- املفعول املطلق

3- ظرف الزمان وظرف املكان
4- املفعول الأجله

5- املفعول معه
6- احلال

7- التمييز
8- الفعل امل�شارع الواقع بعد اأداة ن�شب

9- خرب كان اأو اإحدى اأخواتها
10- ا�شم اإن اأو اإحدى اأخواتها
11- بع�ص حاالت امل�شتثنى باإال

12- بع�ص حاالت النداء
3- اإذا وقعت الكلمة تابعا ملن�شوب

التك�شري الفتحة وجمع  املفرد  اال�شم  يف 
بنا�شب  امل�شبوق  امل�شارع  والفعل 
االآخر  املعتل  اأو  االآخر  ال�شحيح 

بالواو اأو الياء.
يف جمع املوؤنث ال�شاملالك�شرة
يف االأ�شماء اخلم�شةاالألف
يف املثنى وجمع املذكر ال�شاملالياء

حذف 
النون

يف االأفعال اخلم�شة

اجلـزم

الفعل امل�شارع امل�شبوق باأداة من 
اأدوات اجلزم

اأدوات جازمة لفعل واحد: مل – 
ملا – ال الناهية – الم االأمر

من   – اإن  فعلني:  جتزم  اأدوات 
– ما – مهما – متى – اأين – 

اأنى – اأينما - حيثما

يف الفعل امل�شارع ال�شحيح االآخرال�شكون
حذف 
النون

يف االأفعال اخلم�شة

حذف 
حرف 
العلة

يف الفعل امل�شارع املعتل االآخر

ويدر�ص ال�شـــرف العربي وفق اخلريطة الذهنية العامـــة الأبواب ال�شرف العربي 
مع مراعاة اأن ال�شرف ال يدر�ص م�شتقاًل بل خطوة ممهدة للنحو اأو هو جزء اأويل منه.

ويراعى عند تدري�ص ال�شرف -باعتباره جزءًا اأوليًا من النحو- ال�شوابط التالية:

• اأن نبتعد عن كل ما من �شاأنه اأن يعّقد الدرا�شة من تاأويل اأو افرتا�ص...اإلخ.	
• يدر�ـــص من ال�شرف كل ما يفيد معنى على م�شتوى الرتكيب، مثل: تق�شيم 	

الكلمة، وتق�شيم االأفعـــال، وتق�شيم االأ�شماء، وتق�شيـــم االأدوات، والتذكري 
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والتاأنيث، والتعريف والتنكري، والتعدي واللزوم، واال�شتقاق باأنواعه. 

• تنقـــل بع�ص االأبواب من ال�شرف لتدر�ص يف مـــن اللغة، مثل: �شيغ الفعل 	
الثالثي، و�شيغ جمع التك�شري)55(. 

• تنقـــل بع�ص االأبـــواب من ال�شـــرف لتدر�ص يف اإطار علـــم االأ�شوات، مثل: 	
�شيغة افتعل، واالإعالل باحلذف)56(.  

• اإدراك اأن هنـــاك بع�ص اأبواب در�شت يف ال�شرف القدمي وعوجلت عالجًا 	
خطـــاأ، مثل االإعالل بالقلب: مثل: "قال" اأ�شلهـــا "قول"، وهذا يعالج اإما 

و�شفيًا على ما هو عليه اأو تاريخيًا، فلعله كان ينطق كذلك)57(. 

• ويتـــم ذلـــك خالل ف�شلـــني درا�شيـــني بحيث يعطـــى الطالب فكـــرة عامة 	
خمت�شرة ودقيقة عن مو�شوعات علم ال�شرف وم�شطلحاته، كما يلي:

• فيما يخ�ص الطريقة املقرتحة لتدري�ص النحو يف اجلامعات:	

يف هـــذا اجلزء من البحث يجـــاب عن ال�شوؤال الرابع من اأ�شئلة البحث وهو: ما 
الطريقة املقرتحة لتدري�ص النحو يف املرحلة اجلامعية؟

اإن اأف�شـــل اأ�شلـــوب يف تدري�ـــص القواعد النحويـــة، كما يقول علـــي مدكور "هو 
االأ�شلـــوب الطبيعي الذي يعتمد على ممار�شـــة اللغة ا�شتماًعا وكالًما وقراءة وكتابة، 
وعلـــى هـــذا االأ�شا�ص فاال�شتعمال كما يقـــول ابن خلدون وحمـــاكاة االأ�شاليب اللغوية 
ال�شحيحـــة والتدريب عليها تدريًبا مت�شاًل هو االأ�شلـــوب االأمثل يف تدري�ص القواعد 

النحوية")584(.

وهذا االأمر هو خال�شة نظرية امللكة الل�شانية عند ابن خلدون والتي تقوم على 
اأ�ش�ص ثالثة)59(:
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اأولها: اأن "ال�شمع اأبو امللكات الل�شانية")60(.
ثانيهـــا: اأن اللغة هـــي "عبارة املتكلم عن مق�شوده. وتلـــك العبارة فعل ل�شاين. 

فال بد اأن ت�شري ملكة متقررة يف الع�شو الفاعل لها وهو الل�شان")61(.

ثالثهـــا: اأن تربيـــة امللكة ال يحتـــاج اإىل النحو، الذي هو علـــم �شناعة االإعراب. 
فـــاإن كثرًيا ممن در�شوا النحـــو وتعمقوا اأ�شوله وفروعه واأفنـــوا اأعمارهم يف البحث 
عـــن م�شائله وم�شاكله ومل يجيدوا هذه امللكـــة الل�شانية، ال ي�شتطيعون التعبري اللغوي 
ال�شحيـــح. بينمـــا كثري من الكتاب وال�شعـــراء ممن اأجادوا هـــذه امللكة يعربون عما 

يريدون بطالقة و�شال�شة واإن مل يتعمقوا النحو وق�شاياه.

ويو�شـــح ابـــن خلدون هذه الق�شيـــة يف مقدمته حتت: "ف�شـــل يف اأن ملكة هذا 
الل�شـــان غري �شناعة العربية وم�شتغنيـــة عنها يف التعليم" فيقول: "وال�شبب يف ذلك 
اأن �شناعـــة العربية اإمنا هي معرفة قوانني هـــذه امللكة ومقايي�شها خا�شة، فهي علم 
بكيفيـــة، ال نف�ص كيفية، فلي�شـــت نف�ص امللكة، واإمنا هي مبثابة من يعرف �شناعة من 
ال�شنائـــع علًما، وال يحكمها عمـــاًل... وهكذا العلم بقوانني االإعـــراب مع هذه امللكة 
يف نف�شهـــا، فـــاإن العلم بقوانني االإعـــراب، اإمنا هو علم بكيفية العمـــل )ولي�ص العمل 
نف�شـــه(. وكذلك جتد كثرًيا من جهابذة النحاة واملهرة يف �شناعة العربية املحيطني 
علًمـــا بتلـــك القوانني، اإذا �شئل يف كتابة �شطرين اإىل اأخيـــه، اأو ذي مودته، اأو �شكوى 
ظالمة، اأو ق�شًدا من ق�شوده، اأخطاأ فيها عن ال�شواب، واأكرث من اللحن، ومل يجد 
تاأليـــف الكالم لذلك، والعبارة عن املق�شود على اأ�شاليب الل�شان العربي، وكذا جند 
كثـــرًيا ممـــن يح�شن هذه امللكة، ويجيـــد الفنني من املنظوم واملنثـــور، وهو ال يح�شن 
اإعـــراب الفاعـــل من املفعـــول، وال املفعول من املجـــرور وال �شيًئا مـــن قوانني �شناعة 
العربية. فمن هذا تعلم اأن تلك امللكة هي غري �شناعة العربية، واأنها م�شتغنية عنها 

باجلملة")62(.

ويف احلقيقـــة اأن كالم ابـــن خلـــدون �شخ�ـــص الـــداء، واأح�شن و�شـــف الدواء، 
فالهـــدف احلقيقي الـــذي ينبغي ال�شعي اإليه من خالل تدري�ـــص النحو يف اجلامعات 
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وغريهـــا من دور العلـــم هو حتقيق امللكـــة الل�شانية، وهذه هي حقيقـــة اللغة "عبارة 
املتكلـــم عـــن مق�شوده". وتلك )العبارة( فعل ل�شاين. فال بد اأن ت�شري ملكة متقررة 

يف الع�شو الفاعل لها وهو الل�شان.

ويذكر كمـــال ب�شر عن اكت�شاب اللغة )اأية لغة( اأنه يقوم على مبداأين مت�شلني 
غـــري منف�شلـــني هما ما عرب عنه بقولـــه: "ا�شَمع واأ�شِمع" . ومعنـــى ذلك باخت�شار 
�شديد، اأن اأهم عامل من عوامل اكت�شاب اللغة هو ال�شماع الدائم املتكرر للغة املراد 
تعلمها، واالإ�شماع، اأي اأداوؤها جهرًا، فُي�شمع االإن�شان نف�شه وغريه، على وفق ما �شمع 
وا�شتقر يف ذهنه. فال�شماع ح�شيلته وجود اللغة بالقوة، واالإ�شماع -اأي اإيراد الكالم 

نطقًا- يعني وجود اللغة بالفعل")63(. 

ويف هـــذا االإطار يـــربز دور املطالعة )القراءة اجلهريـــة( واأهميتها يف تدري�ص 
النحـــو والو�شول اإىل حتقيـــق الهدف املن�شود من وراء تدري�شـــه وهو حتقيق ال�شحة 
اللغوية، يقول الدكتور كمال ب�شر: "واملطالعة -اإن كان لها وجود- تقدم على هام�ص 
الدرو�ـــص حمرومة من تفعيـــل اإمكاناتها التي تتمثل يف تدريـــب التالميذ على االأداء 
ال�شحيـــح على امل�شتويات كافة، �شوتية و�شرفيـــة ونحوية ومعنى. واملعلم احل�شيف 
العـــارف مبوقعه واأهميـــة دوره، يف مكنته اأن يجعل منها اأر�شـــًا خ�شبة ال�شتزراع ما 
�شـــاء له من معرفة لغوية توؤتي اأكلها دون عناء يذكر، ولكن اأنى لنا ذلك كله، والقوم 
غافلون عن هذه الفر�شة الذهبية التي فاتهم اغتنامها على وجهها ال�شحيح")64(. 

ويف اإطـــار احلديث عن كيفية تدري�ص النحو يف اجلامعات اأرى اأن هناك ف�شاًل 
بـــني النحو وال�شرف عنـــد التطبيق ال داعي لـــه، فاإن "من اأهـــم مقومات االت�شال 
ال�شحيـــح ال�شليم بني املر�شل وامل�شتقبل �شبط الكلمة نحويًا، و�شبط بنيتها �شرفيًا، 
الأن وجـــود اخلطاأ النحـــوي ال�شريف يف تلك الكلمة قد يوؤثـــر يف نقل املعنى املق�شود 

عند امل�شتقبل، وهذا اأي�شًا قد يوؤثر يف تو�شيح املعنى املراد")65(. 
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وال�شلة بني النحو وال�شـــرف وا�شحة يف مناهج القدماء واملتاأخرين، واأن بني 
العلمـــني عالقة وطيدة، فلي�شت درا�شة م�شائل علم ال�شرف هدفًا بحد ذاتها، واإمنا 
هي يف حقيقة االأمر- كما يقول بع�شهم - ال تعدو اأن تكون مبثابة مدخل اإىل درا�شة 

النحو ومعاجلة م�شكالته)66(.

ويف هذا يقول الدكتور كمال ب�شر: "واحلق اأن الراأي املعتمد عليه يف هذا ال�شاأن 
يعـــد ال�شـــرف مقدمة للنحو اأو خطوة متهيدية له. وال�شـــرف يف نظر اأ�شحاب هذا 
الـــراأي الذي ناأخـــذ به لي�ص غاية يف ذاتـــه، اإمنا هو و�شيلة وطريـــق من طرق درا�شة 
الرتاكيب التي يقوم بالنظر فيها علم النحو. ومعنى هذا اأنه ال يجوز عزل اأحد هذين 
العلمني عن االآخر يف النظر والتطبيق؛ الأن م�شائلهما مت�شابكة اإىل حد كبري، ونتائج 
البحـــث يف ال�شـــرف ال قيمة لهـــا وال وزن ما مل توجه اإىل خدمـــة اجلملة والرتكيب. 
ولهـــذا جرى التقليد االآن على مناق�شـــة هذين العلمني معًا، وعلى التعر�ص مل�شائلهما 
يف اإطـــار واحد مع مالحظة البدء بق�شايا ال�شرف بو�شفه مقدمة �شرورية. ويجمع 

)67("grammarالعلمني كليهما يف هذا الراأي م�شطلح لغوي واحد هو علم القواعد

كمــا ير�عى يف تدري�ص مادة تطبيقات نحوية و�صــرفية �لتي �صــبق 
�لإ�صارة �إليها ما يلي)68(:

• اختيـــار الن�شو�ص االأ�شليـــة الراقية من القراآن وال�شنـــة ال�شريفة واالأدب 	
�شعره ونرثه من ع�شوره املختلفة...اإلخ، على اأن يراعى يف هذه الن�شو�ص 
ا�شتمالها على مناذج تطبيقية الأبواب نحوية و�شرفية معينة، بحيث تغطى 
الن�شو�ـــص املختارة على مدار الف�شول ال�شتة كل اأبواب النحو وال�شرف، 
مـــع الو�شـــع يف االعتبـــار اأن تدر�ـــص ق�شايا النحـــو من خالل اإطـــار لغوي 
متكامل، �شواء اأكانت ق�شايا مت�شلة باالأ�شوات وداللة االألفاظ والرتاكيب 
اأو كانـــت مت�شلة ببع�ـــص االأ�شاليب النحوية اأو البالغيـــة، فالنحو "دعامة 
العلـــوم العربية، وقانونها االأعلـــى؛ منه ت�شتمد العـــون، وت�شتلهم الق�شد، 
وترجع اإليه يف جليل م�شائلها، وفروع ت�شريعها، ولن جتد علمًا منها ي�شتقل 
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بنف�شـــه عن النحو اأو ي�شتغني عن معونتـــه، اأو ي�شري بغري نوره وهداه")69(. 
وي�شار عقب كل ن�ص اإىل القواعد التي عوجلت فيه.

• اال�شتمـــاع اإىل الن�ـــص منطوًقا نطًقا جيًدا ممثـــاًل للمعنى، مرة اأو مرتني، 	
ثـــم مناق�شة فكرته العامة، واأفكاره الرئي�شيـــة، والتعرف على قائل الن�ص 

ومنا�شبة قوله.

• التدريـــب علـــى قـــراءة الن�ص قـــراءة جهرية، مـــع الرتكيز علـــى معاجلة 	
اجلوانـــب ال�شوتية، واللفظية، والرتكيبية من حيـــث معناها ومبناها، ثم 
قراءة الن�ص قراءة �شامتة، دفعة واحدة، اأو على دفعات، بحيث حتمل كل 
دفعـــة فكرة رئي�شية، ثم يتم تناول الن�ص بالدرا�شة، والتحليل، والتف�شري، 

والنقد والتقومي.

• عند التحليل اللغوي يتم التعامل مع النحو مبفهومه الوا�شع )علم الرتاكيب 	
syntax( وهو بهذا املعنى يخت�ص بالنظر يف ثالثة جوانب اأ�شا�شية مت�شلة 
غري منف�شلة. هي النظر يف مادة ت�شكيل البناء واختيارها، ويف نظم هذا 
البنـــاء وهند�شته، ويف طرائق اأو و�شائل الربط بني هذه املكونات، وي�شاف 
اإليها اجلانب الرابع وهو االإعراب، وهو املنبئ عن �شحة هذه الرتاكيب اأو 
عدم �شحتها، وهو اأمارة �شالحيتها والكا�شف عما يكون فيها من غمو�ص 

اأو لب�ص.

• الوقوف على ق�شايا وقوانني االإعراب املوجودة يف الن�ص، وكذلك الق�شايا 	
ال�شرفيـــة، مع الرتكيز على اأ�ش�ص اال�شتنتـــاج وقواعد اال�شتقراء، وقواعد 
التعميـــم لنظام اللغة، وجماالت التطبيق، هذا باالإ�شافة اإىل الوقوف على 
املعايـــري والقيم ونواحي اجلمال يف الن�ص، مع مالحظة اأال يخ�ش�ص لكل 
مفهوم نحوي ن�ـــص قائم بذاته، حتى ال تلوى اأعناق الن�شو�ص اأو ت�شطنع 
خلدمـــة النحو، واإمنا يدر�ـــص يف كل ن�ص ما يحتويه من االأ�شاليب النحوية 

والبالغية املن�شودة.
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• حفـــظ الن�ص حفًظا جيـــًدا -اإن كان من القراآن اأو ال�شنـــة اأو االأدب �شعره 	
ونـــرثه-، بحيث ينطبع يف نف�ص املتعلم، فيقتب�ـــص منه، وين�شج على منواله 

يف كالمه وكتابته.

• التعبري كتابة عن مو�شوع الن�ص بعد درا�شته والقراءة حوله.	

• اأن يحاط املتعلم ببيئة لغوية عربية �شليمة يف كل جوانب املوؤ�ش�شة التعليمية 	
التي ينتمي اإليها.

بهـــذه الطريقة التطبيقية الواقعية ميكن اأن ي�شبح الطالب قادرًا على متثل ما 
تعلمه يف كالمه، وتتكون لديه امللكة الل�شانية ال�شحيحة.

نتائج �لبحث:
عر�ـــص البحث ملظاهر �شعف طـــالب اجلامعـــات يف االأداء اللغوي.كما عر�ص 

الأهداف تدري�ص النحو يف اجلامعات واالأ�ش�ص التي يقوم عليها تدري�شه. 

ويف حماوله لتقدمي روؤية م�شتقبلية لتدري�ص النحو يف اجلامعات العربية عر�ص 
البحـــث ملا يجب اأن نتعلمه من النحو، وما الذي يجـــب اأال نتعلمه منه، والكيفية التي 
يجب اأن يدر�ص بها النحو، لتحقق الهدف املن�شود من وراء تدري�شه، وقد بدا وا�شحًا 
اأن هـــذه الكيفية حتتاج اإىل جهد كبري لتحقيقها بدًءا من جتميع الن�شو�ص املختارة 
لتطبيـــق القواعـــد النحوية عليهـــا، وتق�شيم هـــذه الن�شو�ص وترتيبهـــا بعناية فائقة 
ال�شتيفاء جميع قواعد النحو، واال�شتفادة من خربات الرتبويني واخلرباء وجهودهم 

يف و�شع التدريبات على هذه القواعد التطبيقية.

 كمـــا لفت البحث ب�شورة �شمنية اإىل اأهمية اإعداد املعلم اجلامعي القادر على 
تطبيـــق هذا املنهج بال�شورة ال�شحيحة التي حتقق الهـــدف املن�شود، فاإعداد املعلم 

وتاأهيله الأداء هذه املهمة ال يقل �شاأنًا عن و�شع املنهج.
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ومـــع تاأكيد العنايـــة بو�شع املنهج واإعـــداد املعلم، فال مفر مـــن اإعداد الطالب 
امل�شتقبـــل لهـــذا املنهج، وهذا مـــا يحتم االإقرار ب�شـــرورة اإ�شالح مناهـــج النحو يف 
التعليـــم العـــام بحيث ي�شعر الطالب بقيمـــة درا�شة لغته واإتقانهـــا واأهميتها بالن�شبة 
اإليـــه يف كل جماالت حياته ف�شالح النهاية مبني على �شالح البداية فيكون الطالب 
اجلامعـــي قادرًا على تعليم النحو العربـــي يف امل�شتقبل لطالبه وبذلك تكتمل اأ�شالع 

املثلث التعليمي: املعلم واملتعلم واملنهج.

تو�صيات ومقرتحات:
يو�صي �لبحث �حلايل مبا يلي:

ـــم اللغـــة العربية قـــدوة ح�شنـــة يف التزامه بالنطـــق العربي 1.   اأن يكـــون معلِّ
الف�شيـــح؛ لتعويد الطالب على �شماع االأ�شاليـــب النحوية العربية ومن َثمَّ 

حماكاتها.

 اإلغـــاء كل مـــا لي�ص من �شاأنه اإحـــداث التغيريات يف طريقـــة كتابة اأو لفظ 2. 
التعبـــري، اأو َفهمـــه؛ لتوفـــري اجُلهد علـــى الطالـــب، وتركيزه علـــى اإدراك 

ر يف طريقة لفظ الكلمات واجلمل وكتابتها. القواعد التي توؤثِّ

االإ�شـــارة اإىل اللفتـــات النحويـــة يف درو�ـــص العربيـــة االأخرى مثـــل االأدب . 3
والتعبـــري حتـــى مُيار�ص الطالـــب تطبيق تلك القواعـــد التي تعلَّمهـــا اأثناء 

معاي�شة الن�شو�ص العربية.

اإعطـــاء الطالب فر�شـــة اأكرَب لكتابـــة ن�شو�ص عربية ذاتيـــة، وت�شويبهم . 4
واإر�شادهم اإىل مواطن اخلطاأ للعمل على جتنُّبها يف كتابات قادمة.

الُبعـــد قـــدر االإمكان عن النهـــج الفل�شفـــي واملنطقي يف تدري�ـــص القواعد . 5
النحويـــة والرتكيز على  اال�شتقراء الذي ينتقـــل بالطالب من االأمثلة اإىل 
القاعدة وهذا من الو�شائل امل�شاعدة على َفْهم القاعدة، وِمن َثمَّ تطبيقها 

فت�شبح  اأكرث بقاء يف الذاكرة.
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رْبـــط القواعد النحوية باإفادتها يف جمال املعنى، وبيان اأثر التغريُّ النحوي . 6
على تغريُّ املعاين املت�شمنة.

ربــــط النحــــو بالبديهيــــات اللغوية مثــــل التفريق بــــني املن�شوبات: حــــال، متييز، . 7
ظرف، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول الأجله، بعيًدا عن التعقيد يف كتب النحو.

اأن يكـــون التدري�ـــص م�شحوًبـــا باملمار�شة اجلّيـــدة، والتطبيق املـــوؤازر للمادة . 8
النظريـــة فيدر�ص النحو على اأ�شا�ـــص اأّنه ماّدة فكر، يجـــب فهمه، وا�شتيعابه 
وبذلـــك نتحول به من النحو الن�شـــي اإىل نحٍو اأ�شمل واأكمل واأكرب نفًعا واأثًرا، 
ي�شنع الفكر، وي�شهم يف تذوُّق الكالم وبنائه ويحدث االألفة بينه وبني دار�شه. 

ـــز التقـــومي باأنواعه: املبدئـــي واملرحلي والنهائي علـــى قيا�ص مدى . 9 اأن يركِّ
حتّقـــق الهدف من تدري�ص النحو وهو: التعبري العربي ال�شليم نطًقا وكتابة 
�ـــص باأ�شاليب التعبـــري ال�شليم، عن  وهـــذا ما يدفعهم الطـــالب نحو التمرُّ
طريق قراءة الن�شو�ص وممار�شة الكتابة ب�شكل اأكرَب، وهذا يعود بالفائدة 

على حتقيق االأهداف االأ�شا�شية من تعلُّم النحو.
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�لأدب �لأندل�صي على تنمية مهار�ت �لتفكر �لناقد لدى عينة 

من طالبات ق�صم �للغة �لعربية بجامعة �مللك عبد�لعزيز
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اأ�شتاذ املناهج وطرق تدري�ص اللغة العربية امل�شارك : كلية الرتبية - جامعة امللك عبد العزيز. 	)*(





م��ن��اه��ج ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��رائ��دة

207

المستلخص 

فاعليـــة دمج برنامـــج الكورت اأثناء تدري�ص مو�شوعات مقـــرر االأدب االأندل�شي 
على تنمية مهارات التفكري الناقد لدى عينة من طالبات ق�شم اللغة العربية بجامعة 

امللك عبد العزيز.

هـــَدَف البحـــث اإىل قيا�ـــص فاعليـــة دمج برنامـــج الكـــورت )تو�شعة جمال   
االإدراك( �شمـــن مو�شوعـــات االأدب االأندل�شي يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى 
عينة من طالبات ق�شم اللغة العربية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة؛ ولتحقيق ذلك 
ا�شتخدمـــت الباحثة املنهج �شبه التجريبي ثم  اأعـــدت خطة تدري�شية لدمج مهاراته 
اأثنـــاء تدري�ص مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي، وبعد حتكيم خطة الدمج، واإجراء 
التعديـــالت الالزمـــة عليها ثـــم تنفيذها خالل ع�شـــر اأ�شابيع درا�شيـــة يف كل اأ�شبوع 
حما�شرتـــني تلقت فيها الطالبات: تدريبـــات برنامج الكورت مدجمة مع مو�شوعات 
مقـــرر االأدب االأندل�شـــي. ولقيا�ـــص فاعلية دمج برنامـــج الكـــورت يف تنمية مهارات 
التفكـــري الناقد لدى الطالبات؛ مت ا�شتخدام اختبار التفكري الناقد جلوردن واط�شن 
واإدوارد جال�شر watsono&glaserوبلغ عدد مفرداته )150( �شوؤااًل لقيا�ص مهارات 
التفكـــري الناقد التالية: معرفة االفرتا�شات والتف�شـــري وتقومي املناق�شاتواال�شتنباط 
واال�شتنتاج؛ثـــم ُطبق االختبار -قبـــل البدء بتنفيذ دمج الربنامج- على عينة البحث 
املكونـــة من )35( طالبة من طالبات ق�شم اللغة العربية الالتي يدر�شن مقرر االأدب 
االأندل�شي بجامعة امللك عبد العزيز، ثم اأُعيد تطبيق االختبار بعد االنتهاء من تنفيذ 
الربنامـــج واأثبتت نتائج التحليل االإح�شائي: وجود فـــروق ذات داللة اإح�شائية عند 
م�شتوى اأقل من )0.01( بني متو�شطي درجات اأفراد عينة البحث، يف جممل اختبار 
التفكـــري الناقد ولكل ُبعد من اأبعـــاده ل�شالح التطبيق البعدي؛ مما يدل على فاعلية 
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دمج برنامج الكورت االأول تو�شيعة جمال االإدراك اأثناء تدري�ص مقرر  االأدب االأندل�شي 
علـــى تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات ومـــن اأهم تو�شيات البحث: دمج 
درو�ص برنامج الكورت املتبقية - التنظيم، واالإبداع، والتفاعل، والعواطف، والفعل- 
�شمـــن مقـــرر االأدب االأندل�شـــي وبقية مقـــررات ق�شم اللغـــة العربيـــة، وعقد دورات 
تدريبيـــة الأع�شاء هيئة التدري�ص باجلامعـــة لتنمية مهاراتهم يف دمج برامج التفكري 

االأخرى اأثناء تدري�شهم املقررات اجلامعية.

الكلمات املفتاحية: برنامج الكورت، مهارات التفكري الناقد، االأدب االأندل�شي.

