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تحديد مظاهر الضعف اللغوي
في المجتمع المدرسي وبناء خطة عمل
للتوصل إلى أفضل السبل لعالجها

«دراسة ميدانية»
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الفصل الثاني: اQطار النظري
الضعف اللغوي في المجتمع المدرسي

١ - تقديم.
٢ - دور البيئة والمجتمع المدرسي في تعليم اللغة العربية وتعلمها. 

٣ - مظاهر الضعف اللغوي في المجتمع المدرسي: 
أ - اKسباب الكامنة وراء الضعف اللغوي. 

ب - دور المجتمع المدرسي في تعليم اللغة العربية وتعلمها.
٤- أنماط المناشط اللغوية غير الصفية في المجتمع المدرسي: 

أ - منشط التمثيل أو المسرح المدرسي. 
ب - منشط المكتبة ومصادر التعلم. 

جـ - منشط ا\ذاعة المدرسية. 
د - منشط الصحافة المدرسية. 

هـ - منشط الجماعة اKدبية.
٥ - تعزيز تعليم اللغة العربية وأنشطتها في المجتمع المدرسي.
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الفصل الثاني: اإلطــار النظــري
الضعف اللغوي في املجتمع املدرسي

1- تقدمي:

يعالج هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة، وقد انطلق من ثالث مسلمات تقوم على أن 

اللغة في بنيتها تخضع ألطر، وتخضع مناهجها لعوامل توجه مسارات تطويرها... ومن 

لتعليمها وتعلمها، ثم يقف اإلطار  إلى إستراتيجية  خالل هذه املسلمات تتضح احلاجة 

اللغوي في املجتمع  اللغة وتعلمها، ثم عرض مظاهر الضعف  تعليم  البيئة في  عند دور 

املدرسي من خالل: أزمة العربية وتعلمها، وأخيرا يضع اإلطار رحاله عند أهم مجاالت 

املناشط اللغوية غير الصفية في املجتمع املدرسي، فيبني أثر هذه املناشط في اكتساب 

اللغة وتعلمها. 

اللغة- كما سبق- نسق رمزي متثله أصوات يتواصل بها كل قوم في مجتمعاتهم، وال 

تقتصر معرفتها على معرفة نظامها الذاتي فحسب من: أصوات وأبنية وتراكيب وأساليب 

وقواعد كتابة، بل البد إلى جانب هذه األمور األساسية، أن نتبني كيف تتفاعل اللغة مع 

É في متام املعرفة بها  vª¡e بيئتها ومحيطها، وكيف يكون السياق الذي تستعمل فيه مطلًبا

وإتقان استعمالها.

وتنمية اللغة والنهوض بها في أي مجتمع مرهون مبدى اإلفادة من األطر النظرية التي 

جتعل تعلم اللغة وتعليمها يرتقي إلى مستوى عاٍل من األداء والكفاية، وينطلق هذا اإلطار 

من ثالث مسلمات )Assumptions( تتمثل في:

املسلمة األولى: ليس هناك ما يدل على أن كل لغة تتجه من البساطة إلى التعقيد 
أوالعكس، فاللغة في بنيتها تخضع ألطر متعددة بني الشد واجلذب، وليس هناك أية نظرية 

حتدد ما تنتهي إليه لغة ما من عوامل التغير احلتمي أواالرتقاء أواالنتهاء )أحمد وسلمان، 

التوجیھ الفني العام للغة العربیة6



تشكل  هرمية  بطبيعة  محكومة  وقوانينها  نظامها  في  اللغة  أن  كما   .)20 ص  1987م؛ 

عناصر تكوينها؛ وهذه العناصر تبدأ من أدناها وأكثرها حتديًدا ومادية، وتنتهي بأعالها 

وأكثرها جتريًدا وتعقيًدا، وتتمثل هذه العناصر في: اخلطاب والتراكم الداللي والصرف 

ونظام املفردات والنظام الفونولوجي.

وعلى الرغم من تكامل هذه العناصر وتداخلها، إال أن كل جزء منها يعتمد على اآلخر، 

وعادة ما يستمد تعليم اللغة مصادره من العناصر السابقة التي يتم من خاللها تعليم 

التالميذ وتدريبهم على املهارات اللغوية، بدًءا من أبسطها وانتهاًء بأعقدها.

املسلمة الثانية: تخضع مناهج اللغة لعوامل كثيرة توجه مسارات تطويرها وتطورها، 
األخرى  العوامل  وام��ت��زاج  ناحية،  من  التحديث  استمرار  من  العوامل؛  ه��ذه  أب��رز  وم��ن 

املؤثرة، من مثل: البنية االجتماعية والنفسية وجهاز النطق الفسيولوجي والفلسفة اللغوية، 

ومهما  ومتفاعلة،  متداخلة  العناصر  فهذه  وثقافية،  وسياسية  اقتصادية  أخرى  وعوامل 

كانت خصائص اللغة ووظائفها فهي كما يراها )دوسوسير( وحدة متكاملة، وال تكتسب 

وحدتها وتكاملها إال من خالل أصواتها ومفرداتها وجملها، وأي تغير في جانب يتوقع أن 

يؤدي إلى تغير في اجلوانب األخرى )بيومي، 1993م، الناصر 2000م(.

املسلمة الثالثة: أن منهج اللغة ال يرتكز على تزكية اإلحساس الدائم لدى التالميذ 
بوحدة اللغة وترابط أجزائها ومدى تكملة بعضها ببعض، سواء على مستوى صحة اللغة 

لكنه يرتكز على  وسالمتها، أو مراعاة قواعدها، أوتكامل مهاراتها )محجوب، 1986م( 

مدى حتقق أهدافه وإتقان مهاراته.

لقد حرصت التربية احلديثة على االهتمام بالدور الوظيفي للمناهج الدراسية؛ وذلك 

يجعلها ذات طابع إجرائي عملي يربطها بأهداف واضحة، ويتجاوز بها أساليب التراكم 

في  املدرسة  من  مطلوًبا  يعد  ولم  التقليدية.  املنظورات  عليها  تقوم  كانت  التي  والتجميع 

إطار األنظار احلديثة تقدمي معرفة أو ثقافة إنسانية عامة، وتعميم تلقينها بوصفها غاية 

في ذاتها، وإمنا أصبح مطلوًبا منها أن تروج معرفة مدرسية جديدة تقوم على االستجابة 
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حلاجات معينة مرتبطة ببنية ثقافية واجتماعية واقتصادية لها شروطها ومحدداتها، وال 

سبيل إلى ذلك إال بتربية تقوم على إجناز عادات وأنشطة تدفع املتعلم إلى ممارسة أنشطة 

في مناخ يتسم باحلرية والتلقائية املوجهة )محسن، 2006م(.

ومن املسلمات السابقة يتضح أن معلم اللغة العربية في حاجة إلى آلية عمل واضحة، 

وإستراتيجية مناسبة مدروسة يستطيع من خاللها: خلق األنشطة اللغوية في عملية التعلم، 

ووضع تصور عملي حول املوضوعات اللغوية املطلوبة، وربط ذلك مبواقف التحدي التي 

تدفع التالميذ إلى مختلف احللول واإلبداع في التفكير، وتشعرهم بتآلف عناصر اللغة في 

التحليل والتفكير )Beyer، 1995 (، وهذه التكوينات مبختلف عناصرها تتطلب من معلم 

اللغة: فلسفة واسعة، وإستراتيجية واضحة تعينه على تعليم اللغة في املجتمع املدرسي، 

وتقدمي اجلوانب العملية في األنشطة اللغوية مبا ينسجم مع قدرات املتعلمني وإمكاناتهم 

على التعلم.

إن أعظم حتٍد تواجهه عمليات تعليم اللغة هو؛ االقتصار على أن اللغة هي مجرد تعليم 

القواعد وبعض النصوص اللغوية مع االبتعاد عن اجلوانب الفكرية والعملية التي تتوافق 

مع مهارات االتصال والتواصل اللغوي، وممارسة هذا االتصال والتواصل تبرز بطريقة 

فعلية وعفوية، بحيث يكون لها معنى في حياة الطالب، سواء ظهرت في صور أنشطة لغوية 

املنظار  في  اللغة  تعلم  إن  وخارجها.  املدرسة  داخل  الطالب  يعيشها  فعلية  أوممارسات 

العلمي احلديث يفترض االنطالق من واقع استعمالها في البيئة العامة التي يعيش فيها 

املتعلم، ومن واقع تعليمها في املجتمع املدرسي في معطياتها الفنية املتنوعة، ومن واقع 

استعمال املتعلم لها في تلبية مطالبه في التعبير والتواصل. 

2- دور البيئة واملجتمع املدرسي في تعليم اللغة العربية وتعلمها:

ف البيئة )Environment( بأنها: ما يحيط بالكائن احلي من ظروف وعوامل مادية  ُتَعرَّ

واجتماعية ومعنوية من شأنها أن تؤثر في تكوينه ومنط حياته وسلوكه، وتتنوع البيئات بتنوع ما 

توصف به، فهناك البيئة االقتصادية، والبيئة الصحية، والبيئة التعليمية، واملجتمع املدرسي...
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نظام  بأي  احمليط  »الوسط  بأنها:  التعليمية  البيئة  النفس  وعلم  التربية  علماء  ُف  وُيعرِّ

تعليمي من: أبنية وأثاث وجتهيزات علمية؛ كما تشمل الظروف االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية والثقافية واملادية احمليطة بالنظام،... وغير ذلك من العوامل«.

وعلى ما سبق فالبيئة التعليمية تنهض على:

- بيئة داخلية؛ ممثلة في املجتمع املدرسي وما تشمله من عناصر حسية، من مثل: 

املبنى املدرسي، وما يحتويه من فصول دراسية ومختبرات، وأماكن تنفيذ النشاط 

غير الصفي؛ من مثل: املالعب واملسارح واحلدائق...

- عناصر معنوية تشمل: أسلوب إدارة املدرسة ومعلميها وعالقتهم بالطلبة، وعالقة 

املدرسة بأولياء األمور ومؤسسات املجتمع املدني، والشك أن التناغم بني كل عنصر 

من العناصر السابقة، واالتساق بينها يعمل على وجود بيئة مدرسية ناجحة، كماأنه 

ال ميكن تصور مدرسة تعنى بتربية نشء تربية سليمة دون أن تتحقق فيها العناصر 

احلسية السابقة أيضا.

- بيئة خارجية؛ ممثلة مبا يحيط بالبيئة التعليمية من ظروف اقتصادية، واجتماعية، 

وثقافية وإعالمية، وال شك أن اكتساب اللغة وتعلمها ال يتعلق باملجتمع املدرسي 

وحده... إنه يتعلق أيضا باحمليط؛ إذ البد من انسجام كامل بني املدرسة ومجتمعها، 

وبني املدرسة وكل وسائل اإلعالم؛ فاالكتساب ال يكون في ساعة واحدة من ساعات 

الليل والنهار، وال يكون في بيئة صغيرة إذا قيست بالبيئات الطويلة العريضة التي 

يتقلب فيها اإلنسان العربي )فيصل شكري؛ 1983، ص24(.

أل��وان��ه��ا وأمن��اط��ه��ا م��ن: صحافة وإذاع���ة مرئية  - وس��ائ��ل اإلع���الم على اخ��ت��الف 

البالغ في تعلم اللغة واكتسابها، وقد اتضح في اجتماع  ومسموعة لها تأثيرها 

خبراء متخصصني في اللغة العربية حتديد مشكالت تدريسها في التعليم العام 

في البالد العربية، لكن وسائل اإلعالم في الوطن العربي بالرغم من الدورالذي 

تضطلع به في خدمة العربية؛ فإن بعض ما تقدمه يتعارض مع ما تبنيه املدرسة، 
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بصفة  وذلك مبا تسيغه من العامية الهابطة، فإذا أضفنا إلى ذلك أن التلفاز – 

ومنه  االجتماعي،  السلوك  بنمط  تتعلق  التي  البرامج  من  كثيًرا  يقدم   – خاصة 

الفضائية في احلياة  وقنواته  اإلعالم  أثر وسائل  أدركنا حجم  اللغوي،  السلوك 

اللغوية، خاصة ما جنده فيما يتبادل على صفحات اإلنترنت والهواتف احملمولة 

من خالل رسائلها القصيرة.

- العوملة وآثارها االقتصادية والسياسية والثقافية – في هذا العصر – لها تأثيرها في 

التعلم واكتساب اللغة؛ فالنشاط اللغوي نشاط إنساني جتري عليه نواميس سائر 

األنشطة في احلياة العامة؛ فالشروط التي حتكم )الكالم( من حيث هو )إنتاج(، 

و )فهم( ومن حيث هو )استهالك( ليست مباينة لشروط )اإلنتاج( و )االستهالك( 

العربية  تلقاه  ما  ذلك  وآية  )املوسى؛ 2007م، ص20(،  املجتمع بصورة عامة  في 

من اإلع��راض، وما يطغى على لغة االقتصاد والسياسة والثقافة من هيمنة اللغة 

الفاعلية  إلى غياب  أوالفرنسية( برموزهما وأعالمهما؛ مرجعه  الثانية )اإلجنليزية 

االقتصادية والسياسية واملعرفية والثقافية املنتجة من جانب األمة بلغتها العربية، 

التي أثبتت جدارتها وأصالتها في هذه اجلوانب من قبل.

عربي،  بلد  ك��ل  ف��ي  احمللية  فاللهجة  يخفى،  ال  أي��ًض��ا  تأثير  االجتماعي  وللواقع 

على  ويتالقى  الفصيحة  العربية  يلتحم بجسد  أولئك  كل  وإنتاجاتها،  الوافدة  والعمالة 

نحو ظاهر ال يخفى على أحد، حيث خالط العربية مستويات متعددة بعيدة عن العربية 

وسماتها.

وتلميذ اليوم يجد أسباب الضعف في تكوينه اللغوي أضعاف ما كان يجده في األمس؛ 

فقد كانت البيئة العربية – إلى عهد قريب – تهتم بتحفيظ القرآن الكرمي، وكانت املساجد 

عامرة بدروس الوعظ واإلرشاد بحيث تصبح هذه الدروس متهيدا لثقافة عربية إسالمية.

واملجتمع املدرسي – خارج الفصل – ال يحفل بالعربية، فاللغة العربية التي قد يسمعها 

الطالب من معلم العربية ال يسمعها من معلمي املواد األخرى، وفي البالد األوروبية جند 
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اللغة الوطنية موضع اهتمام املدرسني جميعا، بل في بعض املدارس األملانية – في املرحلة 

باألملانية  ت��درس  امل��واد  جميع  ألن  األملانية؛  باللغة  خاصة  توجد حصص  ال   – الثانوية 

الصحيحة )عبد الفتاح، نازك إبراهيم، 2002م، ص 6(. 

مجال  مجالني:  في  تتحّقق  املدرسي  املجتمع  في  الطالب  ُتِظَلُّ  التي  اللغوية  والبيئة 

اللغوية غير  املناشط  التعليمية، ومجال  والوسيلة  والكتاب  املنهج  الذي يشمل  التدريس؛ 

الصفية، وإذا كان املجال األول يتجه إلى النظريات والقواعد لتعليم اللغة فإنَّه غير كاف 

لبلوغ املراد من تعلُّمها، وما ذلك إاّل ألنَّ املجال الثاني محوُره التطبيق، وترجمة النظريات 

إلى إنتاج عملي مادي، كما أنه ليس هناك ما يبعث احلياة في العناصر اللغوية املكتسبة 

إاّل املمارسة الفعلية للمهارات اللغوية على مختلف األصعدة في املجتمع املدرسي، وقد 

يتم ذلك من خالل التخاطب والتحاور وإشراك الطالب في مختلف األنشطة املدرسية، التي 

تدفع املتعلمني إلى اإلفصاح عن حاجاتهم وقدراتهم على التفكير والتعبير واإلبداع.

وإذا كان للغة أثر كبير في إمداد الفرد باأللفاظ والتراكيب املستخدمة في احلياة العملية 

واإليقاعية  الصوتية  وإيحاءاتها  االنفعالية  ومعانيها  الوظيفية  مدلوالتها  الفعلية مبختلف 

تنقية  أثًرا كبيًرا في  اللغوية غير الصفية  للمناشط  اللغوي؛ فإن  الطلبة  وتنمية محصول 

احملصول وتهذيبه وإغنائه بانتقاء األلفاظ اللغوية التي تصلح للتخاطب والتواصل اللغوي 

مبستواه الفصيح الراقي الذي يحتاجه الطالب في حياته العلمية والعملية.

وقد بذل القائمون على التعليم في الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج 

التعليم  وتعلمها في مدارس  العربية  اللغة  تعليم  لتحسني  كبيرة  العربية؛ جهوًدا  والبالد 

م في  العام، سواء في عقد الندوات واملؤمترات أوإجراء الدراسات والبحوث، إاّل أن ما ُقدِّ

أهدافه في  النمواللغوّي وحتّقق  ُتعّزز  التي  الوظيفية  املناشط  يكاد يخلو من  املجال  هذا 

املجتمع املدرسي.

ولقد ساد عالم التربية ونظامنا التعليمي زمًنا طويال – ومازال يحظى مبكانة مرموقة – 

مفهوم املدرسة التقليدية التي جعلت وْكدها األول في نقل املعرفة مقّيدة املنهاج الدراسي 
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مبفهوم ضيِّق، وكان النشاط من وجهة نظر هذه املدرسة َترًفا ال لزوم له، وانطالًقا من هذه 

ا ُمتلقًيا ملا ميلى عليه. الرؤية الضيقة للمنهاج تكون املدرسة قد جعلت دور املتعلم �سلبيًّ

تربوية  فلسفات  قامت  السابق؛  النشاط مبفهومه  إلى  املوّجه  احلاد  النَّقد  وفي ضوء 

يشمل  وأن  نفسها،  احلياة  سعة  يتسع  أْن  ينبغي  ال��دراس��ي  املنهاج  أن  ت��رى  معاصرة 

املناشط واخلبرات التي ُيهيئها املجتمع بوساطة املدرسة؛ واخلبرة التعليمية الناجمة عن 

على  تقتصر  ال  فاخلبرات  تعلُّم؛  ِمن  له  يحصِّ فيما  األس��اس  ُتعّد  بيئة  مع  التلميذ  تفاعل 

املعرفية فحسب؛ بل تشتمل أيًضا على االنفعالية واحلركية، في تكامل يحقق هدف التربية 

احلديثة في مساعدة التلميذ على النمو الشامل.

اللغة  على  التدرب  بوساطة  يكون  إمنا  تلقيًنا  يكون  ال  اللغوية  املهارات  اكتساب  إن 

وممارستها في مواقفها الطبيعية ممارسة عملية، وال ُبد من توافر:

æ ماّدٍة تعليمية تتالَءُم وميول التالميذ ومستواهم الناضج، ُتلبي حاجاتهم ورغباتهم 

ومتكنهم من اإلفادة منها في تكيفهم مع البيئة التي يعيشون فيها.

É وافًيا، فضال  vjƒHôJ ا كافًيا، ومؤّهٍل تأهيال æ ُمعلٍم أوموجٍه أومشرٍف ُمَعّد إعداًدا علميًّ

عن رغبة في تعليم اللغة القومية، تلك الرغبة التي تدفعه إلى تهيئة مواقف سائغة، 

تزّود التلميذ »بخبرة تربوية عن طريق إعداد البيئة وحتديد املوقف التعليمي؛ ليثير 

نوع االستجابة املرغوب فيها« )فرنسيس؛ 1997م، ص:190(.

æ تلميٍذ ناشٍط مقبل على التعلم، يتعلم األشياء التي يعلمها بنفسه؛ فالتعلم ال يكون 

اللغوية غير  إال إذا كانت هناك استجابة من جانب املتعلم، وبذلك تكون املناشط 

منفصلة عن املنهاج، بل هي عنصر من عناصره الرئيسة، وبذا تغدواملادة التعليمية 

فاعال،   É v«M التعليمي  املوقف  لتجعل  كلها؛  تتكاتف  أخ��رى،  وسائل  وسيلة ضمن 

ويكون الدور فيه من مسؤولية املتعلم. )اللقاني؛ 1989م، ص: 204(.

التالميذ  القول: إن املنهاج احلديث يطالب املدرسة بإعداد  من كل ما تقدم نستطيع 
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للحياة من خالل ممارستهم احلياة ذاتها داخل الصف وخارجه، وحرٌي باملدرسة َأْن تِلَح 

أن  املدرسة وداخلها  البيئة خارج  املتغيرات املستحدثة في  إذ البد في ضوء  على ذلك؛ 

تعمل العقول العربية على إيجاد الوسائل املناسبة لتعلم اللغة؛ ألن الضعف يتوالى متتابعا 

وأزمة العربية تتفاقم.

3- مظاهر الضعف اللغوي في املجتمع املدرسي:

تواجه عملية تعليم اللغة العربية صعوبات متعددة، تبرز آثارها جلية فيما يسمع ويرى 

من ضعف أبنائها وتعثرهم في استخدام العربية الفصيحة: قراءة وكتابة وتعبيرا، وعلى 

الرغم من اجلهود التي يقوم بها األفراد واملؤسسات العلمية والتربوية في مجال بحوث 

التي  والندوات  املؤمترات  فإن  العصر،  ملطالب  وتطويعها  تعليمها  لتيسير  العربية  اللغة 

عقدت للبحث في مشكالت تعليمها، وتبسيط صرفها ونحوها، يحتاج إلى مزيد من التطوير 

في أساليب تدريسها. 

ويرجح بعض التربويني أّن من أسباب مظاهر ضعف اللغة العربية وجود قصور في 

وامل��واد األخ��رى، ويتجلى معظم الضعف في كثرة األخطاء  العربية  اللغة  إع��داد معلمي 

إحدى  وأكدت  التخرج،  املعلمني حديثي  والقراءة وخصوصا بعض  الكتابة  في  الشائعة 

إلى  اللغوية  املساقات  من  يتهربون  العربية  اللغة  مدرسي  )طلبة(  بعض  أن  ال��دراس��ات 

املساقات األدبية في نظام الساعات املعتمدة، كما أن إعدادهم ال يفي باملطلوب خاصة في 

قواعد النحو. )املنصوري، 1992م(، و)السيد، 1987م(.

وإذا كانت الدول املتقدمة قد جلأت إلى إجراء مسح ملواقف النشاط اللغوي في مختلف 

مناهجها  بنت  ثم  واستعماالتها،  توافرها  بحسب  املواقف  هذه  ورتبت  احلياة،  مجاالت 

اللغوية على ما أسفرت عنه تلك األبحاث من نتائج؛ فإن الوطن العربي ما زال يشكو الفقر 

في ميدان تعليم اللغة العربية وتعلمها سواء منها في التدريس وحتديد أساسيات ومهارات 

تعليم اللغة العربية في مراحل التعليم العام، أم في وضع قواميس ومعاجم اللغة العربية 

والفكري كما  اللغوي  تطلعاتهم ومنوهم  وتتماشى مع  العمرية  املرحلة  تتناسب مع  التي 
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يحدث في الدول األوربية. 

وقد دعت منظمة )الكسو( إلى تبني سياسة واضحة للنهوض باللغة العربية، وهواألمر 

النهوض  تأخذ على عاتقها مشروع  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  الذي جعل 

باللغة العربية منذ عام 1975م، وفي هذا النطاق من الرعاية التي حتظى بها اللغة العربية 

السنوات  في  واألدل��ة  والقواميس  املعاجم  ص��درت  والعلوم  والتربية  العربية  املنظمة  في 

جدارة  عن  تتوجه  وجعلها  لتطويرها،  اللغة  داخ��ل  نوعية  نقلة  إح��داث  محاولة  األخيرة، 

نحومجتمع املعرفة وفق قرارات قمة دمشق التي باركت اجلهود املبذولة من أجل النهوض 

باللغة العربية، ودعت إلى تطوير هذا املشروع حتى تصبح اللغة العربية مواكبة ملجتمع 

املعرفة باقتدار. 

تواجهها  التي  أزم��ة ال تقل خطورة وتعقيدا عن األزم��ات  العربية هي  اللغة  أزم��ة  إن 

املجتمعات العربية، وحتت عنوان: »أزمة اللغة العربية« يستعرض تقرير التنمية اإلنسانية 

العربية لعام )2003م( مظاهر هذه األزمة ويوجزها فيما يأتي: 

عدم توافر سياسة لغوية على املستوى القومي. ± -

ضمور سلطات املجامع اللغوية، وقلة مواردهاوضعف التنسيق بينها. 2 -

جمود التنظير اللغوي، وقصور العتاد املعرفي لدى اللغويني. 3 -

قصور الوعي بدور اللغة في تنمية املجتمع احلديث. 4 -

 ، µ -É vjƒ¨d الصعوبات التي تثيرها ثنائية الفصحى والعامية؛ مما خلق مجتمعات ممزقة

بني مستويات متعددة:مستويات لهجية، ومستوى فصيح، ومستويات بني بني. 

ضعف النشر اإللكتروني باللغة العربية، وقلة البرمجيات املتقدمة فيها. 6 -

تعدد مشاريع البحث والتطوير املكررة وغياب التنسيق بينها. 7 -

غياب رؤية واضحة لإلصالح اللغوي، وتضارب التشخيص للداء الذي تشكو منه. 8 -
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بعض  تكامل  وع��دم  التعلم  مصادر  نقص  أيًضا  العربية  اللغة  تعليم  مشكالت  وم��ن 

املكتبات املدرسية بالكتب املتنوعة التي تلبي حاجات الناشئة وترضي اهتماماتهم وتصقل 

أذواقهم، وتزيد في خبراتهم وتوسع آفاقهم؛ املعرفية والفكرية واللغوية، األمر الذي يجعل 

الدائرة التي يتحرك الطالب ضمن إطارها ضيقة ومحدودة.

أما تعليم اللغة العربية فيشكو– أيًضا – من أزمة حادة في محتوى املادة التعليمية، 

وفي مناهج التدريس، وفي ضوء تقرير التنمية اإلنسانية العربية السابق حول اإلشارة إلى 

أزمة اللغة العربية ميكن توضيح بعض مظاهر الضعف اللغوي فيما يأتي: 

سوء فهم التلميذ للغة، سواء على مستوى القراءة الصامتة واجلهرية واالستماع،  ± -

واحلكم  الضمني  املعنى  فهم  ومحاولة  اللغوية  املهارات  توظيف  مستوى  أوعلى 

على املقروء، مع ابتعاد املعلمني عن عمليات تفعيل اللغة ومراعاة وظائفها وربطها 

بأساليب اإلثارة والتشويق، وخلق األنشطة العملية والوسائل املناسبة في املجتمع 

املدرسي )أبودريس، 1994م، صباح 1995م، العريض، 1996م(.

يسمعون، ما  يفهمون  وال  االستماع،  يحسنون  ال  التالميذ  أن  آخر  بعض  ويرى  2 -

كما أنهم يدركون األصوات ولكن دون فهم أوتفسير لتلك األصوات فضال عن أن 

استماعهم يكون لفترة قصيرة من الوقت.

ينبغي أن يكتب؛ فهو كثير اخلطأ في الكتابة: فالطالب ال يكتب كما  ضعف في  3 -

اإلمالء، كثير اخلطأ في النحو، ال يالحظ عالمات الترقيم، وال جتري أفكاره على 

نحومتسلسل، ويستعمل األلفاظ استعماال قلًقا )املوسى، 2003م، ص33(.

