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يكثر الحديث اآلف عف التحديات الثقافية المعاصرة التي تكاجو تعميمنا في العالـ  
العربي، كما تتردد عمى ألسنة المفكريف كفي كتاباتيـ أقكاؿ تشير إلى ىذه التحديات 

كضرب الكحدة العربية، كانييار  (االنتماء كالكالء)كالتي منيا طمس الشخصية القكمية 
.   المنظكمة القيمية، كالتخمؼ عف النيضة العممية كالثكرة التكنكلكجية

إف مثؿ ىذه التحديات ىي في حقيقة األمر فركع لما أراه التحدم األصؿ 
قالتو مف عثرتو، حيث يصح لنا أف نقكؿ في  الذم يتمثؿ في تعميـ المغة العربية كا 
بداية ىذا السياؽ إف تعميـ المغة العربية تعميمان يقكـ عمى نظر عممي كيعالج كاقع 
ىذا التعميـ المتردم ليك التحدم الثقافي األكبر الذم يكاجو المناىج الدراسية في 

.  العالـ العربي
بداية ال يتسع المقاـ ىنا كما ال يحتاج األمر لمحديث عف المغة العربية 

كمفيـك أساسي مف مقكمات االنتماء كالكالء كالكحدة الكطنية، ذلؾ أنيا البنية األساسية 
ليذه األمكر، كما أننا لسنا في حاجة إلى تقرير أف المغة العربية مقـك أساسي مف 

مقكمات بناء المنظكمة الخمقية كحمايتيا، كأنيا إف لـ تكف بنيتيا األساسية فيي عمى 
األقؿ كعاء بنيتيا األساسية، كما نعتقد أننا ال يمكف أف نتجادؿ حكؿ ككف المغة 

العربية اآلف مقـك أساسي مف مقكمات التقدـ العممي كاألخذ بأسباب التكنكلكجيا كأنيا 
أداة التعبير عنيا، ككعاؤه كحاممة مضمكنة كثمرتو، كما أف عمينا أف نسمـ بأنيا أداة 

.   لصياغة محتكل المناىج ككسيمتو لمتعميـ كالتعمـ
نكد أف نقكؿ إف المغة العربية مقكـ أساسي نستطيع بو أف نجابو ىذه 

التحديات، كبضعفيا كانييارىا عمى ألسنة أبنائيا كأقالميـ تصبح عممية مجابية 
ىذه التحديات كالتغمب عمييا أمران في غاية الصعكبة إف لـ يكف ميئكسان منو، 

كيصبح تحدينا األكبر ىك تعميـ المغة العربية أكالن تعميمان يقيميا مف ضعفيا، كيقيميا 
ىؿ كاقع المغة العربية اآلف ككاقع تعميميا يرقى : مف عثرتيا، كىنا نقؼ فنتساءؿ

لى الدكر الذم ينبغي أف تحققو، كالكظائؼ التي ينبغي أف تقكـ بيا  إلى منزلتيا كا 
كيمكنيا مف أف تككف أداة فاعمة في مساعدة المناىج الدراسية عمى مكاجية 
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التحديات المطركحة؟ أـ أف ىذا الكاقع ىك التحدث األكبر كالحقيقي لممناىج 
 الدراسية؟

: واقع المغة العربية، األزمة والتحدي
مأساة، كارثة، مصيبة، انييار، قصكر، تخمؼ تشكيو، مشكمة، تحمؿ، عجز، 

. إلخ.. مكت، شككل صارخة، خطر يتيدد، غريبة بيف أىميا، ييجرىا أصحابيا 
عندما نقرأ عف كاقع المغة العربية اآلف عمى ألسنة أبنائيا كالشككل مف ىذا 
الكاقع سنكاجو بيذه الكممات كالعبارات التي ربما دلت معاني كؿ كاحدة منيا عمى 

شيء محزف فإذا تجمعت معاني كؿ ىذه الكممات كالعبارات كجدنا أنفسنا أماـ 
صرخات باكية حزينة مرتجفة كاجفة ألف الضعؼ في المغة العربية كالشككل منو 
أصبح حديثا شائعان، فما مف متخصص في عمكـ المغة أك في األدب أك إعداد 

 تعميميا، كما مف مفكر لو اىتمامات لغكية أك تمناىجيا أك في رسـ استراتيجيا
كاتب لو نظرة قكمية قيمية، كما مف متخصص في العمـك الدينية أك االجتماعية 