د. وفاء بنت حافظ �لعوي�صي
�أ�صتاذ �ملناهج وطرق تدري�ص �للغة �لعربية �مل�صارك

 بكلية �لرتبية- جامعة �مللك عبد �لعزيز
walayaidi@kau.edu.sa     
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مقدمة البحث

ي�شغـــل تعليم اللغة العربية مكانـــة مرموقة يف التعليم اجلامعـــي بو�شفها اللغة 
االأم التـــي يجب ان يتقنهـــا خريجوا اجلامعات، وتخ�ش�ـــص اجلامعات لتحقيق هذه 
الغايـــة مقـــررات اأ�شا�شية يجـــب اأن يجتازهـــا الطالب للتخرج مـــن اجلامعة جلميع 

التخ�ش�شات.

    ويدر�ـــص االأ�شاتذة طلبتهم تلك املقـــررات غافلني عن وظيفة اللغة االأ�شا�شية 
يف كونهـــا اأداة التفكـــري االأوىل حيث ارتبط التفكري باللغـــة فهي و�شيلة التعبري عنه) 
فتحـــي، حممود، علـــي: 1981م(، ولكن كيـــف يت�شنى للطلبة تعّلم مهـــارات التفكري 
املتعددة؟ وتعلـــم حمتوى مقررات اللغة العربية التـــي يدر�شونها باجلامعة؟ فاإما اأن 

يتعلموا املحتوى اأو يتعلموا مهارات التفكري �شمن برامج تفكري م�شتقلة.

ولعل ما ميكن اأن يجمع بني تعّلم املحتوي الدرا�شي ملقرر اللغة العربية ومهارات 
التفكـــري؛ ظهور م�شطلـــح الدمج يف عـــام 1985م لو�شف التقنية التـــي ي�شتخدمها 
بع�ص املدر�شني لتعليم طالبهـــم مهارات التفكري بالواليات املتحدة االأمريكية، وهي 
تقنية تعتمد على ت�شمني مهارات التفكري املحددة يف برامج تعليم التفكري امل�شتقلة، 
وتقدميهـــا للطـــالب يف �شياق املحتوى الـــذي يتعلمونه �شواء كان تاريخـــًا اأو علومًا اأو 
درا�شـــة يف اللغة اأو االأدب، حيث يقوم املدر�شـــون بتوجيه طالبهم على اال�شرتاك يف 
التفكري العميق يف حمتوى �شبيه بذلك، مثل: اأن يفكر الطالب يف اإيجابيات و�شلبيات 
فكـــرة ما وردت يف املحتوى العلمي الذي يدر�شونـــه اأو يفكروا يف و�شع خطط لتنفيذ 

فكرة اأخرى وردت يف نف�ص حمتوى املقرر...اإىل اآخره.

وبعـــد مـــرور ربع قـــرن زاد االعتقاد باأن دمـــج مهارات التفكـــري �شمن املحتوى 
الدرا�شـــي يجعـــل تعّلـــم املحتـــوى الدرا�شـــي بالن�شبة للطـــالب اأكرث عمقـــًا )روبرت 
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و�شانـــدرا، 2005(، خا�شـــة واأن التطـــور العاملـــي املت�شارع يف جمال اأبحـــاث الدماغ 
ومهـــارات التفكري وكيفية حـــدوث التعلم، اأ�شفر عن نظريـــات وبرامج ت�شعى لتعليم 
االإن�شـــان التفكـــري ال�شليم وتدربه علـــى ا�شتخـــدام اأدوات التفكـــري املنا�شبة التخاذ 
قراراتـــه وحل م�شكالته وتقدمي اأفكار مبدعـــة ت�شهم يف تقدم الب�شرية.وبا�شتعرا�ص 
االأدب الرتبـــوي للبحـــث عـــن اأف�شـــل الربامج التي لهـــا اأثر فاعـــل يف تنمية مهارات 
التفكري، وجدت الباحثة اأن برنامج الكورت هو اأكرث الربامج تاأثرًيا يف تنمية مهارات 

التفكري الناقد ح�شب الدرا�شات العلمية.

على الرغم من العالقة الوطيدة بني اللغة والتفكري باعتبار اأن من وظائف اللغة 
تثبيـــت الفكر والتعبري عنه )فتحي، حممود، علي: 1981م (، اإال اأن الباحثة الحظت 
ان�شراف طالبات ق�شم اللغة العربية نحو ا�شتظهار املعلومات دون ممار�شة مهارات 
التفكـــري امل�شتهدفـــة واإتقانهـــا �شمن املقرر الدرا�شـــي، مما اأدى اإىل تـــدين م�شتوى 
مهـــارات التفكري لديهـــّن، فهّن يرْدَن قول ال�شواب املوجـــود بالكتب بعد حفظه دون 
االهتمـــام مبعرفة االفرتا�شـــات التي تت�شمنها اأفكار املحتـــوى التعليمي اأو تف�شريها 
وتقوميهـــا، اأو ا�شتنباط اأفكار اأخـــرى اأو حماولة ال�شتنتاجها... وذلك ما اأكدته عينة 

من اأ�شتاذات ق�شم اللغة العربية يف مقابلة جماعية.

ولعل �شعـــف م�شتوى طالبات ق�شم اللغة العربية يف مهـــارات التفكري الناقد–
كاملالحظـــة والتقـــومي، والتحليل، والربهـــان واال�شتنتاج، والتف�شـــري والتعليل-مرده 
اإىل املوقـــف ال�شلبي الذي تتخذنه اإزاء املحتوى التعليمـــي الذي يدر�شنه؛ وقد تدعم 
االأ�شتـــاذة ذلـــك املوقف ب�شبب عـــدم اإدراكها الأ�شاليب دمج مهـــارات التفكري �شمن 
املقـــرر الدرا�شي، ومن ال�شواهد التـــي تاأكدت لدى الباحثة علـــى ذلك اال�شتنتاج ما 
ذكرتـــه اأ�شتاذات ق�شم اللغـــة العربية بجامعة امللك عبد العزيـــز يف مقابلة جماعية 
عقدتهـــا الباحثة معهن:اأكّدن فيها اأن مهـــارات التفكري هي مهارات فطرية تنمو مع 
الطالبات واأن املقررات اجلامعية اإمنا و�شعت لتزويد الطالبات باملعلومات ال�شرورية 
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المتالك اأدوات التخ�ش�ص ولي�ص هناك وقت لتنميه مهارت تفكري لدى الطالبات،وال 
مو�شوعات منا�شبة لذلك �شمن املقررات الدرا�شية بق�شم اللغة العربية.

ولقـــد اآن االأوان ال�شتخدام منحـــى منهجي بديل لتدري�ـــص االأدب، ميتاز ب�شمة 
االنفتـــاح وقدرته على ا�شتيعاب كل املفاهيم والنظريات امل�شتجدة)جميل، 2014م( 
ومقـــرر االأدب االأندل�شـــي غني باملعلومات واالأفكار واحلقائـــق التي ميكن ا�شتغاللها 
بب�شاطة لتنمية مهارات تفكري الطلبة اأثناء درا�شته؛ واالأنظمة التعليمية يف اجلامعات 
اليـــوم تعنى عناية بالغـــة بتنمية مهـــارات التفكري لدى طالبها؛ فعلـــى �شبيل املثال: 
ت�شعـــى جامعة امللك عبد العزيـــز اإىل اأن تكون جامعة بحثية مـــن الطراز االأول على 
م�شتـــوى العامل، ولكي تتحقق روؤيتها ور�شالتها يجـــب العناية بتنمية مهارات التفكري 

وعلى االأخ�ص مهارات التفكري الناقد لدى طالبها على اختالف تخ�ش�شاتهم.

      ونظـــرًا لتفاقـــم اجنراف اجليل نحو االأفكار ال�شالة واملنحرفة التي ت�شببت 
يف حروب ومنازعات النهاية لها على م�شتوى ال�شعوب واأفراد املجتمع الواحد، اأ�شبح 
من ال�شروري اأن تت�شدى اجلامعات ملواجهة انحراف اأفكار الطلبة؛ من خالل دمج 
مهـــارات التفكري �شمـــن املقررات اجلامعيـــة، والعمل البحثي اجلـــاد لتكوين �شورة 
وا�شحة عن مهارات التفكري، و�شبل دجمها يف التدري�ص بحيث ينعك�ص اأثرها اإيجابيا 

على مهارات التفكري لدى الطلبة ويتمكنون من ا�شتخدامها يف حياتهم امل�شتقبلية.

وممـــا ي�شاعـــد االأ�شاتذة يف تدريـــب طالبهم علـــى ممار�شة مهـــارات التفكري 
 )cort( الناقد، ظهور برامج تعليم التفكري،ومن اأ�شهر تلك الربامج برنامج الكورت
للعامل اإدوارد ديبونو الذي اأثبتت معظم الدرا�شات فاعليته يف تنمية مهارات التفكري 

الناقد.

م�صكلة �لبحث:
يف ظل وجود االنحرافات الفكرية وجماعات االإف�شاد الفكري يف معظم و�شائل 
االت�شـــال، تـــربز �شرورة تدري�ـــص التفكري وتنميتـــه من خالل املقـــررات اجلامعية، 
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وتوفـــري بيئة تعليمية م�شجعة على التفكـــري. ويعترب االهتمام بتنمية مهارات التفكري 
يف العمليـــة التعليمية هدفًا مـــن اأهداف املقررات الدرا�شيـــة، ولكن تتفاوت عمليات 
االهتمـــام بها بح�شب طبيعة كل مقرر درا�شي ب�شبـــب اأن مهارات التفكري تتدرج من 
الب�شاطـــة اإىل التعقيـــد ح�شب اأهـــداف تدري�ص كل مقـــرر ونوع التفكـــري الذي تثريه 
املواقـــف التعليمية )كـــرم، 1992م(، وتعتقد الباحثة اأّن مقـــررات ق�شم اللغة عربية 
بجامعـــة امللـــك عبـــد العزيز ت�شهـــم يف حتقيق ذلك الهـــدف؛ حيث توؤكـــد االأهداف 
العامـــة ملناهج اللغـــة عربية على �شرورة االهتمـــام بتنمية مهـــارات التفكري الناقد 
وتوظيفهـــا يف امل�شكالت التي تواجه الفرد واملجتمع؛ومما ي�شجع ويحث على �شرورة 
تدري�ـــص التفكري والتدريب عليه با�شتخـــدام برنامج الكورت ما اأو�شت به الدرا�شات 
كدرا�شـــة كلمن: )علي،1423هـ( و)وليـــد، 1428هـ(، وما اأ�شـــارت اإليه نتائج بع�ص 
 ، )kress,1992( ودرا�شة كري�ص ،)pearson,1991( الدرا�شات: كدرا�شـــة بري�شون
ودرا�شـــة جيلربت )gilbert,1993( وهو: وجود حاجة ملحة لدى الطالبات بالكليات 
واجلامعـــات علـــى ممار�شة مهارات التفكـــري ب�شفة عامة ومهـــارات التفكري الناقد 

ب�شفة خا�شة يف جمال الدرا�شات االإن�شانية.

وقد الحظـــت الباحثة من خـــالل تدري�شها بع�ص طالبات ق�شـــم اللغة العربية، 
�شعف دافعيتهن نحو ممار�شة مهارات التفكري التي ظهرت يف عزوفهن عن االإجابة 
عـــن االأ�شئلة؛�شواء التي تقي�ص م�شتوى التذكر اأو التي تقي�ص م�شتويات التفكري العليا 
كالتحليـــل والرتكيب والتقومي؛ وهذه املالحظة اأكدتهـــا اأ�شتاذات ق�شم اللغة العربية 
عام 2014م؛ فمعظم الطالبات م�شتمعات ودورهن �شلبي يف العملية التعليمية برمتها 
؛  لـــذا راأت الباحثة �شرورة اإجـــراء هذه الدرا�شة عن طريق تدريب الطالبات بق�شم 
اللغة العربية على برنامج كورت "تو�شعة جمال االإدراك " بدجمه �شمن مقرر االأدب 

االأندل�شي وحتديد فاعليته يف تنمية مهارات التفكري الناقد لديهن.
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وتتحدد م�صكلة �لبحث يف �لإجابة على �لأ�صئلة �لتالية:
�ـــص1- ما درجة توفر مهارات التفكري الناقد لدى عينة من طالبات ق�شم اللغة 

العربية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة؟.

�ـــص2- ما فاعلية دمـــج برنامج الكورت )تو�شعة جمـــال االإدراك( �شمن مقرر 
االأدب االأندل�شـــي لتنمية مهـــارات التفكري الناقد لدى عينة مـــن طالبات ق�شم اللغة 

العربية بجامعة امللك عبد العزيز؟.

  ويتفرع من هذ� �ل�صوؤ�ل �لأ�صئلة �لآتية:
مـــا فاعلية دمـــج برنامج الكورت )تو�شعـــة جمـــال االإدراك( �شمن مقرر . 1

االأدب االأندل�شـــي لتنمية مهارة معرفة االفرتا�شات لدى عينة من طالبات 
ق�شم اللغة العربية بجامعة امللك عبد العزيز؟

مـــا فاعلية دمـــج برنامج الكورت )تو�شعـــة جمـــال االإدراك( �شمن مقرر . 2
االأدب االأندل�شي لتنمية مهـــارة التف�شري لدى عينة من طالبات ق�شم اللغة 

العربية بجامعة امللك عبد العزيز؟

مـــا فاعلية دمـــج برنامج الكورت )تو�شعـــة جمـــال االإدراك( �شمن مقرر . 3
االأدب االأندل�شـــي لتنميـــة مهـــارة تقومي املناق�شات لـــدى عينة من طالبات 

ق�شم اللغة العربية بجامعة امللك عبد العزيز؟. 

مـــا فاعلية دمـــج برنامج الكورت )تو�شعـــة جمـــال االإدراك( �شمن مقرر . 4
االأدب االأندل�شـــي لتنميـــة مهـــارة اال�شتنباط لدى عينة مـــن طالبات ق�شم 

اللغة العربية بجامعة امللك عبد العزيز؟. 

مـــا فاعلية دمـــج برنامج الكورت )تو�شعـــة جمـــال االإدراك( �شمن مقرر . 5
االأدب االأندل�شي لتنمية مهارة اال�شتنتاج لدى عينة من طالبات ق�شم اللغة 

العربية بجامعة امللك عبد العزيز؟.  
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�أهد�ف �لبحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:  

• و�شف خطة دمج مهارات برنامـــج كورت )تو�شعة جمال االإدراك( لتعليم 	
مهارات التفكري من منطلقـــات معرفية ت�شمنتها مو�شوعات مقرر االأدب 

االأندل�شي.

• حتديد فاعلية دمج برنامج الكورت )تو�شعة جمال االإدراك( �شمن مقرر 	
االأدب االأندل�شـــي لتنميـــة مهارات التفكري الناقـــد: )معرفة االفرتا�شات، 
والتف�شـــري، وتقومي املناق�شـــات، واال�شتنباط، واال�شتنتـــاج( لدى عينة من 

طالبات ق�شم اللغة بجامعة امللك عبد العزيز بجدة.

�أهمية �لبحث:
 تظهر �أهمية �لبحث �حلايل يف:

تو�شيـــح اإجراءات علمية وعمليـــة مو�شوفة بدقة لتنميـــة مهارات التفكري . 1
الناقـــد يف خطـــة دمـــج برنامـــج كورت �شمـــن مو�شوعـــات مقـــرر االأدب 
االأندل�شـــي مما يجعلـــه منوذجًا عمليـــًا ي�شتخدمه االأ�شاتـــذة عند تدري�ص 

املقررات اجلامعية.

تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات بق�شم اللغة العربية، مبا يكفل . 2
حت�شينهن �شد اأي اأفكار اأو تيارات فكرية هدامة؛ من خالل متكينهن من 

اال�شتقالل الفكري عند احلكم على االأمور واالأحداث.

ت�شهـــم اأداة ونتائـــج البحث احلايل يف تطوير تدري�ـــص املقررات اجلامعية . 3
باململكـــة العربية ال�شعودية وفق االجتاهـــات والنظريات الرتبوية احلديثة 

نحو تعليم مهارات التفكري، ووفق الربامج العاملية.
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متغر�ت �لبحث:
املتغـــري امل�شتقـــل: دمج برنامج الكـــورت )تو�شعة جمـــال االإدراك( لتعليم . 1

التفكري اأثناء تدري�ص مقرر االأدب االأندل�شي.

املتغري التابع:مهارات التفكري الناقد )معرفة االفرتا�شات، التف�شري،تقومي . 2
املناق�شات،اال�شتنباط، اال�شتنتاج(.

حدود �لبحث:
�لتزم �لبحث باحلدود �لتالية:

احلدود الب�شرية: عينة من طالبات ق�شم اللغة العربية للعام الدرا�شي اجلامعي 1435هـ.
احلدود املكانية: جامعة امللك عبد العزيز بجدة ، كليات الفروع بالفي�شلية.

�حلدود �ملو�صوعية كالتايل:
• اجلـــزء االأول مـــن برنامج كـــورتCORT لتعليم التفكـــري ) تو�شعة جمال 	

االإدراك (.
• تطبيقات الدمج من حمتوى مقرر االأدب االأندل�شي. 	
• مهـــارات التفكري الناقـــد التالية: معرفـــة االفرتا�شـــات، التف�شري، تقومي 	

املناق�شات، اال�شتنباط، اال�شتنتاج.

م�صطلحات �لبحث:
الفاعلية: يق�شد بها يف هذا البحث حجم التاأثري الذي يحدث نتيجة ال�شتخدام . 1

الربنامــــج التدريبي املقرتح يف تنمية مهارات التفكــــري الناقد.  ويقا�ص حجم 
التاأثــــري يف البحــــث احلــــايل بح�شاب مربــــع اإيتــــا )kiess,h,1989( )η2( ثم 

ح�شاب قيمة ن�شبة الك�شب املعدل لبليك )جريولد، 1991م(.

2 . watsonο&glaser التفكري الناقد: يلتزم البحث بتعريف واط�شن وجال�شر
حيث يعرفـــان التفكري الناقـد باأنه: "املحاولـــة امل�شتمرة الختبار احلقائق 
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اأو االآراء يف �شـــوء االأدلـــة التـــي ت�شندهـــا، بـــداًل مـــن القفـــز اإىل النتائج، 
ويت�شمن بالتايل معرفة طرق البحث املنطقي التي ت�شاعد يف حتديد قيمة 
خمتلـــف االأدلة، والو�شول اإىل نتائج �شليمة، واختبار �شحة النتائج وتقومي 
املناق�شات بطريقة مو�شوعة خال�شة" )فاروق وممدوح، 1982م( و�شوف 

يقا�ص بالدرجة التي حت�شل عليها الطالبة يف اختبار التفكري الناقد.

برنامج كورت   cortلتعليم التفكري الناقد: برنامج كورت cort هو برنامج . 3
اأعد لتو�شعـــة اإدراك الطالب واملتدربني، وذلـــك با�شتخدام طريقة االأداة 
منهجـــًا واأ�شلوبـــًا يف تعليـــم التفكـــري، ويتكون مـــن جمموعة مـــن مهارات 
التفكـــري "اأدوات التفكري"تتيح للطـــالب واملتدربني االإفالت بوعي تام من 
اأمنـــاط التفكري املتعـــارف عليها، وذلك بروؤية االأ�شيـــاء واملواقف واالأفكار 

ووجهات النظر وامل�شكالت ب�شكل اأو�شح.

ويتكـــون الربنامج من دليل للربنامج و�شتـــة اأجزاء هي: تو�شعة جمال االإدراك، 
والتنظيـــم، والتفاعل، واالإبداع، واملعلومات،والعواطـــف، والعمل؛ وي�شتغرق التدريب 

عليها مدة زمنية ترتاوح بني2-3 �شنوات )دي بونو،1998م(.

وتعرف الباحثة برنامج كورت cort باأنه عبارة عن جمموعة من اأدوات التفكري 
التـــي تتيح لطالبات اللغـــة العربية روؤية االأ�شياء ب�شكل اأو�شـــح واأو�شع، بحيث ي�شبح 
تفكريهـــن مت�شعبًا عن طريـــق التدريب على مهارات اجلـــزء االأول والثالث )تو�شعة 

جمال االإدراك، التفاعل( بالدرو�ص الع�شرة يف كل جزء.

�لإطار �لنظري:
اجتهـــت النظم التعليمية اإىل تدري�ص مهارات التفكري وفق اأحد ثالثة اجتاهات 

لتعليمه وتعلمه )فتحي، 1999(:

�لجتــاه �لأول: يتم فيه تعليـــم مهارات التفكري ب�شـــورة مبا�شرة من خالل 
مقرر درا�شي م�شتقل.
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�لجتــاه �لثــاين: يتم فيه تعليم مهارات التفكـــري من خالل مقررات درا�شية 
تدمج �شمنها مهارات التفكري.

�لجتــاه �لثالــث: يجمع بني الراأيني؛ فيتم فيه تعليم مهـــارات التفكري ب�شكل 
م�شتقـــل، ثم تطبق على املقـــرر الدرا�شي لي�شكل تعليم مهـــارات التفكري ح�شب هذا 
االجتـــاه منحى تكاملي،وهـــذا ما اأ�شار اإليـــه )ح�شني، 2001م( وهـــو �شرورة تنويع 
اإ�شرتاتيجيـــات تدري�ص التفكري واال�شتعانة باملواد الدرا�شية بحيث يتعمق فهمها لدى 

التالميذ وتزداد درجة حت�شيلهم فيها.

وهـــذا االإطار النظري ي�شلـــط ال�شوء علـــى: برنامج الكـــورت، واأ�شاليب تعليم 
التفكري ، والتفكري الناقد ومهاراته، كالتايل: 

:The cort thinking program لتعليم �لتفكر cort   1. برنامج كورت
مـــن اأ�شهـــر الربامج العامليـــة التي اأثبتـــت فاعليتها يف تنمية اأنـــواع متعددة من 
التفكـــري هو برنامج كـــورت لتعليم مهارات التفكري، ويتكون هـــذا الربنامج من �شت 
وحـــدات تعليمية متثل جوانب عديـــدة للتفكري، وتتاألف كل وحـــدة من ع�شرة درو�ص 
�شممـــت بحيث يغطى كل منها خالل ح�شة �شفية متتـــد اإىل خم�ص وثالثني دقيقة، 
ويحتـــاج تنفيذ الربنامج من �شنتني اإىل اأربع �شنوات، مبعـــدل در�ص واحد اأ�شبوعيًا. 

وفيما يلي عر�ص موجز للوحدات ال�شت للربنامج: 

 �لوحــدة �لأوىل- تو�شعـــة جمـــال االإدراكbreadth، وتهـــدف اإىل تدريـــب 
الطـــالب على التفكـــري يف جميع جوانب املوقف بكل الطـــرق املمكنة من اأجل تو�شعة 

دائرة الفهم واالإدراك لديهم.

�لوحدة �لثانية- التنظيم organization، وتهدف اإىل تنظيم عملية التفكري 
عند الطالب.

�لوحــدة �لثالثة- التفاعل interaction، وتهـــدف اإىل تطوير عملية املناق�شة 
والتفاو�ص لدى الطالب لكي ي�شتطيعوا تقومي مداركهم وال�شيطرة عليها.
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�لوحــدة �لر�بعــة- االإبـــداع creativity، وتهـــدف اإىل تدريـــب الطالب على 
الهروب من ح�شر االأفكار واإنتاج اأفكار جديدة.

�لوحدة �خلام�صــة- املعلومـــات والعواطـــف information&feeling، وتركز 
على اأهمية امل�شاعر واالنفعاالت على التفكري.

�لوحدة �ل�صاد�صــة- الفعل action، وتهـــدف اإىل االهتمام بعملية التفكري يف 
جمموعها؛ بدءًا باختيار الهدف، وانتهاء بت�شكيل اخلطة لتنفيذ احلل.

وتعتـــرب الوحـــدة االأوىل من برنامـــج الكـــورت )تو�شعة جمـــال االإدراك(وحدة 
اأ�شا�شيـــة للربنامج ويجـــب اأن تدر�ص قبل اأي وحدة من وحداتـــه االأخرى، وبعد ذلك 
ميكن ا�شتخدام بقية وحدات الربنامج باأي ترتيب. وفيما يلي عر�ص الوحدة االأوىل:

تو�شعـــة جمال االإدراك breadth:مت ت�شميـــم الدرو�ص يف هذه الوحدة مل�شاعدة 
التالميـــذ على البدء يف توجيـــه اأفكارهم ب�شكل هادف بداًل مـــن اإطالق ردود اأفعال 
نحـــو املعلومات الواردة والظروف احلادثة، وتتكون هـــذه الوحدة من ع�شرة درو�ص؛ 

هي:

معاجلـــة االأفكار pmi: وتعّلم التالميذ علـــى فح�ص فكرة ما من خالل النقاط 
االإيجابية وال�شلبية املثرية بداًل من احلدية يف القبول اأو الرف�ص.

اعتبار جميع العوامل caf: ويتعلم التالميذ بحث كل موقف بالنظر اإىل العوامل 
الكامنة فيه ولي�ص فقط الظاهر منها.

القوانـــني rules: ي�شتخـــدم التالميـــذ االأداتـــني االأوليـــني يف فح�ـــص القوانـــني 
والعوامل الواجب النظر فيها ل�شنع القوانني اجلديدة.

النتائج املنطقية ومـــا يتبعها c&s: تثري االنتباه للم�شتقبل بالنظر اإىل العواقب 
-الفوريـــة وق�شرية املدى ومتو�شطـــة املدى وبعيدة املدى- لكل حـــدث وخطة وقرار 

وقانون واكت�شاف.
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االأهدافago: ت�شاعد التالميذ على ت�شنيف اأهدافهم واأهداف االآخرين، كما 
تلفت االنتباه والرتكيز على الفكرة النابعة من الهدف ومتيزها عن ردة الفعل.

التخطيط planning: يتعلم التالميذ كيفية التخطيط با�شتخدام االأدوات التي 
مت االإ�شارة اإليها �شابقًا.

االأولويات املهمة االأوىل fip: هذا الدر�ص ي�شاعد التالميذ على و�شع االأولوية يف 
اختيار االحتماالت و البدائل.

البدائـــل واالحتمـــاالت واخليـــارات apc: يتعلـــم التالميـــذ ا�شتنبـــاط البدائل 
والتف�شريات بداًل من اللجوء اإىل ردود اأفعال عاطفية اأو انفعالية مرتبطة بتف�شريات 

وا�شحة.

القـــرارات decisions: تطبـــق االأدوات ال�شابقـــة الذكـــر علـــى عمليـــة اتخـــاذ 
القرارات.

وجهات نظر االآخرينopv: تقلل من الغمو�ص الذي يكتنف �شعور التالميذ جتاه 
وجهات نظر االآخرين وذلك بتوجيههم نحو فح�ص متعمد لتلك النقاط التي تثريها 

اآراء االآخرين )دي بونو، 1998م(. 