وفي  الداخلية  بناها  في  األل��ف��اظ  يضبط  فالطالب  والنحو:  الصرف  في  ضعف  4 -

معاني  في متثل  إل��ى ضعف  باإلضافة  ما يحضره،  وف��ق  اتفق  كيفما  أواخ��ره��ا 

مايدرسه في قواعد النحو والصرف، سواء في فهم الصيغ في سياقاتها، أوفهم 

معاني اجلمل والتراكيب بحسب عالقاتها النحوية. 
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مشكالت في العالقة بني اجلوانب الشخصية واالجتماعية: تبني بعض الدراسات  µ -

أن بعض الطلبة يعانون من مشكالت شخصية واجتماعية تعوق عملية التقدم في 

القراءة وإتقان مهارات تعلمها، مما يسبب عجًزا في اللغة وصعوبات في التعلم.

تفشي العامية في جميع أداء الطلبة الشفوي والتحريري، وإعراضهم عن استعمال 6 -

اللغة الفصيحة على نحو: يثير االستهزاء والضحك ممن يحاول استعمالها: حتدًثا 

أبنائها  نفوس  في  املعنوي  اعتبارها  العربية  اللغة  فقدت  ذلك  وأم��ام  وتواصال، 

الناطقني بها، ويتمثل ذلك بجالء في إعراضهم عنها، ومزج أدائهم بكلمات وألفاظ 

أجنبية عوضا عنها؛ حتى غدت اللغة مولوًدا هجيًنا على لسان أبنائها.

É أصبح عنواًنا على بالء  vjƒ¨d وقد أحدثت هذه األزمة في العربية وفي تعليمها ضعفا

عام يتناوله املتخصصون وكل املتلقني على حد سواء؛ فتعلم العربية على مستوى التعليم 

العام يحفظ لها وضعا من االستمرار، ولكن »سمو وارتقاء« العربية على ألسنة الناشئة 

وأقالمهم في احملصل بالتعليم يفتقر إلى االستقرار )املوسى؛ 2007م، ص82(.

وال شك أّن الظاهرة اللغوية تشكل حجر الزاوية في تعليم اللغة العربية وتعلمها في 

املجتمع املدرسي من خالل التغلغل في أسرار اللغة ومعرفة فلسفتها وحتديد أهدافها وفهم 

علومهاومصطلحاتها، مما يساعد على بلورة الفكر اللغوي واستيعاب مفاهيمه واالنغماس 

في قواعده، وإداراك تراكيبه وتذوق معانيه ونصوصه، فكلما ارتبط املتعلمون بلغتهم زادت 

ثقتهم بعلومهم وتعمق تفكيرهم في بحوثهم، مما يعني تشجيع إرث لغوي هومن الغزارة 

ما خلفته األحقاب احلضارية ملن بعدها.

ا على لغتهم جمًعا ومتحيًصا ثم  ويكاد يجزم الباحث الناظر بأن العرب قد أتوا كليًّ

الواقع  ه��ذا  فعن  االكتمال،  مضرب  اللغة  في  علومهم  أصبحت  حتى  وتنظيًما،  دراس��ًة 

احلضاري املعرفي نشأت لدى العرب رؤية القداسة جتاه لغتها وجتاه علمنة اللغة ذاتها، 

إبراز  إلى  العربية ظاهرة كالمية في حاجة  اللغة  أن  »بالرغم من  وكما يوضح املسدي: 

معاملها واالحتفاظ بصيغها والتفاعل مع أصواتها وضبط ألفاظها ومعانيها، فاللغة العربية 
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في حاجة إلى التفكير في قضايا ظواهرها عامة وما قد يحرك نواميسها املختلفة، وما قد 

يبلور النظر في لغتها النوعية، فالقضية إذن قدرة أمة من األمم على جتاوز ضبط لغتها 

وتقنينها إلدراك مرتبة التفكير املجرد في شأن الكالم باعتبار اللغة ظاهرة بشرية كونية 

تقتضي الفحص العقالني بغية الكشف عن نواميسها املوحدة » )املسيري، 1978م(.

فطلبة املراحل التعليمية ينطقون لغتهم ويهربون من قواعدها وتراكيبها، وبعض املتعلمني 

بعض  أن  ذلك  من  واألنكى  واحلركات،  السكنات  سليمة  عربية  جملة  تركيب  يعرفون  ال 

خريجي اللغة العربية وآدابها ال يدركون فصاحة القول، ولسانهم يلحن ومعارفهم اللغوية 

ال تتناسب مع شهاداتهم اجلامعية. إن مظاهر اللغة ترتبط في البحث عن عمق اللغة وكيفية 

تراث  وتفسير  التصوف  فهم شعر  الثانوية  املرحلة  طالب  يستطيع  فلن  معها،  التواصل 

لغته ومتحص كلماتها  إذا فهم حقيقة  القدمي واحلديث وتفسيره والتعمق فيه إال  األدب 

وأبعاد معانيها وكون حصيلة ال بأس بها في معارفه وأفكاره ومفاهيمه.

يرى جوزيف: »أن مهما تكن حصيلة الفرد اللغوية ومواهبه الفطرية مدركة بشكل كثير 

أو قليل بقدراته على تسخير لغته من أجل احلصول على حقائق اللغة من حيث تكوينها 

املعجمي والنحوي، فإنه مع ذلك يجب عليه أن يتعلم كيفية استخدام اللغة، وليس باإلمكان 

تعلم ذلك في مختبر، وأن السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى إمكان تعلم اللغة هو استخدام 

اللغة، وإمنا يكون ذلك عبر استخدامها في إطارها الواقعي... فأي لغة مهما كانت، تخضع 

لطريقة تنظيمية في التواصل مع غيرها، والتأثير في سلوكهم وسلوكنا، وتشكيل االنتباه 

واحلقائق التي يلتزم بها بعد ذلك، متاما كما نلتزم بحقائق الطبيعة«. ومن املسلم به أنه 

ليس الهدف الوحيد لتعليم اللغة األم أن يتعلم التالميذ احلقائق اللغوية وما وراء اللغة، 

ولكن يظل تعليمهم القواعد والهجاء واألسلوب – في أبعاده – جزءا من البرنامج التعليمي 

حتى التخرج.

وقد تبني أن التعامل مع اللغة مبعناها احملدد والتواصل مبوضوعاتها األدبية هو في 

حد ذاته استثمار عام للغة. )جوزيف؛ 2007م، ص 627(.
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وال شك أن اللغة العربية تواجه معضالت كثيرة ومتنوعة عند التعامل معها نظًرا وعمال، 

وال ميكن جتاهل هذه الظاهرة خصوصا فيما يربط األفراد بلغة املجتمع من صالت، ألن 

عن  مبعزل  تشرح  ال  اللغة  واختيارات  نفسها،  على  مغلقة  ظاهرة  ليست  بنظامها  اللغة 

اختيارات احلياة، يرى ناصف: »أن تعاملنا مع اللغة ليس أقل من تعاملنا مع مشكالت 

املالحظات  نشاء،  ما  ونخفي  نشاء  ما  ونظهر  نشاء  ما  ونقبح  نشاء  ما  نحسن  حياتنا، 

اللغوية يجب أن تكون في خدمة الوعي والتقصي واحلكمة والنضج« )ناصف؛ 1995م، 

ص234(، فظاهرة اللغة تستوجب اشتراك السامع واملتحدث في امتالك املعرفة نفسها أو 

اخللفية اللغوية لكي يكون االتصال والتفاهم بينهما ممكًنا، ويعرف املتحدث كيف يختار 

ألفاظه املناسبة للتعبير عن أفكاره، خصوًصا أن اإلنسان في تعامله مع اللغة ينطلق من 

كفايات لغوية وعقلية يتعامل معها ويعمل على تنظيمها. واملعروف أن القواعد الضمنية، 

كما يوضحها زكريا، قائمة ضمن الكفايات اللغوية، ال ميكننا التوصل إليها فقط من خالل 

استقرار السلوك اللغوي؛ وذلك ألن األداء الكالمي ِإْن يكن يعكس الكفاية اللغوية، فهو 

ينحرف عنها، إذ إّنه يشتمل بصورة عامة على عدد من املظاهر اللغوية اخلاصة التي ال 

التعقيد  بالغة  اللغوي، والتي تعزى إلى عوامل سيكولوجية وفيزيولوجية  بالتنظيم  ترتبط 

.)±µµ وخارجة عن إطار اللغة )زكريا؛ 1985م، ص

أ- األسباب الكامنة وراء الضعف اللغوي في املجتمع املدرسي:

ا على مستوى التحدث واملمارسات   تواجه اللغة العربية مثل بقية لغات العالم ضعًفا عامًّ

املوروثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها؛ مما أدى إلى انكسار اللغة في يد أبنائها، إال 

فبعض  ال��دراس��ات؛  باختالف  وأنواعها  اختلفت مصادرها  قد  الضعف  هذا  أسباب  أن 

الدراسات تبني أن أسباب هذا الضعف ناجت عن ضعف مستوى أبنائها، والذي يرجع 

إلى تشويه العقل العربي باملنهج، فاملنهج الردئ في يد معلم جيد يؤدي إلى ثمار جيدة، 

وأن املنهج اجليد مع ردئ املستوى ال خير فيه وال رجاء منه باعتبار املعلم حجر الزاوية 

في العملية التعليمية، وهو صلب نظام التعليم الذي يستطيع أن يؤمن املعرفة؛ أي الذي 
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يحولها من ركودها وجمودها وثباتها إلى جعلها كائنا حيا في عقول األحياء من البشر، 

وعمال مرئيا أمام أعينهم.

ويرى بعض التربويني أن من أسباب هذا الضعف سوء اختيار املوضوعات وبعدها عن 

الوظيفية وعدم مراعاة مدرسي املواد األخرى القواعد النحوية في مواقف التدريس.

في حني ترى بعض الدراسات أن مستوى ضعف اللغة العربية وتدني مستواها يرجع 

إلى عدم مراعاة التكامل بني فروع اللغة العربية، وعدم متكني طالبها من مهارات إتقانها 

األداء  وتدني مستوى  العربية  اللغة  أخ��رى أن ضعف  وت��رى دراس��ة  )مدكور، 1997م(. 

ا في دراسة  ا بعد عام؛ فاملتعلم بعد قضاء اثني عشر عامًّ اللغوي للطلبة ظاهرة تزداد عامًّ

اللغة في مراحل التعليم املختلفة ال يستطيع الكتابة في أي موضوع.

العربي،  الوطن  في  التربية  أهم قضايا  العربية متثل  اللغة  هنا أصبحت قضية  ومن 

العربي وشعور املسؤولني  الوطن  واللغويني في مختلف أرجاء  التربويني  اهتمام  فأثارت 

التربويني بتدني مستوى هؤالء الطلبة، وكثرة البحث عن أسباب هذا الضعف املتمثل في 

اللغة »استماًعا وحتدًثا وكتابة«، مما ساعد على انصراف  الطلبة في استعمال  ضعف 

الطالب عن اللغة، ومن َثمَّ الضعف الشديد في قواعد تعلمها )الفريج؛ 1993م(، فاملستقرئ 

ألدبيات البحث التربوي يجدها زاخرة مبشكالت شتى ومظاهر متعددة، سواء في إعداد 

ا في كل عصر  الذي ال يرضي أح��دً ينتهي بخصوص مستواه  العربي، وجدل ال  املعلم 

)عصر؛ 1999م(.

ويحدد بعض التربويني أسباب الضعف اللغوي في: 

عدم النفاذ إلى مضامني النصوص العميقة، والكشف عن بنائها الكلي.  ± -

عدم االهتمام بوجه الداللة اللغوية واملعنى. 2 -

إهمال اجلانب الوظيفي في استخدام اللغة، وعدم تنمية املهارات اللغوية في احلياة 3 -

العملية.
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االقتصار على جانب الكتابة دون جانب القراءة في تنمية القدرات اإلبداعية. 4 -

للحياة  مقاربتها  لصعوبة  اللغة  معاجم  استخدام  عن  والصغار  الكبار  ع��زوف  µ -

اليومية، أو خللطها القدمي واجلديد دون متييز. 

املنهجية  األس��س  حتديد  وف��ي  اللغة  تعليم  ف��ي  التربوي  اللغوي  البحث  قصور  6 -

لتعليمها. 

الغالب على املنهج الذي تسلكه املدرسة العربية في تعليم اللغة هواحلفظ الكتساب 7 -

معارف متجددة حية.

ويضاف إلى ذلك أن األنشطة الصفية وغير الصفية تفتقر إليها مدارس التعليم العام 

في الوطن العربي، وهي في جملتها ال حتقق األهداف املرجوة منها، وقد بلغ األمر أن قيل: 

إذا أردت أن تعرف أين متوت اللغة العربية فاعلم أنها متوت بني أهلها وفي كل مكان. 

)نايل، 2006م(. 

إلصاقه  إل��ى  اللغوي  الضعف  أسباب  في  التدني  ه��ذا  يضيف  أن  ببعضهم  ويصل 

تعالت  وقد  واللغوية،  والصرفية  النحوية  األخطاء  بث  من  به  تقوم  وما  اإلع��الم  بوسائل 

األصوات مؤكدة تفاقم األسباب قي مختلف املجاالت واحملافل الرسمية ومختلف الكتابات 

العربية. 

وإن من أهم مشكالت تعليم اللغة العربية وتعلمها في املجتمع املدرسي بحسب الترتيب 

التنازلي اآلتي )نايل، 2006م(: 

- عدم عناية مدرسي اللغة العربية وغيرهم من مدرسي املواد األخرى باستخدام اللغة 

العربية الصحيحة.

ج القارئ املناسب، سواء أكان متخصًصا أم غير  - منهج تعليم اللغة العربية ال ُيَخرِّ

متخصص - وذلك في بعض مؤلفات اللغة العربية -.

- عدم توافر قاموس لغوي حديث في كل من مراحل التعليم العام.
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- االفتقار إلى أدوات القياس املوضوعية في تقومي التعليم اللغوي.

- قلة استخدام املعينات التعليمية والتقنيات احلديثة في تعليم اللغة.

- ازدحام النحو بالقواعد، وكثيرمنها ليس وظيفيا.

- صعوبة القواعد النحوية واضطرابها.

- افتقار طرق تعليم القراءة للمبتدئني إلى دراسات علمية.

- االفتقار الفجائي في التعليم من عامية الطفل إلى اللغة الفصحى.

- اضطراب املستوى اللغوي بني كتب املواد، بل بني كتب املادة الواحدة في الصف 

الواحد.

- دراسة األدب والنصوص ال تصل التلميذ بنتاج حاضره وتراث ماضيه وصال يظهر 

أثره في حياته.

- طغيان املاضي على احلاضر في تدريس األدب.

- نقص عدد املعلمني املتخصصني وانخفاض مستواهم.

- ُبْعُد اللغِة التي يتعلمها التالميذ في املدارس عن فصحى العصر.

- صعوبات الكتابة العربية. 

ومن السابق يتبني أن ضعف طلبة التعليم العام في اللغة العربية ناجت عن عدم قدرتهم 

في التعبير، وافتقارهم الطالقة اللغوية، فضال عن ضآلة محصولهم من األلفاظ الفصحى 

املالئمة الحتياجاتهم في الكتابة، وقصور وعي كثير منهم بخطورة ما يعانون منه، فاألسباب 

السابقة في حاجة إلى معاجلة جذرية في بنيتها ومناهجها ووسائل تعليمها حتى تستطيع 

مواكبة الزمن ومطالب العصر بروح الثقة واالقتدار.

لقد كشفت كثير من الدراسات السابقة عن وجود ضعف عام في مستوى طلبة مراحل 
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والدول  العربية بشكل عام  ال��دول  ثانوي( في مختلف  إع��دادي،  )ابتدائي،  العام  التعليم 

األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج بشكل خاص، سواء فيما يتصل باملهارات 

اللغوية عند الطلبة »استماًعا وحتدثا وقراءة وكتابة«، أو في في محتوى مناهج اللغة العربية 

»من حيث املفاهيم واملعلومات«، أو في طرائق التدريس وأساليب التقومي، أو فيما يتعلق 

بعملية تواصل اجلوانب النظرية بالعملية« مبا فيها من أنشطة لغوية صفية وغير صفية، 

من ذلك حتتاج املدرسة »وإدارتها التعليمية واألكادميية« في مختلف مراحلها التعليمية 

إلى إيجاد وسائل علمية ومثيرات عملية في املجتمع املدرسي لتعليم اللغة العربية وتعلمها 

بغرض جذب الطلبة وحتفيزهم ودفعهم إلى االنخراط في مزيد من التعلم من خالل وجود 

األنشطة اللغوية الصفية والالصفية في املجتمع املدرسي. 

ب - دور املجتمع املدرسي في تعليم اللغة العربية وتعلمها:

تعددت تعاريف »التربية البيئية واملدرسية« تبًعا لتعدد وجهات النظر وتنوعها حولهما، 

ووفقا ملفهوم املدرسة وأهدافها من وجهة نظر املربني واملتخصصني حول املدرسة والتربية 

البيئية، ففي حني يجد بعضهم أن مصطلح البيئة Enviroment يعني جميع ما يحيط 

أن  فريحات  ي��رى  1985م(،  )س��رح��ان،  املادية  وغير  املادية  ظروفه  في  ويؤثر  باإلنسان 

على  ويترتب  »الطبيعية«،  والظروف  واملكونات  العوامل  مجموع  يشمل  البيئة  مصطلح 

وجودها مجموعة من العالقات بني أفراد النوع الواحد »أفرادا وجماعات«، في حني بني 

لوبيز أن التربية املدرسية هي تكوين مواطن عارف وواٍع بعالقاته االجتماعية والثقافية، 

يتقن املهارات التعلمية ويعمل على حل مشاكله البيئية )Lopez،1999(، ويرى بعضهم 

أن التربية البيئية أو املدرسية هي عملية أكثر بعًدا وعمًقا وشموال؛ ألنها تهدف إلى تكوين 

القيم واالجتاهات واملهارات واملدركات الالزمة، لفهم العالقات املعقدة وتقديرها، والتي 

تربط اإلنسان وحضارته مبحيطه احليوي واحملافظة على مصادر بيئته الطبيعية، وتوجيه 

أو  اقتصادية  أو  ثقافية  أو  كانت  »اجتماعية  املعقدة  مشاكلها  إلى حل  التعليمية  قدراته 

بيولوجية... مبا يساعد على اتخاذ القرار نحو حياة أفضل له وملجتمعه والعالم من حوله 
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)شبلي، 1990م(، ويضيف بعض الباحثني أن املجتمع املدرسي عملية منظمة لتكوين قيم 

القرارات  واتخاذ  اإلنسانية  العالقات  لفهم  الزمة  ومهارات  معينة،  واجتاهات  مستهدفة 

الصائبة حلل مشاكله وبيئته )اللقاني، 1999م(.

ويتضح مما سبق أن التربية املدرسية تسعى إلى ربط عملية التعلم مبا يلي:

- مساعدة املتعلمني على اكتساب مهارات التعلم نحوالبيئة واملجتمع.

- مساعدتهم على اكتساب املعرفة من حقائق ومعارف من املدرسة وبيئة التعلم.

أخرى  ومحفزات  وع���ادات  قيم  وكذلك  االجتماعية،  البيئة  نحو  اجت��اه��ات  توفير   -

ألجلها.

- دفع املتعلمني إلى التفكير والتحليل واالستنتاج فيما حولهم حلل مشاكلهم ومشاكل 

بيئتهم.

مناهجها  تقدمي  خ��الل  من  للحياة  وإع��داده��م  األف��راد  تطوير  املدرسية  التربية  فغاية 

وبرامجها وطرقها ووسائلها في ضوء املستجدات العصرية، فهناك وال شك عالقة وثيقة 

األف��راد في  أه��داف  لتحقيق  التعليمية بوصفها وسيلة  املدرسة مبختلف مستوياتها  بني 

تلك  حتقق  تعلمية  تعليمية  وأنشطة  ثقافة  من  عنها  يبرز  وم��ا  التعليمية،  والبيئة  احلياة 

األهداف.

ويتحمل املجتمع املدرسي العبء األكبر في إيجاد وعي تربوي بيئي لدى سلوك األفراد 

من منطلقات إنسانية وثقافية واجتماعية، لتجعل املتعلمني على وعي مبا يعزز من معارفهم 

ومحمد،  )عليمات،  والتطور  التعلم  عملية  الستمرار  املتعلم  لدى  واجتاهاتهم  ومهاراتهم 

2004م(. 

وتعد اللغة أحد مكتسبات هذا التعلم في املجتمع املدرسي؛ ألن اللغة ليست مبنأى عن 

ذلك التغير والتطور، بل يرى بعض الباحثني أن اللغة أولى من أي نظام من نظم املعرفة؛ 

واملجتمع اإلنساني يصبح مجرد مفتاح لكل املعارف ونظام كل النظم، ومن دون اللغة ال 
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معرفة وال تواصل؛ إذ يصبح املجتمع اإلنساني مجرد أجسام بشرية متراصة، ال تاريخ 

لها وال ثقافة وال حضارة )عصر، 1999م(.

مبا  أبنائها  وتقدم  نهضتها  وسبب  امل��درس��ي،  املجتمع  بنيان  في  شديد  رك��ن  فاللغة 

تقدمه من مصادر تربوية ومعارف وأنشطة، باعتبار أن اللغة وسيلة المتالك املكتسبات 

املعرفية واكتشاف القدرات اإلنسانية ودفع األفراد نحوالتغير والتطوير. إن حتدث الناس 

بلغة واحدة يؤدي إلى تقارب اجتاهات الناس الفكرية واملعرفية والعاطفية وإحساساتهم 

اخلاصة؛ ألنها أداة التخاطب والتفكير والكتابة وإنتاج املعرفة )محجوب، 1986م(، كما أن 

اللغة العربية مثل بقية لغات العالم ذات نغم متميز مييزها عن غيرها من اللغات العاملية، 

والتحدث  بها،  واإلحساس  تذوقها  من  التعليم  مراحل  مختلف  في  املتعلمني  ميكن  مبا 

بفصاحتها والتخاطب بها وممارستها في مختلف األنشطة املدرسية.

4 - أمناط املناشط اللغوية غير الصفية في املجتمع املدرسي:

ن��اجت عن تصور  أك��ان متقدما أم ناميا –  الش��ك أن املنهج في أي مجتمع - س��واء 

املربني في هذا املجتمع أو ذاك، ويتبلور غالًبا عبر القنوات التي ميكن للتالميذ أن يتعلموا 

منها من خالل املرور بها، ومتثل هذه القنوات فكًرا من نوع آخر، وقد يكون هذا الفكر 

حصيلة لبحوث علمية ودراسات جتريبية، وقد يكون تطويًعا الجتاه سائد في إحدى الدول؛ 

وقديكون هذا الفكر مزيجا من هذا وذاك أومن بعضه )اللقاني، 1989م(.

وقد واجه النشاط اللغوي غيرالصفي في الوطن العربي، وخصوصا في املرحلة الثانوية 

كثيًرا من العقبات واملشكالت، وقد جتلى ذلك كما وضحه خاطر وشحاته في دراسة لهما 

البلدان  في  الثانوية  املدرسة  في  وأبعاده  املدرسي  النشاط  واقع  عن  العربي  الوطن  في 

العربية، والتي وضحت مجموعة من النتائج من أهمها: )شحاته، 1992م؛ ص 368(.

أ - ممارسة املناشط ال يتم على أساس خطة موضوعة في املدرسة الثانوية في البلدان 

العربية.
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الدراسية،  باملناهج  مرتبطة  ليست  الثانوية  املدرسة  في  مت��ارس  التي  املناشط   - ب 

وهذه املناشط متارس للتسلية والترفيه، وبحسب اجتهادات املعلمني أو توجيهات 

السلطات اإلشرافية.

ج� - املناشط ال يتم ممارستها في حصص داخل املنهج الدراسي، بل ميارس بعضها 

في فترات الراحة )الفسحة( أو في نهاية اليوم الدراسي، أو في أيام اإلجازات أو 

العطالت الرسمية.

د- املدرسون ال يقّومون طالبهم على مشاركتهم وإشرافهم على املناشط، كما أنهم ال 

يقّومون طالبهم على ممارستهم للنشاط، وأن إشراف املعلمني على النشاط ليس 

جزًءا من جداولهم املدرسية.

ومناهج اللغة العربية بصورها املتنوعة وممارساتها املتعددة في الوطن العربي أو على 

مستوى الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج بالرغم من العقبات والصعوبات 

التي تواجهها، إال أنها تعمل جاهدة على إبراز املهارات اللغوية مبختلف فنونها في مراحل 

التعليم العام، وتوظيف مهارات تعلمها مبختلف وظائفها في أنشطة صفية أو غير صفية، 

التفكير  إلى  التالميذ  العربية، ووسيلة  اللغة  تنفيذ ملادة  فالنشاط الصفي يعد مبثابة عملية 

بقدراتهم الذاتية ومساعدة املعلم على تنظيم مادته، وحسب رؤية كلباتريك أن املناشط الصفية 

التي مير بها املتعلمون متكنهم من اكتساب اخلبرة املنظمة، وتعمل لهم على توفير مصادر 

للمعرفة املتنوعة، وتبرز من خاللها قدرات الطالب الشخصية وإمكاناته في التعلم.

ويرى بعض الدارسني أن أنشطة اللغة العربية في مناهج التعليم العام ميكن أن تكون 

األساسية  اللغوية  الفنون  وي��دور حول   « احمل��ور  هو«  األول  الشق  متالزمني:  من شقني 

ومهاراتها املختلفة الالزمة لتكوين اإلنسان العربي في املجتمع اإلسالمي. والشق الثاني: 

وعلى  1997م(.  )مدكور،  اللغة  لتعلم  املصاحبة  واحلضارية  الثقافية  األط��ر  حول  ي��دور 

ذلك فإن تعلم اللغة في مراحل التعليم العام ميكن أن يكون بني الفنون اللغوية )ومهارات 

تعليمها(، واألنشطة اللغوية والثقافية )وطرق تطبيقها(، والفنون اللغوية مبهارات تعليمها 

التوجیھ الفني العام للغة العربیة25



تأخذ أكبر وقت من األنشطة اللغوية، وكلما ارتقى التالميذ في مراحل التعليم العام ضاقت 

األنشطة احملورية في املنهج، واتسعت األنشطة الثقافية واحلضارية التي تعمل على إتقان 

املتعلم للفنون اللغوية ومهاراتها األساسية. 

كما أن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب لكنها وسيلة لدراسة املواد األخرى، 

وإذا استطاع التربويون تصور مظاهر العزلة واالنفصال بني املواد الدراسية، فال ميكن 

تصور االنفصال بني اللغة وغيرها من املواد أو بني فنون اللغة نفسها. ويضيف بعض 

التربويني أن مناهج اللغة العربية بأنشطتها اللغوية ليست منطلقات متسقة ومنظمة؛ فهي 

مواد متراكمة ومالحظات ال ينظمها نسق واضح منسجم، إنها أشبه بخليط ائتالفي من 

مواد تاريخية وجغرافية واجتماعية وعلمية...إلخ يصح أن توصف بكل شيء إال أن تكون 

مناهج اللغةالعربية باملعنى اللغوي الذي يجب أن يتميز بتميز خاص )املوسى،1981م(، من 

ذلك فإن أصحاب اللغة يغيبون املناهج الوظيفية للغة وكيفية تنسيقها وتبويبها وتقدميها، 

وينسحب ذلك على كتب اللغة العربية التي ال تخلو في وصفهم من مشكالت في التسلسل 

والتحكم والتكامل، وما يبلغ الطالب إال مفاهيم مجزأة ونصوًصا مقترحة التشبع حاجاته 

وقدراته على تعلم اللغة.

التي  واألدائية  واالنفعالية  العقلية  التكامل لألنشطة  يؤكد على ضرورة  املفهوم  وهذا 

حتققها األنشطة الصفية في مراحل التعليم العام، والتي يعمل منهج اللغة العربية على 

التي  اللغوية  واألنشطة  اخلبرات  مع  تفاعلهم  خالل  من  اللغوي  التالميذ  سلوك  تعديل 

يحتويها املنهج، ولنا بسبب ذلك أن نطرح األسئلة اآلتية:

الذي ميارسها فعال داخل  للمتعلم  املتاح  اللغوية وما مقدارها  ما نوع األنشطة  ± -

وخارج الصف في مدارس التعليم العام؟ 

ما الوسيلة املعينة على توظيف األنشطة اللغوية داخل الصف وخارجه؟ 2 -

كيف توظف األنشطة اللغوية داخل الصف وخارجه في ضوء املهارات اللغوية التي 3 -

متكن الطلبة من تعلمها؟ 
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يرى بعض التربويني أنه البد ملعلم اللغة العربية من توظيف إستراتيجية واضحة عند 

تنفيذ األنشطة اللغوية الصفية أو غير الصفية )استماعا وحتدثا وقراءة وكتابة( ليعززبها 

قدرات املتعلمني من خالل محتوى موضوعات املنهج في أثناء التدريس »سواء ما ارتبط منه 

مبفاهيم تذكرية أومعرفية أو تعويضية« حيث ميارس فيها الطالب مختلف أنواع التفكير. 

)مدكور، 1997م(؛ ألن اللغة في وظيفتها ليست مقررات إمنا ممارسات، ولقد بني »عصر«

أن التعبير اللغوي الصحيح »دال« على التفكير الصحيح، وأن اللغة في جوهرها تفكير 

وفكر ومعنى يتجلى في شكل أسلوبي ينطق فيسمع، أو في رموز تكتب وتقرأ )عصر، 

1999م(، ومن ذلك فإن الباحثني ال يعنون بظاهرة اللغة: صوتا وكتابة من حيث هما، وإمنا 

لداللتهما على ما وراء هذا الظاهر الذي يدركه العقل اجلمعي عند األفراد واألمم.

ومن ذلك فإن من يطلع على محتوى كتب اللغة العربية في مراحل التعليم العام )على 

مستوى الوطن العربي( -كما يجدها بعض التربويني- يشعر بخيبة أمل قوية؛ ألن غالبية 

هذه الكتب ال تتبع أية منهجية واضحة في مقرراتها وأنشطتها، كما أنها ال تستند إلى إملام 

موضوعي بقضايا اللغة وبقضايا استعمالها في املجتمع، كما أن املؤلفني في مجال تعليم 

اللغة العربية قد اتخذوا طرًقا وأساليب من دون أن يعوا طبيعة هذه املسائل ومن دون أن 

يدركوا حلولها )زكريا، 1985م، عصر، 1999م(. 

كما أن األنشطة اللغوية الصفية حتتاج من معلم اللغة العربية الوقوف على خبرات 

التالميذ اللغوية، ومعرفة مدى قدراتهم على تعلمها وكيفية تنوعها، وتقدمي الوقت الكافي 

لتحقق أهدافها، ذلك ألن الغرض من األنشطة اللغوية الصفية هو محاولة إحداث التفاعل 

النشط الهادف بني التلميذ وبيئته احمليطة به، مما يترتب عليه اكتساب خبرات جديدة ذات 

معنى له، كما أن اخلبرات اجلديدة تعني املتعلم على اكتساب خبرات أخرى مفيدة له.

وتعد املناشط اللغوية غير الصفية من أفضل الوسائل التي – كما قدمنا – تستعني بها 

املدرسة احلديثة في حتقيق أهداف اللغة العربية ومهاراتها الرئيسة: االستماع والتحدث 

والقراءة والكتابة، وفًقا لنتائج كثير من البحوث والدراسات التي سيشير إليها البحث فيما 
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بعد، وهذه املناشط هي:

أ- منشط التمثيل أو املسرح املدرسي:

حقيقة - دوره كبير في عمليات التعليم والتعلم، سواء قدم في صورة  واملسرح – 

في  تبرز  وروائ��ي��ة  أدبية  نصوص  من  يتضمنه  ملا  نظًرا   - أوعرائسي  بشري  مسرح 

بعواطفهم  ويسمو  عقولهم  ويخاطب  املتعلمني  نفوس  في  يؤثر  درام��ي،  ح��وار  ص��ورة 

ويرتقي بأفكارهم - فهو مدرسة للحياة مبا يحمله من إيحاء القيم النبيلة والتصورات 

اجلميلة وتوجيهها وغرسها من خالل تزويد املتعلمني بعملية تعليمية غير مباشرة، كما 

أن للمسرح دوًرا كبيًرا في تعليم اللغة العربية وتنمية ثروة الطلبة اللفظية، وتدريبهم 

على النطق الصحيح، والتعبير السليم عما يجول في نفوسهم من أفكاٍرٍ ومعاٍن معرفية 

ومضامني ذهنية.

ويرى العناني: »أن دور النشاط التمثيلي في اكتساب اللغة، يكمن في قدرته على تنمية 

الفرد في التعبير عما بداخله ليصبح أكثر قدرة على التأثير في اآلخرين، وتوجيههم لتلبية 

احتياجاته وحل مشكالته«. )العناني، 2000م؛ ص 31(.

امل��دارس يعد وسيلة  التمثيل املسرحي في  النفس من أن  وبالرغم مما يراه علماء 

تقمص  خ��الل  م��ن  الطلبة  عند  املكبوتة  االن��ف��ع��االت  ة  حل��دَّ وتخفيًفا  النفسي،  للشفاء 

النطق«  في  وعيوب  وانطواء  وخجل  »قلق  من  النفسية  الظواهر  ومعاجلة  الشخوص، 

واكتساب مهارات لغوية تساعد في االرتقاء بالثقافة ومواجهة اجلرأة مع الترويح عن 

النفس )Ediger، 1998(؛ فإن ذلك لم يأخذ حظه في األنشطة اللغوية في املجتمع 

املدرسي بشكل كاٍف.

كما يساعد التمثيل واملسرح املدرسي على تكوين شخصية الطالب وتهذيب سلوكه، 

وتأكيد قيمه الدينية واالجتماعية، ويزوده باخلبرات املناسبة واجلديدة في حياته العملية 

والعمل على تنمية روح اإلبداع والتفكير.
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ب - منشط املكتبة ومصادر التعلم:

ن املكتبة في املدرسة العصرية النموذجية عنصًرا من عناصر التنظيم املدرسي،   تكوِّ

وال تختلف أهدافها عن أهداف املدرسة، وتكون صلتها بطلبتها أكثر ثوثيًقا وصلة، وأهم 

ما تراعيه املكتبة في أهدافها:

األنشطة  مجاالت  من  وغيرها  العمرية  للمرحلة  املتنوعة  املكتبية  اخلدمات  تيسير   -

التربوية والثقافية التي يتطلبها البرنامج التعليمي.

بعناصرها  املكتبية  امل��ه��ارات  اكتساب  وب��رام��ج  املكتبة،  استخدام  على  التدريب   -

وخطواتها وتدريباتها في حصص املكتبة.

- اكتساب الطلبة للمعارف بجهدهم الذاتي.

- احلصول على املعارف من مصادرها في أثناء تدريس بعض أجزاء املنهج.

- فتح قنوات االتصال الطبيعية من مواد املنهج وممارسات األنشطة اللغوية وغيرها 

من األنشطة املختلفة.

- حتليل املقررات الدراسية ومساندتها بالوسائل التي حتقق أهدافها. 

- تعدد مصادر املعرفة وتنوع وسائلها.

- تلبية احتياجات الفروق الفردية.

نحواهتماماتهم  وتقربهم  للتالميذ،  الواقع  تقرب  بديلة  أو  حقيقية  خبرات  تهيئة   -

وميولهم.

- تدريب الطلبة على استخدام املصادر املتنوعة واملتعددة التي تتناسب مع البحوث 

والدراسات املختلفة... إلخ.

ومما الشك فيه أن طابع البرنامج التعليمي في املدرسة بطرقه وأنشطته وتنوع مصادره 

يؤثر تأثيًرا بالًغا على نوعية وطبيعة أنشطة املكتبة املدرسية، فالبيئة التعليمية الناجحة تهيئ 

التوجیھ الفني العام للغة العربیة29



جميع مصادر التعلم من: أدوات وبرامج وأجهزة لكل من املعلم واملتعلم؛ مما يتيح له مدى 

واسًعا الختيار ما يناسبه منها وفق قدراته اخلاصة ووقته، وما يتالءم مع أهدافه ووسائل 

االتصال )مصادر التعلم( املطبوعة وغير املطبوعة، واألدوات السمعية والبصرية املصممة 

لتالئم حاجات املتعلمني، وتساعد خدمات املكتبة ومصادرها التعليمية على توظيف تقنية 

املعلومات ودمجها في العملية التعليمية واالرتباط باملتغيرات العصرية بشكل عام واحلياة 

.)Gordon, 1986, p137( الثقافية والبيئية بشكل خاص

وقد كشفت بعض الدراسات أن الطفل العربي بصفة عامة، والطفل في الدول األعضاء 

مبكتب التربية العربي لدول اخلليج بصفة خاصة، يتأثر بطبيعة الكتب املختارة واملناسبة 

له؛ ملا لها من دور فاعل في صقل مواهبه ومفاهيمه وثقافته، ذلك وأن ثقافة الطفل في 

الدول األعضاء باملكتب العربي لدول اخلليج تواجه افتقاًرا إلى مصادر واضحة ومحددة، 

واملكتبات  املناسبة  والكتب  األطفال،  لكتب  الرئيسة  توافر: املصادر  إلى عدم  ذلك  يرجع 

العربي  التربية  األعضاء مبكتب  الدول  معظم  في  االبتدائية  املرحلة  لتالميذ  املتخصصة 

 .)AL-nokhada, 1987, p.25( لدول اخلليج

في حتويل  اخلليج  ل��دول  العربي  التربية  األعضاء مبكتب  ال��دول  بعض  وق��د شرعت 

املكتبات املدرسية إلى مصادر للتعلم في مراحلها التعليمية الثالث )االبتدائي، اإلعدادي، 

الثانوي(، بغرض االرتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير كفاءة املعلمني واملتعلمني، وذلك من 

خالل: )املوسوي واحللواجي؛ 1994م، ص 104(.

- توفير املواد التعليمية املالئمة ألساليب التعلم املختلفة.

- تقدمي اختيارات تعليمية متنوعة ال تعمل على توفيرها أماكن الدراسة العادية.

املواد  باستخدام  لنموالتالميذ  الالزمة  اخلبرات  الكتساب  املالئمة  الفرص  تقدمي   -

املطبوعة وغير املطبوعة.

- إتاحة الفرص املالئمة للدراسة الفردية والتعلم الذاتي.
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- االرتقاء مبهارات املتعلمني الستخدام املواد التعليمية في البحث العلمي.

- تنمية االجتاهات اإليجابية املؤدية إلى التربية.

نتيجة  التربوي  التحدي  مواجهة  في  اللغوية  وأنشطته  العربية  اللغة  منهاج  وأصبح 

العربية  اللغة  طلبة  استخدام  أن  وال شك  تعلمها،  أساليب  وتطوير  املعلومات  تكنولوجيا 

اللغوية  املهارات  البرمجية؛ سيساعد على تسريع  املكونات  اللغوية من خالل  ألنشطتها 

من  مكوناته  مبختلف  إتقاًنا  التعلم  عملية  يزيد  مما  وكتابة(؛  وق��راءة  وحتدًثا  )استماًعا 

مهارات وحقائق واجتاهات وأفكار وإبداع )علي وحجازي؛ 2005م، ص 140(.

كما يتيح اإلنترنت عديًدا من اخلدمات ملعلمي اللغة العربية وطالبها، من مثل: البريد 

اإللكتروني، ولوحات النشرات، ونقل امللفات، وتصفح مصادر املعلومات، وميكن توظيف 

كل من هذه اخلدمات بحسب حاجة املعلمني والطلبة، مع استخدام التعلم عن ُبعد، كما 

ميكن للطلبة توظيف أنشطتهم اللغوية وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية عن طريق الشبكات 

الوطنية والعاملية )الرفاعي؛ 2006م، ص 99(.

التقليدي  دوره  عن  تختلف  كثيرة  أدواًرا  احلاضر  الوقت  في  العربية  اللغة  ملعلم  إن 

املجتمع  في  اللغوي  التعلم  مجال  ألن  ذلك  املدرسي،  الكتاب  على  اعتماده  في  السابق 

املدرسي أوسع وأشمل في عمليات التعلم والتدرب، كما يختلف من حيث املرحلة التعليمية 

على  ومهاراتهم  وقدراتهم  وحاجاتهم  املتعلمني  مليول  تبًعا  وثانوي(،  وإع��دادي  )ابتدائي 

التعلم.

جـ - منشط اإلذاعة املدرسية:

حتظى اإلذاعة املدرسية مبكانٍة كبيرة في تعليم اللغة العربية وتعلمها من خالل عنايتها 

بإكساب التلميذ مهارات هذه اللغة وفق أسلوب يبتعد عن التكلف، وينطلق في تعليمها من 

مواقف حيوية تستدعي توظيف اللغة في استعماالت لغوية صحيحة وسط أجواء تيّسر 

وتأخذه  املعارف،  من  بألوان  والتزود  اإللقاء،  وج��ودة  األداء  على حسن  التدرب  للتلميذ 
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بحسن االستماع، ودقة الفهم والقدرة على النقد واحلكم، وهي بذلك تهيئ للتلميذ التمرس 

بالعربية حديًثا واستماًعا، ويعد تعليم اللغة وتعلمها وفق هذا املنشط أبقى وأرسخ من 

تعلمها الذي يتم داخل الفصل؛ القتران التعلم – هنا – بالعمل الفاعل.

وتساعد: »اإلذاع��ة املدرسية على نقل خبرات جديدة عند ممارسة األف��راد لها« ومن 

ذلك: مهارات االستماع والتحدث والقراءة...، كما أنها وسيلة سهلة للحصول على املعرفة 

الثقافية واألدبية والعلمية، كما يستطيع األفراد مزاولتها بشكل يومي مما يبعث الثقة في 

نفوسهم ويرفع من قدراتهم اللغوية وقدراتهم في األداء. )يونس، وسمير، 2005(، من ذلك 

فإن لإلذاعة املدرسية أهداًفا تعمل على توظيفها من الناحية االجتماعية واللغوية التي تنشأ 

دائًما على أساس من التواصل.

د - منشط الصحافة املدرسية:

تعد الصحافة املدرسية ذات مكانة كبيرة في تعليم اللغة العربية وتعلمها؛ فمن خاللها 

يجد التالميذ أنفسهم مندفعني للتوسع في القراءة وإلى إجادة الفهم والتمرس بألوان النقد 

والتعليق، والتعبير عما في نفوسهم، والكشف عن مواهبهم وميولهم.

وتعتمد الصحافة املدرسية الكلمة املصوغة املكتوبة بأقالم التالميذ بإشراف مدرسيهم، 

تعبيًرا عما لديهم من أفكار وآراء يطمحون في توصيلها لآلخرين والتأثير فيهم، فاالشتراك 

في حترير الصحف املدرسية يحمل التلميذ على االبتداع واالبتكار في اختيار املوضوعات 

وأسلوب العرض وانتقاء العناوين. )إبراهيم، عبدالعليم؛ 1973م، ص 404(

 وللصحافة املدرسية أنواع مختلفة، منها: صحف احلائط، وصحيفة الفصل، وصحف 

ميكن  كما  مختلفة،  مناسبات  ف��ي  تصدر  التي  املناسبات  وصحف  ال��دراس��ي��ة،  امل���واد 

للصحافة املدرسية أن حتقق أهدافها التربوية مبا تهيئه للطلبة من ممارسات عملية في 

كتابة املوضوعات املختلفة، وتعويدهم النظام واملثابرة، ووضوح األداء اللغوي في التعبير، 

والتدرب على البحث واالستقصاء العلمي والربط بني املقررات األكادميية والثقافة العامة، 

الفكرية، من ذلك فالبد أن متتاز  وتعزيز روح االنتماء في العمل، وإب��راز قدرات الطلبة 

التوجیھ الفني العام للغة العربیة32



صحافة املدرسة باآلتي:

واملعلومات  األفكار  أرشيف  مصادر  من  مصدًرا  لتكون  واالقتناء  احلفظ  سهولة   -

والثقافة املطبوعة في األنشطة املدرسية، ومصدًرا قابال للتوثيق حني الرجوع إليها 

في زمن ما.

- سهولة االطالع عليها، وقراءة ما فيها واختصار الزمن لقارئها، واحلصول على 

حاجته منها.

- عنصر البساطة في عرض املادة العلمية والثقافية مع التنوع في موضوعاتها.

العمرية  الفئة  تهم  م��واد  م��ن  حتويه  مل��ا  لقرائها  املناسبة  األع��م��ار  فئة  تستقطب   -

املستهدفة.

هـ- منشط اجلماعة األدبية:

اجلماعة األدبية جزء ال يتجزأ من املناشط اللغوية غير الصفية، يلتقي فيه الطالب في 

جماعة أدبية حيث ميكنهم االطالع على الصحف واملجالت والكتيبات الصغيرة احلديثة، 

كما ميكن أن تتوافر في اجلمعية: ندوات مختلفة يدرب فيها الطلبة على احلوار واإللقاء، 

واملناظرات  الشعرية  واملسابقات  والقصصية،  األدبية  واملساجالت  املناقشات  وإدارة 

املختلفة... إلى غير ذلك مما يبتكره املشرفون على هذه اجلماعة.

وتتألف اجلماعة األدبية املدرسية عادة من الطالب ذوي امليول األدبية، بإشراف أحد 

أعضاء هذه   – بهدٍي من معرفته ومعرفة زمالئه   – العربية، الذي يختار  اللغة  مدرسي 

اجلماعة من الطالب املوهوبني في اللغة العربية الراغبني في العمل في هذا املنشط،وتسعى 

اجلماعة إلى تعزيز تعليم اللغة العربية وتعلمها عبر أساليب مناسبة ومختلفة من خالل 

ما تتيحه لتالميذ املدرسة من تعلم سليم لهذه اللغة وممارستها في املواقف احليوية، لهذا 

وعقد  للمناظرة؛  وموضوعات  الثقافية،  للمحاضرات  موسم  تنظيم  اجلماعة:  من  ينتظر 

ندوات مدرسية ومسابقات ومساجالت مختلفة.
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ولقد بينت بعض الدراسات أن هناك كثيًرا من املعوقات والصعوبات التي حتول دون 

حتقيق األنشطة غيرالصفية أهدافها التربوية املرجوة منها وهي: )بنجر، 2002م(، )املنيع، 

2003م(، )عبد األمير، 1998م(، )السفياني، 1997م(، )عبد الوهاب، 1987م(، )محمد، 

إبراهيم، 1999م(.

ملمارسة  وجتهيزات  ومسارح  خامات  من  واملادية  املالية  اإلمكانات  بعض  قصور   -

األنشطة اللغوية غير الصفية.

- نقص اإلعداد التربوي لبعض القائمني على ممارسة األنشطة غير الصفية.

وممارسة  الطالب  بني  يحول  مما  املدرسية  باحلصص  الدراسية  اخلطة  ازدح��ام   -

األنشطة غير الصفية.

- عدم توافر األماكن املخصصة والوقت الكافي ملمارسة النشاط.

- عدم تنوع األنشطة اللغوية وتشجيع الطلبة وحفزهم على االنضمام إلى األنشطة 

غير الصفية.

فاملناشط املدرسية في مراحل التعليم العام، سواء كانت صفية أو غير صفية في حاجة 

إلى معايير واضحة في اخلطة الدراسية توضح كيفية ربط النشاط الصفي بغير الصفي، 

ونوع النشاط وإجراءاته والوقت الالزم ملمارسته واملكان املخصص له، وطبيعة عمل الطلبة 

املستهدفني ودورهم في النشاط، ووظيفة املشرفني واملعلمني القائمني على األنشطة الصفية 

وغير الصفية، وعالقة النشاط بالتقومي في مادة اللغة العربية. 

وميكن القول: إن املناشط اللغوية غير الصفية ليست ترًفا ميكن االستغناء عنه، 

وكسب  اللغة  فنون  ملمارسة  فرًصا  للطالب  تهيئ  لكي  منها؛  البد  ولكنها ض��رورة 

تتعلم  ما  بقدر  بالقواعد  تتعلم  ال  فاللغة  حيوية؛  مواقف  في  واستعمالها  مهاراتها 

احلرية  جوتسوده  في  والكتابة  وال��ق��راءة  واحملادثة  واالستماع  والتقليد  باحملاكاة 

واالنطالق.
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µ- تعزيز تعلم اللغة العربية وأنشطتها في املجتمع املدرسي:
 إن عملية تعلم اللغة العربية ليست منحصرة في حفظ املفاهيم واكتساب املعلومات، 

واستيعاب احلقائق؛ إمنا قبل هذا وذاك هي عملية اكتساب مهارات لغوية وحتويل املعلومات 

واملفاهيم إلى أفكار منتجة ووظيفية يرتقي بها الفرد من خالل عمليات: التفكير والتحليل 

والتفسير والنقد واإلبداع، بجانب عمليات التواصل والتفاعل مع اآلخرين.

ومن ذلك فإن املدرسة احلديثة تسعى إلى إحاطة املتعلم باجلوالتربوي املالئم لتفتح وتعزز 

تلك القدرات، وتعمل على تالفي املثبطات واملعوقات التي حتول دون حتقيق أهداف تعليم اللغة 

العربية في مراحل التعليم العام، ولن يتحقق ذلك قبل أن يتعاون جميع املعنيني )من إدارة 

ومعلمني وطلبة ومن بيدهم القرار التربوي( على فهم ظروف املتعلم ومنوه اللغوي، وكيفية 

االرتقاء بقدراته في كل مرحلة تعليمية/ تعلمية، وملعرفة أساليب تعزيز تعليم اللغة العربية 

املدرسي، ومدى مساهمة ذلك في عالج مظاهر الضعف  املجتمع  وتعلمها وأنشطتها في 

اللغوي وأسبابه في املجتمع املدرسي والذي ميكن حتديده في العنصرين التاليني:

العنصر األول: استخدام العامية واالزدواجية اللغوية بدل اللغة العربية الفصحى.

العنصر الثاني: توظيف األنشطة اللغوية )الصفية وغيرالصفية( لتحقيق أهداف تعلم 
اللغة العربية.

وحتى ال تتسع الهوة بني لغة تخاطب الطلبة والقائمني على العملية التعليمية / التعلمية 

من ناحية وبني الطلبة واملادة العلمية من ناحية أخرى، ينبغي مراعاة بعض أساليب التعزيز 

للغة العربية وأنشتطها في املجتمع املدرسي وهي:

في العنصر األول: 

- استخدام اللغة العربية الفصحى البسيطة بدل العامية واالزدواج اللغوي، وللقضاء 

على هذه الظاهرة ينبغي أن يحرص املعنيون في إدارة التعليم في البيئة املدرسية على 

وضع وثيقة عمل لغوية تلزم جميع أطراف عمليات التعليم والتعلم في املدرسة )من 
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طلبة وإدارة ومدرسني( التحدث والتخاطب باللغة العربية داخل الصف وخارجه.

- التشديد على معلمي جميع املواد بصفة عامة - باستثناء اللغات األجنبية - ومعلمي 

اللغة العربية بصفة خاصة الستخدام العربية البسيطة في أثناء التدريس »بعيًدا عن 

اللهجة العامية، وبعيًدا عن التعقيد والتشويه«.

- تزويد معلم اللغة املتعلم باملفردات اللغوية اجلديدة، وسؤاله معانيها ومرادفاتها، 

واحلرص على تنميتها في األنشطة الصفية وغير الصفية.

اللغوية  املعاني  عن  البحث  في  اللغوية  والتدريبات  املعاجم  استخدام  إلى  اللجوء   -

وتوظيفها )ويفضل تواجد معجم اجليب اللغوي عند كل متعلم في كل درس( في 

املناقشة والتعبير واحلوار والتمثيل.

باملفاهيم  اللغوية  النصوص  وحتليل  الشعر  ق���راءة  عند  الطلبة  ق���درات  تعميق   -

اجلديدة، واستخدام التراكيب اللغوية، وتوظيف املفردات بني املألوف وغير املألوف 

وتنويعها.

املعلم  بني  التواصل  طبيعة  في  وحساًسا   É vª¡e عنصًرا  املخاطبة  عنصر  يكون  وقد 

واملتعلم، ففي املرحلة االبتدائية على سبيل املثال، ترتكز عملية التخاطب بني الطرفني على 

احملاكاة السطحية في قاعة الدرس، فقد يحاكي املعلم التالميذ الصغار أصواًتا دون فهم 

أو معنى، خصوًصا عندما تكون جمل التخاطب مع األطفال املبتدئني مبنية على الفصائل 

يدركون  حينما  املعنى  على  منصبا  التالميذ  اهتمام  ويكون  باملعنى،  اللفظ  لربط  الداللية 

أهمية البعد الداللي، مما يعمق مفاهيمهم للغة فيلهيهم عن البنية السطحية. ومن ذلك جند 

أن تالميذ املرحلة االبتدائية يختلفون ترددا وفهما في عملية الفهم واالستيعاب للغة، فكلما 

وظف معلم اللغة املهارات اللغوية بأبعادها الداللية ساعد املتعلم على تفعيل لغته، واستطاع 

املعلم إبراز ذلك في أنشطته اللغوية عند التخاطب والتحاور واملناقشة.

فنشر ثقافة األلفاظ البسيطة، وتقدمي ما يقابل الكلمات األجنبية املتداولة بني الطلبة مع 
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تشجيعهم على ممارستها في جميع األوقات في األنشطة الصفية وغير الصفية سوف 

يخفف من العامية، ويقضي على ازدواجية اللغة.

ومن املمكن اإلتيان بأمثلة كثيرة من غير ارتكاب اخلطأ وتعويد اللسان عليه؛ ولذلك 

فإن إشاعة الضبط في كل ميادين املعرفة التي تقدم للتلميذ، وفي كل ما تقع عليه عينه 

أمر ضروري ومهم في عملية االرتقاء باللغة والنهوض بها، وفي طبع األلسنة على صحة 

النطق، وإكسابها ملكة اإلعراب، ألن الناشئ إذا شب على قراءة ما يقرأ مضبوطا بالشكل 

يتعود على سالمة النطق وتستقر في ذهنه صيغ الكلمات واجلمل مضبوطة معربة، فيكتبها 

كما ألفتها عينه، ويتلفظ بها كما سمعتها أذنه. )السيد؛ 1988م، ص41(، ومن ذلك ينبغي 

عدم تساهل املربني في املرحلة االبتدائية بشكل خاص في مراعاة أصول اللغة نطقا وكتابة 

وقراءة.