2. �أ�صاليب تعليم مهار�ت �لتفكر:
 اأ�شـــار كل من ثائـــر )1995م( وفتحي ) 2002م( ور�شيـــد )1428هـ( اإىل اأن 

هناك اأ�شلوبني لتعليم التفكري، هما:

اأواًل: تعليـــم التفكري باأ�شلـــوب مبا�شر: بحيث يكون على �شـــكل مهارات م�شتقلة 
بذاتهـــا عن حمتوى املـــواد الدرا�شية.ومن اأهم مزايا هذا االأ�شلـــوب اأن الرتكيز يتم 
فيـــه على عملية التفكري ذاتها ولي�ص على املحتوى التعليمي وهذا ي�شاعد على توجيه 
انتبـــاه املتعلم اإىل املهارة املطلوبة، ويعترب دي بونـــو debono من اأبرز املوؤيدين لهذا 



220

 cort االأ�شلـــوب ومن اأكـــرث املعدين لربامج تعليم التفكري، فقد قـــدم برنامج الكورت
لتعليـــم التفكـــري، باالإ�شافـــة اإىل برنامج املفكـــر البـــارع master thinker وبرنامج 

القبعات ال�شت للتفكري   six thinking hats وغريها.

ثانيـــًا: تعليـــم التفكري باأ�شلوب الدمـــج والتكامل: مبعنى اأن تكـــون عملية تعليم 
التفكـــري ب�شـــكل �شمني وغـــري مبا�شـــر -اأي من خـــالل املقـــررات الدرا�شية-، ومن 
اأهـــم مزايا هـــذا االأ�شلوب اإمكانية الربط بني مهـــارات التفكري وحمتويات املقررات 
الدرا�شيـــة، ولفت االنتباه اإىل اجلوانب اجلديـــرة باالهتمام والتعليم، وفيه اخت�شار 

للوقت والتكاليف يف تعليم مهارات التفكري.

     وقـــد اأ�شـــار روبرت )1997م( اإىل اأن الدرو�ص حتقق هدفـــًا ثنائيًا هو تعليم 
التفكـــري املاهر واإتقان اأعمـــق للمحتوى، اإال اأن عملية الدمـــج حتتاج اإىل جهد كبري؛ 
وقد قامت الباحثة باتخاذ خطة ت�شمنت اإجراءات تدري�شية حمددة يف �شبع خطوات 

مذكورة يف نتيجة االإجابة عن ال�شوؤال الثاين لهذا البحث.

3.  �لتفكر �لناقد:
ي�شتخـــدم النقـــد للداللـــة علـــى معان كثـــرية من اأهمهـــا: الك�شف عـــن العيوب 
واالأخطاء، تعليق احلكم على ال�شيء اأو املوقف حني توافر معلومات واأدلة كافية عنه، 
والتفكـــري الناقـــد عند فتحـــي ) 1999م ( هو "ن�شاط عقلي مركـــب حمكوم بقواعد 
املنطـــق واال�شتدالل، ويقود اإىل نـــواجت ميكن التنبوؤ بها، وغايتـــه التحقق من ال�شيء 
وتقييمه باال�شتناد اإىل معايري اأو حمكات مقبولة، ويتاألف من جمموعة من املهارات 

ميكن ا�شتخدامها ب�شورة منفردة اأو جمتمعة، وت�شنف �شمن ثالث فئات هي:

"اال�شتقراء، اال�شتنباط،التقومي"؛ فكلمة criticalتعني: القدرة على التمييز اأو 
اإ�شـــدار االأحكام)عمر،2003م(؛ ورغم االختالفـــات الظاهرة يف معاجلة الباحثني 
ملفهـــوم التفكري الناقـــد فقد ا�شتطاع فتحـــي) 2002م( حتديد عددا مـــن القوا�شم 
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امل�شرتكـــة بينها ميكن اإجمالها يف اأن  التفكري الناقـــد لي�ص مرادفا التخاذ القرار اأو 
حـــل امل�شكلة، ولي�ص جمرد تذكر اأو ا�شتدعاء بع�ـــص املعلومات، ولي�ص مرهونا باإتباع 
اإ�شرتاتيجية منظمة ملعاجلـــة املوقف الأنه ي�شتلزم اإ�شدار حكم من جانب املفكر كما 
اأنه يحتاج اإىل مهارة يف ا�شتخدام قواعد املنطق واال�شتدالل لتنظيم االأمور، وينطوي 

على جمموعة من مهارات التفكري التي ميكن تعّلمها والتدرب عليها واإجادتها.

4. مهار�ت �لتفكر �لناقد:
مهار�ت �لتفكر �لناقد كما حدد�ها و�ط�صن وجال�صر watsonο&glaser  كما يلي:
اأ- معرفـــة االفرتا�شـــات: تعنـــي التمكن مـــن فح�ـــص الوقائع والبيانـــات التي 
يت�شمنهـــا املو�شـــوع، بحيث ي�شتطيع املفكر اأن ي�شدر حكمًا بـــاأن فر�ص ما غري وارد 

نتيجة تق�شيه للحقائق املعرو�شة.

ب- التف�شري: يتمثل يف التمكن من ا�شتخال�ص ا�شتنتاجات من حقائق مفرت�شة 
بدرجة ت�شل بها اإىل اليقني.

ج - تقـــومي املناق�شـــات: تعني التمكن مـــن اإدراك اجلوانب املهمـــة التي تت�شل 
ات�شااًل مبا�شرًا بق�شية ما وميكن متييز نواحي القوة وال�شعف فيها.

د- اال�شتنبـــاط : يق�شـــد بها معرفـــة العالقات بني وقائع معينـــة تعطى للفرد، 
بحيـــث ميكن اأن يحكـــم يف �شوئها على النتائج اإن كانـــت منبثقة منها اأم غري ذلك؛ 

دون النظر يف �شحة الوقائع املعطاة اأو موقفه منها.

هــــ - اال�شتنتاج : تعني التمكن من التمييز بني درجات احتمال �شحة نتيجة ما 
اأو خطئهـــا، تبعًا لدرجة ارتباطهـــا بوقائع معينة تعر�ص على الفرد)فاروق وممدوح، 

1982م(.

5- خطـــة دمج برنامـــج الكورت )تو�شعة جمـــال االإدراك( �شمـــن مو�شوعات 
مقـــرر االأدب االأندل�شي لتنمية مهارات التفكري الناقد:تتحدد اإجراءات خطة الدمج 
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وفق خطوات التعّلم الن�شط باتباع �شبعة اإجراءات تدري�شية اأ�شارت اإليها ) كرميان، 
2007( وهي:

ت�شجيـــع التفاعل بني املعلم واملتعلمني: �شواء كان ذلك داخل قاعة الدر�ص . 1
اأو خارجهـــا؛ من اأجل جعل املتعلمني يتحفـــزون للتعّلم ويفكرون يف قيمهم 

وخططهم امل�شتقبلية ويقومون بنقدها وفق ما ي�شتجد لهم من مواقف.

ت�شجيـــع التعاون بني املتعلمـــني: اإن التعّلم يتعزز ب�شـــورة اأكرب عندما يتم . 2
ب�شـــورة جماعيـــة فالتدري�ص اجليـــد كالعمل اجليد يحتـــاج اإىل الت�شارك 

والتعاون ولي�ص التناف�ص واالنعزال، كما هو احلال يف التعّلم التقليدي.

ت�شجيـــع التعّلم الن�شط لي�ص من خالل االإن�شـــات وكتابة املحا�شرة فقط، . 3
واإمنـــا ميتد لي�شمل التحـــدث وكتابة ما يتعلمه الطـــالب وربطه بخرباتهم 

ال�شابقة وتطبيقها يف حياتهم اليومية.

تقدمي تغذية راجعة �شريعة: حيث اإن معرفة املتعلمني باأخطائهم وت�شويب . 4
تلك االأخطاء ي�شاعدهم علـــى فهم طبيعة معارفهم وتقيمها؛ فهم بحاجة 
اإىل تاأمـــل مـــا تعلمـــوه )meta�cognition(، ومـــا يجـــب اأن يتعلموه، واإىل 

تقييم ما تعلموه.

توفـــري وقت كاٍف للتعّلم)زمن+ طاقة= تعّلم(: اإن التعّلم بحاجة اإىل وقت . 5
كاف الأن يحدث التغـــريات ال�شلوكية املطلوبة، واملتعلمني بحاجة اإىل تعّلم 
اإدارة الوقـــت وتنفيـــذ اجلهد املطلـــوب الكت�شاب املهارة يف حـــدود الزمن 

املتاح.

و�شـــع توقعات عاليـــة الأداء املتعلمني )توقْع اأكرث جتـــْد جتاوبًا اأكرث( الأنها . 6
ت�شاعد املتعلمني على احلر�ص ال�شديد على حتقيقها.
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تفهـــم نظرية الـــذكاءات املتعـــددة؛ وا�شتخـــدام اإ�شرتاتيجيـــات التدري�ص . 7
املنا�شبة املتعلمني وت�شجيعهم على التعبري عما تعلموه باأ�شاليبهم املتعددة.

وقـــد ا�شتملت اإجراءات دمـــج برنامـــج الكورت)تو�شعة جمـــال االإدراك( على 
ع�شرة مو�شوعـــات تدري�شية،وت�شمنت كل حما�شرة علـــى در�ص من درو�شه مدجمًا 
مـــع مو�شوع من مو�شوعات مقـــرر االأدب االأندل�شي، وتفا�شيـــل ذلك يف و�شف مواد 

البحث التي �شرتد الحًقا.

�لدر��صات �ل�صابقة:
لقـــد تعددت وتنوعت نتائـــج البحوث والدرا�شات التي تناولـــت برنامج الكورت 
واأثره على تنمية مهارات التفكري العامة، وظهرت درا�شات اأّكدت على اأثره يف تنمية 

مهارات التفكري الناقد؛ لذا اأو�شت با�شتخدامه يف التدري�ص؛ وفيما يلي ت�شنيفها:

1. در��صات تناولت �أثر برنامج �لكورت على تنمية مهار�ت �لتفكر لدى �لطالب:
درا�شـــة لـــوك lock,1990(( هدفت اإىل تقييم اأثر التدريـــب على بع�ص درو�ص 
الكورت تو�شعة جمال االإدراك على مهارات اتخاذ القرار، وقد طبقت الدرا�شة على 
عينة من الطالبات بجامعة توليدو Toledo بوالية اأوهايو باأمريكا، بلغ عدد املجموعة 
التجريبيـــة )25( طالبة واملجموعة ال�شابطة )28( طالبة، واأظهرت النتائج فعالية 

التدريب على برنامج كورت يف تنمية مهارات اتخاذ القرار.  

درا�شة مها )2001م( هدفت اإىل معرفة اأثر التدريب على اجلزء االأول )تو�شعة 
جمـــال االإدراك( واجلزء الثاين )التنظيم( من برنامـــج الكورت لتعليم التفكري يف 
تنمية التفكري الناقد لدى الطالبات، وطبقت الدرا�شة على عينة من طالبات ال�شف 
ال�شاد�ـــص االأ�شا�شي، بلغ عدد املجموعة التجريبية )35( طالبة واملجموعة ال�شابطة 
)33( طالبـــة، وقد اأظهرت النتائج وجود اأثر دال للتدريب على اجلزء االأول والثاين 

من برنامج كورت على تنمية التفكري الناقد لدى الطالبات. 



224

درا�شة خالد )2007م( ا�شتهدفت معرفة اأثر ا�شتخدام برنامج الكورت )تو�شعة 
جمـــال االإدراك والتفاعــــل( فــــي تنميـــة مهارات التفكـــري الناقد وحت�شـــني م�شتوى 
التح�شيل الدرا�شي لدى عينة من طالب ال�شف االأول الثانوي مبدينة الريا�ص بلغت 
)40( طالبـــًا واتبعت الدرا�شة املنهج التجريبي با�شتخـــدام االأدوات التالية: اختبار 
مهـــارات التفكري الناقـــد وبرنامج الكـورت )تو�شـعة جمــــاال الإدراك والتفاعل( ومن 
اأهـــم نتائجها: وجــــود فروق دالة اإح�شائيًا بني القيا�ـــص القبلي والبعدي يف مهارات 
التفكـــري الناقـد لـ�شالح القيـا�ص البعدي، كمـــا ك�شفت النتائج عن عدم وجود فروق 
دالة اإح�شائيًا بـني املجموعـة التجريبيـة وال�شابطة يف م�شتوى التح�شيل الدرا�شي.

2.در��صات تناولت برنامج  �لكورت يف جمال تعليم �للغة و�لأدب:
    درا�شة هننت )Hinnat,1991( ا�شتهدفت معرفة اأثر اأداة التفكري )معاجلة 
االأفـــكار pmi ( مـــن الوحدة االأوىل من برنامج كورت علـــى كيفية كتابة التالميذ يف 
مادة االإن�شاء، وتكونت العينة من طالب ق�شم اللغة االإجنليزية يف جامعة االآباما بلغ 
عدد املجموعة التجريبيـــة )56( طالبًا واملجموعة ال�شابطة )55( طالبًا، واأظهرت 
النتائـــج فروقًا ل�شالـــح املجموعة التجريبيـــة التي اأظهرت منوًا وا�شحـــًا يف الكتابة 

الفاعلة.

�لتعليق على �لدر��صات �ل�صابقة:
  مـــن خالل عر�ـــص الدرا�شات ال�شابقة التي لها �شلـــة مبو�شوع البحث احلايل 

ن�شتخل�ص ما يلي :
اتفقـــت الدرا�شـــات التـــي ا�شتخدمت برنامج كـــورت لتعليـــم التفكري على . 1

فاعليته يف تنمية مهارات التفكري الناقد.

ويتفـــق البحث احلايل مع الدرا�شات ال�شابقـــة يف الهدف وهو البحث عن . 2
م�شتـــوى فاعلية برنامج كـــورت اجلزء االأول )تو�شعة جمـــال االإدراك( يف 

تنمية مهارات التفكري الناقد.
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يتميـــز البحث احلايل عن الدرا�شـــات ال�شابقة با�شتخدامـــه اأ�شلوب دمج . 3
برنامج الكورت )تو�شعة جمال االإدراك( يف تدري�ص املقرر اجلامعي.

يتميـــز البحـــث احلايل عن الدرا�شـــات ال�شابقة يف تطبيـــق الربنامج على . 4
عينـــة من طالبـــات ق�شم اللغة العربية باملرحلـــة اجلامعية يف مقرر االأدب 

االأندل�شي.

فرو�ص �لبحث:
توجـــد فـــروق ذات داللة اإح�شائيـــة عند م�شتـــوى اأقل مـــن )0.01( بني . 1

متو�شطي درجات اأفراد عينة البحث قبل وبعد دمج برنامج الكورت اجلزء 
االأول )تو�شعـــة جمال االإدراك( يف مو�شوعات مقـــرر االأدب االأندل�شي يف 

درجة اختبار التفكري الناقد ككل ل�شالح التطبيق البعدي لالختبار.

توجـــد فـــروق ذات داللة اإح�شائيـــة عند م�شتـــوى اأقل مـــن )0.01( بني . 2
متو�شطـــي درجـــات اأفراد عينـــة البحث قبل وبعـــد دمج برنامـــج الكورت 
االأدب  مقـــرر  مو�شوعـــات  االإدراك( يف  )تو�شعـــة جمـــال  االأول  اجلـــزء 
االأندل�شـــي يف درجة اختبار مهـــارة معرفة االفرتا�شـــات ل�شالح التطبيق 

البعدي لالختبار.

توجـــد فـــروق ذات داللة اإح�شائيـــة عند م�شتـــوى اأقل مـــن )0.01( بني . 3
متو�شطي درجات اأفراد عينة البحث قبل وبعد دمج برنامج الكورت اجلزء 
االأول )تو�شعـــة جمال االإدراك( يف مو�شوعات مقـــرر االأدب االأندل�شي يف 

درجة اختبار مهارة التف�شري ل�شالح التطبيق البعدي لالختبار.

توجـــد فـــروق ذات داللة اإح�شائيـــة عند م�شتـــوى اأقل مـــن )0.01( بني . 4
متو�شطي درجات اأفراد عينة البحث قبل وبعد دمج برنامج الكورت اجلزء 
االأول )تو�شعـــة جمال االإدراك( يف مو�شوعات مقـــرر االأدب االأندل�شي يف 

درجة اختبار مهارة تقومي املناق�شات ل�شالح التطبيق البعدي لالختبار.
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توجـــد فـــروق ذات داللة اإح�شائيـــة عند م�شتـــوى اأقل مـــن )0.01( بني . 5
متو�شطي درجات اأفراد عينة البحث قبل وبعد دمج برنامج الكورت اجلزء 
االأول )تو�شعـــة جمال االإدراك( يف مو�شوعات مقـــرر االأدب االأندل�شي يف 

درجة اختبار مهارة اال�شتنباط ل�شالح التطبيق البعدي لالختبار.

توجـــد فـــروق ذات داللة اإح�شائيـــة عند م�شتـــوى اأقل مـــن )0.01( بني . 6
متو�شطي درجات اأفراد عينة البحث قبل وبعد دمج برنامج الكورت اجلزء 
االأول )تو�شعـــة جمال االإدراك( يف مو�شوعات مقـــرر االأدب االأندل�شي يف 

درجة اختبار مهارة اال�شتنتاج ل�شالح التطبيق البعدي لالختبار.

منهج ومو�د و�أدو�ت �لبحث:
    فيما يلي تو�شيح الإجراءات البحث ومنهجه وو�شف املواد واالأدوات امل�شتخدمة 

يف حتقيق اأهدافه: 

اأواًل- جمتمـــع البحـــث: طالبات ق�شم اللغة عربية الاّلتـــي يدر�شن مقرر االأدب 
االأندل�شي.

ثانيـــًا- عينـــة البحث: طالبات اللغـــة العربية يف �شعبـــة )RC( الالتي يدر�شن 
مقـــرر االأدب االأندل�شي مت اختيار ال�شعبـــة بطريقة ع�شوائية، وقد بلغ عدد الطالبات 

فيها )35( طالبة.

ثالثًا-منهج البحث: ا�شتخدم البحث املنهج �شبه التجريبي.
رابًعا- اأدوات ومواد البحث: ا�شتخدم البحث املواد واالأدوات التالية:

در�ـــص الكـــورت اجلـــزء االأول )تو�شعة جمـــال االإدراك( مع اإجـــراء بع�ص . 1
التعديالت.

خطـــة لدمج املقـــرر تختلف عـــن خطة املقـــرر التقليدية، حيـــث روعي يف . 2
تنفيذها بع�ص مبادئ التعّلم الن�شط. 
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جال�شـــر . 3 واإدوارد  واط�شـــن  جلـــوردن  الناقـــد،  التفكـــري  اختبـــار 
watsono&glaser هـــي االأداة الثالثـــة لهـــذا البحث ، وهـــو اختبار طبقه 

كل مـــن فاروق وممدوح عـــام1981م على البيئة ال�شعوديـــة بغر�ص قيا�ص 
قـــدرة الفرد على التفكـــري التحليلـــي واملنطقي، وقد تكـــون االختبار من: 
تعليمـــات عامة ثم خم�شة اختبـــارات م�شتقلة متثل مهارات التفكري الناقد 
التالية هي: معرفة االفرتا�شات، التف�شري، تقومي املناق�شات، اال�شتنباط، 
اال�شتنتـــاج، ويتكون كل اختبار من تعليمـــات خا�شة به مع مثال تو�شيحي، 
باالإ�شافة اإىل ثالثني �شوؤااًل يف كل اختبار، و يبلغ العدد االإجمايل ملفردات 

االختبار مائة وخم�شني )150( �شوؤااًل.

وفيما يلي تو�صيح ملكونات مو�د و�أدو�ت �لبحث:
1- خطـــة دمج درو�ـــص تو�شعة جمـــال االإدراك �شمن حما�شـــرات مو�شوعات 

االأدب االأندل�شي:

تكونت خطة �لدمج مما يلي:
- و�شـــف االأهـــداف التعليمية: حتديد الهـــدف العام من تدري�ـــص مقرر االأدب 
االأندل�شـــي؛ حيث يهدف املقرر اإىل تو�شعة جمـــال االإدراك لدى الطالبات من خالل 
تدري�شهن االأدب االأندل�شي منذ الفتح االإ�شالمي عام 92 هـ/ 711م اإىل �شقوط اآخر 
حوا�شرهـــا عـــام 897هـ/ 1492م،  وتنميـــة مهارات التفكري الناقـــد لديهن، كما مت 

و�شع جمموعة من االأهداف اخلا�شة للمقرر. )ملحق1(.

- حتديـــد حمتوى املقرر: حتـــددت مو�شوعات املقرر من مرجـــع ح�شن عبا�ص 
)تاريـــخ االأدب االأندل�شـــي، ع�شـــر �شيـــادة قرطبة، ع�شـــر الطوائـــف، واملرابطني، 
بريوت: دار الثقافة1981م(، ثم قامت الباحثة مبراجعة االأدب النظري والدرا�شات 
ال�شابقـــة التي تناولت در�ص الكـــورت )اجلزء االأول( لتعليـــم التفكري، وبعد ذلك مت 
اأخذ كل مهارة من املهارات الع�شرة ودجمت �شمن بع�ص درو�ص املقرر، كما اأُجريت 
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 cort بع�ـــص التعديـــالت على االأمثلـــة الواردة يف اجلـــزء االأول من برنامـــج كورت
لتعليم التفكري )تو�شعة جمال االإدراك( من قبل الباحثة وذلك بتغيري �شياغة بع�ص 
العبـــارات اأو تغيري بع�شها مبـــا يتنا�شب مع طبيعة املقرر، ومت و�شع عالمة )*( عند 
كل مثـــال ُعدلـــت �شياغته، وعالمـــة )**( عند كل مثال مت تغيـــريه بالكامل، وتكون 

اخلطة يف �شورتها النهائية من ع�شرين حما�شرات ُتدر�ص خالل ع�شرة اأ�شابيع .

وقـــد مت توزيع املحا�شرات على امتداد اأ�شابيـــع الدرا�شة؛ حيث ا�شتغرق تنفيذ 
اخلطة ع�شرين حما�شرة امتدت ع�شرة اأ�شابيع يو �شحها جدول )1(

جدول )1( 

مو�عيد تنفيذ خطة مو�صوعات حما�صر�ت �لكورت �ملدجمة يف مقرر �لأدب �لأندل�صي

مو�صوع �ملحا�صرة�ليوم

االأول:1435/4/1،3هـ

مدخل: تعريف التفكري الناقد ومهاراته، ثم التعريف بربنامج الكورت
cort لتعليم التفكري وخ�شائ�شه ومكوناته، ثم الولوج يف تعّرف بيئة 

االأدب االأندل�شي ال�شيا�شية واالجتماعية والعلمية ونركز فيها على 
 Interest&(عملية التفكري التي يثريها الدر�ص االأول معاجلةاالأفكار

Mines &Plus( PMI بوحدة تو�شعة جمال االإدراك.

الثاين7،9/ 4/ 
1435ه

 Considerال�شعر االأندل�شي بني التقليد والتجديد مدمج مع درس
All Factors )CAF(در�ص اعتبار جميع العوامل.

فن املو�شحات، فن الزجل)Rules(  در�ص القواننيالثالث1435/4/4،17هـ

الرابع21،23 
1435/4/

اأبو املخ�شي – يحي الغزال – ابن دراج الق�شطلي – ابن زيدون – 
 Sequel &ابن خفاجة ابن زمرك – ابن اخلطيب مدمج مع درس

Consequence )C&S((  النتائج املنطقية وما يتبعها.



م��ن��اه��ج ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��رائ��دة

229

مو�صوع �ملحا�صرة�ليوم

اخلام�ص
1435/4/27،29هـ

اأبرز �شاعرات االأندل�ص : ح�شانة التميمية – عائ�شة القرطبية – حمدونة 
– والدة – اأ�شماء العامرية واحلياة ال�شيا�شية واالجتماعية باالأندل�ص 
AGO(Aims, Goals, Objectives(مدجمة مع در�ص االأهداف

ال�شاد�ص6،8 
/1435/5هـ

النرث الفني يف االأندل�ص : ) الكتابة الديوانية ، الكتابة االإخوانية ، 
الكتابة العلمية ذات ال�شبغة االأدبية ، اخلطابة ، الق�شة ( مدمج مع 

در�ص: Planning  التخطيط

ال�شابع13، 
1435/4/5هـ

اأعالم النرث : ابن �شهيد – ابن حزم – اأبو الطاهر ال�شرق�شطي – 
First Important Priori�  ل�شان الدين ابن اخلطيبمدمج مع در�ص

FIP ()  ties ( االأولويات املهمة االأوىل

الثامن20، 
1435/5/2ه

اأعالم النرث : ابن �شهيد – ابن حزم – اأبو الطاهر ال�شرق�شطي 
– ل�شان الدين ابن اخلطيب مدمج مع در�ص: البدائل واالحتماالت 
) Alternatives, Possibilities, Choices) APC واخليارات

التا�شع1435/5/26،28ه
اأعالم النرث : ابن �شهيد – ابن حزم – اأبو الطاهر ال�شرق�شطي 

– ل�شان الدين ابن اخلطيب مدمج مع در�ص: البدائل واالحتماالت 
) Alternatives, Possibilities, Choices) APC واخليارات

العا�شر6/5،7/ 
1435ه

اأبرز �شاعرات االأندل�ص : ح�شانة التميمية – عائ�شة القرطبية – 
حمدونة – والدة – اأ�شماء العامرية مدمج مع در�ص وجهات نظر 

االآخرين

كمـــا متت و�شيح توزيع االأن�شطة واالإجراءات داخـــل زمن املحا�شرة لكل در�ص 
يف جدول )2(:
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جدول )2( 

�خلطة �لزمنية لكل مو�صوع خالل �ملحا�صرة

�لزمن�ملحتوىم�صل�صل

1
مقدمة تو�شح مهارة التفكري التي يت�شمنها الدر�ص: 
ق�شة اأو مترين اأولغز، وتقدمي فكرة خمت�شرة عن 

مو�شوع املحا�شرة
8 دقائق

10دقائقمادة تدريبية2
4دقائقمناق�شة العملية3
10 دقائقمادة تدريبية ثم مناق�شة املبادئ4
8 دقائقتقدمي مو�شوع املحا�شرة باإيجاز5

مادة تدريبية من حمتوى مو�شوع املحا�شرة على 6
10 دقائقمهارة التفكري.

50 دقيقة__________املجموع

خام�صًا - �لتاأكد من �صدق مو�د �لبحث: 
للتاأكد �شدق خطة دمج درو�ص الكورت يف مقرر االأدب االأندل�شي: ُعر�شت اخلطة 
مت�شمنـــة مو�شوعـــات املحا�شرات الع�شـــر على جمموعة مـــن املحكمني )ملحق1(، 
وبعـــد التحكيم مت اإجراء التعديـــالت املنا�شبة عليها، واأ�شبحـــت حما�شرات درو�ص 
الكـــورت املدجمة يف مقـــرر االأدب االأندل�شي يف �شورتها النهائيـــة �شاحلة لتطبيقها 

على اأفراد عينة البحث )ملحق2(.