وتتحمل إدارة املدرسة مسؤولية هذا التوجه بشكل عام داخل الصفوف - من خالل 

التقارير املقدمة لها عن املعلمني وعن الطلبة في اللغة العربية واملواد الدراسية األخرى 

- ومن خارج الصفوف ميكن تشكيل جلنة )من الطلبة ومعلمي اللغة( ملراقبة اإلعالنات 

والصحف اإلذاعية املدرسية واألنشطة املدرسية األخرى بشتى أشكالها وممارساتها مع 

إلزام املعنيني التخاطب باللغة الفصحى سواء على مستوى املعلمني واملعلمني/ واملعلمني 

والطلبة/ وبني الطلبة أنفسهم في طابور الصباح وفي املناسبات.

É مالحظات وإرشادات عن املخالفات اللغوية  v«eƒj ويجب أن يقدم في طابور الصباح

في املدرسة، وعما يحدث من نشاز لغوي في املجتمع املدرسي وكيفية تصويب ذلك، وكيف 

طرق  وفي  واملخاطبة  التعلم  أثناء  في  األجنبية  الكلمات  مكان  العربية  الكلمات  تستخدم 

احلوار البسيط مع تقدمي مناذج للطلبة وتعريفهم كيف ميكنهم إصالح العيوب بأنفسهم. 

كما يجب تذكير الطلبة بأن اللغة العربية ليست قاصرة مبفرداتها ومفاهيمها ومعانيها في 

مجارات عصرها مببتكراته ومخترعاته، وهوتأكيد لقصيدة حافظ إبراهيم، عندما اتهمت 

اللغة العربية بأنها لغة قاصرة عن مواكبة العصر وذلك في رده:
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وَغـاَيًة َلـــــْفــًظــا  الــلــه  ــاَب  ــَت ـــ ِك ــُت  ــْع ـــ َوِعِظاِتَوِس بــــــــِه  آٍي  ــْن  ـــ َع ــُت  ــْق ِضـــ َوَمـــــا 

ـــيـــُق الـــيـــوَم َعـــــْن َوْصـــــ ــكــيــَف َأِضــــ لـُمْخَتَرَعاِتفـــ َأْسـَمـاٍء  وتـنـسيِق  آَلٍة  ـِف 

َكاِمٌن الـــدرُّ  أحــشــاِئــِه  فـي  الـبحُر  َصَدَفاتــيأنـا  َعْن  اَص  الَغوَّ َسـاَءَلُوا  َفـَهْل 

لغوية  مفاهيم  تكوين  إلى   - غيرهم  من  أكثر   - في حاجة  االبتدائية  املرحلة  وطلبة 

تعينهم على الطالقة اللغوية، وتسّهل فهمهم للنصوص القرائية، وإتقان مهارات تعلمها، 

التعبير عن  يحاول  فبعضهم  اللغوي،  النضج  واح��دة من  درج��ة  ليسوا على  أنهم  كما 

أفكاره بألفاظ محددة، وآخرون ال يستطيعون ذلك، وهناك تفاوت بني األطفال في هذا 

املجال )أبواملعالي، 1988م(، وكل تلميذ يحتاج إلى تطوير لغته ليتمكن من فهم ما يقرأ 

ويعبر عما يريد.

وقد يؤدي تغلب اللهجات احمللية على اللغة الفصحى عند أكثر املتعلمني إلى ثنائية 

اللغة بني االستعمال، ولغة التعلم )خصوصا وأن طلبة مراحل التعليم العام ميثلون مختلف 

شرائح الطبقات االجتماعية(.

وقد أكد سكوت وويترك أن تالميذ املرحلة االبتدائية الذين يراد تعليمهم القراءة والكتابة 

املفاهيم  بشتى  ودعمها  اللفظية  ثروتهم  وزيادة  اللغوية  إنعاش حصيلتهم  إلى  يحتاجون 

األطفال  فهؤالء   ،)Wittrock,1985(و 1998م(،  )سكوت،  الفاعلة  القرائية  واألنشطة 

آليات  تفعيل  على  تعينهم  متواصلة  لغوية  استثارات  وإلى  االنتباه  تركيز  إلى  يحتاجون 

القراءة والكتابة، وفهم النصوص القرائية وحتقيق أهدافها.

اللغة  تعلم  في  املستجدات  معرفة  حقهم  من  والثانوية  اإلعدادية  املرحلتني  طلبة  أما 

وكيفية االلتزام باملعاني الصحيحة ومفرداتها ومشتقاتها واستخدامها وتوظيفها في أثناء 

عملية التعلم، وعند كتابة بحوثهم األدبية والعلمية. من ذلك البد للمتخصصني في اللغة 

العربية وإدارة املدرسة أن تضع مواصفات لغة البحث العلمي وضوابطها عند كتابة الطلبة 

لتميزها عن الكتابة األدبية، ومن تلك الضوابط )شاهني، 1983م(:

- استخدام األلفاظ احلسية دون التجريدية.
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- تفضيل اجلمل القصيرة دون الطويلة.

- عدم استخدام األلفاظ غير الضرورية.

- تفضيل املألوف من األلفاظ الصحيحة.

- استعمال األفعال املتعدية وعدم اإلسراف في الصفات.

- تفضيل البناء للمعلوم على البناء للمجهول.

مع االبتعاد عن الكلمات العامية كلية، وال تكتب املفردات األجنبية )إال للضرورة وتوضيح 

مايقابلها باللغة العربية(. أما الكتابة األدبية فلها مهارات لغوية أخرى يدرب عليها الطلبة 

في بحوثهم داخل الصف وفي األنشطة غير الصفية » سواء أكان نثًرا أم شعًرا.

في العنصرالثاني: 

أما العنصر الثاني والذي يرتبط بالنشاط اللغوي في املجتمع املدرسي، فينبغي التأكيد 
النشط  التفاعل  إح��داث  منه  الغرض  أم غير صفي،   É v«Ø°U أكان  النشاط سواء  أن  على 

والهادف بني املتعلم وبيئته التعليمية احمليطة به، مما يترتب عليه اكتساب خبرات جديدة 

ذات معنى للطلبة وتؤدي إلى مزيد من النشاط الكتساب خبرات تربوية أخرى )محمود، 

مطر، ماجد، 2004م(، فاألنشطة الصفية التي يعمل معلم اللغة على توظيفها في املواقف 

التعليمية/التعلمية داخل الصف تتبع إجراءات معينة يقوم بها املتعلم ليحقق بها إتقان 

مهارات لغوية مستهدفة، فالنشاط الصفي يعد مبثابة تنفيس ملادة اللغة العربية وتنفيًذا 

لها، ووسيلة التالميذ إلى التفكير تبعا لقدراتهم الذاتية، كما أنها مساعدة على تنظيم مادة 

التعلم.

إال أن السؤال: ما املعايير التي يستند عليها معلم اللغة في األنشطة اللغوية ليحقق بها 

أهداف الدرس؟ وكيف يستطيع املعلم التأكد من حتقق األهداف اللغوية عند املتعلمني؟.

ومبعنى آخر:
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 هل األنشطة الصفية املطلوبة واضحة بأهدافها ومبهاراتها اللغوية عند كلٍّ من املعلم 

واملتعلم؟ وهل يلتزم املعلم معايير محددة املهارات، املطلوب حتققها في املواقف التعليمية/ 

التعلمية؟.

ولإلجابة عن هذين السؤالني نوضح ما يلي: 

عدم حتديد  إلى  يرجع  اللغوي  التعلم  مهارات  إلى  العام  التعليم  طلبة  افتقار  أن   -

املتخصصني في اللغة مهارت التعلم اللغوي وأهدافه بدقة في كل مرحلة تعليمية.

- ال قيمة للقواعد النحوية دون أن تتحول إلى معاييرعقلية ونظام فاعل يحكم القول، 

م الفهم الذي يساعد على اإلفهام. ويحكم الكتابة، وتقوِّ

- أن مناهج اللغة العربية في الوطن العربي عامة والدول األعضاء مبكتب التربية العربي 

اللغوي في كل مرحلة  التعلم  لدول اخلليج بخاصة تفتقر إلى وضع حدود ملهارت 

تعليمية تبرز وظائفها في فنونها اللغوية: استماعا وحتدثا وقراءة وكتابة.

وقد أكد أحد التربويني أن خلل الضعف اللغوي ناجت من كون اللغة معرفة ومهارات 

نتعامل معها في التفكيروالتحليل والتركيب، كما أن املهارات اللغوية متكاملة ومتساندة 

وليست مجزأة ويؤثر بعضها في بعض، كما أنها معايير للفكر والتفكير، واللغة في متناول 

يستطيع  فكيف  1999م(،  »ب«،  )عصر؛  بها  يلتزموا  لم  وإن  واملتعلمني  املعلمني  جميع 

طلبة مراحل التعليم العام كسر احلواجز بني اجلوانب النظرية في منهج اللغة العربية، 

والتدريبات امليدانية في أثناء التعامل بها داخل وخارج الصف؟.

من ذلك فإن عملية تعزيز تعلم اللغة تتطلب حرص منهج اللغة العربية في 
مراحل التعليم العام على:

- حتديد مهارت التعلم اللغوي بدقة في كل صف دراسي وفي كل مرحلة تعليمية.

- توظيف املهارات اللغوية من خالل وحدة تعلم اللغة )مبختلف فروعها دون جتزئة( 

في أثناء عملية التعلم اللغوي.
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- جعل حصة اللغة للفهم أوال وثانًيا وثالًثا وأخيًرا، مع توسيع زمانها املدرسي في 

جدول احلصص من األنشطة الصفية إلى األنشطة غير الصفية.

- حتقيق املهارات اللغوية داخل الصف يتطلب النظر إلى العملية اللغوية بنظرة كلية 

العمل على  اليومية، مع  التعليمية في اخلطة  اللغة حتقيق أهدافها  يستطيع معلم 

اللغوي  النص  توظيفه داخل  اللغوية، وما ميكن  املهارات  التوازن واالنسجام بني 

نفسه، وذلك لكي يحقق أبعاده ومفاهيمه عند املتعلمني.

- كما أن استخدام الطريقة الكلية التكاملية في اللغة يقتضي تقنينها بحيث حتدد 

احلجم املناسب للكل الذي تستخدمه ونوعيته، ومدى ارتباطه بحياة الطالب الفكرية 

واللغوية، وخبراته العملية أو الوظيفية، وهذا يعني عدم فصل فروع اللغة عن النص 

اللغوي، وعدم اخلروج عن املهارات اللغوية املستهدفة في الدرس.

االبتدائي  التعليم  في  العربية  اللغة  منهج  في  الطالب  درس��ه  ما  أن  على  التأكيد   -

ذو صلة وثيقة مبنهج اللغة العربية في مرحلتي اإلع��دادي والثانوي، وغاية األمر 

البديهية  ظواهرها  وفهم  األساسية  اللغوية  املهارات  في  الطالب  انغمس  كلما  أنه 

ا وازداد استبصاًرا بها وتعلق مفهومه مبعناها. والفكرية، استطاع تعليلها علميًّ

- ينبغي تقليل كمية املعلومات التي يتم تخزينها في الذاكرة، ومراعاة استثارة دافعية 

املتعلم عند حتقيق أهداف الدرس اللغوي واحلرص على التفاعل مع لغته مبا يلبي 

حاجاته ويؤمن تطلعاته الفكرية واللغوية فيقبل عليها بشوق ورغبة.

- أما بالنسبة للنصوص املختارة في املنهج، يفضل إعطاء معلم اللغة العربية احلرية 

الكاملة في اختيار النصوص األدبية والفكرية املناسبة للمرحلة التعليمية والوقت 

الذي ينسجم مع تطبيقها داخل الصف وخارجه، ومبا يتماشى مع أهداف املنهج 

التعليمي ومطالبه في كل مرحلة عمرية. ومن املعروف أن قراءة كتب تعليم اللغة 

العربية )على مستوى الوطن العربي والدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول 

اخلليج( يشعر القارىء بخيبة أمل قوية، وذلك ألن غالبية هذه الكتب ال تتبع منهجية 
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غير  أنها  إال  بذلك  بعضهم  تظاهر  وإن  اللغة  أه��داف  في حتقيق  واضحة  علمية 

متماسكة وغير متكاملة، كما ال تستند حسب تعبير بعضهم إلى إملام موضوعي 

»أ«،  و)عصر  1985م(  )زكريا،  املجتمع  في  استعمالها  وبقضايا  اللغة  بقضايا 

1999م(.

- إن مجال تعليم اللغة هو مجال تطبيقي يستطيع املعلم فيه تنظيم القواعد والتراكيب 

اللغوية ضمن إطار النص اللغوي وربط األنشطة اللغوية داخل الصف وخارجه.

- إن أفضل أنواع املمارسة الصفية هو التخاطب والتحاور مع الطلبة وبني الطلبة 

التدريب  من  لوًنا  تعد  املمارسة  ألن  وذلك  يقرءون؛  ما  توظيف  من خالل  أنفسهم 

اللغوي الذي تزداد فيه نسبة سماع الكلمات التي تتلقاها الذاكرة، ويزداد ترددها 

في أذهان الطلبة، والتي ميكن أن تزيد من تثبيت املعاني عند التخاطب بها في مواقف 

حوارية متثيلية، تستدعي استخالص خواص صوتية، وتنوع املعاني التي تؤدي إلى 

اإليحاء، وهذه املعاني وفًقا لرؤية إستيفن: »ال ميكن اكتشافها أو اإلملام بتفاصيلها 

ودقائقها وربطها في الذهن إال عن طريق التخاطب العقلي املباشر، خصوصا عندما 

تكون تلك املعاني ذات مدلوالت عاطفية أو ذهنية ميكن للتالميذ تصورها وجتسيد 

معانيها احلقيقية على نحو دقيق )إستيفن، 1975م(. وهذا ما تفعله بعض املعلمات 

عندما يجعلن التالميذ يتعايشون في دروس التاريخ واجلغرافيا بتقدميها املواقف 

ن التالميذ من التصور والتخيل واستلهام األحداث  التعليمية بطريقة قصصية متكِّ

بصورة دقيقة، فهذه التصورات هي جزء من عمليات إدراكية متارس فيه الرياضة 

الذهنية بلغة فصيحة بعيدة عن العامية، وفيه تتجلى عمليات التوافق بني ما يسمعه 

التلميذ وما يقرؤه من صور وأفكار وتخيالت؛ مما يجعل تلك املعلومات حاضرة في 

الذاكرة وميكن فهمها وإدراكها، خصوًصا عندما تشكل تلك التصورات موقًعا في 

املناقشة والتفكير، ويستطيع املعلم بعد ذلك تخفيف الفجوة بني عملية التعلم اللغوي 

للنص، وخطوات حتقيق املهارات اللغوية عند املتعلم.
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تعزيز دور املعلم في تعليم النصوص اللغوية: 

 عندما يعد املعلم لتدريس مادة اللغة العربية البد أن يكون هذا املعلم قد كّون لديه 

فلسفة وإستراتيجية واضحة وعامة من خالل ما تعلم من نظريات تربوية ومناذج واجتاهات 

حديثة في طرق التدريس وأساليبها العامة واخلاصة، وما ميكن توظيفه وتطويعه مما تعلمه 

من نظريات تربوية وتدريبات عملية في وضع اخلطط للمواقف التعليمية داخل الصف وفق 

أهداف منهج تعليم اللغة العربية وقدرات املتعلمني اللغوية في املرحلة التعليمية املستهدفة، 

ذلك ألن التدريس في أساسه يرتبط باجلوانب الفنية والعمليات اإلبداعية التي يستطيع 

بها معلم اللغة توظيف املهارات اللغوية ومالحظتها في أداء املتعلم وسلوكه، فكلما زادت 

كفاءة املعلم املهنية وخبرته اللغوية وخلفيته التعليمية، أحس باملسؤولية وزادت قدرته على 

حتقيق األهداف التربوية للمنهج، وعلى ذلك لكي يكون املعلم ذا منوٍّ مهنىٍّ راٍق يلزم أن 

يتميز مبا يلي: 

املرونة: حتى يستطيع مواكبة عصره العلمي ويتماشى مع ثورة التكنولوجيا وعصر  ± -

تدفق املعلومات، فالبد من إخضاع كثيٍر مما تعلم )من طرق تربوية وأساليب واجتاهات 

تربوية أيًضا( إلى التطوير والتجديد نحو إستراتيجيات ومفاهيم وطرق وأساليب 

وأفكار تنسجم مع مطالب العصر وحاجات الطلبة الفعلية ويبعد ما عداها.

ثقافة التخصص: تعتمد ثقافة التخصص في مادة اللغة العربية على النظر إلى 2 -

تعليم اللغة في أساس من التفكير االستبصاري والشامل من حيث النظرة اللغوية 

والثقافية معا نحوالتعلم، فال ميكن ملعلم اللغة أن يجدد أفكاره ويطورها إال بالتعمق 

في مادته وتوسيع أفقه العلمي والتجريبي.

التواصل اللغوي مع طالبه: ال ميكن ملعلم اللغة أن يوصل املهارات اللغوية، ويتواصل 3 -

مع طالبه عملًيا، إن لم يفهم – ويعرف بحق - خلفياتهم اللغوية وحاجاتهم املعرفية 

وكيفية فهمها وإشباعها، ذلك ألن اللغة ليست مادة تخصصية في حد ذاتها، إمنا 

هي وعاء للمعرفة والثقافة ملختلف املواد الدراسية.
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وقد  تامة،  قناعة  على  تقوم  أن  البد  التدريس  مهنة  العربية  اللغة  معلم  وإن ممارسة 

أشارت بعض الدراسات إلى أن جناح املعلم في األبعاد التربوية والثقافية والتخصصية 

في عمليات التعليم يرجع إلى املعلم وحده بنسبة 60%، على حني يتوقف جناح نسبة %40 

الباقية على املناهج والكتب واإلدارة واألنشطة املدرسية األخرى )كتش، 2001م(، فمعلم 

اللغة البد أن يشعر باعتزاز بلغته ويغرس هذا االعتزاز في أذهان طالبه من منطلق عربي 

وديني وحضاري.

وعند تدريس منهج اللغة العربية في أي مرحلة تعليمية، ينبغي التمييز بني تدريب الطلبة 

على املهارات اللغوية، وما ينبغي للمتعلم مراعاته على مستوى النص القرائي ومطالب ذلك 

:)Keef, 1985, p. 45()±( النص كما وضحها »كييف » في الشكل التالي: رقم

التالميذ اختالف 
مستوياتهم في القراءة

النصوص القراءة ومطالب 
استخدامها الفاعل

ارتباطها  ومــدى  الكلمات  واستدعاء  ــارة  اإلث  -
»الـــقـــراءة مــن اليمني إلى  الــقــرائــيــة  بــاملــهــارات 

الشمال« أو الشمال إلى اليمني.
- القدرة على التتابع.

- القاموس اللغوي.

- القدرات اللغوية:
- أنواع املفاهيم.

- عناصر االنتباه.
- الدوافع وامليول.

شكل رقم )1( يوضح عملية التمييز بني مهارات النص اللغوي ومستوى التالميذ القرائي

فهناك عالقة وطيدة كما يتبني لنا من السابق بني مستوى التالميذ وقدراتهم اللغوية 

والنص القرائي املستهدف، كما أن هناك عنصًرا آخر يرتبط مبدى قدرة املتعلم على تطبيق 

إستراتيجية معينة في فهم النص، فقد ذكر جابر عبداحلميد: »أن البحوث التي أجريت 

على الفهم القرائي ومهارات الدرس واالستذكار أظهرت: أن القراء اجليدين يستخدمون 

إستراتيجيات ومهارات متنوعة وكثيرة تضم ما يأتي )جابر، 1998م(:

تكييف سلوك الفرد القرائي في موقف معني ليتالءم مع غرضه. ± -

التنبؤ باألفكار الرئيسة في السياق ومتييزها وحتديدها. 2 -
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مراقبة القراءة املستمرة للتأكد من أن الفهم حادث. 3 -

تغيير إستراتيجية الفرد »عند تناوله مهمة الق��راءة« حني ال يتحقق الفهم. 4 -

من ذلك فإن على معلمي اللغة العربية وضع طرق تكتيكية تراعي قدرات املتعلمني 

اللغوية، وفروقهم الفردية وما ينبغي األخذ به من عناصر تؤكد على مستوى النصوص 

وقد أكدها »كييف« بني مستويات   – التدريب  املقروءة ومطالبها، على أن يراعي عند 

:)keefe, 1985, p139( )2( القراءة ومطالبها - كما يظهر في الشكل اآلتي: رقم

شكل )2( يوضح الشكل مستويات القراءة ومهارات التدرب عليها

األخذ  يقتضي  تفعيله،  وعمليات  للطالب  القرائي  املستوى  بني  التوفيق  فمحاولة    

وقد  عام،  إدراك  من  ذلك  يرافق  وما  واالستيعاب،  الفهم  في  الفعلية  التالميذ  بإمكانات 

أظهرت بعض الدراسات »أن هذه العالقة وطيدة بني املستوى واملطلب، فاألطفال ضعاف 

السمع لديهم بطء في اكتساب كفاية التحدث، فبعض األطفال ال ميكنهم تطوير قدراتهم 

.)Thomposon, 1975( »اللغوية حتى وصولهم سن الثامنة
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املهارات عند  املخ يكمن في توظيف  الشطر األيسر من  »أن دور  إل��ى:  وأش��ار جون 

محاولة استرجاع املعلومات الصوتية في الذاكرة البعيدة املدى، والتي لها أهميتها عند 

مهارات  ولكنها  لغوية،  أنشطة  مجرد  ليست  فالقراءة   ،)John,1977, p4(« األسوياء 

وظيفية ومفاهيم تنظيمية وتصورات في الذاكرة، وقد عزز هذا املفهوم رستاك في تفسيره: 

في عملية القراءة ميكنهم تغليب اجلانب األمين  »إن التالميذ املثارين - في موقف ما – 

عند بداية التعرف على القراءة، اعتماًدا على قدرتهم اللغوية، مع استخدام تدريبات مبسطة 

في التركيب والتحليل والتفكير في معاني اجلمل، وتتم استجاباتهم اللغوية وتشخيصهم 

ما يوضحه  امل��خ«، وهذا  الشطر اآلخر من  اللغوية من خالل  والقيمة  العاطفية  للمفاهيم 

:)Restak, 1985, p14( )3( الشكل التالي: رقم

شكل )3( يوضح طبيعة التكامل البدائي عند بداية تعلم القراءة

إذن فالنصفان اللحائيان يتعاونان بشكل كبير في عمليات التدرب وفي إجناح مطالب 

القراءة والكتابة بكل مستوياتها من؛ فك طبيعة الرموز األلفبائية فهمها وحتليلها وتركيبها 

وتأليفها والتي تشكلها أنظمة اللغة قراءة وكتابة، مبا فيها من استثناءات »ما كل ما ينطق 

يكتب وال كل ما يكتب ينطق« إال أن تفعيل عمليات القراءة تعتمد - كما وضحها أحد املربني 

» )يوسف،  املتعلمني  املتعددة مبا ينسجم مع حاجات  - على« خلق األنشطة مبهاراتها 

1988م(، ف�النشاط العقلي عند التالميذ يع��ودهم على كيفية السيطرة على املعلومة، وكيفية 

أن عملية  التربويني  تبني عند بعض  »ولقد  وإدراك عملياتها،  املعلومة اجلديدة  استيعاب 

التوجیھ الفني العام للغة العربیة46



قبل  من  مستمر  جهد  إلى  حتتاج  انتقائية  عملية  هي  إمنا  تلقائية،  عملية  ليست  التعلم 

الفرد، وانتباه وسيطرة على كيفية التعلم وتوجيه املدركات بطريقة وظيفية، وربط املعلومات 

.)Ausubel, & Hovesion, 1978( »اجلديدة باخلبرات السابقة

والسؤال كيف ميكن ملعلم اللغة العربية توظيف إستراتيجية واضحة في 
النصوص القرائية بوصفها عملية تكاملية؟

الدراسات  ع��دًدا من  أن  إل��ى  أن نشير  ن��ود  البداية،  السؤال في  ه��ذا   ولإلجابة عن 

والبحوث، أشارت إلى صعوبة الوصول إلى قياس دقيق لكفاية جتهيز معلومات النصوص 

ومعاجلتها دون معرفة طبيعة املدخالت املعرفية أو خصائصها، أو احملتوى املعرفي للفرد 

وما ينطوي عليه من خصائص كمية وكيفية، إال أن األداء املعرفي أو النواجت املعرفية للفرد 

- كما وضحها سسي« - ميكن أن تعبر أو تعكس قدًرا من التفاعل بني طبيعة املدخالت 

.)Ceci،1990( « املعرفية وبني كفاية التمثيل املعرفي للمعلومات املستدخلة أواملشتقة

في حني يرى استنبرج »أن كثرة القراءة ال تضمن بالضرورة رفع كفاية البنية املعرفية 

من حيث املستوى واحملتوى، بقدر ما يضمنها كفاية التمثيل املعرفي للمعلومات واملادة 

املقروءة من خالل ما يطلق عليه فروض كفاءة املعرفة« )الزيات،2000م(.

وعلى ذلك البد أن يوازن معلم اللغة بني نوع املعلومات القرائية وطبيعتها، وعناصر 

املدخالت املهمة في معاجلة النصوص القرائية، وما يود حتقيقه من أهداف متوقعة وما 

يتنبأ ملخرجات ذلك التوقع، علًما بأن النصوص املقروءة تتمحور بني محوري »املعاجلات 

 .Subjectivity وفهم التالميذ للنصوص القرائية ،Objectivity املوضوعية للنصوص

ومن املفترض عندئذ أن يكون املعلم قد طرح التساؤالت اآلتية:

æ ما ثقافة التالميذ ومهاراتهم في فهم النصوص القرائية؟

æ ما أهداف القراءة املزمع حتقيقها في الدرس؟

æ ما اإلستراتيجية املناسبة لتحقيق أهداف النص القرائي أو توظيفها؟
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æ ماذا حتقق من أهداف لغوية في الدرس؟

æ ما املهارات التي مت مالحظتها في سلوك املتعلمني وأدائهم بعد مرورهم باخلبرات 

التربوية املطلوبة؟

 وال ميكن اإلجابة عن هذه األسئلة إال مبراعاة ما يلي: 

1- نوع النص املقروء املستهدف:

أي نص مقروء يتوقع املعلم أن يضع له قبل التخطيط للدرس ثالثة فروض لغوية، فقد 

التالميذ أوأعلى من  التالميذ، أوفي مستوى  املفاهيم واملعلومات أقل من مستوى  تكون 

مستوى التالميذ باعتبار أن طبيعة املعلومات قد تكون مألوفة أو غير مألوفة فهما ولغة، 

بساطتها   - النص  في  السائدة  األل��ف��اظ  ن��وع  ال��ف��روض  تلك  يساعد على حتديد  وال��ذي 

العلمية  بني  النص  في  املستخدمة  األساليب  نوع  مع  ناحية،  من   - وتعقدها  أوعرضها 

أواألدبية »أو العلمي املتأدب« من ناحية ثانية ومعاجلة ذلك في النص بكامله.