�صاد�صًا- ثبات �أد�ة �لبحث:
    اإن اأداة البحـــث امل�شتخدمـــة يف حتديـــد فاعلية دمج برنامـــج الكورت تو�شعة 
جمال االإدراك اأثناء تدري�ـــص مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي، هو اختبار التفكري 
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الناقـــد؛ وللتاأكد من ثباتهتم تطبيقه على عينة ا�شتطالعية بلغ عددها )30( طالبة 
مـــن ق�شم اللغـــة العربية للتاأكد مـــن ثباته، من خـــالل ح�شاب قيمـــة معامل األفا∝ 
كرونبـــاخ ملعرفة ثبات درجات االختبار ككل، وقـــد مت ح�شاب قيم معامالت االت�شاق 
الداخلي الأبعاد االختبار بتعني قيم معامالت االرتباط )بري�شون( بني درجة كل بعد 

والدرجة الكلية لالختبار وجدول )3( يو�شح تلك القيم.

جدول )3(  

قيم معامالت �لرتباط بني درجات �أبعاد �لختبار و�لدرجة �لكلية له

معامالت �لرتباط�أبعاد �ختبار �لتفكر �لناقد
522 ،0**معرفة االفرتا�شات

763 ،0**التف�شري
722 ،0**تقومي املناق�شات

791 ،0**اال�شتنباط
803 ،0**اال�شتنتاج

 = 81 ،0االختبار ككل

** دال عند م�شتوى داللة اأقل من )0.01(

قراءة اجلدول ال�شابق تو�شح اأن معامل ثبات درجات االختبار الكلي كان عالية 
حيث بلغـــت)0.81(، مما جعله مطمئنًا عند التطبيـــق، والزمن املنا�شب لالختبار 
هو )50( دقيقة، وقد حددت درجة واحدة لكل مفردة من مفردات االختبار وبذلك 
تكـــون الدرجة النهائية هي )150( درجة لالختبـــار ككل و)30( درجة لكل بعد من 

اأبعاده.
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�صابعًا- �ملعاجلة �لإح�صائية:
ا�شتخدمـــت الباحثة اختبار "ت" t-test للعينات املرتبطة للتحقق من �شحة 

فرو�ص البحث.

ثامًنا- نتائج �لبحث وحتليلها وتف�صرها:
تو�صل �لبحث �إىل �لنتائج، وهي كالتايل:

�لنتائج �ملرتبطة بال�صوؤ�ل �لأول:
    مـــا درجـــة توفر مهـــارات التفكري الناقـــد لدى عينة من طالبـــات ق�شم اللغة 

العربية بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة؟

لالإجابـــة على هـــذا ال�شوؤال طبقت اختبـــار مهارات التفكـــري الناقد من اإعداد 
جـــوردن واط�شن واإدوارد جال�شـــر watsonο&glaser على عينة الدرا�شة قبل البدء 
يف دمـــج برنامج الكـــورت CoRT الدر�ص االأول تو�شعة جمـــال االإدراك مدمج �شمن 
مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي املقرتح وجدول )4(  يو�شح نتائج تطبيق االختبار. 

جدول رقم )4( 

قيم �ملتو�صطات �حل�صابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات توفر كل مهارة 
من مهار�ت �لتفكر �لناقد �لقْبلي و�ملهار�ت ككل

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�صط �حل�صابيمهار�ت �لتفكر �لناقد
3 ،942 ،8معرفة االفرتا�شات

7 ،972 ،18التف�شري
3 ،233 ،20تقومي املناق�شات

5 ،663 ،22اال�شتنباط
6 ،113 ،20اال�شتنتاج

4 ،9111 ،90املهارات ككل
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يو�شـــح اجلـــدول ال�شابق قيـــم املتو�شطات احل�شابيـــة لدرجات توفـــر مهارات 
التفكري الناقد لـــدى اأفراد العينة من طالبات ق�شم اللغة العربية بجامعة امللك عبد 
العزيز بجدة وفقًا لكل مهارة من مهارات التفكري الناقد القْبلي، حيث تراوحت قيم 
املتو�شطـــات احل�شابيـــة بـــني )94,8 - 66,22( كما بلغ املتو�شـــط احل�شابي ملهارات 
االختبـــار ككل )91,90( وتراوحـــت درجـــات االنحراف املعياري بـــني )6,3-3,2( 
وللمهـــارات ككل )4 ,11(.تلك النتيجة تـــدل على تدين درجة توفر مهارات التفكري 
الناقـــد لدى الطالبات، وقد احتلت مهارة اال�شتنبـاط اأعلى ن�شبة توفر وبلغ املتو�شط 
احل�شابي لها )66,22( وتلتها مهارة تقومي املناق�شـات )23,20( ثم مهارة اال�شتنتاج 
)11,20( ثم مهارة التف�شري )97,18( ثم مهارة معرفة االفرتا�شات)94,8(؛ وقد 

يرجع ال�شبب يف ذلك اإىل ما يلي:
ان�شـــراف الطالبات نحـــو التح�شيـــل الدرا�شي وعدم عنايتهـــن بنواحي . 1

التفكري االأخرى.
 طـــرق التدري�ص التقليدية التـــي تغفل اتخاذ االإجـــراءات الكفيلة بتحقيق 2. 

اأهداف تدري�ص املقررات اجلامعية التي تن�ص على تنمية مهارات التفكري 
العامة ومهارات التفكري الناقد على وجه اخل�شو�ص.

عـــدم وعي هيئـــة التدري�ص مب�شامني مهـــارات التفكري الناقـــد ودالئل كل . 3
مهارة فرعية منه.

وهـــذه النتيجـــة توؤكد احلاجـــة لتعليم الطالبـــات بق�شم اللغـــة العربية مهارات 
التفكري الناقد من خالل خطة دمج وا�شحة خم�ش�شة لذلك الغر�ص. 

�لنتائج �ملتعلقة بال�صــوؤ�ل �لثاين: ما فاعليـــة دمج برنامج الكورت )تو�شعة 
جمـــال االإدراك( �شمـــن مقرر االأدب االأندل�شي لتنمية مهـــارات التفكري الناقد لدى 
عينـــة مـــن طالبات ق�شـــم اللغة العربيـــة بجامعة امللك عبـــد العزيز؟ متـــت االإجابة 
عليـــه؛ بالتحقق من �شحة الفر�ص االأول من فرو�ص البحث:"توجد فروق ذات داللة 
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اإح�شائيـــة عنـــد م�شتوى اأقل من )0.01(بني متو�شطي درجـــات اأفراد عينة البحث 
قبـــل وبعد دمج برنامج الكورت اجلـــزء االأول )تو�شعة جمـــال االإدراك( مو�شوعات 
مقرر االأدب االأندل�شي يف درجة اختبار التفكري الناقد ككل ل�شالح التطبيق البعدي 
لالختبار"با�شتخـــدام اختبـــار "ت"  t�testللعينـــات املرتبطة وجـــدول )5( يو�شح 

النتائج.

جدول رقم )5( 

دللة �لفروق بني متو�صطي درجات عينة �لبحث قبل وبعد �لدمج يف 
�ختبار �لتفكر �لناقد ككل

�ملتو�صط �لعدد�ملجموعة
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
"ت"

م�صتوى 
�لدللة

م�صتوى 
�لدللة

قبلي
35

90، 9111، 4
3426، 930، 001

دال عند 
م�شتوى اأقل 

من01 ،0 8 ،974 ،136بعدي

ي�شري اجلدول ال�شابق اإىل قبول الفر�ص االأول وذلك ب�شبب اختالف متو�شطات 
درجـــة اأداء الطالبات عينة البحـــث يف اختبار التفكري الناقـــد البعدي والقبلي؛فقد 
بلـــغ متو�شط اأداء اأفـــراد العينـــة )97,136( يف االختبار بعد دمـــج برنامج الكورت
CoRT )تو�شعـــة جمـــال االإدراك( �شمـــن مو�شوعـــات مقـــرر االأدب االأندل�شي وهو 

اأعلـــى مـــن متو�شـــط اأدائهـــن االختبار قبل دجمـــه �شمـــن مو�شوعات املقـــرر حيث 
بلغت)91,90(،وكذلـــك ت�شـــري النتائج اإىل وجـــود فروق ذات داللـــة اإح�شائية عند 
م�شتـــوى اأقـــل مـــن )0.01( بني متو�شطي درجـــات عينة البحـــث يف اختبار التفكري 
الناقد ككل ل�شالح التطبيق البعدي فقد بلغت قيمة "ت" )93 ,26( وهي قيمة ذات 
داللــــة اإح�شائية عند م�شتـــوى اأقل من )0.01( تدل على تاأثري دمج درو�ص )تو�شعة 
جمـــال االإدراك( من برنامج الكـــورتCoRTيف تنمية مهـــارات التفكري الناقد لدى 
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عينـــة البحـــث من طالبات ق�شم اللغـــة العربية ب�شبب التدريب علـــى مهارات تو�شعة 
 ،rules القوانني ،caf اعتبار جميع العوامـــل ،pmi جمـــال االإدراك: معاجلـــة االأفكار
النتائـــج املنطقية وما يتبعهـــا c&s،االأهدافago، التخطيـــط planning، االأولويات 
 ،decisions القـــرارات ،apc البدائـــل واالحتماالت واخليـــارات ،fip املهمـــة االأوىل
وجهات نظر االآخرين opv؛ مما اأ�شهم يف تنمية مهارات طالبات ق�شم اللغة العربية 
التـــي تتلخ�ص يف: معرفة االفرتا�شات، والتف�شـــري، وتقومي املناق�شات، واال�شتنباط، 
واال�شتنتـــاج؛ وقـــد اتفقت هذه النتيجة مـــع نتائج درا�شة كل مـــن )خديجة، 2000( 
و)روال،2001م( و)مهـــا،2001م( و)�شو�شن،2003م( و)عواطف،1425هـ( وخالد 
)2007( والتي اأ�شارت نتائجها اإىل فاعلية التدريب على اجلزء االأول )تو�شعة جمال 

االإدراك( من برنامج الكورت لتعليم التفكري يف تنمية التفكري الناقد .

  ثانيــا- االإجابـــة عن ال�شـــوؤال االأول املتفرع من ال�شوؤال الثـــاين: مت من خالل 
التحقـــق من فر�ص البحث الثاين:"وجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى اأقل 
مـــن 01,0بني متو�شطـــي درجات اأفراد عينة البحث قبل وبعـــد دمج برنامج الكورت 
اجلـــزء االأول) تو�شعة جمـــال االإدراك ( مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي يف درجة 
اختبار مهـــارة معرفة االفرتا�شـــات ل�شالح التطبيق البعـــدي لالختبار"با�شتخدام 

اختبار "ت"  t-testللعينات املرتبطة وجدول )6( يو�شح النتائج.
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جدول رقم )6( 

دللة �لفروق بني متو�صطي درجات عينة �لبحث قبل وبعد �لدمج يف 
�ختبار �لتفكر �لناقد ملهارة معرفة �لفرت��صات

�ملتو�صط �لعدد�ملجموعة
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
"ت"

م�صتوى 
�لدللة

م�صتوى 
�لدللة

قبلي
35

8، 942، 3
3441، 40، 100

دال عند 
م�شتوى اأقل 

من01 ،0 6 ،141 ،27بعدي

يتبـــني من اجلـــدول ال�شابق حتقق الفر�ـــص الثاين ب�شبب اختـــالف متو�شطات 
درجة اأداء االختبار البعدي والقبلي فقد بلغ املتو�شط احل�شابي لدرجة امتالك عينة 
البحث من طالبات ق�شم اللغة العربية ملهارة معرفة االفرتا�شات يف االختبار القبلي 
)94 ,8( بينمـــا بلغ املتو�شط احل�شابي يف االختبار البعـــدي )14,27( ،كما اأ�شارت 
النتائـــج اإىل وجـــود فروق ذات داللـــة اإح�شائية عند م�شتوى اأقـــل من )0.01( بني 
متو�شطي درجات عينة البحث يف اختبار مهارة معرفة االفرتا�شات ل�شالح التطبيق 
البعدي، حيث بلغت قيمة "ت" )4 ,41( وهي قيمة ذات داللـة اإح�شائية عند م�شتوى 
اأقـــل مـــن )0.01(، مما يدل علـــى تاأثري دمج برنامج الكـــورت CoRT اجلزء االأول 
)تو�شعـــة جمال االإدراك( يف مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي، خا�شة در�ص اعتبار 
جميـــع العوامل، الذي يتم فيه فح�ص كل موقف بعمـــق والنظر اإىل العوامل الكامنة 
فيه ولي�ص الظاهر منه،مما ينمي مهارة معرفة االفرتا�شات التي تعني: القدرة على 
فح�ص الوقائع والبيانات التي يت�شمنها مو�شوع ما بحيث ميكن اأن يحكم الفرد باأن 

افرتا�شًا ما وارد اأو غري وارد تبعًا لفح�شه للوقائع املعطاة.

ثالثًا -االإجابة عن ال�شـــوؤال الثاين املتفرع من ال�شوؤال الثاين:متت االإجابة عنه 
من خالل التحقق من الفر�ص الثالث"توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى 
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اأقل مـــن )0.01( بني متو�شطي درجات اأفراد عينـــة البحث قبل وبعد دمج برنامج 
الكـــورت اجلزء االأول )تو�شعة جمال االإدراك( مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي يف 
درجة اختبار مهارة  التف�شري ل�شالح التطبيق البعدي لالختبار" با�شتخدام اختبار 

"ت" t�test للعينات املرتبطة وجدول )7( يو�شح النتائج.

جدول رقم )7( 

دللة �لفروق بني متو�صطي درجات عينة �لبحث قبل وبعد �لدمج يف 
�ختبار �لتفكر �لناقد ملهارة �لتف�صر

�ملتو�صط �لعدد�ملجموعة
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
"ت"

م�صتوى 
�لدللة

م�صتوى 
�لدللة

قبلي
35

18، 972، 7
3417، 80، 100

دال عند 
م�شتوى اأقل 

من01 ،0 5 ،941 ،27بعدي

      يت�شـــح من اجلدول ال�شابق حتقق الفر�ص الثالث؛ حيث ي�شري اإىل اختالف 
متو�شطات درجة اأداء االختبـــار البعدي والقبلي، فقد بلغ املتو�شط احل�شابي لدرجة 
امتـــالك عينة البحث مـــن طالبات ق�شم اللغـــة العربية ملهارة التف�شـــري يف االختبار 
القبلي )97 ,18( بينما بلغ املتو�شط احل�شابي يف االختبار البعدي )94,27(،وت�شري 
النتائـــج اإىل وجـــود فروق ذات داللـــة اإح�شائية عند م�شتوى اأقـــل من )0.01( بني 
متو�شطـــي درجات عينة البحث يف اختبار مهـــارة التف�شري ل�شالح التطبيق البعدي، 
حيث بلغت قيمة "ت" )8 ,17( وهي قيمة ذات داللـة اإح�شائية عند م�شتوى اأقل من 
)0.01(،وهـــذا يدل علـــى فاعلية دمج برنامج الكـــورت cort تو�شعة جمال االإدراك 
مو�شوعـــات مقـــرر االأدب االأندل�شي حيث اأن تدريب عينة البحـــث من طالبات ق�شم 
اللغـــة العربيـــة على در�ص البدائـــل واالحتماالت واخليارات الذي يتـــم فيه ا�شتنباط 
البدائـــل والتف�شريات وعدم اللجوء اإىل ردود اأفعال عاطفيـــة اأو انفعالية مما ح�شن 
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مهـــارات التفكري الناقد ومنها مهارة التف�شري وتعنـــي متكني املتعلم من ا�شتخال�ص 
نتيجة معينة من حقائق مفرت�شة بدرجة معقولة من اليقني.

ر�بعًا-االإجابـــة عن ال�شـــوؤال الثالث املتفرع مـــن ال�شـــوؤال الثاين:متت االإجابة 
عنـــه من خالل التحقق من الفر�ـــص الرابع"توجد فروق ذات داللـــة اإح�شائية عند 
م�شتوى اأقل من )0.01( بني متو�شطي درجات اأفراد عينة البحث قبل وبعد تطبيق 
حما�شـــرات مقرر االأدب االأندل�شـــي يف �شوء برنامج الكورت اجلـــزء االأول )تو�شعة 
جمـــال االإدراك( يف درجة اختبار مهارة تقومي املناق�شـــات ل�شالح التطبيق البعدي 
لالختبار"با�شتخـــدام اختبـــار "ت" t�test للعينـــات املرتبطة، وجـــدول )8( يو�شح 

النتائج.

جدول رقم )8( 

دللة �لفروق بني متو�صطي درجات عينة �لبحث قبل وبعد �لدمج يف 
�ختبار �لتفكر �لناقد ملهارة تقومي �ملناق�صات

�ملتو�صط �لعدد�ملجموعة
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
"ت"

م�صتوى 
�لدللة

م�صتوى 
�لدللة

قبلي
35

20، 233، 3
3415، 80، 100

دال عند 
م�شتوى اأقل 

من01 ،0 0 ،091 ،29بعدي

يت�شـــح مـــن اجلـــدول ال�شابق حتقـــق الفر�ـــص الرابـــع؛ ويوؤكد ذلـــك اختالف 
متو�شطـــات درجـــة اأداء عينـــة البحـــث من طالبـــات ق�شم اللغـــة العربيـــة يف اختبار 
التفكـــري الناقد البعدي والقبلـــي، فقد بلغ املتو�شط احل�شابـــي لدرجة امتالك عينة 
البحـــث ملهارة تقومي املناق�شـــات يف االختبار القبلـــي )23 ,20(، بينما بلغ املتو�شط 
احل�شابي لعينة البحث يف االختبار البعدي )09 ,29(،كما اأ�شارت النتائج اإىل وجود 
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فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى اأقل من )0.01( بني متو�شطي درجات عينة 
البحـــث من طالبات ق�شم اللغـــة العربية يف اختبار مهارة تقـــومي املناق�شات ل�شالح 
التطبيـــق البعـــدي، حيث بلغت قيمة "ت" )8 ,15( وهـــي قيمة ذات داللة اإح�شائية 
عنـــد م�شتوى اأقل من )0.01(،تدل على فاعلية دمج برنامج الكورت CoRT تو�شعة 
جمـــال االإدراك اأثناء تدري�ص مو�شوعات مقـــرر االأدب االأندل�شي على تنمية التفكري 
الناقـــد لدى طالبات ق�شم اللغة العربية يف مهارة تقومي املناق�شات التي تعني متكني 
املتعلـــم  على اإدراك اجلوانب املهمة التي تت�شـــل ات�شااًل مبا�شرًا بق�شية ما؛ وميكن 
متييز نواحي القوة وال�شعف فيها من خالل در�ص )معاجلة االأفكار ( الذي يتم فيه 
فح�ـــص فكـــرة ما من خالل النقـــاط االإيجابية وال�شلبية املثرية بـــداًل من احلدية يف 
القبـــول اأو الرف�ص، وكذلك در�ص وجهات نظر االآخرين الذي يتم فيه فح�ص متعمد 
لتلـــك النقاط التي تثريها اآراء االآخرين ومن ثـــم التفاعل مع املوقف احلايل وروؤيته 

ب�شكل وا�شع من اأجل الو�شول اإىل قرار �شليم. 

خام�صًا-االإجابة عن ال�شوؤال اخلام�ص املتفرع من ال�شوؤال الثاين:متت من خالل 
التحقـــق من الفر�ـــص اخلام�ص "توجد فروق ذات داللة اإح�شائيـــة عند م�شتوى اأقل 
مـــن )0.01( بني متو�شطي درجات اأفراد عينة البحث قبل وبعد تطبيق حما�شرات 
مقرر االأدب االأندل�شي يف �شوء برنامج الكورت اجلزء االأول )تو�شعة جمال االإدراك( 
يف درجـــة اختبار مهارة اال�شتنباط ل�شالح التطبيق البعـــدي لالختبار" با�شتخدام 

اختبار "ت" t�test للعينات املرتبطة املو�شحة بجدول رقم )9(
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جدول رقم )9( 

دللة �لفروق بني متو�صطي درجات عينة �لبحث قبل وبعد �لدمج يف 
�ختبار �لتفكر �لناقد ملهارة �ل�صتنباط

�ملتو�صط �لعدد�ملجموعة
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
"ت"

م�صتوى 
�لدللة

م�صتوى 
�لدللة

قبلي
35

22، 663، 5
349، 390، 001

دال عند 
م�شتوى اأقل 

من01 ،0 3 ،941 ،27بعدي

يت�شح مــــن اجلدول ال�شابق قبول الفر�ص اخلام�ــــص ب�شبب اختالف متو�شطات 
درجة اأداء عينة البحث من طالبات ق�شم اللغة العربية يف اختبار التفكري الناقد البعدي 
والقبلي، حيث بلغ املتو�شــــط احل�شابي لدرجة امتالك عينة البحث ملهارة اال�شتنباط 
يف االختبار القبلــــي )66 ,22( بينما بلغ املتو�شط احل�شابي يف االختبار البعدي )94 
,27(،وكذلــــك ت�شــــري النتائج اإىل وجود فروق ذات داللــــة اإح�شائية عند م�شتوى اأقل 
من )0.01( بني متو�شطي درجات عينة البحث يف اختبار مهارة اال�شتنباط ل�شالح 
التطبيق البعدي، حيث بلغت قيمة "ت")39 ,9( وهي قيمة ذات داللة اإح�شائية عند 
م�شتــــوى اأقل مــــن )0.01(مما يدل على فاعلية دمج برنامــــج الكورت CoRT لتعليم 
التفكري )تو�شعة جمال االإدراك( مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي يف تنمية مهارات 
اال�شتنباط لدى الطالبات عينة البحــــث، ففي در�ص البدائل واالحتماالت واخليارات 
يتم ا�شتنباط واإيجاد البدائل والتف�شريات بطريقة مق�شودة،وهي مهارة من مهارات 
التفكري الناقد التي تعني متكني من معرفة العالقات بني وقائع معينة تعطى للطالب 

بحيث ميكن اأن ي�شدر حكم يف �شوء هذه املعرفة. 

�صاد�صــًا-االإجابة عـــن ال�شوؤال ال�شاد�ـــص املتفرع من ال�شـــوؤال الثاين: متت من 
خـــالل التحقق من الفر�ـــص ال�شاد�ص"توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى 
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اأقـــل من)0.01( بـــني متو�شطي درجات اأفراد عينة البحث قبـــل وبعد دمج برنامج 
الكـــورت اجلزء االأول )تو�شعة جمـــال االإدراك( مو�شوعات مقـــرر االأدب االأندل�شي 
يف درجـــة اختبار مهـــارة اال�شتنتاج ول�شالح التطبيق البعـــدي لالختبار"با�شتخدام 

اختبار "ت" t�test للعينات املرتبطة، وجدول رقم )10( يو�شحها 

جدول )10(

دللة �لفروق بني متو�صطي درجات عينة �لبحث قبل وبعد �لدمج يف 
�ختبار �لتفكر �لناقد يف �ختبار مهارة �ل�صتنتاج

�ملتو�صط �لعدد�ملجموعة
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
"ت"

م�صتوى 
�لدللة

م�صتوى 
�لدللة

قبلي
35

20، 113، 6
347، 87 001

0،

دال عند 
م�شتوى اأقل 

من01 ،0 6 ،861 ،24بعدي

يت�شـــح من اجلدول ال�شابق قبول الفر�ـــص ال�شاد�ص ب�شبب اختالف متو�شطات 
درجـــة اأداء عينة البحث مـــن طالبات ق�شم اللغة العربية يف اختبـــار التفكري الناقد 
البعـــدي والقبلـــي، حيـــث بلغ املتو�شـــط احل�شابـــي لدرجة متكـــن عينـــة البحث من 
طالبـــات ق�شم اللغة العربية ملهـــارة اال�شتنتاج يف االختبار القبلـــي )11,20(، بينما 
بلغ املتو�شـــط احل�شابي يف االختبار البعدي )86 ,24(،وكذلـــك اأ�شارت النتائج اإىل 
وجـــود فـــروق ذات داللـة اإح�شائيـــة عند م�شتوى اأقـــل من )0.01( بـــني متو�شطي 
درجـــات عينة البحـــث يف اختبار مهـــارة اال�شتنتاج ل�شالح التطبيـــق البعدي، حيث 
بلغـــت قيمـــة "ت")87 ,7( وهي قيمـــة ذات داللــــة اإح�شائية عند م�شتـــوى اأقل من 
)0.01(،مما يدل على فاعلية دمج برنامج الكورت CoRT لتعليم التفكري )تو�شعة 
جمال االإدراك( مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي يف در�ص القرارات الذي يتم فيه 
التفاعـــل مـــع املوقف احلايل وروؤيتـــه ب�شكل وا�شع من اأجل الو�شـــول اإىل قرار �شليم، 
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وكذلـــك در�ص البدائل واالحتمـــاالت واخليارات الذي يتم فيه اإيجـــاد البدائل بطريقة 
مق�شـــودة، وفيه تدريب للطالبات عينة البحـــث على مهارة اال�شتنتاج التي تعني تدريب 
املتعلمني على التمييز بني درجات احتمال �شحة اأو خطاأ نتيجة ما تبعًا لدرجة ارتباطها 

بوقائع معينة تعطى له.

وممـــا �شبق ميكن القول اإن دمج درو�ص اجلـــزء االأول )تو�شعة جمال االإدراك( 
مـــن برنامج الكورت CoRT لتعليم التفكري اأثناء تدري�ص الطالبات مو�شوعات مقرر 
االأدب االأندل�شـــي اأدى اإىل تنميـــة مهـــارات التفكـــري الناقـــد لديهن.وحل�شاب حجم 
 CoRT تاأثـــري دمج درو�ص اجلزء االأول )تو�شعة جمال االإدراك( من برنامج الكورت
لتعليـــم التفكري اأثناء تدري�ص الطالبات مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي على تنمية 
مهـــارات التفكـــري الناقد لدى عينة من طالبات ق�شم اللغـــة العربية،مت ح�شاب قيمة 

مربع اإيتا )η2( با�شتخدام قيمة "ت" عن طريق املعادلة االآتية:

η2 = ت2 / ت2 + درجـــات احلريـــة )�شو�شن، 2003م(، ويو�شح جدول )11( 

قيمة مربع اإيتا لالختبار ككل ولكل بعد من اأبعاده.

جدول )11(

 قيمة مربع �إيتاη2وحجم �لتاأثر لختبار �لتفكر �لناقد

حجم �لتاأثرη2�أبعاد �لختبار
كبري جدًا98 ،0معرفة االفرتا�شات

كبري جدًا90 ،0التف�شري
كبري جدًا88 ،0تقومي املناق�شات

كبري جدًا72 ،0اال�شتنباط
كبري جدًا65 ،0اال�شتنتاج

كبري جدًا96 ،0االختبار ككل
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يت�شـــح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة مربع اإيتـــاη2 بلغت )96 ,0(، وتدل هذه 
القيمـــة على اأن حجم تاأثـــري املتغري امل�شتقل )دمج در�ـــص تو�شعة جمال االإدراك من 
برنامج الكورت cort مو�شوعات مقرر االأدب االأندل�شي( على املتغري التابع )مهارات 

التفكري الناقد( كبري جدًا.

 cort ولقيا�ـــص فاعلية دمـــج در�ص تو�شعة جمـــال االإدراك من برنامـــج الكورت
مو�شوعـــات مقـــرر االأدب االأندل�شي علـــى تنمية مهارات التفكـــري الناقد، مت ح�شاب 

ن�شبة الك�شب املعدل لبليك)blake(  باملعادلة االآتية:

ن�شبة الك�شب املعدل        =
�ص - �ص     

+
�ص - �ص  

دد - �ص      

حيث:
�ص= درجة االختبار البعدي.