2- قدرات التالميذ اللغوية على فهم النص اللغوي:

 إن املعنى احلقيقي الذي يحتاجه »املتعلم« هو املفاتيح األساسية لفهم الكلمات وفك شفرة 

الكتابة احلرفية أوالصوتية التي تعينه على فهم النصوص وتوظيف املهارات القرائية، وكفايات 

بني  أوالتمييز  واالستنباط  واملقارنة،  أوالتلخيص  التفسير  خالل  من  ذلك  مت  س��واء  تعلمها، 

اجلمل السطحية والعميقة؛ فاملعلم مطالب بوضع خريطة تصورية يستبصر من خاللها مغاليق 

ارتبطت  التالميذ  كلما صغر سن  وخصوًصا  املتعلمني،  ق��درات  إلى  وتقريبها  املفاهيم  تلك 

مفاهيمهم باحملسوسات أكثر منها باملجردات والعكس صحيح، فهؤالء التالميذ في حاجة إلى 

أمثلة توضيحية، ووسائل مناسبة وأنشطة تفصيلية إلرشادهم إلى التفسير والتأويل والتحويل 

واالكتشاف واالستنباط، حيث ميكن حتقيق األنشطة بطريقة فردية أو في مجموعات.

كما يحاول املعلم أن يجعل النص القرائي ضمن محاور الفنون اللغوية األربعة »استماًعا 

وحتدًثا وقراءة وكتابة«. ونؤكد مرة أخرى أن اللغة ليست معلومات تذكر وحتفظ، إمنا هي 
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مهارات وعمليات تواصلية مع التالميذ وبني التالميذ أنفسهم، كما أن فهم النصوص له 

ارتباط بحياة التالميذ وبيئتهم ومشاكلهم.

3- نوع املهارات اللغوية املطلوبة في النص القرائي:

G ملساعدة التالميذ على فهم كيفية اكتساب املهارات  vó©à°ùe يجب أن يكون معلم القراءة

اللغوية، حتى يتم التدرب عليها سواء كان ذلك في اإلطار املعرفي أو االنفعالي أو النفس 

حركي، ومهارات القراءة كثيرة ميكن مالحظتها وقياسها، ولكن من األفضل كما أشار 

بكلمات  املهارات  ارتبطت  منطقي، س��واء  إط��ار  في  املهارات  تكون معاجلة  أن   « روب��رت 

أوتراكيب لغوية » )روب��رت وآخ��رون، 1999م(، على أن يأخذ املعلم في اعتباره الفروق 

الفردية بني التالميذ في فهم النص وحتقيق مهاراتها الرئيسة والثانوية.

ويجب عدم اخللط بني فهم النص الذي يستوجب املعاجلة باملناقشة واحلوار وحتقيق 

املهارات القرائية التي ينبغي أن توظف بالشكل الصحيح وفي الوقت الصحيح بطريقة 

ترابطية.

املتقدمة  املستويات  عن  تختلف  الدنيا  االبتدائية  املرحلة  في  األساسية  فاملستويات 

من حيث الكفايات ونوع املهارات املوظفة، ولكن كل املستويات حتتاج إلى التدرب على 

التفكير مع التمييز بني التعلم بواسطة التعليمات والتعلم عن طريق االكتشاف، وأن تالميذ 

الصفوف الدنيا يختلفون عن تالميذ املستويات العليا من حيث املستوى اللغوي التراكمي، 

ولذلك ينبغي للمعلم مراعاة ما يلي:

أوال: مهارات التصور في تعلم »القراءة والكتابة«.

ثانًيا: أن املهارات القرائية عمليات تواصلية سواء متت في القراءة الصامتة 
أو اجلهرية، فبعضها يحتاج لفترة قصيرة، وأخرى حتتاج إلى فترات طويلة ومتباعدة 
مع التركيز على أن النظرة التكاملية للنص سواء من حيث الفهم أو نوع املهارات في أثناء 

بلوغها حتتاج من املعلم إلى إستراتيجية في التص�ور بشكل واضح، يعني التالميذ على 
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الفهم واملتابعة فيما ميكن أن يحقق في كل هدف تعليمي/ تعلمي.

يبطئ  الذي  التعلم هو  للتالميذ ورغبتهم في  التعلم  دافعية  أن  وهناك عامل آخر هو 

أويدفع التالميذ أو يزيد من سرعة التعلم، فالبد للمعلم من التفكير في مختلف طرق اإلثارة 

يختلفون  التالميذ  وم��ادام  اللغوية.  املهارات  نحوتعلم  التالميذ  دافعية  لزيادة  وأساليبها 

فهًما ومهارات، فالبد من حتديد وسائل تعلم املهارات ومايستثير التالميذ نحوها، وكيفية 

التدرج بها في النشاط اللغوي، والتي يشكل املعلم بها إستراتيجية تدريس القراءة.

التربية  الدول األعضاء مبكتب  العربية في  اللغة  تعليم  ثالًثا: تعزيز مناهج 

العربي لدول اخلليج:

التربية  الدول األعضاء مبكتب  تدريسها في  العربية وأساليب  اللغة  إن مالحظة كتب   

العربي لدول اخلليج يتبني أنها متشابهة في بعض اجلوانب وتختلف في أخرى، فمثال في 

املرحلة االبتدائية، تقدم املادة العلمية في اللغة العربية للتالميذ على شكل وحدات قصيرة 

متسلسلة متدرجة )تتخللها بعض الصور(، حيث يقوم التالميذ بقراءة الوحدة ثم اإلجابة عن 

تدريبات الكتاب تبًعا لألسئلة املطلوبة، كما يستعني الطالب على اجلواب الصحيح ليتثبت 

ويقارن بني إجابته واإلجابة الصحيحة املخصص لها في الكتاب قبل االنتقال إلى الوحدة 

التالية.

أما في املرحلة اإلعدادية فبعض الكتب تتشابه من حيث وضع النصوص القرائية كما هي 

من حيث اخلطوات: النص، مناقشة املعاني، البيان، خالصة التمرينات.

مابني  اخلطوات  دولة ألخرى حيث  من  العربية  اللغة  كتب  تختلف  الثانوية  املرحلة  وفي 

النص/ املناقشة/ الشرح/ التحليل/ القاعدة ثم تدريب )أوتطبيق(، ويتم تقدمي األمثلة مباشرة، 

ثم يعقبها الشرح والبيان/ القاعدة/ التمرينات ثم منوذج إعرابي، علًما بأن معظم كتب اللغة 

العربية مؤلفة محليا، والقليل منها تستعني بكتب غير مؤلفة محليا.

كما أن موضوعات كتب اللغة العربية مختلفة من دولة ألخرى من حيث املوضوع املتكامل، 
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وفروع اللغة، مثال: بعض الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج تدرس النحو من 

خالل الوحدة اللغوية للنص، واألخرى تدرس النحو بشكل منفصل، وال توجد نظرة موحدة 

حول دراسة النص اللغوي بني الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج.

أما طرق التدريس فليس بينها اتفاق تام من حيث األساليب والطرق، فبعض الدول تدرس 

اللغة العربية على شكل فروع منفصلة وتعتمد على الطريقتني القياسية واالستقرائية، في حني 

تهتم األخرى بطريقة النصوص املتكاملة التي تبدأ بالنص، ثم تستخرج األمثلة، ثم تعمل على 

التزاوج بني الطريقتني االستقرائية واملتكاملة، أو بني القياسية واالستقرائية؛ بالرغم من جلوء 

معظم املعلمني في حتضيرهم للنصوص اللغوية إلى األهداف السلوكية في تصميم اخلطة 

اليومية للدرس.

كما يختلف عدد احلصص في اجلدول املدرسي في الدول األعضاء ما بني 8 و9 حصص 

في األسبوع في املرحلة االبتدائية، إلى 6و7و9 حصص في املرحلة اإلعدادية الثانوية، ومن 

4 إلى 8 حصص في املرحلة الثانوية نفسها.

النظرية  »مثل:  العام  التعليم  مراحل  مختلف  في  احلديثة  التدريس  نظريات  إدخ��ال  وميكن 

التوليدية التحويلية لتشومسكي، والقوالب اللغوية مع النظرية التكاملية للنص اللغوي، فالنظرية 

التوليدية التحويلية مثال ميكنها أن تسهم بشكل وافر في إصالح مقررات اللغة العربية في مراحل 

التعليم العام، وأن حتل محل كثيٍر من احلشو والفلسفة التي امتألت بها دروس تعليم النحو.

وهناك عديد من الباحثني والدارسني يطالبون بضرورة إصالح املنهج اللغوي، وإبعاد 

ما علق به من فلسفة ومنازعات فكرية وبيئات مدرسية«، وعدم تقدمي اخلالف واملنازعات 

حول القضايا اللغوية لتالميذ املدارس، فبدل أن تعينهم على لغتهم وحتببهم فيها زادتهم 

تعقيًدا وابتعاًدا عنها )العريض، 1996م وصياح، 1995م(. وهذا يعني عدم وقوف تعليم 

اللغة عند حدود السابقني وإقحام طلبة التعليم العام وإشغالهم في املنازعات واخلالفات في 

النحو، وإمنا ينبغي ترك مسائل االختالفات املعقدة للمتخصصني في الدراسات العليا، كما 

ميكن تقدمي التراكيب اللغوية وتطبيقها من املستوى البسيط إلى املستوى املترابط واملتداخل 
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واملعقد تبعا للمرحلة العمرية، واجلدول اآلتي يوضح مستويات التراكيب اللغوية في مراحل 

املرحلة  اللغوية حسب  التراكيب  )±( يوضح تسلسل  التالي: رقم  واجل��دول  العام،  التعليم 
التعليمية. 

اجلدول رقم )1( يبني تسلسل التراكيب اللغوية تبًعا للمراحل التعليمية

اخلطوات األساليب واملمارسات اللغوية التراكيب اللغوية

وقضايا  مبـــوضـــوعـــات  ـــمـــام  االهـــت  -
ــة وربـــطـــهـــا بـــاالنـــتـــقـــال من  ــمــاعــي اجــت
ــه احملـــســـوس ثم  ــــى شــب احملـــســـوس إل

املجرد. 
دون  ضمنيٌة  القواعد  أن  التركيزعلى   -

التصريح بها. 
ومكوناتها  اجلــمــل  عــلــى  الــتــدريــب   -
ــــراءة  ـــا وق ــا وحتـــدًث الــلــغــويــة اســتــمــاًع

وكتابة. 

التنوع في  - تكوين جمل مبسطة وعميقة، مع 
أجزاء  على  التركيز  مع  وأنــواعــهــا،  مفاهيمها 
والكلمة  والــفــعــلــيــة  االســمــيــة  »اجلــمــلــة  ــكــالم  ال
الزمنية  والــتــعــبــيــرات  واإلشــــــارة  واحلــــــرف«، 

)ماضى – مضارع – أمر(.
- تعويد التالميذ استنباط املعاني ودالالتها من 
التراكيب اللغوية املتنوعة في اجلمل، ومقارنة 
وتفكيًرا،  إمــعــاًنــا  بينها  فيما  اجلــمــل  وتـــوازن 
وأخــواتــهــا على اجلمل«  وكــان  »ِإنَّ  لـــ  وإدخـــاال 
مع التأكيد على طبيعة التركيب في املعنى، ثم 

املبنى. 

1- في املرحلة االبتدائية تهدف إلى: 
للتدريب  لــلــتــالمــيــذ  الــفــرصــة  إتــاحــة   -
عليها – استماًعا وحتدًثا وقراءة وكتابة 
والعادات  والتعبير  التفكير  خــالل  مــن 
الكالمية في التميثل واحلوار والتواصل 

» والتدريبات املتنوعة.

االسمية  اجلملة  أركــان  على  التركيز   -
والــفــعــلــيــة ومــعــرفــة طــبــيــعــة وأوضــــاع 
وتأخيًرا،  تقدمًيا  اجلملة  في  املــفــردات 
والضمائر  الصفات  على  التركيز  مــع... 
واألدوات  واملــــكــــان  الــــزمــــان  ـــي  وظـــرف
مكونات  وتنظيم  واإلشـــارة،  املوصولة 
اجلــمــلــة وطــبــيــعــة تــراكــيــبــهــا فــي اللغة 
اللغوية  األفـــكـــار  اســتــنــبــاط  وكــيــفــيــة 
الوظيفي  التعبير  في  منها  واالستفادة 

واإلبداعي. 

ومعرفة  اللغوية  بالتراكيب  املــفــردات  ربــط   -
واملتشابه  املــتــمــاثــل  وأنـــواعـــهـــا؛  اشــتــقــاقــهــا 
واملختلف، وانتقاء واستخدام املعاجم اللغوية. 
- توظيف املفردات في األساليب » التراكيب تبًعا 
واستماًعا  وقـــراءة  حتدًثا  اللغوية:  للمهارات 

وكتابة. 

2- تهدف املفردات في املرحلة اإلعدادية
إلـــى: زيــــادة الـــثـــروة الــلــغــويــة، ومتكني 
التالميذ من تكوين مفاهيم حول طبيعة 
العالقة بني الكلمات وجملها، مع توظيف 
في  ونوعها  واشتقاقها  املفردات  طبيعة 

األسلوب والتعبير. 

- االهتمام باللغة في النصوص املقررة 
وتراكيبها اللغوية والتركيز على طبيعة 
املفردات واشتقاقها وصرفها وأصواتها، 
إلى اإلعالل واإلبدال واحلذف  والتطرق 
واإلضافة وبعض املسائل اللغوية التي 
حتتاج إلى تفسير، وتعني على التفكير 
اجلمل  في  ــارة  اإلث وكيفية  واالستنباط 

)داللة ثم صرًفا ونحًوا وصوًتا(. 

خالل  مــن  اللغوية  التراكيب  مــن  االســتــفــادة   -
نــحــًوا وصـــوًتـــا وصرًفا،  املـــقـــررة  الــنــصــوص 
ضمن  املــفــردات  تلك  وحتليل  وفهًما  واشتقاًقا 
وحدة  على  حــفــاًظــا  للخطاب  املتكامل  الــنــص 

اللغة.

املرحلة في  واملورفيمية  الفونيمية   -3
الثانوية:

التراكيب  ربــط  إلــى  املرحلة  هــذه  تهدف 
بأصواتها  واملفردات  اللغوية مبفرداتها 
مع التركيز على الطبقة الداللية واللغوية 
ووظيفة  للكلمات  والصرفية  والنحوية 

 ÆÉ vjƒ¨d مقاطعها وطبقتها

من السابق: يتنب لنا أن ركائز اللغة في املراحل التعليمية الثالث محددة، ولكن ال يعني 

الفصل التام بينها، فاللغة متداخلة ومتسلسلة فكل نقطة تؤدي لألخرى، ولكن مع التركيز على 

طبيعة كل مرحلة وأهدافها بدًءا من البسيط إلى املعقد، ومروًرا باملقاطع واألصوات اللغوية 

ومهاراتها املتعددة الرئيسة والثانوية، وال ميكن للمعلم توظيف أي شكل من أشكال القواعد 

اللغوية قبل الوقوف على إمكانات ومهارات التالميذ الفعلية وخلفيتهم اللغوية السابقة.

التوجیھ الفني العام للغة العربیة52



وأن تكون ممارسة اللغة وخطوات تنفيذها مرنة تساعد املتعلمني على الفهم والتطبيق 

واالستنباط والتحليل والتركيب والتقومي، مع االهتمام باألدوات والوسائل املعينة على ذلك 

املتولِّدة  التعبير وإنشاء اجلمل  التعلم، حواًرا ومناقشة ومتثيال في مواقف تشجع على 

واملتحولة السطحية والعميقة. والبد أن مييز املعلم بني توظيف النشاط التمثيلي في حتقيق 

التراكيب اللغوية؛ في املواقف التعليمية/ التعلمية، بجمل جاهزة، وبني ممارسة التالميذ 

لغتهم في أثناء عملية التعلم، فاألسلوب األول: تقليدي، يعودهم على احملاكاة واحلفظ، أما 

األسلوب الثاني: فيعودهم على استخدام لغتهم بطريقة إبداعية في التفكير واالستنباط 

والتعمق في املعنى.

اللغوية  التراكيب  في  الفهم  مستويات  مختلف  ممارسة  إل��ى  الطلبة  دف��ع  ميكن  كما 

من خالل وحدة النص اللغوي وتطبيق ذلك في أنشطة الطلبة الصفية وغير الصفية من 

خالل نصوص تعليمية تتطلب أساليب في احلوار واملناقشة والتفكير، واستخدام النشاط 

التمثيلي في احلوارمن النصوص اللغوية في املقرر، وتطبيق ذلك داخل الصف الدراسي 

وخارجه، ومن ثم فهويعودهم على استخدام لغتهم بطريقة إبداعية في التفكير واالستنباط 

مع التعمق في املعنى.

كما ميكن ملعلم اللغة االستعانة عند تطبيق التراكيب اللغوية مبهارات التعلم اللغوي 

في كل مرحلة تعليمية، وفقا لقدرات الطلبة على التعلم؛ )إذ إن لكل مرحلة مهارات لغوية 

تتناسب مع املرحلة العمرية واللغوية(، فمن املهارات الرئيسة مثال:

أ- املرحلة االبتدائية: 

- التمييز بني أنواع الكلمات، والتمييز بني أنواع اجلمل » اسمية أوفعلية ».

- التمييز بني أسماء اإلشارة واألسماء املوصولة والضمائر.

- متييز مكونات اجلملة االسمية »املبتدأ واخلبر، واجلملة الفعلية؛ والفعل والفاعل... 

إلخ«. 
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ب – املرحلة اإلعدادية / املتوسطة:

- املهارات السابقة » وأخرى جديدة ». 

- متييز اجلملة من مكمالتها.

- ضبط أواخر الكلمات نطًقا وكتابة، بناء الفعل املبني للمجهول. 

- استخدام النواسخ، تكوين اجلمل.

- التفريق بني األساليب: »اخلبرية واإلنشائية، االستفهامية، التعجب، النفي، والنهي« 

في توظيف األبواب النحوية في تراكيب دالة عليها.

ج – املرحلة الثانوية:

 - ما سبق من املهارات في املرحلتني السابقتني، ومهارات أخرى جديدة مثل:

 - إدراك وظيفة الكلمة في اجلملة، والتعرف على مواقع اجلملة وعالقتها مبا قبلها 

وما بعدها.

- النسق املرتب وسالمة التعبير، االستنتاج واالستنباط وفهم العالقات املنطقية.

- املعاني وداللتها في التراكيب اللغوية، واستعمال أدوات الربط.

- تصويب األخطاء اللغوية، والتي ميكن توظيفها في األنشطة الصفية في التراكيب اللغوية في 

التعلم الفردي والتعاوني، وفي األنشطة غير الصفية عن طريق استخدام احلاسوب.

أما بالنسبة إلى تدريب الطلبة في املرحلتني اإلعدادية والثانوية على فهم النصوص 

اللغوية )نثًرا أو شعًرا( وحتليلها فيمكن طرح السؤال اآلتي:

 كيف ميكن تدريب طلبتي املرحلتني اإلعدادية والثانوية على قراءة النصوص األدبية 

وحتليلها في مقررات اللغة العربية، وفي األنشطة الصفية وغير الصفية في الدول أعضاء 

مبكتب التربية العربي لدول اخلليج؟ 

ثم  باملنهجية،  ينتهي  ثم  ومن  التقليدية،  بالطرق  املعلم  يبدأ  اإلعدادية  املرحلة  في  ± -

التوجیھ الفني العام للغة العربیة54



يتدرج بالطلبة نحو املناهج األدبية بشكل أوسع في املرحلة الثانوية.

في املرحلة الثانوية ميكن للطلبة التعرف على بعض مدارس النقد األدبية، والبدء 2 -

بأدوات املناهج النقدية بطريقة أوسع دون تعمق، وترك عملية التعمق والتحليل إلى 

مستوى اجلامعة.

كما ميكن تقدمي مناهج النقد األدبي في املرحلتني »اإلعدادية والثانوية، لتدريب الطلبة 

عليها في األنشطة الصفية وغير الصفية، ولكن من األفضل أن يبدأ طلبة املرحلة اإلعدادية 

التعرف على الطرق التقليدية القياسية واالستقرائية، ومن ثم يتدرج املعلم بطلبته نحومناهج 

النقد األدبي وأدواته احلديثة.

أما املناهج األدبية التي ينبغي تدريب طلبة املرحلتني اإلعدادية والثانوية للتعرف عليها 

فكثيرة ومتنوعة، ولكل منهج أدواته ومصطلحاته التي يتعامل بها عند قراءتها وحتليلها 

في النصوص اللغوية، والتي متيزها عن الطرق التقليدية في تدريس النصوص األدبية، 

كما تبدو في الشكل رقم ) 4 (.

طرق تدريس النصوص

شكل )4( يوضح الطرق التقليدية في قراءة النصوص اللغوية وحتليلها
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خالصة الفصل الثاني:

اخلالصة التي ميكن التوصل إليها في هذا الفصل، أن البيئة املدرسية تشكل احلاضنة 

األساسية في عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها، سواء ارتبط ذلك بالبيئة الصفية« وما فيها 

اللغوية )حتدث واستماع وقراءة وكتابة(، أو  من تدريس ووسائل وأنشطة تتعلق باملهارات 

البيئة اخلارجية وما يتعلق بها من أنشطة غير صفية »من مسرح وخطابة وإذاعة وصحافة...«، 

والظروف احمليطة بها: »اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعالمية«، والتي تشكل املكون اللغوي 

والثقافي لقدرات املتعلم، والتي تعينه على اكتساب اللغة املنشودة في عملية التعلم. إال أن 

االهتمام باملناشط اللغوية غير الصفية في مراحل التعليم العام، وما يربطها بعملية تعليم اللغة 

العربية وتعلمها، ومراعاة إدخال املستجدات العصرية وتكنولوجيا التعليم«، وكيفية تدريب 

املتعلم عليها في برامج مخصصة لتعليم اللغة العربية؛ كل ذلك من شأنه أن يعني بالشك على 

تخفيف أسباب الضعف اللغوي، ويحد من أزمة اللغة العربية للدول األعضاء مبكتب التربية 

العربي، عند تصديهم للعقبات والصعوبات في مناهج تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومع ذلك 

فهناك عديد من املشكالت التي يتعرض لها املتعلم في أثناء عملية تعلم اللغة )التي كشفتها 

الدراسات العربية واألجنبية(، والتي أدت إلى بروز مظاهر الضعف عند املتعلم، كما حالت 

بينه وبني ارتباطه وحبه للغة في البيئة املدرسية، وهذا ما سوف تكشف عنه الدراسات السابقة 

في الفصل الثالث.
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الفصل الثالث
البحوث والدراسات السابقة حول الضعف 
اللغوي وا[نشطة اللغوية غير الصفية

في المجتمع المدرسي

المحور ا#ول:
أ - البحوث والدراسات حول مظاهر الضعف اللغوي وأسبابه لدى الطلبة في 

مراحل التعليم العام في البالد العربية واKجنبية.
ب - مناقشة الدراسات السابقة.

المحور الثاني: 
أ - البحوث والدراسات حول استخدام اKنشطة غير الصفية في تعليم اللغة 

العربية وتعلمها في الدول اKعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
ب - البحوث والدراسات حول استخدام اKنشطة غير الصفية في تعليم اللغة 

العربية وتعلمها في الدول العربية واKجنبية.
جـ - مناقشة الدراسات السابقة.

- تعليق عام.
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الفصــل الثالث
البحوث والدراسات السابقة حول الضعف اللغوي 
واألنشطة اللغوية غير الصفية في املجتمع املدرسي

يعرض هذا الفصل أهم الدراسات السابقة حول مظاهر الضعف اللغوي وأسبابه في 

املجتمع املدرسي مبدارس التعليم العام، ثم عالقة اللغة باألنشطة اللغوية غير الصفية املرتبطة 

بتعليم اللغة العربية وتعلمها، وسوف يتم عرض هذه الدراسات من القدمي إلى احلديث انتهاًء 

بتحليل يبني مدى استفادة الدراسة احلالية من هذه الدراسات وذلك على النحو التالي:

احملور األول:

أ - البحوث والدراسات حول مظاهر الضعف اللغوي وأسبابه لدى 
الطلبة في مراحل التعليم العام في البالد العربية واألجنبية:

لقد كشفت عدة دراسات عربية وأجنبية مظاهر الضعف اللغوي وأسبابه لدى الطلبة 

في مراحل التعليم العام، وبينت تلك الدراسات أن مظاهر الضعف اللغوي تتجلى في كيفية 

توظيف املهارات اللغوية املختلفة واملرتبطة مبهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، 

كما أكد عديد من الباحثني وجود مشاكل كثيرة تعترض املتعلمني في أثناء تعلم اللغة في 

العالي، وقدموا في  التعليم  ثانوي( حتى في  إع��دادي/  )ابتدائي/  العام  التعليم  مراحل 

دراستهم وأبحاثهم العربية واألجنبية، برامج ومقترحات لتخفيف مظاهر الضعف اللغوي 

سواء ما يتعلق منها باملعلمني أو الطلبة أو طرق التدريس وأساليبه ووسائله، مبا فيها من 

أنشطة صفية وغير صفية، ومن تلك الدراسات:

 دراسة إبراهيم )1988م( حول: »مدى فاعلية برنامج تدريبي لعالج بعض 
صعوبات التعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية »املرتبطة باملهارات اللغوية في 
محافظة الزقازيق مبصر« بغرض كشف وحتديد الصعوبات، كان هدف الدراسة إعداد 
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برنامج في اللغة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية بحيث يتماشى مع املهارات اللغوية في 

تعلم اللغة العربية، واقتراح برنامج يعالج صعوبات التعلم اللغوية. وكشفت الدراسة أن 

أهم تلك الصعوبات متثلت في صعوبة تعلم الكتابة، ثم التعبير والقراءة وعدم التركيز على 

مهارات الفهم واالستيعاب، كما اقترح البحث بعض أساليب العالج في البرنامج التدريبي 

حلل تلك الصعوبات، وتدريب تالميذ املرحلة االبتدائية على تعلمها.

دراسة الغول )1989م( عن: »أهم مشكالت تدريس التعبير في مدارس األردن 
على  دراسته  إج��راء  في  الباحث  اعتمد  العربية«؛  اللغة  معلم  يراها  كما  الثانوية 
استبانة قام بتطويرها وحددها في ثالثة مجاالت: »املشكالت املتصلة بالتلميذ الذي يكتب 

الثانوية،  املرحلة  في  املقدمة  التعبير  املتصلة مبوضوعات  واملشكالت  التعبير،  موضوع 

واملشكالت املتصلة باملعلم نفسه«. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات 

االستبانة  فقرات  عن  املعلمني  إجابات  متوسط  بني   )%  µ( عند مستوى  إحصائية  دالل��ة 

املتصلة » بالتلميذ واجلنس واملؤهل »في حني أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى 

للمؤهل العلمي، كما توصل إلى أهم مشكالت التعبير لدى املتعلمني وهي؛ وقوع التالميذ 

في األخطاء النحوية واإلمالئية وعدم القدرة على حتديد أفكار املوضوع وخطواته الرئيسة، 

النفسية  الطلبة  أح��وال  م��راع��اة  وع��دم  بينها،  وال��رب��ط  تركيب اجلمل  ال��ق��درة على  وع��دم 

واالجتماعية عند اختيار موضوعات التعبير.

أما دراسة محمد )1999م( حول: »مشكالت اللغة العربية عن ندوة تدريس 
اللغة العربية في كليات اجلامعات املصرية »بالقاهرة«¨ فقد هدفت الدراسة إلى: 
تعرف بعض مشكالت تعلم اللغة العربية في بعض الكليات املصرية، وكشفت أن املشكالت 

وكذلك  العربية،  في  املتخصصني  لدى  الفصحى  استخدام  عدم  هما:  نوعان،  الدراسية 

املثقفني وعامة الناس، واملشكلة الثانية: أن اللغة الفصحى في كتابات املعاصرين تعاني 

من غلبة ظواهر املجاز على أساليبها، وأن هاتني املشكلتني تسببتا في مشكالت أخرى 

أملت بعمليتي تعليم العربية وتعلمها، كما أنهما جعلتا من العربية املعاصرة لغة غريبة بني 
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أبنائها أوال، ولغة عاجزة عن مسايرة التطورات احلضارية التي جدت على احلياة العربية 

ثانيا. وعزت الدراسة مشكالت اللغة إلى سببني رئيسني؛ األول: أن القائمني على تدريسها 

وطبيعة  العصر  ل��روح  املالئمة  النصوص  اختيار  يحسنون  ال  التعليمية  املؤسسات  في 

احلياة، ويكثرون من النصوص التي ال تكون مناسبة وال مالئمة كذلك، الثاني: أن التعلق 

مبعيارية لغوية معينة، وتصحيح أساليبها وأبنيتها على لغة العصور العربية القدمية حمل 

اللغويني على فصل النحووالصرف عند تدريسها عن النصوص األدبية واعتبارهما علمني 

مستقلني.

البالغة  تدريس  مشكالت  »أهم  عن:  )2000م(  ميدانية خلليل  دراســة  وفي 
والنقد والعروض في املرحلة الثانوية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر املوجهني 
 )20® من  عينة  على  وطبقها  واملعلمني  للموجهني  استبانة  الباحث  استخدم  واملعلمني« 
عدم  هي  شيوًعا  والنحو  البالغة  مشكالت  أهم  أن  البحث:  نتائج  من  اتضح  وقد  ف��ردا، 

معرفة الطالب بأهداف البالغة والنقد والتي بلغت نسبتها 86،68%، أما املشكالت األخرى 
فتبني أنها ناجتة عن: ضعف الصلة بني األهداف واحملتوى العلمي للبالغة والنقد، وعدم 

ربط األهداف بقدرات الطالب وميولهم، وعدم حتقيق البالغة التكوين الذوقي لدى الطلبة، 

أساليب  واستخدام  حديثة  طرق  استخدام  صعوبة  من  نابعة  املشكالت  أن  اتضح  كما 
مع   ،%89،93 إلى  نسبتها  وصلت  والتي  والعروض،  والنقد  البالغة  تدريس  في  جديدة 
أهم  والتطبيقي، وجاءت  النظري  اجلانب  بني  الربط  التعلم، وعدم  مادة  في  الطلبة  سلبية 
أهدافها  وصياغة  امل��ادة،  بأهداف  واملتعلمني  املعلمني  تزويد  ض��رورة  الباحث  توصيات 

»معرفًيا ومهارًيا ووجدانًيا« في ضوء االجتاهات احلديثة في التعلم، مع ربط محتوى املادة 
بطرق وأساليب حديثة في التدريس، واستبطان مظاهر الضعف ومواطن القوة عند الطلبة 

في مادة البالغة. 

وبناء على ما تقدم أوصى الباحث اعتماد أسلوب النشاط التمثيلي في تدريس التراكيب 
اللغوية، وتدريب املعلمني على استخدامه، وتزويدهم بنماذج جاهزة ملواقف متثيلية تعينهم 
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أثر  دراس��ة  الباحث  أوصى  كما  التدريس.  في  التمثيلي  النشاط  أسلوب  استخدام  على 

استخدام النشاط التمثيلي بوصفه وسيلة مساعدة في تدريس فروع لغوية أخرى من مثل: 

أخرى  دراسة  بإجراء  أوصى  األولى، كما  االبتدائية  للصفوف  والقراءة  واإلمالء  التعبير 
حول أثر استخدام النشاط التمثيلي في تنمية اإلبداع لدى تالميذ احللقة الدنيا من التعليم 

االبتدائي.

وفي دراسة الفي ®Â2000( حول: »إعداد برنامج مقترح في القراءة في ضوء 
القضايا املعاصرة وأثره في تنمية التفكير الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية 
مبدينة العريش« محافظة شمال سيناء »: هدفت الدراسة إلى تقدمي قائمة بأبرز القضايا 
بعض  تدريس  الثانوية من خالل  املرحلة  لدى طالب  الناقد  التفكير  تنمية  في  املعاصرة 

موضوعات البرنامج املقترح، فقد قام الباحث بإعداد قائمة من القضايا املعاصرة التي 

ينبغي تدريسها لطالب املرحلة الثانوية، والتي جمعها من الدراسات السابقة ومقابالت 

 )80( على  استبانة  ثم طبق  العليا،  للدراسات  التربية  كلية  وموجهي وطالب  معلمي  مع 

املرحلة  في  وموجهيها  العربية  اللغة  ومعلمي  التدريس،  وط��رق  املناهج  خبراء  من  ف��ردا 

البرنامج يتسم بدرجة مقبولة من الفاعلية، حيث  الثانوية، وقد بينت نتائج الدراسة: أن 

ساهم في رفع معدل حتصيل الطالب للموضوعات التي قاموا بدراستها، وكذلك في تنمية 

مهارات التفكير الناقد لديهم؛ حيث كانت املوضوعات أكثر مالءمة لهم؛ ألنها متس حياتهم، 

وحداثة األسلوب املستخدم في التدريس ممثال في اإلستراجتية البنائية بوصفه أسلوًبا 

حديًثا خلبرات الطالب؛ مما يشجعهم على بذل اجلهد في التجاوب مع تعليمات املعلم، 

وتنوع التدريبات واألنشطة التعليمية التي تلي كل درس، والتي عملت على تدعيم أهداف 

املوضوعات. وطالب الباحث: بإعادة صياغة موضوعات كتب القراءة في املرحلة الثانوية 

الطالب واستخدام اإلستراتيجيات  لدى  الناقد  التفكير  تنمية مهارات  بحيث تساهم في 

التي ثبت جدواها في مهارات التفكير الناقد، وإعداد دليل املعلم في اللغة العربية يتضمن 

مهارات الناقد الواجب تنميتها في كل صف دراسي في املرحلة الثانوية.
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اللغة  منهج  لتدريس  مقترح  »تصور  عــن:  )2002م(  لشداد  دراســة  وفــي   
العربية  اللغة  ملعلم  املستقبلية  األدوار  ضوء  على  الثانوية  باملرحلة  العربية 
»باملنصورة¨ جÆÂÆع«؛ هدفت الدراسة إلى تقدمي تصور لتدريس مقررات في اللغة العربية 
التعليم، وربط املدارس واملكتبات بشبكات املعلومات  التكنولوجيا في  واالهتمام بوسائل 

اللغوية في تعزيز تنمية اإلبداع عند  احمللية والعاملية )اإلنترنت(، مع االهتمام باألنشطة 

طالب املرحلة الثانوية.

برامج   .bIت إستراتيجيات  تنوع  »أثــر  عن:  )2002م(  الهواري  ودراســة   
لدى  والقراءة  االستماع  مهارات  بعض  تنمية  في  الوسائل  متعدد  الكمبيوتر 
تالميذ الصف اخلامس االبتدائي« بالقاهرة؛ تناولت الدراسة بعض مهارات االستماع 
مهارات  تنمية  على  الكمبيوتر  برنامج  فاعلية  مدى  وحتديد  االبتدائي،  اخلامس  للصف 

التالميذ  اجتاهات  تعديل  في  البرنامج  فاعلية  عن  الدراسة  وكشفت  اللغوية،  االستماع 

نحوتعلم اللغة العربية بتطبيق بعض مهارات االستماع والقراءة في محتوى منهج اللغة 

باستخدام احلاسوب. كما اقترحت الدراسة أفضل األمناط لتقدمي برامج الكمبيوتر في 

تنمية بعض املهارات اللغوية في القراءة واالستماع. 

وفي دراسة ملساوي )2003م( عن: »واقع مشرفي اللغة العربية مبنطقة 
مكة املكرمة في حل مشكالت النحو والصرف للصف الثالث الثانوي« هدفت 
الدراسة إلى تعرف مشكالت النحووالصرف للصف الثالث ثانوي من الواقع التعليمي، 

التربويني ومدى  من خالل توفير معلومات حول املشكلة من قبل املعلمني واملشرفني 

إسهام مشرفي اللغة العربية في حل تلك املشكالت. قام الباحث بدراسة استطالعية 

وصمم  العربية،  اللغة  ومعلمي  املشرفني  عند  النحووالصرف  مشكالت  عن  للكشف 

واحملتوى  )األه��داف  املنهج  محاور  فيها  حدد  واملعلمني،  للمشرفني  موجهة  استبانة 

التدريس والتقومي(، وقد بينت نتائج الدراسة بعد التحليل: أن األهداف نالت  وطرق 

املرتبة الثانية، وقد عزا ذلك إلى عدم وجود كتيب رسمي للمعلم يحدد له محاور منهج 
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النحو والصرف، وقد نال احملتوى املرتبة األولى، وكانت أهم املشكالت املرتبطة بالنحو 

والصرف عدم نسبة بعض األبيات الشعرية إلى قائليها وعدم توثيق األحاديث النبوية 

الشريفة املستشهد بها في الكتاب املدرسي. أما طرق التدريس والوسائل التعليمية 

فنالت املرتبة الرابعة، وكانت أهم مشكالت هذا البند خلو املدارس من املعامل اللغوية 

التي تساعد الطالب على التعلم، وكثرة عدد الطالب داخل الصف مما ال يحقق معيار 

التقومي  مشكالت  أه��م  وكانت  الثالثة،  املرتبة  ن��ال  فقد  التقومي  مجال  أم��ا  املمارسة. 

اعتماده على أسئلة من منط واحد مع جميع املوضوعات من مثل: استخرج، اعرب، 

في  التربوي  باملشرف  ارتبطت  فقد  النحووالصرف  مشكالت  من  الثاني  القسم  أما 

حلها، وعدم حتديد بعض األهداف السلوكية اإلجرائية حتى يسير املعلم على ضوئها 

مع التركيز الشديد على األهداف املعرفية، وقلة االهتمام بالهدف الوجداني في منهج 

النحو والصرف.

تنمية  في  مقترح  برنامج  »فعالية  عــن:  )2003م(  إلسماعيل  دراســة  وفــي 
الثانوية  املرحلة  من  األول  املستوى  طالب  لدى  الوظيفية  القراءة  مهارات 
نحو  اجتاهاتهم  تنمية  في  فاعلية  وحتديد  احلاسوب،  مبساعدة  البحرين«  »مبملكة 
الدراسات  تناول  في  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  البحرين«،  مملكة  »في  القراءة 

والبحوث واألدبيات التربوية ذات العالقة بالدراسة مع استخدام املنهج التجريبي لتحديد 

عينة  اختيار  ومت  احلاسوب،  مبساعدة  الوظيفية  القراءة  مهارات  تنمية  برنامج  فاعلية 

بالطريقة العشوائية الطبقية من بني صفوف األول الثانوي، وكانت العينة )36( للمجموعة 

التجريبية، و)33( للمجموعة الضابطة؛ التي درست بالطريقة التقليدية، وتوصلت النتائج 

إلى: تفوق أداء طالب املجموعة التجريبية التي درست برنامج تنمية املهارات الوظيفية 

على نظرائهم في املجموعة الضابطة في جميع مهارات القراءة الوظيفية. كما تبني من 

النتائج حتسن اجتاه طالب املجموعة التجريبية نحوالقراءة مقارنة بنظرائهم في املجموعة 

التجريبية.
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وفي دراسة محمد )2004م( عن: »فاعلية برنامج تعليمي في تنمية مهارات 
الباحث  طرح  البحرين«  مبملكة  اإلعــدادي  الثاني  الصف  طالب  لدى  االستماع 
لدى  االستماع  مهارات  بعض  تنمية  في  تعليمي  برنامج  فاعلية  ما  التالية:  التساؤالت 

طالب الصف الثاني اإلع��دادي؟ وما الصورة املقترحة لبرنامج تنمية مهارات االستماع 

لدى الطالب؟ وما فاعلية هذا البرنامج في حتقيق أهدافه املعرفية والوجدانية؟. وقد حدد 

الباحث في دراسته مجموعة دراسية من ®33( طالبا من الصف الثاني اإلعدادي، كما قام 

بإعداد األدوات التالية: 

برنامج تعليمي لتنمية مهارات االستماع للثاني اإلعدادي. ± -

اختبار الكفاءة اللغوية للبرنامج. 2 -

مقياس اجتاهات نحو البرنامج. 3 -

 ودل��ت الدراسة على وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائية عند مستوى )µ 0 ، 0( بني 

متوسطي إجابات الطالب في التطبيق القبلي والبعدي الختبار الكفاءة اللغوية للبرنامج، 

وبالداللة نفسها في التطبيقني القبلي والبعدي بالنسبة ملقياس االجتاهات نحوالبرنامج، 

وقد توصلت الدراسة إلى بناء برنامج تعليمي مقترح لبعض مهارات االستماع لتحقيق 

إعادة  التوصيات أهمها:  الباحث عدًدا من  ثم قدم  املعرفي والوجداني،  أهداف اجلانب 

النظر في منهج اللغة العربية للمرحلة اإلعدادية مبا يعطي فن االستماع النصيب الذي 

والوسائل  احملتوى  واختبار  املهارات  وحتديد  البناء  فلسفة  حيث  من  املنهج  في  يتحقق 

التعليمية والتقومي. 

من  األول  املجال  معلمات  متكن  »مدى  ®Â2004( عن:  املسكري  دراسة  وفي 
مهارات تدريس القراءة اجلهرية لتالميذ الصف الرابع في احللقة األولى من 
التعليم األساسي في سلطنة ُعمان«: هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما املهارات الالزمة ملعلمات املجال األول عند تدريس القراءة اجلهرية في احللقة  ± -
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األولى من التعليم األساسي؟ 

ما مدى متكن معلمات املجال األول من مهارات تدريس القراءة اجلهرية لتالميذ 2 -

الصف الرابع في احللقة األولى من التعليم األساسي؟

ما أثر اخلبرة والتخصص على متكن معلمات املجال األول من مهارات تدريس 3 -

القراءة اجلهرية لتالميذ الصف الرابع في احللقة األولى من التعليم األساسي؟

 استخدمت الباحثة بطاقة للمالحظة تكونت من )31( مهارة تدريسية للقراءة اجلهرية،وقد 

أعدت البطاقة في ضوء قائمة مهارات التدريس، وطبقتها على عشرين معلمة من املجتمع 

األصلي، وقد توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها: وضع قائمة باملهارات التدريسية 

الالزمة ملعلمة املجال األول عند تدريس القراءة اجلهرية لتالميذ الصف الرابع األساسي، 

اشتملت على )31( مهارة، قسمت إلى ثالث مهارات رئيسة في: التخطيط والتنفيذ والتقومي، 

والحظت أن مستوى أداء املعلمات قد جاء )جيًدا(، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى 

إلى اخلبرة أو التخصص في متكن املعلمات من مهارات تدريس القراءة اجلهرية، وقدم 

البحث بعض التوصيات من أهمها: االهتمام بتدريب معلمات املجال األول على تدريس 

القراءة اجلهرية من خالل املشاغل والدورات التدريبية، ومراعاة املهارات الرئيسة على 

مع  للمعلمات،  التوجيه  تكثيف جرعات  على  االهتمام  تركيز  وض��رورة  اجلهرية،  القراءة 

اإلعداد الصحيح ملوجهي املجال األول خصوًصا فيما يتعلق باملهارات. 

وفي دراسة البطاينة )2005م( حول: »اهتمامات ومعوقات القراءة لدى 
تالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى في مدراءات التربية والتعليم في 
منطقة شمال األردن« قام الباحثان مبقابلة »150« من تالميذ الصفوف األساسية 
الثالثة األولى في املدارس التابعة ملديريات التربية في محافظات شمال األردن بهدف 

تقصي اهتماماتهم القرائية، والتعرف على مصادر املواد القرائية، وما إذا كانت لدى 

هؤالء التالميذ ميول إيجابية نحو القراءة، إضافة إلى األدوار التي يقوم بها كل املعلمني 

واآلباء واألمهات واألصدقاء في تنمية االهتمامات القرائية لدى هؤالء التالميذ. كذلك 
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هدفت الدراسة إلى معرفة أهم املعوقات التي حتد من اهتماماتهم القرائية، وقد أظهرت 

التالميذ،  اهتمامات  قائمة  تتصدر  املصورة  واملجالت  والكتب  القصص  أن  النتائج 

على حني تتصدر مكتبة املدرسة قائمة مصادر املواد املقروءة. كذلك تبني أن للتالميذ 

ميوال إيجابية نحوالقراءة؛ إذ تراوحت النسب املئوية لفقرات هذا املجال ما بني 70 % 

و100 %، وقد كشفت النتائج أن غالبية اآلباء واألمهات ال يشجعون على قراءة الكتب 

املدرسية بغية التحصيل األكادميي، أما األصدقاء فقد ظهر أنهم يشجعون بعضهم 

بعضا على القراءة بنسبة مئوية جتاوزت 76 %، وأخيًرا برز عدم تقدمي حوافز للتالميذ 

الذين يقرؤون مع كثرة الواجبات املدرسية، وعدم شراء اآلباء واألمهات املواد القرائية 

ألطفالهم. 

تنمية  في  مقترح  برنامج  وفي دراسة أسماء محمد )2005م( عن: »فاعلية 
مبملكة  االبتدائي  السادس  الصف  تلميذات  لدى  الصامتة  القراءة  مهارات 
البحرين« استهدفت الدراسة التعرف على فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات القراءة 
الصامتة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، فقد كشفت نتائج الدراسة: أن حتصيل 

تالميذ  متوسط حتصيل  من  أعلى  كان  القبلي  االختبار  في  الضابطة  املجموعة  تالميذ 

املجموعة التجريبية بزيادة » 6، 2« درجة، وذلك يشير إلى أن تالميذ املجموعة الضابطة 

وتبني  التجريبية،  املجموعة  تالميذ  من  القبلي  االختبار  في  في حتصيلهم  أفضل  كانوا 

للباحثة أن أثر البرنامج ناجت عن: أن الزيادة في حتصيل املجموعة الضابطة خالل فترة 

البرنامج )20 حصة دراسية(، هي )36، ±( درجة من عشرين لصالح االختبار  تطبيق 

البعدي، وأن الزيادة في حتصيل تالميذ املجموعة التجريبية خالل فترة تطبيق البرنامج 

®20 حصة دراسية( هي »7 ، 3« لصالح االختبار البعدي، وهو إجناز أفضل للمجموعة 
التجريبية مقارنة بإجناز املجموعة الضابطة؛ لذلك أوصت الباحثة بتبني برنامج إثرائي في 

تعليم مهارات اللغة العربية وكفاياتها؛ للتغلب على صعوبات التعلم التي يواجهها التالميذ 

في هذا املجال.
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  وفي دراسة قام بها كل من مصطفى، ومحمد )2005م( عن: »فاعلية 
القصصية  الكتابة  تنمية  في  الذهني  العصف  باستخدام  مقترح  برنامج 
للطالب املوهوبني«: استهدفت التعرف على فاعلية برنامج مقترح باستخدام العصف 
الذهني في تنمية الكتابة القصصية للطالب املوهوبني وفي تنمية مهارات ما وراء الفهم 

في مجال القراءة لدى الطالب املوهوبني، وكذلك دراسة العالقة بني التحصيل املعرفي 

في مجال القصة والكتابة القصصية وبني الكتابة القصصية ومهارة ما وراء الفهم 

القرائي لدى الطالب املوهوبني )مجموعة البحث(، مت التوصل إلى أن استخدام طريقة 

العصف الذهني والطريقة القصصية في تدريس الكتابة لطالب التعليم العام ساعد 

على حتسني مهارات ما وراء املعرفة والكتابة اإلبداعية لديهم. وذلك ملا يلي:

أن أسلوب العصف الذهني من األساليب التي تستخدم للتدريب اجلماعي لتنمية  ± -

اإلبداع وتوليد األفكار، مبا يتطلبه من تفاعل بني املشاركني في اجللسات، ومقارنة 

ما ينتجون من أفكار وتوفير التغذية الراجعة، مما يؤدي لتحسني مهارات اللغة، 

كما أن إستراتيجيات التعلم فوق املعرفي والتي تنتمي إليها طريقة العصف الذهني 

تساهم بدور مهم في زيادة وعي املتعلم بعمليات التفكير التي يقوم بها في أثناء 

التعلم وحتكمه فيها.

أن إمعان العقل والتأمل في بداية القصة واحلكم عليها، أو تأمل األحداث لكتابة 2 -

اخلامتة التي تتماشى واملقدمات واألحداث، من األمور التي تكسب القارئ مهارات 

خاصة، فال يكتفي بظاهر النص بل ميعن التفكير فيما وراء النص املقروء للنجاح 

في املهام التي يكلف بها، فيكون في حالة من الوعي ملا يستخدمه من إستراتيجيات 

لفهم النصوص القرائية التي قدمت له، وذلك ما يؤثر إيجابا على مهارات ما وراء 

الفهم لدي الطالب.

ال توجد عالقة إحصائية بني التحصيل الدراسي واإلبداع القصصي، وهذا يعني 3 -

أن اإلبداع القصصي ال يعتمد بشكل أساسي على القدرة التحصيلية أوما لدي 
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اجلانب  بني  االتفاق  عدم ض��رورة  إلى  النتيجة  هذه  وتشير  معلومات،  من  الفرد 

التحصيلي واجلانب اإلبداعي، ومبعنى آخر؛ أنه على قدر أهمية اجلانب املعرفي 

اإلدراكي في املوهبة إال أنه ليست هناك عالقة بينه وبني اجلانب اإلبداعي، ولعل 

اهتمامه  أكثر من  اإلب��داع��ي  بالناجت  يهتم  ما  ع��ادة  امل��وه��وب  أن  إل��ى  ذل��ك يرجع 

املوهبة  تصقل  اإلبداعي  العمل  ممارسة  لعل  أو  التحصيلية،  املعرفية  باجلوانب 

املعرفية  باجلوانب  عادة  فاالهتمام  املعرفية،  اجلوانب  عن  النظر  بغض  اإلبداعية 

يكون في بداية التعلم، وباملمارسة يتحول االهتمام أكثر نحو العمل اإلبداعي دون 

االهتمام باجلوانب املعرفية، وهذا يشير إلى أنه ال ميكن اعتبار الناحية املعرفية 

هي احملدد الوحيد لألداء املبدع.

وميكن فهم هذه النتيجة في ضوء نظريات فهم احملادثة أو املقالة، ففي أثناء القراءة 

يحاول الفرد أن تقّوم فهمه بشكل مستمر وأن ينظمه من خالل استخدام إستراتيجيات 

مثل: االستنتاج وإعادة القراءة، وعمل مراجعات لفحص املعلومات التي يقرؤها، واستخدام 

القارئ ملثل هذه اإلستراتيجيات التنظيمية يسمح بتكامل اجلمل والفقرات، ويساهم في 

تشكيل متثيالت متماسكة للنصوص املقروءة، كما أن الفشل في تخصيص وقت إضافي 

أو  فهم ضعيف  إلى  يؤدي  أن  من احملتمل  النصية  املعلومات  لدمج  أومصادر ضرورية 

أفضل  وفهًما  لألخبار  أفضل  تكامال  الفهم  تنظيم  ينتج  في حني  املقروء،  للنص  قاصر 

في  نفسها  بالدرجة  تؤثر  القراءة  في  تؤثر  التي  العوامل  تلك  أن  واضًحا  ويبدو  للنص، 

الكتابة اإلبداعية. 

كما أن عوامل مثل: القلق أوالتوتر املرتبط بأداء الفهم القرائي وإدراك قدرات الفهم 

وطرق حتسني الفهم، وإدراك أهمية مهارات الفهم القرائي اجليدة، وطرق حتسني الفهم 

واملعلومات املرتبطة بعمليات الفهم األساسية وضبط مهارات القراءة، ميكن أن تؤثر بدرجة 

كبيرة على قدرة الفرد على الكتابة.
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اللغة  ومعلمات  معلمي  توظيف  »مدى  عن:  )2006م(  النامي  دراســة  وفي 
مبملكة  الثانوية  املرحلة  في  التدريس  في  التعلم  مصادر  ملراكز  العربية 
البحرين«؛ تبني من أهداف الدراسة الكشف عن وجهة نظر معلمي اللغة العربية في 
استخدام مصادر التعلم وأثره على متغير اجلنس وسنوات اخلبرة، وقد توصلت الباحثة 

إلى النتائج التالية: إن مستوى العينة منخفض نحوتوظيف الوسائل التعليمية، واعتماد 

املعلمني على الكتاب املدرسي، ولم توظف وسائل تعليمية في التدريس، وال توجد فروق 

ذات داللة إحصائية بني معلمي ومعلمات مادة اللغة العربية » تخصص أدبي » سواء 

في مستوى اجلنس أواخلبرة. وقدمت الباحثة عدة توصيات أهمها: توفير دورات ملعلمي 

اللغة العربية حول أسس توظيف املواد التعليمية املطبوعة وغير املطبوعة، مع إعداد دليل 

وبرنامج ملقرر اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالتعاون مع مركز التقنيات التربوية وإدارة 

املناهج.

وفي دراسة ملصطفى )2006م( عن: »مستويات القراءة لدى تالميذ املرحلة 
في  السرعة  الكشف عن  إلى:  فقد هدفت  املتغيرات«؛  ببعض  وعالقتها  االبتدائية 
عن  والكشف  الدقيقة،  الكلمة/  مبعدل  وقياسها  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  لدى  القراءة 

السرعة  بني  العالقة  عن  والكشف  االستماعي،  والفهم  القراءة  في  السرعة  بني  العالقة 

في القراءة والفهم القرائي، وتوصلت إلى حتديد العالقة بني السرعة في القراءة والدافع 

لإلجناز لدى طالب املدرسة االبتدائية.

التباين1234µ6الفرقة

28.586.996.3115.4146.4155.848.9سرعة القراءة

2.72.63.83.64.84.826.3االستماع

11.936.640.836.838.641.289.5الفهم

102.5103.90.44����الدافع لإلجناز
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 يوضح اجلدول السابق ما يلي: 

املدرسة  طالب  لدى  القراءة  سرعة  ملستوى  التباين  وحتليل  احلسابي  املتوسط  ± -

االبتدائية.

أ - جاءت أقل السرعات لدى تالميذ الصف األول االبتدائي، وقد بلغت أقل سرعة 

5،28 كلمة/ دقيقة لتالميذ الصف األول االبتدائي، وهى ما يقابل سطرين ونصف 

تقريًبا للتلميذ في الدقيقة الواحدة، وهى سرعة منخفضة إلى حد كبير. 