�ص= درجة االختبار القبلي.
د= الدرجة النهائية لالختبار.          

�ص- �ص= الك�شب اخلام لدرجة.              
د - �ص= الك�شب املتوقع اأو املحتمل للدرجة. )جريولد، 1991م(.

وقد بلغت قيمة ن�شبة الك�شب املعدل لالختبار ككل والأبعاده تقريبًا)2،1(، مما 
يدل على اأن دمج در�ص تو�شعة جمال االإدراك من برنامج الكورت CoRT مو�شوعات 
مقـــرر االأدب االأندل�شي له فاعليـــة بدرجة مقبولة يف تنمية مهـــارات التفكري الناقد 

لدى طالبات ق�شم اللغة العربية.

�لتو�صيات:
يف �صوء نتائج �لبحث تو�صي �لباحثة مبا يلي:

1. تزويـــد اأ�شتـــاذات ق�شم اللغة العربية وخمططي الربامـــج الرتبوية واملناهج 
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التعليميـــة، مبعلومات عـــن برنامج الكورت بهدف تطوير تعليـــم مقررات ق�شم اللغة 
العربيـــة باملرحلة اجلامعيـــة؛ حيث اأثبتت الدرا�شة احلاليـــة فاعليته يف تنمية جميع 
مهـــارات التفكري الناقد كما اأثبتت درا�شة مها )2001م( االأثر الفاعل للتدريب على 
در�شي تو�شعة جمال االإدراك والتنظيم من برنامج كورت لتعليم مهارات التفكري يف 
تنميـــة التفكري الناقد، وعليه فمـــن ال�شروري دمج مهارات برنامج الكورت املتبقية: 
)التنظيم، واالإبداع، والتفاعـــل، والعواطف، والفعل( �شمن مقرر االأدب االأندل�شي، 

وبقية مقررات ق�شم اللغة العربية وهذا ما اأثبتته درا�شة خالد )2007م(.

2. عقد دورات تدريبية الأع�شـــاء هيئة التدري�ص باجلامعة لتنمية مهاراتهم يف 
دمج برامج التفكري االأخرى اأثناء تدري�شهم املقررات اجلامعية، ومتكينهم من و�شع 
خطـــط لدمج مهـــارات التفكري يف املقررات اجلامعية التـــي ي�شطلعوا بتدري�شها من 
خالل ور�ـــص العمل مبركز تطوير التعليم اجلامعي، وكذلـــك تدريهم على ا�شتخدام 
مبادئ التعلم الن�شط؛ حيث اأكدت درا�شة حممد )2010م( عن االأثر الفاعل للتعلم 

الن�شط يف حت�شيل املتعلمني يف مادة التاريخ وتنمية مهارات التفكري الناقد.  

3.تدريـــب اأ�شتـــاذات ق�شـــم اللغـــة عربية علـــى كيفيـــة تطبيق درو�ـــص برنامج 
الكـــورت االأخـــرى لتنمية مهارت تفكري اأخـــرى لدى الطالبات، مثـــل مهارات اتخاذ 
القرارات؛حيـــث اأكـــدت درا�شـــة لـــوك )،lock1990( فعالية التدريـــب على برنامج 

الكورت يف تنمية مهارات اتخاذ القرار.

 �لبحوث �ملقرتحة: 
درا�شـــة اأثر تدريب اأ�شاتذة  االأق�شام بجامعـــة امللك عبد العزيز على دمج  . 1

اجلزء االأول من برنامج الكـــورت يف تنمية مهارات التفكري الناقد لديهن 
اأو لدى طلبتهم اأثناء تدري�شهم املقررات الدرا�شية.

درا�شة اأثـــر دمج برنامج الكورت لتعليم التفكري يف تنمية مهارات التفكري . 2
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االإبداعـــي لدى طالب ق�شـــم اللغة العربية اأثنـــاء تدري�شهم مقرر مهارات 
 )Hinnat,1991( كتابيـــة باملرحلة اجلامعية؛حيـــث اأثبتت درا�شة هننـــت
عـــن اأثـــر اأداة التفكري )معاجلة االأفـــكار pmi(يف تنمية مهـــارات الكتابة 
)االإن�شـــاء(، وحتتاج مهارة الكتابة اإىل مزيـــد من عناية الباحثني لتطوير 

جمال تعليمها وتزويد املتعلمني من خاللها مبهارات تفكري عليا. 

درا�شـــة اأثر تدريـــب معلمات اللغة عربية مبراحـــل التعليم العام على دمج . 3
برنامـــج الكـــورت لتعليـــم التفكري يف تنمية مهـــارات التفكـــري الناقد لدى 

الطالبات.
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ر�شالة دكتوراه )غريمن�شورة(كلية الرتبية للبنات، جامعة اأم القرى: مكة 

املكرمة )1425هـ(.
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)1982م( �ص8.

فتحي عبد الرحمـــن جروان. تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات. االإمارات . 10
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�ص61.

فتحي عبـــد الرحمن جروان. تعليم التفكري مفاهيـــم وتطبيقات. االأردن: . 11
دار الفكر. ط1 )2002م( �ص �ص68-67.
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المبحث السادس

�أثر ��صتخد�م حقيبة تعليمية قائمة على �إ�صرت�تيجية �لت�صاوؤل 
�لذ�تي يف تنمية مهار�ت �لقر�ءة �ل�صعرية و�لتفكر �لإبد�عي 

و�لجتاه نحو �للغة �لعربية لدى طالبات �ملرحلة �جلامعية

�إعد�د
د. �أمامة حممد �ل�صنقيطي)*( )1(

اأ�شتـــاذ املناهـــج وطـــرق تدري�ـــص اللغـــة العربية امل�شاعـــد : جامعـــة االأمرية نـــورة بنت  	)*(
عبدالرحمن - كلية الرتبية : ق�شم املناهج وطرق التدري�ص .





م��ن��اه��ج ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��رائ��دة

255

مقدمة :
اللغـــة ج�شـــر التوا�شل املمدود بني الب�شـــر منذ اخلليقة، ووعـــاء نقل احل�شارة 
والثقافة واالأدب منذ القدم؛ ولذا فقد احتلَّ تعّلم وتعليم اللغة العربية مكان ال�شدارة 
يف اهتمامـــات الرتبويني. والن�شو�ص االأدبية ب�شقيها ال�شعرية والنرثية فرع هام من 
فروع اللغة العربية؛ الأنه ينمي لديهم مهارات التذوق االأدبي، وكذا مهارات التفكري. 

)مدكور، 1423هـ: 188(.

ولل�شعـــر يف ما�شي االأمة العربّية وحا�شرها مكانة عظيمة، حتى قالوا: "ال�شعر 
ز هذه  ديـــوان العـــرب"، وّثقوا به اأيامهم، وحفظوا اأجمادهم. ثـــّم جاء االإ�شالم ليعزِّ
املكانة لل�شعر، فاهتّم امل�شلمون بجيد القول ال�شعري حفظًا ورواية وتعليمًا الأبنائهم. 

)الر�شيد، 1981م: 31-29(.

وت�شعـــى اجلامعـــات اإىل ت�شليـــح طالبها مبهـــارات التعّلـــم الذاتـــي وامل�شتمر، 
ومتكينهـــم من اأدوات املعرفة الالزمة لهم ملواكبة تطـــورات الع�شر املتالحقة، ومن 
هنـــا يتاأكـــد دور االأ�شتـــاذ اجلامعي يف كونـــه املر�شد يف دروب املعرفـــة والقائد لدفة 
القيـــم يف زمن تالطمت فيه اأمواج الثقافات وخلطت و�شائل التوا�شل احلديثة الغث 

بال�شمني.

ويتفـــق اجلميـــع على اأن التعليـــم من اأجل التفكـــري هدف من اأهـــداف الرتبية 
ر له  احلديثـــة يف التعليـــم العـــام، ومق�شد �شـــاِم من مقا�شـــد التعليم العـــايل، ت�شخَّ
اجلهود، وتقام من اأجله امل�شاريع، وُتدعم البحوث والدرا�شات التي ت�شب يف م�شبه 

ا�شتبارًا للواقع اأو ا�شت�شرافًا للم�شتقبل. 

م�صكلة �لدر��صة و�أ�صئلتها : 
لقـــد ك�شفت العديد مـــن الدرا�شات عن �شعف الطـــالب يف املرحلة الثانوية يف 
تـــذوق الن�شو�ـــص االأدبية ممـــا انعك�ص على فهمهـــم لل�شعر وتذوقهم لـــه يف املرحلة 
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اجلامعية؛ وبالتايل فاإن تعليم الن�شو�ص االأدبية يف املرحلة اجلامعية يف حاجة ما�شة 
اإىل درا�شـــة علمية ت�شاهـــم يف تنمية احل�ص الفني املرهف لـــدى الطالب، ومهارات 

التفكري املبني على اأ�ش�ص علمية �شليمة. )يون�ص، 2001م: 308(.

ويعـــد التفكـــري االإبداعي اأحد االأ�شـــكال الراقية للن�شاط االإن�شـــاين، ويرى عبد 
الرازق )1994م( اأن التفكري االإبداعي م�شوؤول عن احل�شارات الراقية التي تو�شلت 
اإليها الب�شرية على مر الع�شور، فلوال املبدعون واأفكارهم لظلت احلياة بدائية حتى 

اليوم، وملا منت اأذواق النا�ص وتهذبت وم�شاعرهم. )�ص7-6(.

ويعتـــرب التعلم الذاتي يف تعليـــم اللغات ب�شكل عام وتعليـــم اللغة العربية ب�شكل 
خا�ص اأمر �شروري البد منه)ال�شوي�ص وعبيد: 1996: 87(. ودور معلم اللغة العربية 
يف تعليمهـــا باأ�شلوب التعلم الذاتي يتجلـــى يف قدرته على اأن يجعل املتعلم قادرًا على 

اأن ُيعلِّم ذاته بذاته. )عبد اهلل، 1995م: 47(.

وتعـــد احلقائـــب التعليمية مـــن اأ�شاليب التعلـــم الذاتـــي االأكرث انت�شـــاًرا، معدٌّ 
باأ�شلـــوب النظم التعليميـــة، ويت�شع لي�شمل مو�شوعات درا�شيـــة على درجة عالية من 

الرتابط واالن�شجام املعريف )الطوبجي، 1993م: 18(.

وميكـــن التاأكيـــد بـــاأن درا�شة اجتاهـــات الطالب ال تقـــّل اأهمية عـــن اإك�شابهم 
املعارف واملهارات الالزمة لتفوقهم واإتقانهم للمعرفة ال�شليمة؛ ولذلك فاإن الوقوف 
علـــى اجتاهاتهـــم يف املرحلة اجلامعيـــة نحو اللغـــة العربّية الف�شيحـــة اأمٌر يف غاية 
االأهمّية، وعامل م�شاعد يف التعرف على العوامل الكامنة يف ت�شكيل هذه االجتاهات 
والعمـــل على تطويرها وحت�شني الظروف املحيطة؛ حتى يقبل الطالب على ا�شتخدام 
لغتـــه الف�شيحة ويبذل اجلهـــد المتالك ما فاته من مهـــارات اأ�شا�شية بروح م�شرقة 

و�شعور اإيجابي.
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وقـــد مل�شت الباحثة من خالل عملهـــا يف التدري�ص اجلامعي احلاجة املا�شة اإىل 
ربـــط الطالبة اجلامعّية برتاث اأمتهـــا، وتعريفها مبزايا لغتها، ومناق�شتها يف م�شكلة 

اإق�شاء اللغة العربّية الف�شيحة عن ميادين العلم والتعّلم.

وملزيـــد من التاأكـــد من م�شكلـــة البحث، قامـــت الباحثة بدرا�شـــة ا�شتطالعية 
قابلـــت فيها )12( طالبة من طالبـــات برنامج معّلمة ال�شفوف االأولّية بكلّية الرتبّية 
بجامعـــة االأمرية نـــورة بنت عبـــد الرحمن ودار احلـــوار بني الطرفني عـــن مهارات 
القـــراءة ال�شعرية، كما طبقت الباحثة اختبـــارًا مبدئيًا على الطالبات؛ للتعرف على 

م�شتوياتهن يف القراءة ال�شعرية، ومن النتائج التي تو�شلت اإليها ما يلي:

اإخفـــاق الطالبات يف تقدمي حلول اإبداعية لالإ�شكالية التي يطرحها الن�ص . 1
ال�شعري.

ال�شعـــف امللحوظ لقدرة الطالبات علـــى �شياغة وتوليد اأ�شئلة جيدة تتعلق . 2
بالن�ص ال�شعري.

ال�شعف امللحوظ يف القراءة ال�شعرّية ال�شحيحة واملعرّبة.. 3

ويف �شـــوء مـــا تقدم فاإن جمـــال البحـــث يف تنمية مهـــارات القـــراءة ال�شعرية 
والتفكـــري االإبداعي بحاجة اإىل درا�شة علمية تنطلق من الواقع، وتتبنى اإ�شرتاتيجية 

تدري�شية حديثة قائمة على توليد االأ�شئلة ومراجعتها.

وبالتايل تتحدد م�صكلة �لبحث �حلايل يف �ل�صوؤ�ل �لرئي�ص:
مـــا اأثر ا�شتخـــدام حقيبة تعليمية قائمـــة على اإ�شرتاتيجية الت�شـــاوؤل الذاتي يف 
تنميـــة مهارات القراءة ال�شعرية والتفكـــري االإبداعي واالجتاه نحو اللغة العربّية لدى 

طالبات املرحلة اجلامعية؟

وينبثق من هذ� �ل�صوؤ�ل �لرئي�ص �لأ�صئلة �لفرعية �لتالية: 
�ص1- ما اأثـــر احلقيبة التعليمية القائمة علـــى اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي يف 
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تنمية مهارات القراءة ال�شعرية لدى طالبات كلية الرتبّية بجامعة االأمرية نورة بنت 
عبدالرحمن؟.

�ص2- ما اأثـــر احلقيبة التعليمية القائمة علـــى اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي يف 
تنمية مهارات التفكري االإبداعي لدى طالبات كلية الرتبّية بجامعة االأمرية نورة بنت 

عبد الرحمن؟.

�ص3- ما اأثـــر احلقيبة التعليمية القائمة علـــى اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي يف 
تنمية اجتـــاه طالبات كلية الرتبّية بجامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن نحو اللغة 

العربّية؟.

فرو�ص �لبحث:
ال توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى  α≥ 0.05 بني متو�شطي . 1

درجـــات الطالبـــات يف بطاقـــة مالحظـــة االأداء البعدي ملهـــارات القراءة 
ال�شعرية قبل وبعد تطبيق اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي.

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة اإح�شائيـــة عنـــد م�شتـــوى  α≥ 0.05بـــني . 2
متو�شطـــي درجات الطالبات يف اختبار التفكري االإبداعي قبل وبعد تطبيق 

اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي.

ال توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى  α≥ 0.05بني متو�شطي . 3
درجـــات الطالبات يف مقيا�ص االجتـــاه نحو اللغة العربّية قبل و بعد تطبيق 

اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي.

منهج �لدر��صة :
ا�شتخدمـــت الباحثـــة املنهج �شبـــه التجريبي الـــذي يدر�ص ظاهـــرة اأدخل     
اإليهـــا متغري اأو متغريات جديدة، وهـــو منهج قائم على ت�شميم املجموعة التجريبية 
الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي؛ وذلك لدرا�شة اأثر حقيبة تعليمية قائمة على 
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اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي يف تنميـــة مهارات القراءة ال�شعرية والتفكري االإبداعي 
واالجتاه نحو اللغة العربّية لدى طالبات املرحلة اجلامعية.

�أهد�ف �لبحث:
يهـــدف البحث احلايل اإىل تق�شي اأثر حقيبة تعليميـــة قائمة على اإ�شرتاتيجية 
الت�شـــاوؤل الذاتي يف تنمية مهارات القراءة ال�شعرية والتفكري االإبداعي واالجتاه نحو 

اللغة العربّية لدى طالبات املرحلة اجلامعية؛ من خالل:

• الك�شـــف عن الفروق بـــني درجات الطالبـــات يف بطاقـــة املالحظة لالأداء 	
البعدي ملهارات القراءة ال�شعرية والتي تعزى اإىل احلقيبة التعليمية.

• الك�شف عـــن الفروق بني درجات الطالبات يف اختبـــار التفكري االإبداعي، 	
والتي تعزى اإىل احلقيبة التعليمية.

• الك�شـــف عن الفروق بـــني درجات الطالبات يف مقيا�ـــص االجتاه نحو اللغة 	
العربّية، والتي تعزى اإىل احلقيبة التعليمية.

�أهمية �لبحث:
 تربز �أهمية �لبحث �حلايل من �أهمية �ملو�صوع �لذي يتناوله؛ من خالل ما يلي:

يف تنمية مهارات القراءة ال�شعرية لدى طالبات املرحلة اجلامعية التي ا�شتهدفها . 1
البحث احلايل؛ توظيًفا لدور ال�شعر يف تهذيب الوجدان وبناء العقول.

تقـــدمي حقيبة تعليميـــة متكاملة قـــد ي�شتنري بها االأ�شاتـــذة اجلامعيون يف . 2
تنمية االجتاه االإيجابي نحو اللغة العربّية من خالل الن�ص املنا�شب.

ت�شتجيـــب الدرا�شة احلالية لتطورات الع�شر وم�شتجدات الرتبية؛ اإذ اإنها . 3
تبنـــي اإجراءاتها على الت�شـــاوؤل الذاتي الـــذي اأثبتت الدرا�شـــات ال�شابقة 

فاعليته يف التعلم والتعليم.
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توؤكد الدرا�شـــة احلالية على �شرورة تعليم التفكري وتنمية مهاراته خا�شة . 4
يف املرحلـــة اجلامعية، وبالتايل ُعنيت بنوع مـــن التفكري يتالءم مع طبيعة 
مهارات القراءة ال�شعرية ويتناغم مع اأ�شاليب الت�شاوؤل الذاتي وهو التفكري 

االإبداعي.

حدود �لدر��صة:
يقت�صر �لبحث �حلايل على �حلدود �لآتية:

طالبـــات كليـــة الرتبّية بجامعـــة االأمرية نـــورة بنت عبد الرحمـــن الالتي . 1
يدر�شـــن مقرر اإ�شرتاتيجيات تدري�ص اللغـــة العربّية وتقييمها )نهج 422( 

للف�شل الدرا�شي االأول من العام اجلامعي 1435-1436هـ.
مهارات القراءة ال�شعرية املحددة يف هذه الدرا�شة.. 2
مهارات التفكري االإبداعي املتمثلة يف: الطالقة، واملرونة، واالأ�شالة.. 3

م�صطلحات �لدر��صة:
�حلقيبة �لتعليمية:

ف احلقيبـــة التعليمية باأنها: "نظـــام تعليمي تعلُّمي اأُعـــد باإحكام باتباع     تعـــرَّ
مدخـــل النظـــم، تقت�شـــر على تقـــدمي مفاهيـــم اأو مهـــارات بدقة وتت�شع كـــي ت�شمل 
مو�شوعـــات درا�شية من مو�شوعات عـــدة، على درجة عالية من الرتابط واالن�شجام 
املعـــريف، وت�شعـــى اإىل تي�شري التعّلـــم الفردي؛ من خالل ما تقدمـــه من تنوع ثري يف 
)ن�شوان، 1993م:  املحتـــوى، والو�شائل، واالأن�شطـــة، واالأ�شاليب، وطرائق التعّلـــم". 

.)388

وهـــي يف الدرا�شـــة احلالية: رزمة تعليميـــة اأعدت باأ�شلوب النظـــم، واقت�شرت 
على تقدمي معلومات ومهارات واجتاهات تتعلق ببع�ص الن�شو�ص ال�شعرية التي يدور 
حمتواهـــا حول اإ�شكالية اإق�شاء اللغة العربّية الف�شيحة يف الوقت احلايل واالعتقاد 
بق�شورها عن تلبية متطلبات الع�شر والوفاء بها، على اأن يتم تدريبهن على القراءة 
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ال�شعريـــة ال�شحيحة التي تنمي الذوق وتخاطـــب وجدان ال�شامعني، ثم كذلك تنمية 
التفكـــري االإبداعي يف اجتـــاه يخدم اللغـــة العربّية ويثري عقول النا�شئـــة نحو البحث 
عـــن حلول اإبداعية تعيد لهذه اللغة العظيمة الكرمية جمدها؛ من خالل ما ت�شمنته 
احلقيبـــة التعليمة مـــن اأن�شطة، واأمناط تعلم ركزت على منـــط التعلم الذاتي، الذي 

حتدد يف اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي.

�إ�صرت�تيجية �لت�صاوؤل �لذ�تي:
عـــرف عد�ـــص )1996م( اإ�شرتاتيجية الت�شـــاوؤل الذاتي باأنهـــا: "اأ�شئلة ي�شعها 
الطـــالب تتنـــاول املادة الدرا�شيـــة التي يدر�شونها قبـــل القراءة واأثنائهـــا وبعدها". 

)�ص144(.

وهي يف الدرا�شة احلالية: خطوات ال�شري يف تدري�ص الن�ص ال�شعري من خالل 
االأ�شئلـــة الذاتية التي تطرحهـــا الطالبات على اأنف�شهن قبـــل درا�شة الن�ص ال�شعري 
واأثنـــاء درا�شته، وبعد درا�شته؛ لتي�شري فهمهن للن�شو�ص االأدبية يف �شوء حاجاتهن، 
وحدود اإمكاناتهن، وامتالك زمام تعلمهن مهارات قراءة ال�شعر وتذوقه، وت�شجيعهن 
علـــى التفكري االإبداعي القائم ا�شتمطار االأفكار والبحث عّما ينا�شب منها واحلر�ص 

على ات�شافها باجلّدة واالأ�شالة.

مهار�ت �لقر�ءة �ل�صعرية:
تعــــّرف املهارة باأنها "�شهولة اأداء ا�شتجابة من اال�شتجابات، اأو �شهولة القيام بعمٍل 

من االأعمال بدقٍة، وعلى اأكمل وجه، ويف اأق�شر وقت" )اإبراهيم ،2000م : 966(.

 جاء يف االأ�شقر )2012( اأن اإلقاء ال�شعر العربي يعني قراءة الق�شائد ب�شوت 
عـــاٍل مع مراعاة التنغيم ال�شوتي، وتوظيف احلركة واالإ�شارة مًعا، مبا يالئم الن�ص 

ال�شعري امللقى. )�ص19(.
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ويق�شـــد مبهارات القـــراءة ال�شعرية يف هذه الدرا�شـــة: جمموعة من املهارات 
الرئي�شـــة والفرعيـــة الواجب التزام الطالبـــة بها عند قراءة الن�ـــص ال�شعري قراءة 
جاهـــرة وهي: التحكم يف عمليـــة التنف�ص اأثناء العر�ص ال�شفـــوي، والنطق ال�شحيح 
للحـــروف واملقاطـــع والكلمات وت�شم كل منهما )5( موؤ�شـــرات اأداء، ومراعاة تلوين 
ال�شوت وت�شم )6( موؤ�شرات اأداء، ومراعاة عالمات الرتقيم وت�شم )3( موؤ�شرات 
اأداء، واملواءمـــة بـــني حركات اجل�شد واالإلقـــاء وت�شم )5( موؤ�شـــرات اأداء، وح�شور 

ال�شخ�شية وت�شم )6( موؤ�شرات اأداء.

�لتفكر �لإبد�عي:
يـــرى بع�ص العلماء والباحثـــني اأن التفكري االإبداعي هـــو: "تفكري حد�شي، واأن 
املبـــدع قـــد ال يرى يف حلظة التنوير اأو االإلهام حل هـــذه امل�شكلة فقط ولكن ب�شريته 
"تتفتح" على م�شاكل اأخرى وحلول لها تتعلق بامل�شكلة االأوىل وتفجرها". )العي�شوي، 

1991: 96؛ احلفني، 1995 : 30-29(.

وهـــو يف الدرا�شة احلالية: ذلك النمـــط من التفكري املرتبط بالبحث عن حلول 
غري ماألوفة مل�شكلة اإق�شاء اللغة العربية الف�شيحة عن �شاحة العلم واالأدب يف الوقت 
الراهن، ميـــّر مبراحل عديدة، مدفوعًا بدوافع الطالبة الذاتية، و�شعورها بامل�شكلة، 
ورغبتهـــا يف امل�شاهمـــة يف احلـــل، وينتهي االأمـــر اإىل اتخاذ القـــرار وحتديد املوقف 

واقرتاح حلول غري م�شتبقة.

 �لجتاه نحو �للغة �لعربّية:
عّرف اإن�شتازي الوارد يف عبد الرحيم )1988م( االجتاه باأّنه: ميٌل لال�شتجابة 

ب�شكل اإيجابّي اأو �شلبي جتاه جمموعة خا�شة من املثريات. )�ص97(.

وعليـــه يكون املعنـــى االإجرائي لالجتاه يف هذه الدرا�شـــة: حركة وجدانية تغمر 
�شعـــور واإح�شا�ص الطالبة ا�شتجابة لوعيها العقلي بقيمة ومكانة اللغة العربية، بحيث 
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تتجه نحو ا�شتخـــدام اللغة العربية ا�شتخدامًا �شحيحًا يف حديثها وكتاباتها، اإ�شافة 
اإىل امتداحها وتقديرها والذود عنها.

�خللفية �لنظرية )�لإطار �لنظري و�لدر��صات �ل�صابقة(:
�أ�صاليب �لتعلم �لذ�تي:

حظـــي التعّلم الذاتي باهتمام علماء الرتبية؛ لكونـــه من اأف�شل طرائق اإك�شاب 
املهـــارات بالتعليم والتدريـــب، ومن اأهم اأ�شاليـــب توظيف مهـــارات التعّلم بفعالية؛ 
ـــن من تطوير الفرد �شلوكيًا ومعرفيًا ووجدانيًا، وبالتايل يلبي متطلبات الع�شر  ومُيكِّ
)هزاميـــة، 2005 :47(. وتهـــدف اأ�شاليب التعّلم الذاتـــي اإىل حتقيق تعلم اأكرث وفاًء 
بحاجـــات املتعلم واأ�شّد مراعاة خل�شائ�شه املميزة له؛ ولذلك فقد تعددت اأ�شاليبها 

واختلفت يف اإجراءاتها وخطواتها.