ب- جاءت سرعة القراءة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي أعلى السرعات، وهى 

155.8 كلمة/ دقيقة، وهى ما يقابل ثالثة عشر سطًرا تقريًبا مبعدل )12( كلمة 

في السطر الواحد، وهى سرعة مرتفعة نسبًيا عن متوسط السرعات في الصفوف 

األدنى، وباملقارنة بسرعة قراءة الكلمات في اللغة اإلجنليزية كما هو موضح فيما 

يلي:

سادسة ابتدائيخامسة ابتدائيرابعة ابتدائيثالثة ابتدائيثانية ابتدائي

118138170195230

وراء  ما  إستراتيجيات  بعض  »فعالية  عــن:  )2007م(  أحمد  دراســة  وفــي 
األول  الصف  طالبات  لدى  القرائية  وامليول  القرائي  الفهم  تنمية  في  املعرفة 
 p وتعني االختصارات pq4r&s الثانوي األزهري«؛ استخدمت الباحثة إستراتيجتي
®Preview( إلقاء نظرة متهيدية على املوضوع، وحرف Question® Q( طرح أسئلة، 
 Recite ،تصور بصري Reflect ،اقرأ Read 4 يتألف من خمس كلمات هيrs والعنصر

الدراسة  وأكدت    .Summarizing التلخيص  وإستراتيجية  راجع،   Review سمع، 

والتلخيص(   PQ4RS( هما  املعرفة  وراء  ما  إستراتيجيات  من  اإلستراتيجيتني  فاعلية 

األزهري،  الثانوي  األول  الصف  طالبات  لدى  القرائية  وامليول  القرائي  الفهم  تنمية  في 

وحتديد الفرق بني اإلستراتيجيتني في تنمية الفهم القرائي وامليول القرائية، وأكدت تفوق 
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إستراتيجية التلخيص في مستوى )الفهم التطبيقي والتذوقي واإلبداعي( على إستراتيجية 

.)PQ4RS®

كما اهتمت دراسات أخرى بكشف أسباب ضعف الطلبة في تعلم اللغة العربية في 

مراحل التعليم العام والتي أرجعت بعض تلك األسباب إلى عوامل بيئية ونفسية واجتماعية 

أو إلى املعلم نفسه أو الطالب أو إلى وجود لغة أخرى مصاحبة للغة األم، أو لغير ذلك من 

األسباب، فمن تلك الدراسات:

دراسة عبد النبي )1988م( عن: »العوامل النفسية املرتبطة بصعوبات تعلم 
والتي  الفيوم«  تربية  في  األساسي  التعليم  تالميذ  يدركها  كما  العربية  اللغة 
استهدفت التعرف على نوع الصعوبات التي تواجه تالميذ التعليم األساسي في تعلم اللغة 

العربية كما يدركها املتعلمون في هذه احللقة، وقد تبني من الدراسة أن أهم تلك الصعوبات 
تتمثل في العوامل النفسية، والتي ترجع إلى: فقدان الثقة بالنفس، واإلحساس بالضعف 

في مهارات القراءة والكتابة، وعدم التكيف مع معلم اللغة العربية وبعض اجلوانب املعرفية 

إستراتيجيات  بوضع  الباحث  وطالب  خاصة،  والنحوبصفة  عامة  بصفة  العربية  باللغة 
الصعوبات  على  للتغلب  الطلبة  مع  تنسجم  وتعلمهامبا  العربية  اللغة  تعليم  في  جديدة 

واالرتقاء باللغة.

وفي دراسة صياح ®Â1993( حول: »مواطن ضعف استعمال اللغة العربية 
عند طلبة املرحلة اإلعدادية في مصر«، هدفت الدراسة إلى: البحث عن مواطن 
األخطاء  ودراس��ة  اإلعدادية،  املرحلة  طلبة  عند  العربية  اللغة  استعمال  في  الضعف 

التي وقع فيها الطلبة والعمل على حتليلها، وقد توصلت الدراسة إلى: ضعف الطلبة 

والتأليف  أوالتحليل  التعبير  في مستوى  الصحيحة سواء  العربية  اللغة  في صياغة 

القواعد  وندرة استعمال هذه  الصرفية  النحوية  القواعد  إتقان  الشخصي، وضعف 

في الصياغة اللغوية؛ مما يؤدي إلى تكاثر األخطاء اللغوية »إمالئية كانت أم تركيبية«، 

وانتشار األخطاء املنهجية من حيث عدم إتقان مهارات حتديد العبارات واملفردات إلى 

التوجیھ الفني العام للغة العربیة71



الفهم احلرفي الضيق للنص األدبي، مع انحسار التفكير االبتكاري إلى االنحراف 

في الفكر التقليدي اجلامد، وانتشار االستعمال اللغوي العامي في مستوى املفردات 

والعبارات.

وفي دراسة اخلياط )1993م( حول: »مردود التعليم في املرحلة االبتدائية 
في مادة اللغة العربية والرياضيات«، هدفت الدراسة إلى رسم خريطة تفصيلية 
ملنظومة أداء الطلبة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الصفني الثالث والسادس 

É للطلبة في املادتني، وقارنت نتائج  v«°ü«î°ûJ االبتدائيني، واستخدمت الباحثة اختباًرا

الطلبة عند  التي يواجهها  باملهارات املطلوبة في املنهج، لتحديد الصعوبات  الدراسة 

تنفيذ كل مهارة مستهدفة في املنهج، وقد اتضح من نتائج الدراسة تفوق البنات على 

فمعظمهم  بالكتابة  الطلبة  خبرة  ضعف  تبني  كما  التعبير،  مهارات  بعض  في  البنني 

واملنسجمة  املتوافقة  املكتوبة  الصيغ  يستخدم  وال  الكافي،  اللغوي  الرصيد  ميلك  ال 

باملعرفة  تتأصل  لم  الفصحى  اللغة  في  الطلبة  أداء  أن  تبني  كما  اللغوي،  الفكر  مع 

األكادميية؛ العتمادهم على احلفظ واسترجاع املعلومات، كما تبني انخفاض أداء الطلبة 

بشكل عام في املسائل اللفظية، مع وجود ثغرة معرفية واضحة في املفاهيم واملدارك 

املهارات  إتقان  من  متكنهم  لعدم  الرياضية  املشكالت  حل  في  وضعف  الرياضية، 

الرياضية املناسبة. 

وفي دراسة عطا )1994م( عن: »أسباب صعوبات تدريس القواعد النحوية 
التي  الصعوبات  أسباب  أهم  تعرف  الباحث  حاول  بالقاهرة«،  الثانوية  املرحلة  في 
تواجه املتعلمني في املرحلة الثانوية في تعلم النحو، واستخدم الباحث استبانة لتقصي 

مشكالت البحث، وتبني من الدراسة: أن صعوبات تعلم النحوترجع إلى: طبيعة القواعد 

النحوية نفسها من وجهة نظر البنني. أما البنات فأشرن إلى أن أهم أسباب الصعوبة تكمن 

في طريقة تعليم النحو واملتمثلة في: أساليب التدريس التقليدية وطرقها، وكذلك الوسائل 

التعليمية والتقومي املتبع في النحو.
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دراسة للمال )1994م( عن: »مدى تأثير تعلم لغات أجنبية قبل الصف الرابع 
االبتدائي في مستوى النمواللغوي للطفل في اللغة العربية في قطر«: أجريت 
الدراسة لقياس مستوى النمواللغوي لتالميذ الصفني الرابع والسادس االبتدائي، ومعرفة 

نوع التأثير الذي ميكن أن يحدثه تعلم لغة أجنبية على اللغة العربية. طبق الباحث مقياس 

مدارس  م��دارس حكومية وخمس  تلميذا، في ست   )1047( على  اللغوي  النمو  مستوى 

أهلية، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث: تفوق تالميذ املدرسة االبتدائية الذين ال 

يدرسون لغات أجنبية )مدارس حكومية( على أقرانهم ممن يدرسون لغات أجنبية في سن 

مبكر، ووجود فروق مهمة بني درجات تالميذ الصف الرابع الذين ال يدرسون لغات أجنبية 

الذين يدرسون لغة إجنليزية بصورة مكثفة لصالح املجموعة األولى )مدارس  والتالميذ 

حكومية( في مهارتي الفهم واحملادثة، وتفوق تالميذ الصف السادس على تالميذ الصف 

للطفل يزداد  اللغوي  النمو  الثالث، أي أن  النمواللغوي في املجموعات  أبعاد  الرابع في 

بتقدمه في املستوى التعليمي.

وفي دراسة رجب، والفي )1998م( عن: »تشخيص صعوبات تعلم النحولدى 
أسباب صعوبات  أن  الدراسة  كشفت  »بالقاهرة«  اإلعــدادي،  األول  الصف  تالميذ 
تعلم النحو ترجع إلى: املعلم نفسه، ومنها ما يخص املتعلمني أنفسهم، ومنها ما يخص 

محتوى كتاب النحواملدرسي، ومنها ما يتعلق بطرق التدريس املستخدمة وأساليب التقومي 

املتبعة،واملناهج الدراسية غير املناسبة.

املجتمع  بني  العربية  اللغة  »محنة  عن:  )1999م(  عبداحلكيم  دراســة  وفي 
على  التعرف  إل��ى  ال��دراس��ة  هدفت  فقد  الشريف«  األزهــر  في  التعليم  ومؤسسات 
األسباب التي أدت إلى مشكلة تعليم اللغة العربية وتعلمها، وأيًضا إلى اقتراح حلول مبدئية 

لهذه املشكالت، وقد أبرزت النتائج األسباب التي متثلت في جانبني: األول؛ قدمي مرتبط 

باألوضاع السياسية والتعليمية منها؛ قصر إعداد معلمي العربية على األزهر الشريف في 

الوقت الذي تعرض فيه األزهر للهجوم والسخرية، مما ترتب عليه انسحاب هذا الهجوم 
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على معلم العربية. والثاني: فهو حديث متثل في جعل العملية التعليمية عامة، وعملية تعليم 

اللغة العربية خاصة، َوَجْعلها حقال لتجارب لم تكن وفق أسس علمية، هذه التجارب كان لها 

بعض اآلثار السالبة على التعليم بصفة عامة وعلى اللغة العربية بصفة خاصة. كما أبرزت 

النتائج أيضا أن هناك أسباًبا أدت إلى استمرار مشكلة تعليم العربية وتعلمها، متثلت في: 

اإلقبال على خريجي مدارس اللغات األجنبية وجامعاتها، والتشجيع على النزوع وامليل إلى 

الفرجنة، وانتشار مدارس اللغات واستمرار مظاهر السخف والتهكم باللغة ودراستها في 

وسائل اإلعالم، وقد اقترحت هذه الدراسة حلوال ملعاجلة مشكلة العربية من أهمها: إعداد 

الشوائب  من  محتواها  وتنقية  املدرسية  الكتب  إخراج  في  والتدقيق  املعلم،  لتنمية  برامج 

ومن كل ما هو غريب، وإيداع الكتب املسعفة في اللغة العربية في املكتبات، وتوافر املراجع 

اللغوية للمطبوعات التي تصدر في أي مجال غير متخصص في العربية، والعمل على احلد 

من االنحراف إلى تيارات الفرجنة في هذا املجال وفي غيره. 

ب - مناقشة البحوث والدراسات السابقة:

  كشفت الدراسات والبحوث السابقة مظاهر ضعف الطلبة في التعليم العام وأسبابه 

في اللغة العربية ومشكالته، لكنها اختلفت من حيث مكامن هذا الضعف، ففي الوقت الذي 

عللت بعض الدراسات أن مكمن الضعف يرجع في أساسه إلى العوامل النفسية وعدم 

إحساس الطلبة بأهمية املهارات اللغوية في القراءة والكتابة )عبد النبي، 1988م، صياح 

1993م( ترى دراسات أخرى مرجع ذلك الضعف إلى معلم اللغة وعدم قدرته على تقدمي 

الطرق والوسائل املناسبة للطلبة، والثبات على طرقه التقليدية مع مراعاة عمليتي التلقني 

واحلفظ )محمد، إبراهيم 1999م، راضي 1999م(، في حني جتد دراسات أخرى أن مكمن 

الداء هوفي املناهج املقررة وصعوبة املادة النحوية، وعدم تشخيص احملتوى فيما يتناسب 

مع قدرات الطلبة على التعلم )الكندري، 1993م، صياح 1993م، رجب والفي، 1999م(، 

في حني يرجع بعض آخر في دراسته الضعف إلى عدم مواكبة تدريس اللغة التقنيات 

وأرجعت  2003م(،  علي  إسماعيل   ،K llman, 1995( احلاسوب  مثل:  من  احلديثة 
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بعض الدراسات أسباب الضعف إلى وجود لغة ثانية منافسة للغة األم.

 إال أن الدراسات انقسمت من حيث مدى تأثير تعلم اللغة الثانية مبكًرا مع اللغة األم: 

عند بعضهم  اإليجابية  فاجلوانب  تراها سلًبا؛  وأخرى  إيجاًبا،  تراها  الدراسات  فبعض 

ناجتة عن كونها تساعد التالميذ الصغار على النطق السليم واستخدام مفردات احلوار 

أّن  السلبي، فيتمثل في  أما اجلانب  لغة ألخ��رى.  التعلم من  أثر  انتقال  التفكير، مع  في 

املتعلمني؛  عند  التفكير  في  تشوش  إلى  ت��ؤدي  وقد  األم،  اللغة  من  الثانية تضعف  اللغة 

 Ansari -AL ،)ومن هذه الدراسات دراسة: الكندري )1993م( والزهراني )1998م

®2002م( وBonier ®2000م(، ووObeidat ®2005م(، وبالرغم من ذلك فقد اقترح 
عديد من الباحثني لتخفيف األزمة تقدمي برامج في مختلف مجاالت وفروع اللغة ]استماًعا، 

وحتدًثا وقراءة وكتابة[ مثل: دراسات )املسكري، 2004م، محمد حسن، أسماء، 2005م، 

الشبراوي وأبو بكر 2000م، الفي 2000م...(.

وميكن  السابقة  الدراسات  في  متعددة  أسباًبا  هناك  أن  الدراسة  ترى  السابق  ومن 

إيجازها على النحو التالي: 

- بعضها ترجع للمعلم وتتركز في الطرق واألساليب التي يستخدمها، وعدم مراعاته 

إمكانات املتعلم.

على  تدريبه  ومواصلة  اللغة  معلم  إع��داد  كيفية  في  املسؤلني  إل��ى  ترجع  وأخ��رى   -

التقنيات والطرق اجلديدة في التدريس.

- قلة مراعاة محتوى املنهج في مقررات اللغة العربية قدرات املتعلمني اللغوية.

- قلة اهتمام املسؤولني عن التدريس بوحدة اللغة عند توظيف فروعها » في القراءة 

والنحووالكتابة والتحدث والنصوص اللغوية ».

- استخدام الطرق واألساليب التدريسية غير املالئمة لتنمية مهارات الطالب ومعارفهم 

التي تناسب إمكاناتهم.
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- القصور في إعداد معلم اللغة العربية وقلة فرص تدريب معلمي اللغة العربية على 

التقنيات والطرق احلديثة في تدريس اللغة العربية.

املجتمع  في  وتعلمها  اللغة  بتعليم  للنهوض  مقترحات  أخ��رى  دراس��ات  طرحت  ول��ذا 

املدرسي، إلبراز األنشطة اللغوية الصفية وغير الصفية، يتضمنها احملور الثاني: 

احملور الثاني: 

أ- البحوث والدراسات حول استخدام األنشطة غير الصفية في تعليم اللغة 
العربية وتعلمها في الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج:

في دراسة عبد الوالي )1990م( عن: »أثر برنامج النشاط اللغوي في اإلذاعة 
املدرسية في حتقيق بعض أهداف تعليم اللغة العربية في املرحلة الثانوية في 
اجلمهورية اليمنية« طرحت الدراسة بعض التساؤالت منها: ما الواقع احلالي ملمارسة 
النشاط اللغوي في املرحلة الثانوية في اجلمهورية اليمنية؟ وما مجاالت النشاط اللغوي 

الالزم لطالب املرحلة الثانوية؟ وما املعايير التي ينبغي أن تقوم عليها تلك األنشطة؟ وما 

العربية  اللغة  تعليم  بأهداف  صلتها  وما  املدرسية  باإلذاعة  املرتبط  اللغوي  النشاط  نوع 

في املرحلة الثانوية في اجلمهورية اليمنية؟ وقد اتضح من الدراسة وجود نقص كبير في 

املواد املساعدة على النشاط اللغوي متثل في: ضعف مستوى الكتب املدرسية واملشرف 
املؤهل واألماكن املجهزة للعمل؛ مما انعكس على مخرجات النشاط الضعيفة،أما الطلبة 

القراءة  في  اللغوية  مهاراتهم  حتسنت  فقد  لإلذاعة،  اللغوي  النشاط  في  شاركوا  الذين 

اجلهورية.

أما عن القراءة احلرة بالنسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية باعتبارها أحد أمناط النشاط 

القصصية  التالميذ  »قـــراءات  ع��ن:  )2001م(  الناصر  دراس��ة  فكانت  الصفي  غير 

وتوجهاتها في احللقة الثانية من املرحلة االبتدائية في دولة البحرين«: وجه 
البحث:  نتائج  االبتدائي، واتضح من  والسادس  الرابع  لتالميذ الصف  الباحث دراسته 

أن القراءة ال تشكل هاجًسا في حياة التالميذ اليومية، كما أن أكثر القصص اهتماًما 
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الدينية والتاريخية واملغامرات  ثم  تبعتها في األهمية قصص احليوان،  ثم  هي اخليالية، 

واالكتشافات، وبينت الدراسة أن هدف القراءة عند األطفال هو االستفادة، كما أن معظم 

التالميذ الصغار تفضل القراءة في املنزل، واألصدقاء أكثر تأثيًرا على التالميذ من أفراد 

بني  دالل��ة إحصائية  ذات  ف��روق  وج��ود  عدم  الدراسة  من  اتضح  كما  واملعلمني.  أسرهم 

اجلنسني في قراءة القصص، وأوصى الباحث ببعض املالحظات في كيفية حتفيز املعلمني 

وأولياء األمور أبناءهم وتشجيعهم عند اختيار الكتب املناسبة للقراءة وكيفية متابعتهم في 

القراءات اخلارجية.  

حتصيل  في  التمثيلي  النشاط  »فاعلية  ®Â2002( عن:  للسيد  دراســة  وفي   
اجتاهاتهن  وتنمية  اللغوية  التراكيب  االبــتــدائــي  الثالث  الصف  تلميذات 
أثر  إلى معرفة  الدراسة  البحرين«، هدفت  دولة  في  العربية  اللغة  مادة  نحوتعلم 
استخدام النشاط التمثيلي في تدريس التراكيب اللغوية لتلميذات الصف الثالث االبتدائي 

عن  اإلجابة  في  املشكلة  صياغة  متت  وقد  العربية،  اللغة  م��ادة  نحو  اجتاهاتهن  وتنمية 

الصف  تلميذات  مهارة  تنمية  في  التمثيلي  النشاط  استخدام  أثر  ما  اآلتيني:  السؤالني 

الثالث االبتدائي في استخدام التراكيب اللغوية، مقارنة باألسلوب التقليدي املتبع حاليا؟ 

هل يؤدي تدريس التراكيب اللغوية باستخدام النشاط التمثيلي لتلميذات الصف الثالث 

االبتدائي إلى تنمية اجتاهات إيجابية نحو مادة اللغة العربية، مقارنة بأسلوب التلميذات 

الالتي يدرسن التراكيب اللغوية باستخدام الطريقة التقليدية؟ وعند إجابة البحث عن هذين 

السؤالني، قام بإعداد مجموعة من املواقف التمثيلية تتضمن التراكيب اللغوية املقررة على 

وبلغ عددهن )27(  التجريبية  املجموعة  أفراد  ثم جرى حتديد  االبتدائي،  الثالث  الصف 

تلميذة من الصف الثالث االبتدائي، وأفراد املجموعة الضابطة وبلغ عددهن )27( تلميذة 

أيضا. وقد استخدمت الدراسة التصميم التجريبي بالقياس البعدي ملجموعتني: )جتريبية 

وضابطة(، وميكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة على النحو التالي: توجد فروق ذات داللة 

إحصائية عند مستوى )05 ، 0( بني متوسطي أفراد املجموعة التجريبية وأفراد املجموعة 

أفراد  العربية لصالح  اللغة  مادة  نحو  االجتاهات  ملقياس  البعدي  التطبيق  في  الضابطة 
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املجموعة التجريبية، وبناء على ما تقدم أوصت الدراسة اعتماد أسلوب النشاط التمثيلي 

في تدريس التراكيب اللغوية وتدريب املعلمني على استخدامه، وتزويدهم بنماذج جاهزة 

ملواقف متثيلية تعينهم على استخدام أسلوب النشاط التمثيلي في التدريس. كما أوصت 

الدراسة بدراسة أثر استخدام النشاط التمثيلي بوصفه وسيلة مساعدة في تدريس فروع 

لغوية أخرى، من مثل: التعبير واإلمالء والقراءة للصفوف االبتدائية األولى، كما أوصت 

بإجراء دراسة أخرى حول أثر استخدام النشاط التمثيلي في تنمية اإلبداع لدى تالميذ 

احللقة الدنيا من التعليم االبتدائي. 

وفي دراسة ثنيان )2004م( حول: »تصور مقترح ألنشطة اللغة العربية غير 
الصفية في املرحلة املتوسطة للبنات مبدينة الرياض« فقد هدفت الدراسة حتديد 
األنشطة غير الصفية في مجال اللغة العربية التي ينبغي ممارستها بناء على رغبات الطالبات، 

نظر  وجهة  من  العربية  اللغة  مجال  في  الشائعة  الصفية  غير  األنشطة  بتحديد  قامت  كما 

للوقوف  العربية  للغة  التربويات  واملشرفات  املتوسطة  املرحلة  ومدراء  العربية  اللغة  معلمات 

على أبرز الصعوبات املعوقة ملمارستها، ومن ثم تقدمي تصور مقترح لألنشطة التي يجدر 

ممارستها في مدارس املرحلة املتوسطة. وقد استخدمت الدراسة استبانة للطالبات وأخرى 

فروق ذات داللة إحصائية عند  إلى وجود  أش��ارت  أنها  البحث  نتائج  أهم  للمعلمات، ومن 

مستوى µ. ،. بني آراء الطالبات فيما يرغنب ممارسته من أنشطة للغة العربية حسب اختالف 

صفوفهن الدراسية، وقد ظهرت هذه الفروق بني طالبات الصف الثالث، حيث كن أكثر رغبة 

في ممارسة األنشطة بوجه عام. كما تبني للدراسة وجود عديد من الصعوبات املعوقة ملمارسة 

أنشطة اللغة العربية غير الصفية في مدارس املرحلة املتوسطة مثل: فترة النشاط، وانشغال 

الطالبات ورغباتهن في ممارسة  التوصيات: مراعاة ميول  الطالبات باالستذكار، وجاء من 

أنشطة اللغة العربية، والعمل على االرتقاء مبستوى الطالبات من قبل معلمات اللغة العربية 

ومديرات املدارس وحث املشرفات التربويات ومديرات املدارس، ومعلمات اللغة العربية على 

إقامة أنشطة غير صفية متنوعة في مجاالت: القراءة والكتابة والتحدث واإللقاء... إلخ. 
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وفي دراسة عبداحلميد )2005م(؛ عن: »فعالية استخدام املناهج املمسرحة 
الدراسة  استهدفت  االبتدائية«؛  املرحلة  تالميذ  لدى  اللغة  مهارات  تنمية  على 
التعرف على أثر استخدام املناهج املمسرحة على تنمية مهارات القراءة اجلهرية، والقراءة 

الصامتة، والكتابة لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي من خالل تدريس وحدة » من 

قيم احلياة » املقررة، وانتهت الدراسة إلى نتائج هي: 

- وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات التالميذ عينة البحث في 

التطبيقني القبلي والبعدي الختبار القراءة اجلهرية لصالح التطبيق البعدي. 

البحث في  التالميذ عينة  - وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات 

التطبيقني القبلي والبعدي الختبار القراءة الصامتة لصالح التطبيق البعدي. 

- وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات التالميذ عينة البحث في 

التطبيقني القبلي والبعدي الختبار الكتابة لصالح التطبيق البعدي.

وفي دراسة للمحيمد )2006م( حول: »دراسة تقوميية لألنشطة الثقافية غير 
الصفية مبدارس التعليم االبتدائي في مملكة البحرين« فقد هدفت الدراسة إلى 
تقومي األنشطة الثقافية غير الصفية في املجتمع املدرسي، في مدارس التعليم االبتدائي 

تقوميها«  وطرق  ومحتواها  مجاالتها: »أهدافها، وتخطيطها  مبختلف  البحرين  مملكة  في 

باإلضافة إلى املعوقات التي تواجهها، سواء تلك املرتبطة باملدرسة أو التلميذ أو باألسرة 

واملجتمع، كما هدفت الدراسة إلى تعرف آراء مشرفي ومشرفات جلان األنشطة وما يجب 

أن تكون عليه األنشطة الثقافية غير الصفية ومجاالتها من عناية تتناسب مع أهميتها. وقد 

شملت عينة الدراسة 21% من املدارس االبتدائية مبملكة البحرين وعددها ®24( مدرسة 

ابتدائية، منها ®17( مدرسة ابتدائية بنني، و®17( بنًتا و26% من مشرفي ومشرفات اللجان 
الثقافية باململكة، وخرجت الدراسة بالنتائج اآلتية: 

- تراوحت نسب حتقق أهداف النشاط الثقافي غيرالصفي املقترحة في الدراسة ما 
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بدينه وتراثه وتاريخه( في  التلميذ  إلى 4،67% حيث حل هدف )ربط  بني %4،80 

املرتبة األولى، بينما حل هدف )تعرف التلميذ بالعمل اليدوي واإلميان به من خالل 

مزاولة األنشطة( في املرتبة األخيرة.

االبتدائية،  باملدارس  الصفية  الثقافية غير  انتشار مجاالت األنشطة  تباينت نسب   -

حيث كانت اإلذاعة املدرسية في مقدمة تلك املجاالت بنسبة 89،8%، تلتها جماعة 

املكتبة )مركز مصادر التعلم( بنسبة 80،8%، بينما جاءت املسابقات بنسبة جيدة 

بلغت 79،6%، وحظيت احملاضرات والصحافة املدرسية واملسرح املدرسي بنسب 

متوسطة وضعيفة، في حني لم حتظ أوقات ممارسة األنشطة بنسب عالية، حيث 

وصلت النسبة إلى 69%، بينما وصلت نسبة مصادر متويل األنشطة الثقافية إلى 

87%، بينما تباين استخدام محتويات األنشطة الثقافية مابني 80،8% للمسابقات 

املنوعة واملباشرة، وإلى 56% للمسرح املدرسي.

- تركزت أكثر الصعوبات التي تواجه األنشطة الثقافية غير الصفية في كثرة املقررات 

الدراسية ومستلزماتها، وقصر الوقت املخصص لألنشطة وضعف احلوافز وندرة 

األماكن املخصصة ملمارسة األنشطة وضعف ارتباطها باملنهج الدراسي، باإلضافة 

وعدم  الصفية  غير  الثقافية  األنشطة  بأهمية  األم��ور  أولياء  بعض  وع��ي  ع��دم  إل��ى 

مشاركة بعضهم فيها. وبناء على النتائج مت وضع تصور مقترح لتفعيل النشاط 

الثقافي غير الصفي في مدارس التعليم االبتدائي، كما أوصت الدراسة بضرورة 

االهتمام باألنشطة الثقافية ضمن اجلدول الدراسي، وإصدار األدلة اخلاصة بها 

وعقد دورات تدريبية وتأهيلية ملشرفي ومشرفات األنشطة الثقافية غير الصفية. 