وتعدُّ احلقائب التعليميـــة اأحد اأ�شاليب التعّلم الذاتي االأكرث انت�شارًا، واحلقيبة 
التعليميـــة خطـــة تو�شـــح للطالب مـــا �شوف يقـــوم به وتقرتح لـــه الو�شائـــل والطرق 
واالأن�شطـــة وامل�شـــادر التعليمية وحتدد له يف النهاية مـــا اإذا كان قد تعلم فعاًل اأم ال 
)الطوبجـــي،1993 :194(، وهي نظام من التعلم الذاتي، تنظم فيه املادة التعليمية 
يف و�شائـــل متعددة تقود املتعلم اإىل حتقيق اأهـــداف التدري�ص باأعلى فاعلية )القال، 
1996: 51(. وتكـــون احلقائـــب التعليميـــة جمدية كثريًا متـــى ا�شتخدمت مبهارة يف 
جماالتهـــا، فعندما يوجد طالب مهتم مبو�شـــوع ما، فاإنه يتمّكن من تعّلم ما يريد يف 
الوقت الذي يريد؛ عن طريق احلقيبة التعليمية، وهنا يظهر دور احلقائب التعليمية 

ال يف حتقيق اأف�شل تعّلم؛ اعتمادًا على الذات. )العجمي، 2001: 76(. الفعَّ

وت�شتند احلقائب التعليمية يف بنائها اإىل جمموعة من االأ�ش�ص ذكرها اخلطيب 
)1997 :8( من اأهمها: اتباع اأ�شلوب النظم يف بنائها، واالهتمام باالأهداف، والتعلم 
لالإتقـــان؛ حيث ت�شمح احلقائب التعليمية با�شتخـــدام اأ�شاليب حديثة للتقومي ت�شتند 

على معايري اإتقان دقيقة وحمددة �شلفًا.
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وقـــد اعتمدت الدرا�شـــة احلالية على اإ�شرتاتيجية الت�شـــاوؤل الذاتي يف ت�شميم 
وبنـــاء اأن�شطـــة احلقيبة التعليمية، ويف تعليم حمتواها للطالبـــات اجلامعّيات، وفيما 
يلي عر�ص موجز ملفهوم اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي، واأهميتها، وخطوات اإجرائها.

�إ�صرت�تيجية �لت�صاوؤل �لذ�تي:
يعـــّرف اللقـــاين واجلمـــل )2003م :34( االإ�شرتاتيجيـــة باأنهـــا: "جمموعـــة 
االإجـــراءات واملمار�شات التي يتبعها املعلم داخل الف�شل للو�شول اإىل خمرجات، يف 
�شوء االأهداف التي و�شعها، وتت�شمن جمموعة من االأ�شاليب، واالأن�شطة، والو�شائل، 

واأ�شاليب التقومي التي ت�شاعد على حتقيق اأهدفها".

وعرفـــت )اإك�شفورد( اإ�شرتاتيجيات ماوراء املعرفـــة )1996م( اأنها: "تعني تلك 
االأفعـــال التـــي تتخطى العمليـــات املعرفية، والتي تتيـــح للمتعلم فر�شـــًا لتنظيم عملية 
تعلمـــه، وت�شمل ثالث فئات هـــي: تركيز عملية التعلم، والتنظيـــم، والتخطيط للتعلم، 
وتقـــومي التعلـــم". ومـــن خالل العر�ص ال�شابـــق ملفهوم اإ�شرتاتيجيات مـــا وراء املعرفة 
يت�شح اأنها تقوم على االأن�شطة العقلية، قبل التعّلم، واأثناءه، وبعده. )�ص121-115(.

ويوؤكـــد عد�ـــص )1996( اأهمية ا�شتخـــدام االأ�شئلة الذاتية اأثنـــاء التعلم بقوله: 
"اإننـــا نرجو اأن ياأتي الوقت الذي ي�شوغ فيه الطالب اأ�شئلتهم ويطرحونها، ويقومون 
بعر�ـــص م�شاكلهم وق�شاياهم باأنف�شهم، بداًل مـــن اأن يقوم املعلم بذلك" )�ص79(. 
وتـــرى اأ�شماء فهمـــي )2003م( اأن اإ�شرتاتيجية الت�شـــاوؤل الذاتي تت�شمن نوعني من 
االأ�شئلة هما: االأ�شئلة املوجهة التي يحددها املعلم للطالب ليكملوها ثم يولدوا اأ�شئلة 
متاثلهـــا، واالأ�شئلة غري املوجهة )املفتوحة( التي ي�شوغها الطالب قبل عملية التعلم 
اأو اأثنائهـــا اأو بعدها؛ بحيث ت�شاعده على فهم املـــادة املتعلمة، واإدراك املغزى منها، 

والتفكري فيها. )�ص125(.
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   وقـــد اأثبتت نتائج العديد من الدرا�شات ال�شابقة االأثر االإيجابي الإ�شرتاتيجية 
الت�شـــاوؤل الذاتـــي يف حت�شيـــل اللغة العربية وتنميـــة مهارات التفكـــري، حيث اأجرت 
اأمـــرية ال�شبـــويل )2003( درا�شـــة هدفـــت اإىل جتريـــب برنامـــج قائم علـــى التعّلم 
الذاتـــي با�شتخـــدام اأ�شلـــوب احلقائب التعليميـــة لتنمية مهـــارات ال�شحـــة اللغوية 
ذات ال�شلـــة بالتعبري الكتابـــي الوظيفي، وقد اأظهرت احلقيبـــة التعليمية فاعلية يف 
تنميـــة مهارات ال�شحة اللغويـــة ذات ال�شلة بالتعبري الكتابـــي الوظيفي. وبعد ذلك 
بعـــام واحد فقـــط اأجرت اأماين عبداملق�شـــود )2004( درا�شة هدفـــت اإىل الك�شف 
عـــن فاعلية اإ�شرتاتيجيات االأ�شئلة يف تنمية االإبـــداع االأدبي يف اللغة العربية لطالب 
املرحلـــة الثانوية، واأ�شفرت الدرا�شة عن فاعليـــة الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات 
االإبداع االأدبي يف الق�شة واملقال لدى طالب املجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات 
داللـــة اإح�شائية يف منو ال�شلوك االإبداعـــي لديهم. ثم اأجرى عبد احلافظ )2007( 
درا�شة هدفت اإىل تنمية مهارات الفهم القرائي والتفكري الناقد لدى طالب املرحلة 
الثانويـــة با�شتخـــدام اإ�شرتاتيجية الت�شـــاوؤل الذاتـــي، واأ�شفرت الدرا�شـــة عن وجود 
فـــروق دالة اإح�شائيًا بني متو�شطـــي درجات جمموعتي الدرا�شة يف التطبيق البعدي 
ل�شالـــح املجموعة التجريبية.كما اأجرت �شماهـــر النوافعة ) 2008 ( درا�شة هدفت 
اإىل تّعـــرف اأثـــر اإ�شرتاتيجيتي الت�شاوؤل الذاتي والتعليـــم التباديل يف حت�شيل االأدب 
وتنميـــة مفهوم الذات لدى طلبة املرحلة الثانويـــة يف االأردن، واأ�شفرت الدرا�شة عن 
تفوق املجموعة التـــي در�شت باإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي على االأخرى التي در�شت 
باإ�شرتاتيجيـــة التعليـــم التبـــاديل ممـــا يـــدل على فاعليـــة االأوىل يف تنميـــة حت�شيل 
االأدب، حيـــث خل�شـــت اإىل اأن اإ�شرتاتيجية الت�شـــاوؤل الذاتي تتيـــح للمتعلم الفر�شة 
لتو�شيـــع اأفـــكاره خارج اإطار الن�ص املعـــد للقراءة، واأو�شت الدرا�شـــة باإجراء املزيد 
من الدرا�شات على االإ�شرتاتيجيتني يف فروع اللغة االأخرى. ثم اأجرى مناع )2008( 
درا�شـــة اأخرى يف حلوان م�شـــر م�شابهة، هدفت اإىل تنمية مهـــارات الفهم القرائي 
لـــدى طالب املرحلـــة الثانوية با�شتخـــدام اإ�شرتاتيجيـــة الت�شاوؤل الذاتـــي، واأ�شفرت 
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الدرا�شـــة عن فاعلية اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتـــي يف تنمية مهارات الفهم القرائي 
امل�شتهدفـــة. ثم كانت درا�شة العذيقـــي )2009( يف اململكة العربية ال�شعودية، والتي 
هدفت اإىل التعرف على فاعلية اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي يف تنمية بع�ص مهارات 
الفهـــم القرائي لدى طـــالب ال�شف االأول الثانـــوي، وتو�شلت الدرا�شـــة اإىل فاعلية 
اإ�شرتاتيجيـــة الت�شـــاوؤل الذاتي يف تنمية مهارات الفهم القرائـــي بكل م�شتوياته. ويف 
نف�ص العام اأجرت ب�شينة الغامدي )2009( درا�شة بهدف تعّرف فعالية اإ�شرتاتيجية 
مـــا وراء املعرفة يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالبات ال�شف االأول الثانوي 
مبدينة مكـــة املكّرَمة، وك�شفت الدرا�شة عن جدوى ا�شتخـــدام اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل 
الذاتـــي، واأو�شـــت ب�شرورة تدريـــب الطالبات املعّلمـــات يف الكليات علـــى ا�شتخدام 
اإ�شرتاتيجات ما وراء املعرفة خالل فرتة الرتبية العملية امليدانية. كما اأجرت حنان 
النمـــري )2011 ( درا�شة ك�شفت عـــن فاعلية ا�شتخدام حقيبـــة تعليمية قائمة على 
اإ�شرتاتيجيـــة الت�شـــاوؤل الذاتي واأ�شاليـــب التقومي االأ�شيل يف  تنميـــة مهارات التذوق 
االأدبـــي والتفكري التاأملي لـــدى تلميذات ال�شف االأول الثانـــوي، واأو�شت باال�شتفادة 
من احلقيبة التعليميـــة القائمة على اإ�شرتاتيجية الت�شـــاوؤل الذاتي واأ�شاليب التقومي 
االأ�شيل التي قدمتهـــا الدرا�شة احلالية؛ من خالل تطبيقيها يف جمال تدري�ص مقرر 

الكفايات اللغوية جلميع تالميذ وتلميذات ال�شف االأول الثانوي املطور.

ولعـــل ما �شبق ي�شـــري اإىل اأن نتائج الدرا�شات ال�شابقة قـــد اأجمعت على فاعلية 
اإ�شرتاتيجيـــة الت�شـــاوؤل الذاتي يف تدري�ـــص اللغة العربية، غـــري اأن معظم الدرا�شات 
ال�شابقـــة توجهـــت اإىل مهـــارات الفهـــم القرائي، االأمـــر الذي يربر �شـــرورة اإجراء 
الدرا�شـــة احلالية التي تركز على تنمية مهارات القـــراءة ال�شعرية التي تندمج فيها 
الطالبـــة الن�ص ال�شعري، وت�شتخدم اأمناطًا اإبداعية من التفكري يف معاجلة ما يثريه 

الن�ص ال�شعري من ق�شايا. 
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�لقر�ءة �ل�صعرية:
تلعب الن�شو�ص االأدبّية دورا ًكبريًا يف تنمية مهارات الطالبات اللغوية والفكرية، 
والتعبرييـــة، كمـــا تعترب االأ�شا�ص الـــذي تنطلق منه نحو التـــذوق االأدبي والتفاعل مع 
الن�ـــص. وقد عرفها �شحاتة )1996( بقوله: "هي وعاء الرتاث االأدبي اجليد قدميه 
وحديثـــه، ومادته التي ميكـــن من خاللها تنميـــة مهارات الطـــالب اللغوية؛ فكرية، 

وتعبريية، وتذوقية" )�ص179(. 

ويهــــدف تعليــــم الن�شو�ص االأدبيــــة اإىل العديد من االأهداف مــــن اأهمها: تنمية 
اإح�شا�ص الطالبات بجمال االألفاظ، ومتكينهن من فهم الرتاكيب اللغوية، واال�شتمتاع 
بجمال الفكرة ورقي االأ�شلوب، والتفاعل مع ما يف الن�ص من مو�شيقى داخلية وخارجية، 
واإقدارهــــن على حتليــــل الن�شو�ص االأدبية، ونقدهــــا، وتنمية حريــــة التفكري لديهن، 
وتوجيههــــن اإىل االإفادة من القيــــم واملثل العليا واالجتاهــــات االأخالقية واالجتماعية 
التــــي كان يت�شف بهــــا العرب. )اإبراهيم،1999: 261؛ ويون�ــــص واآخران، د.ت: 222؛ 

وخاطر واآخرون، 1999: 115، جماور،1998: 412 ؛ واأحمد، 1998:271(.

وتوؤكـــد فاطمـــة االأ�شقر )2012م( اأنَّ ال�شعر مل يحـــظ بالعناية التي ي�شتحقها، 
مقارنة مبـــا يدر�شه الطلبة من فنون اأدبية اأخـــرى كاخلطابة، واخلاطرة، والق�شة، 

وامل�شرحية. )�ص14(.

ومع ذلك فاإّن ال�شعر اأكرث األوان االأدب تاأثريًا على الطالب، واأقدرها على ت�شكيل 
اخلربات االأدبية، وكّلما كان املعّلم قدوة يف �شالمة النطق، وح�شن التعبري ال�شوتي، 
عمـــد الطـــاّلب اإىل حماكاتـــه؛ للو�شول بهم اإىل ح�شـــن اإلقاء ال�شعـــر واالإح�شا�ص به 

وتذوق معانيه. )جماور، 2000: 73(.

وممـــا يدّل على اأهمية تقـــدمي النماذج ال�شعرية الف�شيحـــة للطالب ما يوؤكده 
املخت�شون من اأّن االإكثار من ال�شعر الذي يطرق م�شامع الطلبة، وي�شّنف اآذانهم، اإن 
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مت اختيـــاره مبا ينا�شبهم، و�شمن �شوابط حتكـــم عر�شه عليهم، �شيزيد ح�شيلتهم 
اللغوية، ويزيد من قدرتهم على التذوق ال�شعري. )فاطمة االأ�شقر،21:2012(.

ولعمليـــة االإلقاء اأركان ينبغي مراعاتهـــا اإذا ما اأريد لها النجاح، وهي: امل�شدر 
وهـــو امللقـــي، فيجب اأن يلـــم بقواعد االإلقـــاء؛ ليكون اإلقـــاوؤه موؤثـــرًا. وامل�شتقبل وهو 
امل�شتمـــع، فال بد من تعـــّرف �شفاته ال�شخ�شية، كعمره، وم�شتـــواه العلمي، وم�شتواه 
املعي�شـــي، وعاداته وتقاليده، وغريها؛ وذلك الختيار مـــا ينا�شبه من املوا�شيع، ومن 
طرائق وو�شائل واأ�شاليب االإلقاء. والر�شالة وهو املو�شوع، فال بد من اإتقان حت�شريه، 
ومراعـــاة كونه منا�شبًا للم�شتمعـــني، و�شمن دائرة اهتمامهـــم. والقناة وهي و�شائل 

واأ�شاليب االإلقاء. وا�شتجابة اجلمهور. )اإبراهيم، 1995م : 82 (.

ولالإلقاء اأهداف اأ�شا�شية هي: اإي�شال املعاين التي يق�شدها املتكلم، بتج�شيدها 
نها الن�ص، وك�شف  واإبرازهــــا، والتاأثري واالإقناع، ونقل امل�شاعر والعواطــــف التي ت�شمَّ
جماليــــات االأ�شلــــوب االأدبي للكالم، وتوفر املــــادة املقروءة، اأو املحفوظــــة، اأو امللقنة، 
املادة االأولية لالإلقاء، واملتكلم هو الذي ي�شكل هذه املادة بال�شكل الذي يرى اأّنه يحقق 

اأهدافه، م�شتغاًل قدراته ال�شوتية والبدنية والنف�شية. )�شعد، 1999م:50-46(.

وتذكـــر فاطمـــة االأ�شقر )2012( عن Zervos اأن قـــراءة ال�شعر تخلق اإح�شا�شًا 
بتاأثري اللغـــة، وذلك عندما يبداأ الطلبة باكت�شاف خ�شائ�شها، ومالحظة ما تقدمه 

من ا�شتدالل غري مبا�شر، وجماليات معنوّية ولفظية. )�ص 22(.

فال�شعـــر فكرة و�شورة ونغم ولغة، و اإذا اأ�شيف اإليه اإلقاء ح�شن اأو عر�ص يبهج 
زاده جمااًل اإىل جمال.

ويذكر اخلليفـــة، )2003 م( اأن هناك عددًا من االعتبارات التي ميكن للمعلم 
اأن يراعيهـــا يف تدري�شه، ومن هذه االعتبارات اأن يوؤمن باأن كل طالب مزود بن�شيب 
مـــن ملكـــة فهم ال�شعـــر وتذوقه، واأنه من املمكـــن تعهدها يف اأيـــة مرحلة من مراحل 
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التعليم؛ مما يوجب عليه ت�شجيع الطالب على تّذوق الن�شو�ص ال�شعرّية يف جّو ت�شود 
فيه حرية الراأي. )208(.

واحلـــق اأن الدرا�شات العربّية التي تتناول ال�شعر درا�شة وحتلياًل وتقوميًا لواقع 
تدري�شـــه قليلة جدًا، ومنها درا�شة فاطمة االأ�شقـــر )2012( التي ك�شفت عن فاعلية 
الربنامـــج التعليمي يف تنميـــة مهارات اإلقاء ال�شعر. واأو�شـــت بتطبيق اإ�شرتاتيجيات 
حديثـــة يف تنمية مهـــارات اإلقاء ال�شعر العربي وتذّوقه لـــدى الطلبة، وباإجراء املزيد 
مـــن الدرا�شـــات يف مهارات اإلقاء ال�شعر العربي لالإفـــادة منها يف حت�شني اأداء اإلقاء 
الطلبـــة لل�شعـــر العربي. كما اأجـــرى �شعـــد )1999م( درا�شة قائمة علـــى ا�شتخدام 
برنامـــج تعليمـــي بهدف تنمية مهـــارات اإلقاء ال�شعـــر لدى طالب املرحلـــة الثانوّية، 
واأو�شـــت الدرا�شة باعتماد الربامج التعليمية لتنمية القـــراءة ال�شعرية ؛للك�شف عن 
املواهب لدى الطلبة ورعايتهـــا. وقبل ذلك اأجرى اإبراهيم )1995م( درا�شة بهدف 
تنميـــة بع�ص مهـــارات االأداء ال�شعري لدى طـــالب كلّية الرتبيـــة، واأ�شفرت الدرا�شة 
عـــن �شرورة تدريـــب الطالب علـــى اأداء ال�شعر يف �شـــوره املختلفة اأثنـــاء درا�شتهم 
اجلامعّيـــة. ومـــن هنا فقد انطلق هـــذا البحث من الن�ص ال�شعـــري ليعالج نق�شًا يف 

الدرا�شات العربّية يف هذا ال�شاأن. 

�لتفكر �لإبد�عي:
  لقـــد دعـــا القـــراآن الكـــرمي اإىل التفكـــري، فحث على النظـــر العقلـــي والتاأمل 
والفح�ص وتقليب االأمر على وجهه لفهمه واإدراكه. وجاء علم الرتبية احلديث لُيعنى 
باالإبـــداع واملبدعني، خا�شـــة يف الربع االأخري من القرن الع�شريـــن، الرتباطه بتقدم 

االأمم وتطورها.

ويعـــد مفهـــوم التفكـــري االإبداعـــي من املفاهيـــم التي اختلـــف ب�شاأنهـــا العلماء 
والباحثني، ولذا فقد �شارت االأبحاث يف جمال التفكري االإبداعي على جبهة عري�شة 
مليئـــة بالت�شعب والتنوع، ثّم ح�شر التعريفات املختلفة للتفكري االإبداعي من مداخل 
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ثالث هي: العملية االإبداعية، واالإنتاج االإبداعي، و�شمات ال�شخ�ص املبدع.

واالإبـــداع اأ�شلـــوب مـــن اأ�شاليـــب التفكـــري املوجه والهـــادف، ي�شعـــى الفرد من 
خاللـــه الكت�شاف عالقات جديدة اأو ي�شـــل اإىل حلول جديدة مل�شكالته، اأو يخرتع اأو 
يبتكـــر مناهج جديدة اأو طرقًا جديدة اأو اأجهـــزة جديدة اأو ينتج �شورًا فنية جميلة. 

)العي�شوي، 1994: 144(.

وي�شـــري عد�ص )1996م( اإىل اأن التفكـــري االإبداعي هو "التفكري الذي ن�شل به 
اإىل اأفكار ونتائج جديدة مل ي�شبقنا اإليها اأحد، وقد يتو�شل اإليها الفرد املبدع بتفكري 
م�شتقـــل، وقد تكون نتاج مبدع اآخر يعمل كل منهمـــا م�شتقاًل عن زميله، وتتاأتي هذه 

االأفكار والنتائج لهما معًا ". )�ص 33(.

ويذكـــر )عيد، 2000م( اأنَّ هنـــاك فرقًا بني نوعني من التفكـــري هما: التفكري 
التقاربـــي والتفكري التباعدي؛ حيـــث يدفعنا االأول اإىل اإجابـــة حمددة عندما تعطى 
لنا الوقائع، وهـــو يقا�ص باختبارات الذكاء، يف حني يدفعنا الثاين اإىل روؤية عالقات 
جديدة بني االأ�شياء املالئمة ملوقف معني من خالل التاأليف بني اأفكار قدمية من اأجل 

اإخراج ت�شكيالت جديدة. )�ص19(.

ويوؤكـــد كل مـــن )اأبـــو حطـــب، 1992: 356؛  معو�ـــص،1994: 50( اأن التفكـــري 
االإبداعـــي هو تفكـــري تباعدي يت�شمن القـــدرة على تعدد اال�شتجابـــات عندما يكون 

هناك موؤثر، وتعجز اختبارات الذكاء التقليدية عن قيا�ص القدرات االإبداعية.   

واالإبـــداع يف جمـــال التعليـــم يقابله التفكـــري التباعدي الذي ي�شتنـــد اإىل تعدد 
االإجابـــات يف مواجهة التفكري التقاربي الذي ي�شتند اإىل اإجابة واحدة، والذي يعتمد 

على الذاكرة. )عبد الرحمن، 1996: 415-414(.

وتاأ�شي�شـــًا على مـــا �شبق يت�شح اأن هنـــاك عالقة طردية بني االإبـــداع والتفكري 
االإبداعي؛ فاالإبداع منتج يف حني اأن التفكري االإبداعي عملية، وبقدر ما تكون براعة 
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العمليـــة يكـــون للمنتج متيزه واأثـــره، فالعالقة بينهمـــا هي عالقة ال�شـــيء باأ�شله اأو 
عالقة البداية بالنهاية.

وتوؤكـــد عزيـــزة املانـــع )1996م( اأّن تنميـــة التفكـــري االإبداعـــي اأ�شبحت غاية 
م�شتهدفـــة علـــى م�شتوى املجتمـــع والرتبية مبوؤ�ش�شاتهـــا املختلفة،وهدفـــًا مهمًا على 
م�شتـــوى مراحـــل التعليـــم املختلفة داخل هـــذه املوؤ�ش�شات. حيث تنبـــع اأهمية اإدخال 
التفكـــري االإبداعـــي اإىل التعليم الرتباطـــه مب�شاألة النمو والتقـــدم ومواجهة حتديات 
امل�شتقبـــل يف عامل اأ�شبـــح قائده الفكر، وخا�شة يف ظل انتقـــال االهتمام من درا�شة 
ال�شخ�ص الذكي اإىل ال�شخ�ص املبدع والعوامل املوؤثرة فيه.كما توؤكد اإننا يف مواجهة 
م�شتقبـــل متزايد التعقيد يحتـــاج اإىل كثري من املهارات يف اتخـــاذ االختيارات وحل 
امل�شـــاكل والقيام باملبـــادرات املختلفـــة. )�ـــص27(. و�شوف يتنـــاول البحث احلايل 

املكونات االأ�شا�شية للتفكري االإبداعي على النحو التايل: 

1. �لطالقة:
ويق�شد بها القدرة على توليد عدد كبري من البدائل، اأو املرتادفات، اأو االأفكار، 
اأو امل�شـــكالت، اأو اال�شتعمـــاالت عنـــد اال�شتجابة ملثري معني، وال�شرعـــة وال�شهولة يف 
توليدها، وهي يف جوهرها عملية تذكر وا�شتدعاء اختيارية ملعلومات، اأو خربات، اأو 

مفاهيم �شبق تعلمها. )جروان، 1999: 82(.

وبالتحليل �لعاملي للقدر�ت �لعقلية تبنّي �أن هناك �أنو�ع للطالقة. وهي:
اأ. الطالقـــة اللفظيـــة: وتعنـــي القدرة علـــى �شرعة اإنتاج اأكرب عـــدد ممكن من 

الكلمات التي تتوافر فيها �شروط معينة. )معو�ص،1995: 51(.

ب. الطالقـــة الفكرية: وتعني القدرة على اإنتـــاج اأكرب عدد من التعبريات التي 
تنتمي اإىل نوع معني من االأفكار، يف زمن حمدد. )القذايف، 2000: 43-42(.

جـ. الطالقة التعبريية: وتعني القدرة على التفكري ال�شريع يف الكلمات املت�شلة 
املالئمة. )معو�ص، 1995: 51(.
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د. الطالقـــة االرتباطيـــة: ويق�شد بها القدرة على اإنتـــاج اأكرب عدد ممكن من 
الوحـــدات االأولية ذات خ�شائ�ص معينة مثل عالقـــة ت�شابه، ت�شاد، يف زمن حمدد. 

)معو�ص، 1995: 51(.

2. �ملرونة:
يرى من�شـــي )1991( اأن املرونة هي:"القدرة على تغيري احلالة الفعلية بتغيري 

)�ص 241(. املوقف". 

وتقا�ص درجة املرونة "بعدد االأفكار البديلة اأو املواقف واال�شتخدامات املختلفة 
اأو اال�شتجابات اأو املداخل التي ينتجها الفرد يف زمن حمدد ملوقف معني اأو م�شكلة". 

)عطية، 1995: 193(.

ويـــرى القـــذايف )2000م( اأّنه ميكـــن التعبري عـــن املرونة يف �شكلـــني: املرونة 
التلقائيـــة: وهي قدرة تعمل على اإنتاج اأكرب عدد مـــن االأفكار بحرية وتلقائية، بعيدًا 
عن و�شائل ال�شغط. واملرونة التكيفية: وت�شري اإىل القدرة على تغيري اأ�شلوب التفكري 
واالجتـــاه الذهني ب�شرعة ملواجهة املواقف اجلديـــدة وامل�شكالت املتغرية. )�ص 44-

.)47

3. �لأ�صالة:
و"تعد االأ�شالة من اأكرث اخل�شائ�ص ارتباطًا بالتفكري االإبداعي، واالأ�شالة هنا 
مبعنـــى اجلدة والتفرد". )جروان، 1999: 84(. وت�شري اإىل"القدرة على اإنتاج اأكرب 
عـــدد ممكن مـــن اال�شتجابات غري العادية، غـــري املبا�شرة اأو االأفـــكار غري ال�شائعة 
والطريفـــة، وذلـــك ب�شرعة كبرية، وي�شـــرتط اأن تكون مقبولـــة ومنا�شبة للهدف، مع 

)عبدالرازق، 1993: 196(. ات�شافها باجلدة والطرافة". 