وفي دراسة للناصر ®Â2008( حول: »آراء املعلمني واملعلمات حول األنشطة 

مملكة  في  اإلعداية  املرحلة  في  التعلمية  التعليمية/  العملية  في  غيرالصفية 

البحرين«؛ هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: ما رأي املعلمني واملعلمات 

في املرحلة اإلعدادية عن األنشطةغير الصفية في العملية التعليمية/ التعلمية؟ وذلك فيما 
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يخص مناهجها، وبرامجها املختلفة، واإلمكانات املدرسية والفنية والتجهيزات التربوية، 

واإلجراءات التنظيمية. وقد بلغت عينة الدراسة )200( معلم ومعلمة، كما استخدم الباحث 

الصعوبات  أبرز  أن من  الدراسة:  نتائج  وتبني من  املستهدفني،  آراء  استبانة الستطالع 

التي تواجه األنشطة غير الصفية » عدم وجود حوافز مادية ومعنوية كافية لدعم املشرفني 

واملعلمني لألنشطة غير الصفية وبلغت النسبة 71.04 %، وإن أقل هذه الصعوبات » عدم 

وضوح اخلطة السنوية لبرامج النشاط الطالبي. أما بقية الصعوبات التي تواجه األنشطة 

غير الصفية، فقد تفاوتت في النسب بني االرتفاع واالنخفاض وتقديرات املعلمني حولها، 

وقد يعزى ذلك الختالف تقديرات املعلمني واملعلمات حول طبيعة األهداف والبرامج في 

األنشطة غير الصفية، وقد قدم الباحث توصيات على رأسها وضع تصور لألنشطة غير 

الصفية، وكيفية االرتقاء بها. 

ب - البحوث والدراسات حول استخدام األنشطة غير الصفية في 
تعليم اللغة العربية وتعلمها في الدول العربية واألجنبية.

غير  اللغوية  األنشطة  »واقــع  كانت عن:  فقد  )1990م(  دراســة محمد  أما   

الصفية في تعليم اللغة العربية »في األردن« فقد هدفت إلى تعرف واقع األنشطة 

بعض  عن  اإلجابة  من خالل  الثانوية؛  املرحلة  في  اللغة  تعليم  في  الصفية  غير  اللغوية 

السائدة  املناشط  وما  حتقيقها؟  املدرسية  لألنشطة  ميكن  التي  النتائج  ما  التساؤالت: 

الدراسة  وضحت  وق��د  اللغة؟  وم��ه��ارات  األنشطة  بني  الربط  ميكن  وكيف  لها؟  املعززة 

إن طبقت  املرجوة منها  األه��داف  الصفية ميكن أن حتقق  املدرسية غير  النشاطات  أن 

بطريقة منهجية مخططة؛ كما أن األنشطة التي قدمت كانت ضعيفة جدا، ويعزى ذلك إلى 

اللغة  إقناع مدرس  الدراسة بضرورة  الفاعل، وأوصت  بالشكل  عدم ممارسة األنشطة 

بجدوى األنشطة واألعمال احلرة مع تنوعها، وتخصيص حصص أسبوعية لتدريب الطلبة 

وتوجيههم وإرشادهم.
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اإلذاعة  استخدام  »أثر  عنوان:  دراسة حتت  )1990م(  عبيدات  أجرى  كما   
اللغة  قواعد  مــادة  في  التاسع  الصف  طلبة  حتسني  في  التعليمية  املدرسية 
العربية في األردن«، وقد ركزت الدراسة على استقصاء واقع اإلذاعة املدرسية من خالل 
قواعد اللغة العربية، واتضح من نتائج الدراسة وجود فرق في طريقة التدريس لصالح 

املجموعة التجريبية، وعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في حتصيل طلبة املجموعتني 

الباحث:  توصيات  أهم  وكانت  الطالب،  إلى جنس  يعزى  أن  والضابطة ميكن  التجريبية 

التوسع في إنتاج البرامج التعليمية وتطويرها، بحيث تشمل؛ البرامج املنهجية والبرامج 

املوجهة لتعلم األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة...إلخ.

 وقد قدم خلوصي )1991م( دراسته حتت عنوان: »دراسة تقوميية ملكتبة 
املدرسة االبتدائية في محافظة دمشق« هدفت الدراسة إلى اإلحاطة باجلوانب املختلفة 
من  حقها  املكتبة  إعطاء  على  يساعد  عالجي  برنامج  ووض��ع  االبتدائية،  املدرسة  ملكتبة 

العناية وحسن االستخدام، لتقوم بدورها التربوي املرسوم لها؛ ولذلك طرحت الدراسة عدة 

تساؤالت تدور حول: أهداف مكتبة املدرسة االبتدائية ومدى توافر الشروط فيها، وكيفية 

والتصنيف  التنظيم  إلى  املكتبة  الدراسة حاجة  اتضح من  وقد  الكاملة،  أهدافها  حتقيق 

والترتيب الهجائي، وأمني مكتبة متخصص يراعي حاجات املكتبة، وضرورة توافر شروط 

االطالع على محتويات املكتبة، وتزويدها بالكتب والدوريات والصحف واحلاجات الالزمة 

واملناسبة.

األنشطة  وإدارة  »تخطيط  حــول:  دراســـة  )1992م(  النبتيتي  أجــرى  كما 
التربوية »غير الصفية« في التعليم الثانوي العام في األردن«؛ هدفت الدراسة 
إلى معرفة واقع تخطيط األنشطة التربوية في التعليم الثانوي العام في األردن وما ينبغي 

أن يكون عليه هذا التخطيط من خالل اإلجابة عن بعض التساؤالت: حول التخطيط وواقع 

إدارة األنشطة، واألسس التي ينبغي أن تكون عليه إدارة األنشطة التربوية. واتضح من 

نتائج الدراسة: أن هناك تدنيا واضحا في مستوى كفايات املسئولني عن تخطيط األنشطة 
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على  والقائمني  املشرفني  وتدريب  والتمويل  واإلمكانات،  بالتخطيط  يتعلق  فيما  التربوية 

األنشطة التربوية، وأن هناك فجوة واضحة بني إدارة األنشطة غير الصفية » من حيث 

األنشطة  هي  الطلبة  مليول  بالنسبة  ورغبة  استثارة  األنشطة  أكثر  وأن  والواقع،  النظرية 

الترويحية، وأن 26% من طلبة التعليم العام ال ميارسون األنشطة غير الصفية؛ لذلك أوصت 

الدراسة بضرورة التركيز على: التخطيط لألنشطة غير الصفية، وتقومي احلاجات اإلدارية 

والفنية، ومراعاة املستويني املركزي والالمركزي في التخطيط، وتقومي إمكانات املدرسة 

للتجهيزات ومدى استفادة الطلبة منها.

في  اللغوي  اإلبــداع  تعزيز  Carla ®1994م( عن: »كيفية    وفي دراسة كارال، 
التمثيل املسرحي في املرحلة االبتدائية«؛ طبقت الدراسة على تالميذ الصف الثاني 
إلى مجموعتني: إحداهما:  تقسيمهم  تلميذا مت  باختيار 12  الباحثة  قامت  االبتدائي، حيث 

خلصت  وقد  املسرحي،  التمثيل  طريق  عن  واألخ��رى:  اعتيادية،  بطريقة  القصص  درس��ت 

الدراسة إلى أن مجموعة التمثيل قد اكتسبت مهارات لغوية أكثر تطورا من املجموعة األخرى 

أوصت  وقد  العليا،  التفكير  مهارات  إلى  باإلضافة  الشفهي  والتعبير  القصص  فهم  في: 

الدراسة باستخدام التمثيل املسرحي في تعزيز تعلم اللغة مبا يتوافق مع حاجات الطلبة.

حول  نفسها  النتائج  إلى  توصلت   )1995®  Ranger راجنــر  دراســة  وفي 
االستيعاب  مستوى  رفع  في  الدراما  إستراتيجيات  استعمال  »أثر  دراستها: 
من ®50(  الدراسة  عينة  االبتدائية«. تكونت  السادسة  السنة  تالميذ  لدى  القرائي 
تلميًذا، وقد أشارت النتائج إلى أن الطالب الذين استخدموا إستراتيجيات مسرحية أحرزوا 
درجات أعلى من الطلبة الذين أمروا بقراءة النصوص بالطرائق التقليدية، باإلضافة إلى 

أن طالب املجموعة التجريبية كانوا يقرؤون النصوص مبتعة وحماس أكبر مقارنة بطالب 

املسرحية  اإلستراتيجيات  استخدام  أن  إلى  الدراسة  خلصت  كما  الضابطة.  املجموعة 

يغني برنامج تعليم القراءة، ويسهم في تطويرتعليم التعبير الشفهي ومهارات االستماع، 

والكتابة اإلبداعية، كما يسهم في منوالثروة اللغوية.

التوجیھ الفني العام للغة العربیة83



الدرامي  النشاط  تطبيق  Â1998® Biegler( حول: »أثر  بيجلر  دراسة  وفي 
نيوجرسي  في  االبتدائية  املرحلة  من  األولى  احللقة  في  القصص  قراءة  على 
أثر  كشف  محاولة  في  التمثيلي  النشاط  أسلوب  ال��دراس��ة  تناولت  حيث  األمريكية«؛ 
بإسماع  املعلم  قام  حيث  الدراما،  لقصص  التمهيدية  أطفال  فهم  على  اللغوي  املستوى 

فأبدى  بالعرائس،  والتمثيل  التمثيل ولعب األدوار،  باستخدام أسلوب  القصص  األطفال 

التالميذ اهتماما بالطرق واملواقف اجلديدة وتفاعلوا معها، وزاد من استيعابهم للغة؛ مما 

عزز دور استخدام هذه املناشط في املرحلة األولى من املرحلة االبتدائية.

وفي دراسة ليونس وعبد العظيم )2000م( عن: »استخدام مدخل مسرحة 
األول  الصف  لتالميذ  النحو  في  تدريسية  وحدة  أهــداف  حتقيق  في  املناهج 
اإلعدادي في حلوان«؛ فقد هدفت الدراسة إلى استخدام مسرحة املناهج في حتقيق 
عدة  الدراسة  اإلع��دادي��ة. طرحت  املرحلة  في  العربي  النحو  في  تدريسية  وح��دة  أه��داف 

تساؤالت منها: ما أثر استخدام مدخل مسرحة املناهج في حتقيق أهداف تدريس النحو؟ 

في  املناهج  مسرحة  مدخل  أثر  وما  ونائبه؟  الفاعل  وحدة  ملسرحة  املقترح  التصور  وما 
مجموعة  على  دراسته  الباحث  طبق  ونائبه. وقد  الفاعل  لوحدة  املعرفية  األهداف  حتقيق 

ضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية في التدريس والتجريبية من خالل وحدة ممسرحة، 

والتجريبية(  ®الضابطة  املجموعتني  بني  ف��روق  وج��ود  عدم  ال��دراس��ة:  خالل  من  واتضح 

من حيث مستواهم في قواعد النحو، مما يدل على تكافؤ املجموعتني، وقد وجد فروقا 

عند مستوى ]1،0[ لصالح املجموعة التجريبية في اجلانب املعرفي، أما اجلانب املهاري 
والتجريبية(،  ®الضابطة  املجموعتني  متوسطي  بني  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  فاتضح 

وعلل الباحث السبب إلى أن اجلانب املهاري في قواعد اللغة املتمثل في: القراءة والكتابة 

والتحدث، يحتاج إلى تدريب طويل، ووقت كاف للتطبيق، واقترح الباحث عدة توصيات 

أهمها: مراعاة مخططي املناهج قابلية احملتوى للمسرحة، وضرورة التنسيق بني وزارة 

وسائل  من  واالستفادة  املناهج  مسرحة  بهدف  واإلعالم  الثقافة  ووزارة  والتعليم  التربية 
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اإلعالم تربويا وتعليميا إلى أقصى درجة ممكنة، مع توفير مسرح مدرسي بكل احتياجاته 

داخل املدرسة. 

ف��روق ذات دالل��ة إحصائية بني متوسطات درج��ات األطفال لصالح  تبني وج��ود  كما 

في  املصاحبة  واألنشطة  املقترح  البرنامج  فاعلية  إلى  ذلك  ويعزى  التجريبية،  املجموعة 

التدريبات. كما كشفت بطاقة املالحظة وجود فروق بني املجموعتني لصالح التطبيق البعدي 

له،  املصاحبة  واألنشطة  املقترح  البرنامج  لصالح   0،01 مستوى  عند  إحصائية  بفروق 

وقد اقترح الباحثان توصيات أهمها: ربط قضية االنتماء باألنشطة اللغوية الصفية وغير 

الصفية ألطفال احللقة األولى بحيث تكون مشتقة من حاجاتهم النفسية، وتوجيه طاقاتهم 

للخدمة االجتماعية، وتقييم كتب األنشطة اللغوية في ضوء االجتاهات املعاصرة.

وفي دراسة للشبراوي¨ وأبوبكر ®Â2000( عن: »فعالية برنامج في األنشطة 
اللغوية لتنمية االجتاه نحوالبيئة¨ وتأكيد االنتماء لدى طفل احللقة األولى من 
الدراسة على أطفال  الشرقية، »جÆÂÆع«؛ اقتصرت  محافظة  في  االبتدائية  املرحلة 
احللقة األولى، كما متثلت الدراسة في األنشطة التالية: القصص، األناشيد واملسرحيات 

توزعت في مجموعتني: )37 جتريبية  عينة عشوائية  الباحثان  واختار  اللغوية،  واأللعاب 

و30 ضابطة(، وقد متثلت أدوات الدراسة في: مقياس االجتاه نحوالبيئة املصورة، بطاقة 

مالحظة للوقوف على مظاهر القوة ونواحي الضعف لدى األطفال، مع إج��راءات حتليل 

احملتوى )توصيف كتب األنشطة اللغوية(.

وجتريب البرنامج قد مر باخلطوات التالية: التطبيق القبلي ملقياس االجتاه وتطبيق بطاقة 

املالحظة، ثم تدريس البرنامج ملدة شهر كامل بتطبيق البرنامج على املجموعة التجريبية 

والضابطة بالطريقة التقليدية، وأظهرت النتائج: بأن قيمة »ت« غير دالة بالنسبة للمجموعتني 

وذلك نتيجة لتعرض املجموعتني للخبرات نفسها واملؤثرات الثقافية )مما يوضح التقارب(، 

وتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات األطفال لصالح املجموعة 

التجريبية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق لصالح املجموعة التجريبية التي درست 
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برنامًجا في األنشطة اللغوية وذلك في االجتاه نحو البيئة وفي مستوى االنتماء لدى عينة 

البحث، كما كشفت بطاقة املالحظة وجود فروق بني املجموعتني لصالح التطبيق البعدي 

بفروق إحصائية عند مستوى 0،01 لصالح البرنامج املقترح واألنشطة املصاحبة له. وقد 

اقترح الباحثان عدة توصيات أهمها: ربط قضية االنتماء باألنشطة اللغوية الصفية وغير 

الصفية ألطفال احللقة األولى، بحيث تكون مشتقة من حاجاتهم النفسية،وتوجيه طاقاتهم 

للخدمة االجتماعية، وتقييم كتب األنشطة اللغوية في ضوء االجتاهات املعاصرة.

جـ - مناقشة البحوث والدراسات السابقة:

املجتمع  في  وتعلمها  اللغة  تعليم  على  التركيز  السابقة  ال��دراس��ات  معظم  حرصت 

املدرسي، سواء فيما يتعلق منها مبكتب التربية العربي لدول اخلليج، أوفي الوطن العربي 

واألجنبي، إال أنها اختلفت من حيث التوجه؛ فمنها من اتخذت عملية النهوض بتعليم اللغة 

وتعلمها مشكلة محلية، ومنها ما رجح أن املشكلة عاملية بالرغم من أن تأثيرها مختلف 

من مكان آلخر، كما أن معظمها جاءت على شكل مبادرات فردية على مستوى البحوث 

والدراسات العربية واألجنبية بحيث تعالج النقص في طبيعة اللغة وفروعها أو من خالل 

تبني ذلك في محوري  اللغة كما  بتعلم  للنهوض  ممارسات األنشطة غير الصفية وسيلة 

الدراسة في مراحل التعليم العام، ولكن املشكلة ليست في الطلبة فقط،إمنا مشاركة بني 

الطلبة املختصني واإلداريني واملشرفني، كما بينت دراسات السفياني )1989م( ونصار 

®1989م( وثنيان )2004م(، وعبد النبي )1988م(، وإبراهيم )1988م(، ومحمد، إبراهيم 
®1999م(، وراضي )1999م(، والشبراوي، وأبوبكر )2000م(، وشداد )2002م(، )2005( 

Obeidat، وعلى املستوى العربي والعاملي.

وقد استفادت الدراسة احلالية من أدوات هذا التصور وآلياته وإجراءاته في تصميم 

أدوات استبانات البحث حملاولة تتبع أسباب مشكالت اللغة سواء من حيث فروع اللغة 

واملختصني  املسؤولني  استفتاء  خ��الل  وم��ن  امل��درس��ي،  املجتمع  ف��ي  اللغوية  واألنشطة 

واملشرفني. كما استفادت الدراسة من دراسات سعت إلى تقدمي وسائل وتقنيات حديثة 
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ومعامل لغوية لتعزيز تدريس اللغة العربية في البيئة املدرسية، ومن هذه الدراسات دراسة: 

وعطا  )2004م(  واملسكري  )1988م(  وإبراهيم  )2006م(  والنامي  )2003م(  إلسماعيل 

®1994م( ورجب والفي )1998م(.

وقد استفادت الدراسة احلالية من هذا التوجه في تصميم محاور استبانة الدراسة، 

وخصوًصا بعض الدراسات عن األنشطة اللغوية غير الصفية ملعرفة مدى حتقق أهدافها 

املدرسية  »اإلذاع��ة  على:  الدراسات  ورك��زت  وتعلمها،  العربية  اللغة  بتعليم  النهوض  في 

حني  في  الدراسي،  املنهج  ومسرحة  والتعليمي  التمثيلي  واملسرح  املدرسية  والصحافة 

توجهت بعض الدراسات إلى مركز مصادر التعلم، وقراءات التالميذ القصصية، ومدى 

إسهام التقنيات املتقدمة في عملية تعلم اللغة »من مثل: احلاسوب واإلنترنت. ومن هذه 

وليم  وحنا  )1984م(  واملقدادي  )1984م(  ورزق  )1987م(  »حسني  دراس��ة:  الدراسات 

 Carlaفرج )1978م( والوالي )1990م( والسيد حسن )1994م( وعبيدات )1990م( و

®1999م(«.

اللغوية في  األنشطة  لتنوع مجال  نظًرا  السابقة؛  التوجهات  الدراسة من  أفادت  وقد 

املجتمع املدرسي، مبا يساعد على توظيف تعليم اللغة وتعلمها، كما أبرزت هذه الدراسات 

توجهات القراءة واملكتبة في تعليم اللغة العربية مثل: دراسة الناصر )2001م( والسباعي 

®1985م( خصوًصا فيما يتعلق مبنهج اللغة العربية واملهارات القرائية املقدمة في مناهج 
التعليم العام » ابتدائي، إعدادي، ثانوي » التي هي في حاجة إلى إعادة النظر في نوع 

حاجات  تشبع  موضوعات  منها  بدل  وتقدمي  السابقة،  املراحل  في  املقدمة  املوضوعات 

املتعلمني وتتوافق مع قدراتهم على تعلم اللغة وتتناسب سواء داخل الصف أو خارجه، 

فمثال: هل تطرح الصحف املدرسية موضوعات تهم الطلبة؟ وهل يتوافق املسرح املدرسي 

لتشبع  القرائية  النصوص  بعض  مسرحة  يتم  وهل  ومطالبهم؟  املتعلمني  احتياجات  مع 

حاجات املتعلمني؟ وهل يتم تقدمي تراكيب لغوية بطرق جديدة ووسائل غير تقليدية؟.

بالبرامج  يتعلق  فيما  الدراسات، سواء  الدراسة احلالية من طرح بعض  أف��ادت  كما 
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املقترحة في مهارات تعلم اللغة أومن خالل األنشطة الصفية وغير الصفية في الدراسة، 

عن  انفردت  احلالية  الدراسة  أن  إال  وأدوات��ه،  التنفيذ  وآليات  العمل  حيث: خطوات  من 

الدراسات السابقة من حيث: شمولية التطبيق، حيث إن الدراسة طبقت عينتها على مراحل 

التعليم العام » ابتدائي، إعدادي، ثانوي » ولم تقتصر على مرحلة بعينها كما في الدراسات 

السابقة. كما غطت الدراسة الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج: »اإلمارات 

العربية املتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت واململكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان 

معرفة  في  أوس��ع  يحقق مجاال  اليمنية«، ومبا  » اجلمهورية  منها  »واستثني  قطر  ودول��ة 

مراحل  في  وتوجهاتها  وتعليمها  العربية  اللغة  تعلم  مشكالت  حول  املشتركة  العناصر 

التعليم العام.

تطوير  كيفية  ح��ول  العربية  اللغة  ملعلم  دليل  إل��ى وض��ع  احلالية  ال��دراس��ة  تسعى  كما 

املهارات اللغوية لطلبة التعليم العام في املجتمع املدرسي باإلفادة من مختلف األنشطة غير 

الصفية عند تعلم اللغة العربية باإلضافة إلى مصادر التعلم، ومبا يعزز تعليم اللغة العربية 

وتعلمها في كل مرحلة من مراحل التعليم العام، ومبا يسهم في تخفيف مشكالت تعليم 

اللغة العربية في املجتمع املدرسي. ويرى كثير من التربويني أنه لن يكون تعلم اللغة العربية 

فاعال ما لم يأخذ في اعتباره جميع ظروف كافة املشاركني في املجتمع املدرسي ذات الصلة 

بعملية التعلم »من إداريني ومشرفني، ومعلمني وطلبة« ممن لهم أثر فاعل في ميول الطلبة 

وتوجهاتهم، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نحوتعليم اللغة العربية وتعلمها. 

- تعليق عام.

أرجعت الدراسات السابقة أسباب الضعف اللغوي إلى:

بصعوبة  واإلحساس  بالنفس،  الثقة  فقدان  إلى:  ترجع  والتي  النفسية؛  العوامل  ± -

مهارات القراءة والكتابة، وعدم التكيف مع معلم اللغة العربية. 

انتشار األخطاء املنهجية من حيث عدم إتقان مهارات حتديد العبارات واملفردات 2 -

إلى الفهم احلرفي الضيق للنص األدبي.
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انتشار االستعمال اللغوي العامي في مستوى املفردات والعبارات. 3 -

أداء الطلبة في اللغة الفصحى لم تتأصل باملعرفة األكادميية العتمادهم على احلفظ 4 -

واسترجاع املعلومات.

طبيعة القواعد النحوية نفسها، وطريقة تعليم النحوواملتمثلة في: أساليب التدريس  µ -

التقليدية وطرقه، وكذلك الوسائل التعليمية والتقومي املتبع في النحو، وذلك مبا ال 

يتناسب – أحياًنا – مع مراحل التعليم العام.

عدم معرفة الطالب بأهداف البالغة والنقد. 6 -

عدم استخدام طرق حديثة وأساليب في تدريس البالغة والنقد والعروض. 7 -

عدم وجود كتيب رسمي للمعلم يحدد له محاور منهج النحووالصرف. 8 -

مالحظة كثير من املشكالت املرتبطة بالنحووالصرف، وعدم نسبة بعض األبيات 9 -

الشعرية إلى قائليها، وكذلك عدم توثيق األحاديث النبوية الشريفة املستشهد بها 

في الكتاب املدرسي. 

وكثرة عدد  التعلم،  على  الطالب  التي تساعد  اللغوية  املعامل  امل��دارس من  خلو  10 -

الطالب داخل الصف مما ال يحقق معيار املمارسة. 

تختلف أساليب التقومي واعتماده على أسئلة من منط واحد في معظم املوضوعات  ±± -

من مثل: استخرج، اعرب.

عدم وضوح دور املشرف التربوي في حتديد بعض األهداف السلوكية اإلجرائية 12 -

حتى يسير املعلم على ضوئها مع التركيز الشديد على األه��داف املعرفية، وقلة 

االهتمام بالهدف الوجداني في منهج النحووالصرف.

 كما حددت بعض الدراسات مظاهر الضعف اللغوي فيما يلي:

وقوع التالميذ في األخطاء النحوية واإلمالئية. ± -
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ضعف الطلبة في صياغة اللغة العربية الصحيحة سواء في مستوى التعبير أو 2 -

التحليل الشخصي والتأليف. 

ضعف إتقان القواعد النحوية الصرفية. 3 -

الضعف في القراءة وتدني سرعة القراءة لدى طالب املراحل التعليمية املختلفة. 4 -

الضعف في فهم املقروء والتعرف على ما يتضمنه من مفاهيم وأفكار لدى طالب  µ -

املراحل التعليمية املختلفة.

وال الكافي،  اللغوي  الرصيد  الميلك  منهم  فكثير  بالكتابة،  الطلبة  خبرة  ضعف  6 -

يستخدم الصيغ املتوافقة واملناسبة مع الفكر اللغوي. 

اللغوية؛ مما يؤدي إلى النحوية والصرفية في الصياغة  القواعد  ندرة استعمال  7 -

تكاثر األخطاء اللغوية »إمالئية كانت أم تركيبية«.

 كما أرجعت البحوث والدراسات السابقة سبل حتسني تعليم اللغة العربية 
وتعلمها في املجتمع املدرسي إلى:

مراعاة النمو اللغوي للطفل وزيادته بحسب كل مرحلة عمرية حيث يزداد النمواللغوي  ± -

بتقدم الطفل في املستوى التعليمي.

االهتمام بتدريب املعلمني على تدريس القراءة اجلهرية من خالل املشاغل والدورات 2 -

التدريبية.

مراعاة املهارات الرئيسة في القراءة اجلهرية. 3 -

تركيز االهتمام على تكثيف جرعات التوجيه للمعلمني. 4 -

مراعاة أن تكون نصوص القراءة ممتعة للطلبة، ومناسبة من حيث الوقت املتاح  µ -

لتدريسها وملستوى الطلبة العام.

مراعاة استخدام املعلمني للوسائل بشكل ُمْرٍض. 6 -
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اهتمام املعلمني بالتقومي املستمر. 7 -

توفير برنامج إثرائي في تعليم مهارات اللغة العربية وكفاياتها للتغلب على صعوبات 8 -

التعلم التي يواجهها التالميذ.

املطبوعة التعليمية  املواد  توظيف  العربية حول أسس  اللغة  ملعلمي  دورات  توفير  9 -

وغير املطبوعة.

استخدام احلاسوب في تدريس القواعد اللغوية. 10 -

مراعاة اكتساب مهارات اللغة من خالل توفير تدريبات ومواد تعليمية وتطبيقات  ±± -

خاصة تتالءم وطبيعة اللغة.

مراعاة أساليب التعلم الذاتي في املدارس، وتدريب الطلبة عليها، وإعطاء الطلبة 12 -

مواقف ليطبقوا أساليبها، مع تبادل اخلبرات بني الطلبة.

استخدام أسلوب العصف الذهني واألساليب التي تستخدم التدريب اجلماعي 13 -

لتنمية اإلبداع وتوليد األفكار لتحسني مهارات اللغة.
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