وممـــا �شبق ميكن حتقيق مهارات التفكري االإبداعـــي يف هذا البحث من خالل 
ما يلي: 
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�أوًل �لطالقة:
قـــدرة الطالبات على القـــراءة ال�شعرية باأكرب قدر من اأ�شـــكال االإلقاء يف . 1

زمن حمدد.
قدرتهن على اإعطاء اأكرب عدد من اأ�شباب اإق�شاء اللغة العربّية الف�شيحة . 2

يف زمن حمدد.
قدرتهن على اإعطاء اأكرب عدد من احللول لق�شية اإق�شاء اللغة الف�شيحة . 3

يف زمن حمدد. 

ثانيًا: �ملرونة:
قدرة الطالبات على القراءة ال�شعرية باأكرب قدر من اأ�شكال االإلقاء املتنّوع . 1

الذي ي�شتخدم لغة اجل�شد ومتثيل املعاين، وتلوين ال�شوت.
قدرتهـــن على اإعطـــاء اأكرب عدد مـــن اأ�شبـــاب املتنوعة وال�شاملـــة مل�شكلة . 2

اإق�شاء اللغة العربّية الف�شيحة.
قدرتهـــن على اإعطاء اأكرب عدد من احللـــول املختلفة لق�شية اإق�شاء اللغة . 3

الف�شيحة.

ثالثًا: �لأ�صالة:
قدرة الطالبات على اإلقاء الق�شيدة واإن�شادها ب�شورة غري م�شبوقة. . 1
قدرتهـــن على �شرب اأ�شباب غري ماألـــوف طرحها حول م�شكلة اإق�شاء اللغة . 2

العربّية الف�شيحة.
قدرتهـــن علـــى اإعطاء اأكرب عـــدد من احللـــول اجلديدة واملقنعـــة لق�شية . 3

اإق�شاء اللغة الف�شيحة.

در��صة �لجتاهات:
يعتـــرب مو�شوع االجتاهات من املو�شوعات املهمـــة واملثرية للنقا�ص يف كثري من 
الدرا�شـــات الرتبوية؛ ولعلَّ ذلك نابٌع من كونها تعمل و�شيطـــًا بني العمليات النف�شية 
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ه وت�شبط  د وتوجِّ الداخليـــة للفرد، وما ي�شـدره مـــن �شـلوٍك ظاهر،وهي بذلك حتـــدِّ
ال�شلـــوك االإن�شـــاين؛ لـــذا فقد حظي جمـــال االجتاهـــات بن�شيٍب وافٍر مـــن اهتمام 
د ذلك القحطاين )1417هـ( الذي اأ�شار اإىل  الدرا�شـــات النف�شية والرتبوية، وقد اأكَّ
اأهمية درا�شة االجتاهات يف االآونة االأخرية،لدرجة اأنَّ الكثري من املهتمني بدار�شتها 

وقيا�شها يرونها من اأخ�شب مو�شوعات القرن احلايل، واأهمها. )�ص51(.

    ويرتبـــط مو�شـــوع االجتاهـــات يف العملية التعليمية باملجـــال الوجداين الذي 
ي�شمل: )القيم واالجتاهات، وامليول، واألوان التذوق والتقدير(؛ لذا ينبغي اأن يحظى 
هـــذا املجال باهتمام الباحثني يف امليدان الرتبـــوي، وذلك من منطلق تكامل املوقف 
التعليمـــي يف جوانبه الثالثـــة: املعرفية، واملهارية، والوجدانيـــة؛ حيث تنمو وُتكت�شب 
هـــذه اجلوانب ب�شورٍة متداخلة، ومتكاملٍة من خالل املواقف التعليمية، دون حتديد 

اأي اجلوانب يعّد �شببًا يف منو اجلانب االآخر. 

واالجتاهـــات ت�شفـــي علـــى اإدراك الفـــرد ون�شاطاته معنى ي�شاعـــد على اإجناز 
الكثري من االأهـــداف. وتعترب درا�شة االجتاهات من اأهـــم احلاجات الالزمة لتغيري 
ال�شلوك االإن�شاين بغر�ص مواجهة املوؤثرات التي تعمل على تكوين االجتاهات ال�شلبية 

)عليمات، 1994، �ص23(.

لة  وبالرغم من اأهمية درا�شة االجتاهات اإال اأن هناك ندرة يف الدرا�شات املت�شّ
باالجتاهـــات نحو اللغـــة العربية تعّلمـــًا وفهمًا ومعاجلـــة للن�شو�ص وتفاعـــاًل معها. 
والدرا�شـــة الوحيدة -ح�شب عّلم الباحثة- هي درا�شة اأجرتها وفاء العوي�شي واأمامة 
ال�شنقيطـــي )2014( بهدف قيا�ص فاعلّية ن�شـــاط لغوّي قائم على الدرا�شة ال�شعرية 
يف تنميـــة االعتـــزاز باللغة العربّية لـــدى طالبات كلّية الرتبّية بجامعـــة االأمرية نورة 
بنت عبدالرحمن؛ ولتحقيق ذلك الهدف مت ا�شتخدام املنهج التجريبي فُطبقت اأداة 
البحـــث: مقيا�ص االجتاه نحو قيمة االعتزاز باللغـــة العربية على عينة من الطالبات 
اجلامعّيات والـــذي تكّون من ثالثة حماور: )اإدراك اأهميـــة اللغة العربّية، واالنتماء 
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اإىل اللغـــة العربّيـــة، واالعتقاد بعاملّية اللغة العربّية( ا�شتمل كل حمور منها على �شبع 
فقرات، وك�شفت الدرا�شة عن فاعلية الن�شاط التعليمي القائم على الق�شيدة العربية 
علـــى اجتاهات الطالبـــات نحو قيمة االعتزاز باللغة العربيـــة. واأو�شت الباحثتان اأن 
ينـــّوع ع�شو هيئة التدري�ـــص يف االأن�شطة التعليمية ويحفـــظ اأبياًتا �شعرية حت�ص على 
ـــف الطالب بجمع ن�شو�ـــص من النرث وال�شعـــر تت�شمن قيمًا  الف�شيلـــة والقيم، ويكلِّ

واأخالقًا ي�شعى املجتمع اإك�شابها اأفراده.

ومـــن هنا اجتهـــت الدرا�شـــة احلاليـــة يف اأحد اأهدافهـــا اإىل ك�شـــف اجتاهات 
الطالبـــات نحو اللغـــة العربّية من خـــالل ا�شتخـــدام اإ�شرتاتيجية الت�شـــاوؤل الذاتي، 
ومهـــارات التفكري االإبداعي للولوج اإىل اأفكار الن�ـــص ال�شعري وم�شامينه التي تدور 

حول الوالء للغة العربّية الف�شيحة، واإ�شكالية اإق�شائها من عدد من اأبنائها. 

وهـــذا ما يوؤكده �شـــادق واأبو حطـــب )2000م،�ـــص699( باعتبـــار اأنَّ التعزيز 
ن  يلعـــب دورًا حا�شمـــًا يف تكويـــن معظم االجتاهـــات؛ فاالجتاهـــات االإيجابيـــة تتكوَّ
وتتغـــريَّ بفعل الثواب، واأ�شـــار اإىل هذا املعنى ن�شواتي )1418هــــ، �ص476(، وعد�ص 
)1419هـ، �ص233( باعتبار اأنَّ االجتاهات اأمناٌط �شلوكية، ميكن اكت�شابها وتعديلها 
ن باملالحظة، والتقليـــد، والقدوة احل�شنة واملثال الفعلي،  بالتعلم،كمـــا ميكن اأن تتكوَّ

واالإيحاء، واملمار�شة الفعلية، والرتغيب.

حدود �لدر��صة:
�أُجريت �لدر��صة يف �حلدود �لتالية:

• �حلـد �ملكانـي: اململكـــة العربية ال�شعودية، جامعة االأمرية نورة بنت عبد 	
الرحمن،كلّية الرتبّية. 

• اجلامعـــي 	 العـــام  مـــن  االأول  الدرا�شـــي  الف�شـــل  �لزمنــي:  �حلـــد 
1436/1435هـ.

• �حلـد �ملو�صــوعي: �شتقت�شـــر الدرا�شة احلالية على قيا�ص اأثر ا�شتخدام 	
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حقيبة تعليمية قائمة علـــى اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي يف تنمية مهارات 
القراءة ال�شعرية والتفكري االإبداعي واالجتاه نحو اهلل العربّية.

منهج �لدر��صة و�إجر�ء�تها:
�أوًل: منهج �لدر��صة:

 ا�شتخدمـــت الدرا�شة املنهج �شبه التجريبي بت�شميمـــه ذي املجموعة الواحدة 
)قبلـــي –بعـــدي( الأنه اأقرب اإىل طبيعتـــه؛ فهو ال يكتفي مبجرد و�شـــف الظاهرة اأو 
ـــا يقوم عامدًا مبعاجلة عوامـــل معينة، حتت �شـــروٍط م�شبوطٍة �شبطًا  الواقـــع، واإمنَّ
دقيقًا )دالني1985م،377(، كما اأنَّه يهدف اإىل اإحداث تغيرٍي متعّمٍد للظاهرة عينة 
الدرا�شـــة، ومن ثـــمَّ مالحظة اآثار ذلـــك التغيري يف تلك الظاهـــرة مو�شوع الدرا�شة 
)عبيـــدات واآخـــران: 1417هــــ،280(؛ وذلك لقيا�ـــص اأثر ا�شتخدام حقيبـــة تعليمية 
قائمة على اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي يف تنمية مهارات القراءة ال�شعرية والتفكري 

االإبداعي واالجتاه نحو اهلل العربّية لدى الطالبات اجلامعّيات. 

ثانيًا: جمتمع وعينة �لدر��صة:  
1. جمتمع �لدر��صة:

طالبـــات كلّية الرتبّية بجامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن مبدينة الريا�ص، 
الالتـــي يدر�شن مقـــرر اإ�شرتاتيجيات تدري�ص اللغـــة العربّية وتقييمهـــا )نهج 324( 

�شمن خطة اإعداد معّلمة ال�شفوف االأوىل يف املرحلة االبتدائية.

2. عينة �لدر��صة:
�أ. �لعينــة �ل�صــتطالعية: تكونت مـــن )12( طالبة من جمتمـــع الدرا�شة، 

وذلك للتحقق من ال�شروط ال�شيكومرتية للمقيا�ص. 

ب. عينــة �لدر��صــة: مت اختيـــار )22( طالبة من جمتمـــع الدرا�شة اختيارًا 
.  3r7 ع�شوائيًا، وهّن الطالبات املقّيدات يف ال�شعبة
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ثالثًا: �أدو�ت �لدر��صة:
بطاقة مالحظة مهار�ت �لقر�ءة �ل�صعرية:  .1

قامت الباحثـــة ببناء مالحظة مهارات القراءة ال�شعريـــة لدى الطالبات، وفق 
اخلطوات التالية:

• اختـــارت الباحثة بطاقـــة املالحظـــة اأ�شلوبًا تقومييـــًا ل�شلـــوك الطالبات؛ 	
للك�شف عن م�شتوى اأدائهّن يف القراءة ال�شعرّية.

• بَنْت الباحثة البطاقة من خالل: ح�شر مهارات القراءة ال�شعرّية الالزمة 	
للطالبات، واال�شتعانة باأدبيات درا�شة الن�شو�ص ال�شعرية واالإلقاء والتذوق 
االأدبـــي، واال�شتئنا�ـــص بالدرا�شـــات ال�شابقة التي كانـــت بطاقة املالحظة 
اأداتهـــا يف تقومي مهارات قراءة ال�شعر واإلقائه مثل: درا�شة فاطمة االأ�شقر 
)2012م( ودرا�شـــة �شعـــد )1999م( ودرا�شـــة اإبراهيـــم )1995م(. ثـــّم 

حتكيم البطاقة عن طريق احل�شول على �شدق املحكمني.

• زّودت الباحثـــة البطاقة مبقيا�ص ذي ثالثـــة م�شتويات متدّرجٍة )متوافرة، 	
متوافـــرة اإىل حّدٍ ما، غري متوافـــرة( واختارت نظام املالحظة بالدرجات 
الأّن هـــذا النظام ي�شمـــح مبالحظة العديد من مظاهر القـــراءة ال�شعرّية، 
ف�شـــاًل عن اأّنه يوّفر مو�شوعيـــة عند التقومي اأكرث مـــن االأ�شاليب االأخرى 
للمالحظـــة. ثـــّم عر�شـــت بطاقـــات املالحظـــة يف �شورتهـــا االأولّيـــة على 
جمموعٍة مـــن ذوي االخت�شا�ص �شملت خمت�شني يف مناهج اللغة العربية 

وطرائق تدري�شها،واالأدب العربي.

• حتققـــت الباحثة مـــن بطاقة املالحظة عـــن طريق احل�شـــول على �شدق 	
مـــني، حيث جرى عر�شها ب�شورتها االأولّيـــة على عدد من املحّكمني  املحكَّ
الذيـــن عر�شـــت عليهـــم اأدوات الدرا�شـــة، ومّت تعديـــل البطاقـــة يف �شوء 

مرئياتهم وتوجيهاتهم.
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• متَّ احت�شـــاب ال�شـــدق لبطاقـــة مهـــارات القـــراءة ال�شعرّيـــة عـــن طريق: 	
�شـــدق املقارنة الطرفية، و�شدق معامالت االرتبـــاط. حيث متت املقارنة 
بـــني متو�شطات االإرباعـــي االأعلى واالأدنى وح�شاب داللـــة الفروق بني هذه 
املتو�شطـــات ؛للتمييز بني الطالبات. وبلـــغ م�شتوى الداللة )0.01(؛ وهذا 
يـــدل على متتـــع بطاقة املالحظـــة بواحدة من اخل�شائ�ـــص ال�شيكومرتية 
للمقيا�ـــص اجليد: وهى قدرته على التمييز بني الطالبات، كما مّت احت�شاب 
�شـــدق معامالت االرتبـــاط والذي يعتمد على ح�شـــاب ارتباط كل بند من 
بنـــود بطاقة املالحظـــة والدرجة الكلّيـــة لها. )فـــرج 1980م، 315( وقد 
حتقـــق ذلـــك يف البطاقة  حيث بلغ م�شتوى الداللة اأقل من 0.01 يف جميع 

االأبعاد.

• كما مّت ح�شاب ثبات بطاقة املالحظة عن طريق اإجراء التجزئة الن�شفية: 	
بح�شـــاب الثبات اإيجـــاد معامل االرتباط با�شتخـــدام معادلة بري�شون وبلغ 
)0.755 (، ومعادلـــة �شبريمـــان –بـــروان وبلـــغ )0.860(، كمـــا اأجرت 
الباحثـــة طريقة اأخـــرى حل�شاب معامل الثبات من خـــالل حتليل التباين، 
مـــن خالل معادلة األفا كرونباخ. وثبت عـــدم وجود اأي بند يقلل اأو ي�شعف 

من ثبات البطاقة؛ لذلك مل يتم حذف اأي من هذه البنود. 

وقـــد تكّونت البطاقة يف �شورتهـــا النهائية من �شت مهارات رئي�شة تندرج حتت 
كل منهـــا مهـــارات فرعية منا�شبة وهـــي: )التحكم يف عملية التنف�ـــص اأثناء العر�ص 
ال�شفـــوي، والنطـــق ال�شحيح للحـــروف واملقاطـــع والكلمات وت�شـــم كل منهما )5( 
موؤ�شرات اأداء، ومراعاة تلوين ال�شوت وت�شم )6( موؤ�شرات اأداء، ومراعاة عالمات 
الرتقيـــم وت�شم )3( موؤ�شـــرات اأداء، واملواءمة بني حـــركات اجل�شد واالإلقاء وت�شم 

)5( موؤ�شرات اأداء، وح�شور ال�شخ�شية وت�شم )6( موؤ�شرات اأداء(.

وقـــد ا�شتخدمت الباحثة اأ�شلوب التقدير الكّمـــي بالدرجات على النحو التايل: 
املهـــارة غري متوافـــرة وتقّدر بدرجة، املهـــارة متوافرة اإىل حد مـــا وتقّدر بدرجتني، 
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املهـــارة متوافـــرة وتقـــّدر بثالث درجـــات. وذلـــك بهدف احلكـــم على مـــدى اإتقان 
الطالبات لكّل مهارٍة. بعد ذلك مت تطبيق بطاقة املالحظة يف �شورتها النهائية على 

عينة الدرا�شة قبل وبعد التجريب؛ للخلو�ص بنتائج الدرا�شة.

2. �ختبار�لتفكر �لإبد�عي:
قامت �لباحثة مبا يلي:

بنـــاء اختبـــار التفكـــري االإبداعي لقيا�ص مهـــارات التفكـــري االإبداعي لدى . 1
الطالبـــات ذات العالقـــة باإ�شكالية اإق�شاء اللغة العربيـــة الف�شيحة والتي 
يثريهـــا الن�ـــص ال�شعـــري املختـــار يف هـــذه الدرا�شـــة. وقد مت بنـــاوؤه وفق 
اخلطوات التالية: مراجعة االأدب الرتبوي والدرا�شات ال�شابقة، ثم حتديد 
هـــدف االختبـــار وهـــو قيا�ص مهـــارات التفكـــري االإبداعي لـــدى الطالبات 
اجلامعّيـــات -وهـــي: الطالقـــة، واملرونـــة، واالأ�شالـــة؛ يف �شـــوء معطيات 
احلقيبـــة التعليمية-، ثـــّم اإعداد فقرات االختبـــار مبايتنا�شب مع مهارات 

التفكري، واأخريًا بناء اختبار التفكري االإبداعي ح�شب جدول املوا�شفات.

ن االختبار يف �شورته املبدئية مـــن)30( فقرة من منط االختيار  وقـــد تكوَّ
مـــن متعـــدد، ومّت ح�شـــاب قيا�ـــص �شدق االختبـــار من خـــالل عر�شه على 
جمموعـــة من املحكمني من اأ�شاتذة املناهـــج وطرق التدري�ص وعلم النف�ص 
الرتبوي، ومت تبعًا لذلك التعديل وفقًا ملا ارتاآه املحكمون، حيث اأ�شبح عدد 

فقراته )30(.

كما مت ح�شاب �شدق االت�شاق الداخلي: وهو ي�شري اإىل درجة ارتباط الفقرة 
اأو البند بالدرجة الكلية، لالختبار وفق معامل االرتباط مبعادلة بري�شون، 
وتراوحـــت قيـــم معامالت االرتبـــاط بـــني )0.58– 0.73(، وجميع هذه 
القيـــم ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى داللة )0.05( فاأقل، وهذا ي�شري 

اإىل �شدق املقيا�ص.
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عمـــل ورقـــة االإجابة علـــى اختبار مهـــارات التفكـــري االإبداعـــي، و�شياغة . 2
تعليمـــات االختبار، واإعدادها على ورقة منف�شلة، تت�شمن تو�شيح الهدف 
مـــن االختبـــار، وكيفية االإجابة عـــن فقراته، وذلك بتو�شيـــح مثال بكيفية 

االإجابة.

جتريـــب االختبار يف �شورته االأولية على نف�ص العينة اال�شتطالعية التي مت . 3
ا�شتخدامها يف اختبار مهارات القراءة ال�شعرّية.

ح�شـــاب الزمن الالزم لالإجابةعليه، من خـــالل ت�شجيل الفرق بني الوقت . 4
الـــذي ا�شتغرقته اأول واآخـــر طالبة يف االإجابة عليه؛ حيث بلغ معدل الزمن 

الالزم الأداء الختبار )30( دقيقة.

ح�شـــاب معامل ال�شعوبة ومعامل التمييز، وقد مت قبول املفردات التي كان . 5
معامل �شهولتها اأكرث مـــن )0.3( واأقل من )0.8(، فاأ�شبح عدد فقرات 

االختبار يف �شورته النهائية )30( فقرة.

تطبيـــق االختبـــار على عينـــة الدرا�شة قبل وبعـــد التجريب، ثـــم ت�شحيح . 6
االختبـــار؛ بتحديد درجة واحـــدة لكل فقرة من فقراتـــه؛ لت�شبح الدرجة 

النهائية لالختبار )30( درجة.

ثالثًا: مقيا�ص �لجتاه نحو �للغة �لعربّية: 
مّت بنـــاء عبـــارات مقيا�ص االجتاه نحو اللغـــة العربية، ثـــّم مّت التحقق من ثباته 
با�شتخـــدام طريقـــة األفـــا كرونباخ، وقـــد بلغ معامـــل الثبـــات )a= 0.84(، كما مت 

التحقق من �شدق االأداة من �شدق املحكمني.

كمـــا مّت التاأكد من �شدق عبارات املقيا�ص بح�شاب درجة ارتباط كل عبارة فيه 
بالدرجـــة الكليـــة للمقيا�ص، واّت�شح اأن عبارات املقيا�ص دالـــة اإح�شائًي عند م�شتوى 
ح  ن الباحثة من تطبيقها على عينـــة البحث الفعلية. وذلك مو�شّ )0.01(؛ ممـــا مكَّ

باجلدول )1(:
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جدول )1(

درجة �رتباط عبار�ت �ملقيا�ص و�صدقها

درجة �لعبارةم
�لرتباط

ال اأ�شعر بالفخر النتمائي اإىل العروبة وا�شتخدامي اللغة العربية 1.
.629**يف اأمور حياتي

.546**اللهجة العامية اأكرث قدرة على التعبري عن امل�شاعر واالأفكار .2.

ال�شعر العربي الف�شيح يقّوم الل�شان، ويهذب الذوق ، وينمي 3.
.418*اخللق القوي.

ال تتميز اللغة العربّية عن غريها من اللغات مبا يجعل لها 4.
.720**ال�شدارة يف ا�شتيعاب العلوم واالآداب.

اأحب اأن اأبذل جهدًا يف تعّلم اللغة العربية من خالل درا�شة 5.
.591**وتذوق االأدب واأ�شتمتع بف�شاحتي وقوة بياين.

اأحتدث بلغات اأجنبية اأمام اأقراين الأثبت تفوقي الثقايف 6.
.740**والأكت�شب احرتام ال�شامعني وثقتهم.

اأ�شعر اأن حب اللغة العربية ي�شل لدرجة الع�شق واأن هواها 7.
.556**يجري يف دمي.

ال اأهتم مبعرفة مزايا اللغة العربية وخ�شائ�شها فهو من 8.
.635**اخت�شا�ص اللغويني.

.9
انت�شار تعّلم اللغة العربّية يف جامعات عاملية وغري م�شلمة اأحيانًا 

دليل على تفّرد هذه اللغة ومتتعها مبزايا ت�شاعد على انت�شار 
تعلمها وتعيد لها ال�شدارة بني لغات العامل اإن �شاء اهلل.

**544.

يجب اأن يقت�شر ا�شتعمال الف�شحى يف اأمور الدين فقط الأنها 10.
.681**لغة االأوائل التي ال ميكنها مواكبة الع�شر وتلبية متطلباته.

اأبذل جهداً كبريًا يف تعّلم اللغة االإجنليزية لقناعتي اأنها لغة 11.
.422*الع�شر ومفتاح التقنية.
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درجة �لعبارةم
�لرتباط

.600**ال اأثق يف املراجع العربّية، وال اأجلاأ اإليها يف اكت�شاب املعرفة.12.

يالقي من يتحدث باللغة العربية الف�شحي كثريًا من االزدراء 13.
.731**وال�شخرية واأ�شعر اأنهم غرباء.

.428*اأدرك اأن اإتقان لغتي العربية ي�شاعدين يف كت�شاب لغات ثانية.14.

االحتفاء 15. من  الف�شيحة اأف�شل  ال�شعرية  بالق�شائد  االحتفاء 
.460*بال�شعر ال�شعبي.

اخلدمات 16. ومرافق  االإعالم  و�شائل  يف  االأجنبية  اللغات  ا�شتخدام 
.731**احليوية مثل امل�شت�شفيات يوؤيد اإق�شاء اللغة الف�شحى من حياتنا.

 0.01≤α دال عند م�شتوى)**(     . 0.05≤α دال عند م�شتوى)*(

وبعـــد اأن مّت بناء مقيا�ص االجتاه نحو قيمة االعتزاز باللغة العربية، والتاأكد من 
مني من علم النف�ص واملناهـــج وطرق التدري�ص  �شدقـــه بعر�شه على عينة مـــن املحكَّ
ويف �شـــوء اآرائهم متـــت �شياغة عبارات مقيا�ص االجتاه نحـــو اللغة العربية يف �شكله 
النهائـــي، كما مت التحقـــق من ثباته با�شتخدام طريقة األفـــا كرونباخ وقد بلغ معامل 

.0.84 =α الثبات

خطو�ت تطبيق �لدر��صة :
مّت تطبيـــق الدرا�شـــة يف اأثناء تدري�ص بع�ص مفـــردات مقرر اإ�شرتاتيجيات . 1

تدري�ص اللغـــة العربّية وتقوميها )نهج 324( من خـــالل املفردات التالية: 
تدري�ـــص مهارات القـــراءة وتقوميها، تدري�ص مهـــارات التحدث وتقوميها، 

تدري�ص الفهم القرائي. 

اختـــارت الباحثـــة ق�شيـــدة )�شهـــوة ال�شـــاد( لل�شاعـــرة االأردنيـــة نبيلة . 2
اخلطيـــب، والتي فـــازت بجائزة م�شابقـــة موؤ�ش�شة عبد العزيـــز البابطني 
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لعـــام 2001م، والتي دارت حول الدفاع عن اللغة العربّية الف�شيحة وبيان 
حما�شنها، وحّث اأبنائها على التم�شك بها لغة للعلم واالأدب واحلياة. 

قامـــت الباحثة باإعداد احلقيبة التعليمية، بهـــدف تنمية مهارات القراءة . 3
ال�شعرّية، ومهارات التفكري االإبداعي.

تطبيـــق اأدوات الدرا�شـــة يف �شورتهـــا النهائيـــة قبل التجريـــب على عينة . 4
الدرا�شـــة، وت�شحيحها؛ باإعطاء درجة واحدة لالإجابة ال�شحيحة، و�شفر 

لالإجابة اخلاطئة.

ابتـــداء مـــن . 5 تطبيـــق احلقيبـــة التعليميـــة علـــى املجموعـــة التجريبيـــة؛ 
1435/11/5هـ،  وا�شتمر التطبيق ملدة اأربعة اأ�شابيع.

تطبيـــق اأدوات الدرا�شـــة يف �شورتهـــا النهائية بعد التجريـــب على العينة، . 6
وت�شحيحهـــا، وجمع البيانات، واإجراء املعاجلـــات االإح�شائية، وحتليلها؛ 
للح�شول على النتائج، وتف�شريها؛ لتقدمي التو�شيات، والبحوث املقرتحة.

نتائج �لدر��صة: تف�صرها ومناق�صتها:
للتحقـــق من �شحة فرو�ص الدرا�شة ا�شتخدمـــت الباحثة االأ�شاليب االإح�شائية 

التالية:

�لفر�ــص �لأول:" ال توجد فروق ذات داللـــة اإح�شائية بني متو�شطي درجات 
الطالبـــات يف بطاقـــة مالحظـــة االأداء البعدي ملهـــارات القراءة ال�شعريـــة قبل وبعد 
تطبيق اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي. وللتحقق من هذا الفر�ص مت ح�شاب قيمة )ت( 

.)Paired Samples Test ( با�شتخدام اختبار
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)�جلدول2(

�ملتو�صط و�لنحر�ف �ملعياري وقيم "ت" لنتائج تطبيق بطاقة 
�ملالحظةملهار�ت �لقر�ءة �ل�صعرية�لقبلي و�لبعدي )ن= 22(

�ملهار�ت
�لتطبيق 

�لبعدي
�لتطبيق 

درجات �لقبلى
�حلرية

قيمة 
ت

م�صتوى 
�لدللة

عمعم
التحكم يف عملية 

التنف�ص اأثناء 
العر�ص ال�شفوي

26.661.037.431.022191.820.001

النطق ال�شحيح 
للحروف واملقاطع 

و الكلمات
30.150.917.040.7921105.610.001

23.031.158.400.842162.700.001تلوين ال�شوت
املواءمة بني 

حركات اجل�شد 
واالإلقاء

25.601.077.301.032192.450.001

مراعاة عالمات 
31.100.927.230.7721108.630.001الرتقيم

33.031.138.440.822164.770.001ح�شور ال�شخ�شية
169.576.2145.845.2721525.980.001الدرجة الكلية

   يتبـــني من نتائج اجلدول ال�شابـــق اأن بطاقة املالحظة ت�شمل مهارات القراءة 
ال�شعرية وذلك كما يلي:
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مهـــارة  التحكم يف عمليـــة التنف�ص اأثناء العر�ص ال�شفـــوي بلغ متو�شط درجات 
الطالبـــات يف التطبيق البعـــدي )26.66(، بينما كان املتو�شـــط يف التطبيق القبلي 
هـــو )7.43(، اأّمـــا يف مهارة النطق ال�شحيح للحروف واملقاطـــع والكلمات فقد بلغ 
متو�شـــط درجات الطالبـــات يف التطبيق البعـــدي )30.15( يف حني كان )7.04(؛ 
ممـــا يعك�ص اأثـــر احلقيبة التعليميـــة وما �شاحبها مـــن تدريب ودقـــة متابعة ل�شحة 
الكلمـــات نحوّيًا و�شرفّيًا. اأّما مهـــارة تلوين ال�شوت ح�شب ما يقت�شي الن�ص وح�شب 
حـــال ال�شامع، فقد بلـــغ متو�شط درجات الطالبات يف التطبيـــق البعدي )23.03(، 
بينمـــا كان املتو�شـــط يف التطبيق القبلي هو )8.40(؛ وهو فـــارق ملمو�ص يعزى اإىل 
احلقيبـــة التعليميـــة يف هذه الدرا�شة. وكذلك احلال يف مهـــارة املواءمة بني حركات 
اجل�شـــد واالإلقاء، فقد بلغ الفـــرق بني متو�شطي التطبيق البعـــدي والقبلي 18.3(( 
ل�شالـــح التطبيق البعدي. اأّما يف مهارة مراعاة عالمـــات الرتقيم فقد بلغ املتو�شط 
)23.87( ل�شالـــح التطبيق البعدي كذلك. واأي�شًا بلغ الفارق بني متو�شطي درجات 
التطبيق القبلـــي والبعدي يف مهارة ح�شور ال�شخ�شيـــة )24.59( ل�شالح التطبيق 

البعدي.

وقـــد بلغـــت قيمـــة "ت" املح�شوبـــة )91.82( وهي دالـــة عند م�شتـــوى لداللة 
)0.001(؛ ممـــا يك�شـــف عن اأثر احلقيبـــة التعليمية يف اإك�شـــاب الطالبات مهارات 

القراءة ال�شعرية.  

وميكـــن تف�شري هذه النتيجة بـــاأن احلقيبة التعليمية القائمـــة على اإ�شرتاتيجية 
الت�شـــاوؤل الذاتي قد �شاهمت يف تنمية مهـــارات اإلقاء ال�شعر؛ نظرًا ملا متيزت به من 
مميزات متثلت يف توفري اجلو املنا�شب التفاعل والتوا�شل بني االأ�شتاذة والطالبات، 
وخلق بيئة تعلم خالية من القلق، قائمة على الذاتية واال�شتقالل، تركز على حاجات 
واهتمامـــات الطالبات، مما جعل مناخ التعلم اأكرث جاذبية؛ من خالل ما قدمته من 
تعزيـــز فوري، ف�شاهم ذلك يف حت�شني املهارات املكت�شبة وتطويرها، واحل�شول على 
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اخلـــربات بي�شر و�شهولة، وحتقيـــق ا�شتقاللية التعلم؛ االأمر الـــذي عّزز جانب الثقة 
والدافعية واالإجناز.

�لفر�ــص �لثاين: "ال توجد فروق ذات داللـــة اإح�شائية بني متو�شطي درجات 
قامت  الطالبـــات يف اختبـــار التفكري االإبداعـــي بعد �شبط اأثـــر التطبيـــق القبلي". 
الباحثة اأواًل بح�شاب املتو�شطـــات احل�شابية واالنحرافات املعيارية لدرجات مقيا�ص 

مهارات التفكري االإبداعي لعينة الدرا�شة، واجلدول التايل يو�شح ذلك.

جدول)3( 

�لفرق بني متو�صطات درجات عينة �لدر��صة يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي 
لختبار �لتفكر �لإبد�عي

�لعدد�ملجموعة
�لختبار �لبعدي�لختبار �لقبلي

�ملتو�صط 
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

�ملتو�صط 
�حل�صابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

228.561.2631.201.73التجريبية

ت�شـــري نتائـــج اجلـــدول ال�شابـــق اإىل اأن املتو�شـــط احل�شابي لدرجـــات التطبيق 
البعـــدي ملقيا�ص مهارات التفكري االإبداعي للمجموعة التجريبية، ي�شاوي )31.20( 
وهـــو اأعلى من املتو�شط احل�شابي لدرجات التطبيق القبلي) 8.56(. وملعرفة ما اإذا 
كانت الفروق بني متو�شطي درجات التطبيق البعدي والقبلي ملقيا�ص مهارات التفكري 
االإبداعـــي هي فروق ذات داللة اإح�شائية، قامـــت الباحثة با�شتخدام حتليل التباين 

امل�شاحب، واجلدول التايل يو�شح هذه النتيجة.
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جدول )4( 

دللة �لفرق بني متو�صطات درجات �لختبار �لقبلي و�لبعدي لختبار �لتفكر �لإبد�عي

م�صادر 
�لختالف

جمموع
مربعات

درجات
�حلرية

متو�صط
�ملربعات

قيمة 
ف

�لدللة
حجم 
�لأثر

املتغري 
2.5012.500.700.410.015امل�شاحب

3201.5413201.54898.340.0000.950االأثر التجريبي

167.50473.56الباقي

3371.5449الكلي

يت�صح من �لنتائج �لتي جاءت يف �جلدول �ل�صابق ما يلي:
• قيمة )ف( للمتغري امل�شاحب )االختبـــار القبلي( ت�شاوي )0.70(، عند 	

م�شتـــوى داللـــة)0.41(، وهي غـــري دالـــة اإح�شائيًا عند م�شتـــوى الداللة 
.)0.05(

• بعد �شبط اأثر القيا�ص القبلي عن طريق ا�شتخدام حتليل التباين امل�شاحب، 	
لوحـــظ اأن قيمـــة )ف( لالأثـــر التجريبـــي بـــني املجموعتـــني )ال�شابطـــة 
-التجريبيـــة( ت�شاوي )898.34(، عند م�شتـــوى داللة )0.000(، وهذه 
القيمـــة دالة اإح�شائيًا عند م�شتـــوى داللة )0.05.( فاأقل؛ مما ي�شري اإىل 
وجـــود فروق ذات داللة اإح�شائية بني متو�شطات درجات التطبيق البعدي 

الختبار التفكري االإبداعي؛ بعد �شبط اأثر التطبيق القبلي.

• حجـــم االأثـــر للمعاجلـــة التجريبيـــة )احلقيبـــة التعليميـــة القائمـــة علـــى 	
اإ�شرتاتيجيـــة الت�شـــاوؤل الذاتـــي( على درجـــات مقيا�ص مهـــارات التفكري 
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االإبداعـــي، ي�شـــاوي )0.950(، وهـــذه القيمـــة ت�شري اإىل وجـــود اأثر كبري 
للمعاجلـــة التجريبيـــة علـــى درجـــات التطبيق البعـــدي الختبـــار التفكري 
االإبداعـــي؛ لذلك يرف�ص الفر�ص ال�شفري الثاين، ويقبل بديله؛ اأي توجد 
فـــروق ذات داللة اإح�شائية بني متو�شطـــي درجات الطالبات، يف التطبيق 

البعدي الختبار التفكري االإبداعي؛ بعد �شبط اأثر التطبيق القبلي. 

   وميكـــن تف�شري هذه النتيجة بـــاأن ا�شتخدام الطالبات عينـــة البحث للحقيبة 
التعليمية القائمة على اإ�شرتاتيجية الت�شـــاوؤل الذاتي والتدّرب على القراءة ال�شعرّية 
التـــي جتعـــل الطالبـــات يندجمن مـــع الن�ـــص ال�شعري، قـــد حققا م�شتـــوى عاٍل من 
التفكـــري؛ من خالل امل�شاركـــة الفعالة للطالبات يف املواقـــف التعليمية املتعددة التي 
وفرتهـــا احلقيبة التعليميـــة، وتعر�شهن للعديد من املثـــريات التي تتحدى قدراتهن، 
وحتثهن على البحث عن املعـــارف واخلربات؛ من خالل اأن�شطة احلقيبة واإجراءات 
التدري�ـــص ومواد التعلـــم والتعليم التي ت�شمنتها، كل ذلك قـــد �شاعد الطالبات على 

روؤية املتغريات، والعالقة بينها، والتحكم فيها، وم�شاهدة نتائجها.

�لفر�ــص �لثالث: ال توجـــد فروق ذات داللة اإح�شائية بـــني متو�شطي درجات 
الطالبات يف مقيا�ص االجتاه نحو اللغة العربّية قبل وبعد تطبيق اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل 

الذاتي.

مت ح�شـــاب قيمة )ت( با�شتخدام اختبار ) Paired Samples Test( واجلدول 
التايل يو�شح قيمة )ت( واملتو�شطات واالنحرافات املعيارية:
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جدول )5(

قيمة )ت( و�ملتو�صطات و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات �لطالبات يف 
مقيا�ص �لجتاه نحو �للغة �لعربّية يف �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي:

قيمة �لدللة
ت

درجات 
�حلرية

�لنحر�ف 
�لتطبيق�لعدد�ملتو�صط�ملعياري

0.0017.627
البعدي4.5016.428
القبلي2.19.3228

يت�شـــح من اجلدول اأن متو�شـــط درجات الطالبات يف مقيا�ـــص االعتزاز باللغة 
العربيـــة بلغـــت )9.32(، وفيـــه اإ�شـــارة وا�شحة اإىل تـــدين قيمة االجتـــاه نحو اللغة 
العربيـــة يف وجـــدان عينـــة البحـــث يف التطبيق القبلـــي، ويف هذا تاأكيـــد على �شعف 
العنايـــة بهـــذه القيمة يف تعليم النا�شئـــة، وتاأتي هذه النتيجـــة متوافقة مع ما ذهبت 
اإليـــه درا�شة كل من اأبو العينني )2003 م( وهاليل )2013 م( حيث اأكدت الدرا�شة 
االأوىل اأن هناك هجمة �شر�شة على اللغة العربّية توؤثر �شلبًا على اعتزاز اأبنائها بها، 
بينما ذهبـــت الدرا�شة الثانية �شرورة تفعيل دور املوؤ�ش�شات الرتبوّية يف حماية اللغة 

العربّية وتنمّية االعتزاز بها وبالثقافة العربّية بعامة. 

 وقـــد بلغ متو�شط درجـــات الطالبات يف التطبيق البعـــدي )16.4( مما يعني 
اأن اأثـــر تغري االجتاه نحو االنتمـــاء اإىل اللغة العربّية يرجع الأثر احلقيبة التعليمية يف 
هـــذه الدرا�شة. حيث اإن قيمـــة )ت( بلغت )7.6(، وهـــي ذات داللة اإح�شائية عند 
م�شتـــوى )0.001( وهكذا مت رف�ص قبول الفر�ص ب�شاأن عدم وجود فروق ذات داللة 
اإح�شائيـــة يف متو�شط درجات الطالبـــات يف االجتاه االإيجابي نحو اللغة العربية بني 

قبل وبعد تقدمي احلقيبة التعليمية.
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�لتو�صيات:
يف �صوء ما �أ�صفرت عنه �لدر��صة من نتائج، تو�صي �لباحثة مبا يلي:

االإفـــادة من احلقيبة التعليمية القائمة علـــى اإ�شرتاتيجية الت�شاوؤل الذاتي . 1
التـــي قدمتهـــا الدرا�شة احلالية؛  مـــن خالل تطبيقيها يف جمـــال تدري�ص 
املقـــررات ذات العالقة مبهارات اللغـــة العربّية يف املرحلـــة اجلامعّية؛ ملا 

حققته من فاعلية. 

االإفادة من بطاقة مالحظة القراءة ال�شعرّية التي قدمتا الدرا�شة احلالية، . 2
وتطويرها وتطبيقها على الطالبات اجلامعّيات؛ لتحديد درجة امتالكهن 

مهارات القراءة ال�شعرّية الالزمة لهن.

تدريـــب الطالبـــات اجلامعيـــات على ا�شتخـــدام اأمناط التعلـــم الذاتي يف . 3
تعّلـــم اللغة العربية، واإتقان مهاراتها من خـــالل املقررات اأو بعقد الور�ص 

التدريبية .

ربط تدري�ـــص اللغة العربية بتنمية التفكري، ال�شيما التفكري االإبداعي؛ من . 4
خالل االهتمام بتنمية مهاراته اأثناء تطوير وتنفيذ مناهج اللغة العربية.

االإفـــادة من اختبـــار التفكـــري االإبداعي الـــذي قدمته الدرا�شـــة احلالية، . 5
وتطويـــره وتطبيقه علـــى الطالبات اجلامعّيات؛ لتحديـــد درجة امتالكهن 

مهارات التفكري االإبداعي الالزمة لهن.

�ملقرتحات:
يف �صوء نتائج �لدر��صة وتو�صياتها تقرتح �لباحثة ما يلي:

اإجـــراء درا�شة علمية ت�شتخدم اأمناطًا اأخـــرى للتعلم الذاتي وقيا�ص اأثرها . 1
يف امتالك املتعلمني مهارات اللغة العربية.
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اإجراء درا�شة تقوميية لقيا�ص مدى متّكن اأع�شاء هيئة التدري�ص تخ�ش�ص . 2
املناهج وطرائق تدري�ص اللغة العربّية من التدري�ص من بّث االعتزاز باللغة 

العربّية واالهتمام بتعّلمها لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعّية.

اإجـــراء درا�شة اأخرى تقي�ص اأثر ا�شتخدام اإ�شرتاتيجيات حديثة يف تدري�ص . 3
اللغة العربية يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى املتعلمني.

اإجـــراء درا�شة تقوميية لقيا�ص مدى متكن معلمـــي ومعلمات اللغة العربية . 4
مـــن توظيف مقـــررات اللغة العربية يف تنمية مهـــارات التفكري العليا لدى 
الطـــالب والطالبـــات يف مراحـــل التعليم بعامـــة ومرحلة التعليـــم العايل 

بخا�شة. 
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الخاتمة

احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شوله، وعلى اآله و�شحابته، وبعد:

فقـــد اأثارت مباحث الكتاب "مناهج تعليـــم اللغة العربية يف اجلامعات العربية 
الرائـــدة: الواقع وفر�ص التطـــور" عددًا من الق�شايا املتعّلقة بتعليم اللغة العربية يف 
اجلامعات العربية؛ �شّلطت ال�شوء على الواقع، وقّدمت مقرتحات تطويرية، واأو�شت 

بتقدمي درا�شات ذات عالقة.

وكان من �أبرز �لنتائج:
ق�شور يف بناء النظام التعليمي املعمول به، ويف النظام االإداري للجامعات، . 1

ويف ت�شميمها مبا يتالءم مع ع�شر املعرفة.

اختيـــار املعيدين واملحا�شرين قائم -يف معظـــم اجلامعات العربية- على . 2
معيار التقدير العام عند التخرج.

االأ�شاليـــب التقليديـــة التـــي تنمـــي اخلـــربات املعرفيـــة التخ�ش�شية لدى . 3
الطـــالب املعلمني )املحا�شرة، املناق�شة..اإلـــخ(، ما زالت هي ال�شائدة يف 

اإعداد معلمي اللغة العربية يف االأق�شام االأكادميية بكليات الرتبية.

اأ�شاليـــب التدري�ـــص امل�شتخدمة يف اإعـــداد معلمي اللغة العربيـــة، منا�شبة . 4
لتحقيـــق اأهـــداف برامج اإعـــداد املعلمني، ومنا�شبـــة لتدري�ص حمتوى تلك 
الربامـــج، ولكنها ال ت�شتخـــدم يف الواقع الفعلي بنف�ـــص الدرجة، حيث قد 
ت�شتخـــدم اأ�شاليب اأكرث من غريها على الرغم من وجود اأ�شاليب من اأكرث 

منا�شبة.
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احلاجة اإىل اإعـــادة النظر يف طريقة تدري�ص النحـــو باجلامعات العربية، . 5
بحيث ُتعنى باجلانب التطبيقي اأكرث من اجلانبني النظري والتاريخي.

لدمج برنامج الكورت )تو�شعة جمـــال االإدراك( اأثناء تدري�ص مو�شوعات . 6
مقـــرر االأدب االأندل�شـــي، فاعلية مقبولة يف تنمية مهـــارات التفكري الناقد 

لدى طالبات ق�شم اللغة العربية.

هناك اأثر وا�شح يف ا�شتخدام احلقيبة التعليمية القائمة على اإ�شرتاتيجية . 7
الت�شـــاوؤل الذاتـــي، وذلك يف تنميـــة مهارات القـــراءة ال�شعريـــة والتفكري 

االإبداعي واالجتاه نحو اللغة العربّية، لدى طالبات املرحلة اجلامعية.

ومن �أبرز ما �أو�صت به �ملباحث
اإعـــادة بناء النظام التعليمي من جديـــد، وت�شميم اجلامعات مبا يتالءم مع . 1

ع�شر املعرفة.

اإعادة النظـــر اإىل اأع�شاء هيئة التدري�ص باجلامعـــات، من اعتبارهم اأدوات . 2
لتح�شني النظام، اإىل كونهم م�شاركني يف تطوير النظام التعليمي.

�شـــرورة الرتخي�ص ملهنـــة التعليم للمحافظ علـــى املعلم ال�شالـــح، باإدخال . 3
املعلـــم اأثناء خدمتـــه يف اختبارات ومقابالت دوريـــة؛ للتاأكد من تقّدمه علمًا 

ومهارًة وُخلقًا.

تطويـــر طريقة اختيار املعيدين واملحا�شريـــن باجلامعات والباحثني مبراكز . 4
البحوث العلميـــة واالجتماعية، وعدم االعتماد فقط على التقدير العام عند 
التخـــرج؛ بل ي�شاف اإليـــه م�شتوى الذكاء العام الـــذي تك�شف عنه اختبارات 
الـــذكاء، والقدرة على حل امل�شكالت، واالإجناز، واملبادرة، واملرونة، ومواكبة 

الع�شر التقني.
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تطويـــر مناذج اإدارية متطورة، حتقـــق االأهداف التعليميـــة بكفاءة وفاعلية، . 5
وتـــوؤدي اإىل اال�شتخـــدام االأمثـــل للمـــوارد الب�شريـــة واملاديـــة يف املوؤ�ش�شـــات 

التعليمية.

تدريـــب اأع�شاء هيئـــة التدري�ص -يف كليات الرتبية- علـــى اأ�شاليب التدري�ص . 6
احلديثـــة التـــي تعتمد على تفعيـــل دور الطالب املعلم وتنمـــي لديهم مهارات 

التعلم الذاتي واأ�شاليب التفكري وتعزز ا�شتخدام اللغة تعليمًا وتعلمًا.

 حتقيق التكامل بني اأهداف برامج اإعداد معلمي اللغة العربية وحمتوى تلك 7. 
الربامـــج يف اأق�شـــام اللغة العربيـــة واالأق�شام الرتبويـــة؛ لتحقيق متهني معلم 

اللغة احرتافيًا وال�شتكمال اأوجه الق�شور يف جوانب اإعداده.

 حتقيـــق التكامل بني اأهـــداف برامج اإعـــداد معلمي اللغـــة العربية وحمتوى 8. 
تلـــك الربامـــج واالأ�شاليب املتبعـــة يف اإعداهم؛ حيث مازالـــت الفجوة قائمة 
بـــني اعتقاد االأع�شاء مبنا�شبـــة االأ�شاليب املختلفـــة لتدري�ص حمتوى برنامج 
االإعـــداد وحتقيق اأهدافه مـــن جهة، ودرجة ا�شتخدامهـــا يف الواقع من جهة 

اأخرى.

 حتديـــث البنـــى التحية يف كليات الرتبيـــة فيما يتعلق باالإمكانـــات التي تتيح 9. 
لالأع�شـــاء ا�شتخدام االأ�شاليب احلديثة كمعامل اللغات واالهتمام بالتدري�ص 

امل�شغر وبا�شتخدام التقنيات احلديثة يف التدري�ص.

و�شـــع معايري لربامج اإعداد معلمـــي اللغة العربية حتـــدد م�شتويات معيارية . 10
للربامج والأ�شاليب تدري�شها ولنواجت التعلم.

االهتمـــام بتحديـــث حمتوى برامج اإعـــداد معلمي اللغة العربيـــة يف جوانبها . 11
التخ�ش�شيـــة والرتبويـــة يف �شوء االجتاهـــات العاملية احلديثـــة لتعليم اللغة 

االأم.
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يف تدري�ـــص النحـــو باجلامعات: ا�شتبـــدال الطريقة املتبعة باأخـــرى تبداأ من . 12
جتميع ن�شو�ص خمتارة لتطبيق القواعد النحوية عليها، بحيث تق�شم وترتب 
بعنايـــة فائقة ال�شتيفاء جميع قواعد النحو؛ مع االإفادة من خربات الرتبويني 
يف و�شـــع التدريبـــات على هذه القواعـــد، وعدم اإغفال الـــدور الكبري الإعداد 
االأ�شتـــاذ اجلامعـــي لتطبيق هذا املنهـــج بال�شورة ال�شحيحـــة. وي�شاف اإىل 
ذلـــك اإلغاء كل ما لي�ـــص من �شاأنه اإحداث التغيريات يف طريقة كتابة الطالب 
اأو تعبريه اأو فهمه، من اأجل توفري اجُلهد عليه، وتركيزه على اإدراك القواعد 

التي تفيده يف التطبيق.

دمـــج درو�ـــص برنامـــج الكـــورت املتبقيـــة -التنظيـــم، واالإبـــداع، والتفاعل، . 13
والعواطـــف، والفعل- �شمن مقرر االأدب االأندل�شي وبقية مقررات ق�شم اللغة 
العربيـــة، وعقـــد دورات تدريبيـــة الأع�شاء هيئـــة التدري�ـــص باجلامعة لتنمية 
مهاراتهم يف دمج برامج التفكري االأخرى اأثناء تدري�شهم املقررات اجلامعية.

االإفادة مـــن احلقيبة التعليمية القائمـــة على اإ�شرتاتيجيـــة الت�شاوؤل الذاتي؛ . 14
من خالل تطبيقيها يف جمـــال تدري�ص املقررات ذات العالقة مبهارات اللغة 
العربّيـــة يف املرحلـــة اجلامعّية؛ ملا حققته مـــن فاعلية. واالإفـــادة من بطاقة 
مالحظة القراءة ال�شعرّية، وتطويرها وتطبيقها على الطالبات اجلامعّيات؛ 

لتحديد درجة امتالكهن مهارات القراءة ال�شعرّية الالزمة لهن.

تدريـــب الطالبات اجلامعيـــات على ا�شتخدام اأمناط التعلـــم الذاتي يف تعّلم . 15
اللغة العربية، واإتقان مهاراتها من خالل املقررات اأو بعقد الور�ص التدريبية.

ربـــط تدري�ص اللغة العربيـــة بتنمية التفكري، ال�شيما التفكـــري االإبداعي؛ من . 16
خالل االهتمام بتنمية مهاراته اأثناء تطوير وتنفيذ مناهج اللغة العربية.
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�أما �لدر��صات �ملقرتحة، فمن �أبرزها:
تقـــومي واقـــع االأداء التدري�شي ملعلمـــي اللغة العربية يف �شـــوء املعايري املهنية . 1

الالزمة ملعلمي اللغة العربية.

تقـــومي برامج اإعداد معلمي اللغة العربية يف �شوء االجتاهات العاملية الإعداد . 2
معلمي اللغة االأم.

درا�شـــة اأثر تدريـــب اأ�شاتذة االأق�شـــام بجامعة امللك عبـــد العزيز، على دمج  . 3
اجلـــزء االأول من برنامج الكـــورت يف تنمية مهارات التفكري الناقد لديهن اأو 

لدى طلبتهم اأثناء تدري�شهم املقررات الدرا�شية.

درا�شـــة اأثر دمج برنامج الكـــورت لتعليم التفكري يف تنميـــة مهارات التفكري . 4
االإبداعـــي لدى طـــالب ق�شم اللغـــة العربية اأثنـــاء تدري�شهم مقـــرر مهارات 

كتابية باملرحلة اجلامعية.

درا�شـــة اأثر تدريـــب معلمات اللغـــة العربية مبراحل التعليـــم العام على دمج . 5
برنامـــج الكـــورت لتعليـــم التفكـــري يف تنميـــة مهـــارات التفكـــري الناقد لدى 

الطالبات.

درا�شة اأمناط اأخرى للتعلم الذاتي -غري الت�شاوؤل الذاتي-، وقيا�ص اأثرها يف . 6
امتالك املتعلمني مهارات اللغة العربية.

درا�شة تقومييـــة لقيا�ص مدى متّكن اأع�شاء هيئة التدري�ص تخ�ش�ص املناهج . 7
وطرائـــق تدري�ص اللغة العربّية من التدري�ص مـــن بّث االعتزاز باللغة العربّية 

واالهتمام بتعّلمها لدى طالب وطالبات املرحلة اجلامعّية.

درا�شـــة تقومييـــة لقيا�ـــص مـــدى متكن معلمـــي ومعلمـــات اللغـــة العربية من . 8
توظيـــف مقررات اللغة العربية يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطالب 

والطالبات يف مراحل التعليم بعامة ومرحلة التعليم العايل بخا�شة. 
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درا�شة اأثر ا�شتخدام اإ�شرتاتيجيات حديثة يف تدري�ص اللغة العربية يف تنمية . 9
مهارات التفكري العليا لدى املتعلمني.

واحلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على ر�شوله االأمني.
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