كما مف باحث في عمـك المغة، أك في عمكـ تعميميا إال كيرل أف كاقع المغة العربية 
اآلف عمى ألسنة المتعمميف كالمثقفيف مأساة نعيشيا، ككارثة حمت بنا كمصيبة 

أحاطت بمساننا، كقصكر أصاب بياننا كتحمؿ استشرل في تعبيرنا، كتشكيو أضاع 
مالمح فكرنا، كتخمؼ كعجز أصاب تعميمنا المغكم حتى أصبحت المغة العربية 

غريبة بيف أىميا الذيف ىجركىا كأضحت مشكمة تكاجو ثقافتنا كىكيتنا، كخطران يتيدد 
كياننا الشخصي كالكطني ككحدتنا القكمية كتراثنا الفكرم كالديني كقيمنا االجتماعية 
كالخمقية كلقد بمغ األمر أف قيؿ إذا أردت أف تعرؼ أيف تمكت المغة العربية فاعمـ 

.  ()أنيا تمكت في كؿ مكاف
كلقد أفاض الميتمكف بالمغة العربية كبتعمميا حديثان ككتابة عف ىذه المشكمة 
.  الخطيرة كالتحدم الكبير الذم ينبغي عمينا أف نكاجيو أال كىك ضياع المغة العربية
لقد تحدث ىؤالء عف عدـ إتقاف المتعمميف كالمثقفيف لمغة العربية، كتعثر ألسنتيـ 
في قراءتيا كفيميا كالتعبير الصحيح بيا ككتابتيا، كما تحدثكا عف شيكع األخطاء 

المغكية النحكية كاإلمالئية في كتابات الطالب بجميع مراحؿ التعميـ كما أشاركا إلى 



  

 261 

الضعؼ الشديد في استخداـ المغة األـ لدل كؿ مستكيات المتعمميف كالمثقفيف مف 
عامميف بالصحافة كاإلعالـ كقيادة الرأم العاـ كالسياسة كرجاؿ الدكلة، كالعامميف 
في دكاكيف الحككمة، حيث تكثر األخطاء المغكية بكؿ أنكاعيا، كلقد امتدت ىذه 

الظاىرة لتنتشر في المكاتبات الرسمية، كالعناكيف الرئيسية لمصحافة اليكمية 
  ().  كالمجالت العممية كاألدبية بؿ كامتدت إلى الكتب العممية الجامعية

قد تيكف الشككل مف ضياع المغة عمى ألسنة الطالب كالخريجيف كالمثقفيف 
كفي كسائؿ اإلعالـ مسمكعة كمقركءة كمرئية، كلكف المشكمة الكبرل تكمف عندما 

نجد أف المغة تضيع أيضان عمى ألسنة المعمميف كفي كتاباتيـ بشكؿ عاـ، ىنا 
يقتضي األمر أف نقؼ كنستنكر أك ىنا أيضان ال نممؾ إال أف نقكؿ إف المغة العربية 
ذا كاف ىنا ما ىك أسكأ مف المأساة  تعيش اآلف مأساة كبرل في المدرسة العربية، كا 
ذا  فستعيشيا المغة العربية في المستقبؿ القريب ما لـ نتدارؾ األمر بيقظة كسرعة، كا 

 كلقد كصمت المأساة إلى طالب ()أردت أف تعيش ىذه المأساة فارجع إلى
الدراسات العميا في المغة العربية الذيف يفترض فييـ التفكؽ كالنبكغ ففي بحث عف 

، في معرض حديثو عف األخطاء المغكية ()طالب الدراسات العميا يقـك الباحث 
كالغريب في األمر أف طالب الدراسات العميا مف خريجي شعبتي المغة العربية "

كالدراسات اإلسالمية يقع معظميـ في تمؾ األخطاء المغكية التي يقع فييا الطالب 
في التخصصات األخرل، كما لكحظ أيضان أف الخطط البحثية كتقارير الرسائؿ 
". الجامعية التي تراجع لغكيان مف قبؿ ىاتيف الشعبتيف تتضمف أخطاء لغكية أيضان 

: األسباب والنتائج
أف لغتنا "كىكذا نجد أف النظرة العابرة إلى الكاقع المغكم تكشؼ بكضكح 

العربية في محنة ال تقؿ عف محنة أمتنا في التمزؽ كالتشتت كاف ىذه المحنة لتدعك 
إلى األسى كالحسرة، فف المؤلـ حقان أف تصبح المغة الفصحى بعيدة عف ألسنة 

مدرسي المكاد المختمفة، كأف تصبح ىذه المغة الجميمة العذبة الرقيقة غريب عف 
أصحابيا الشرعييف الذيف مف المفركض أف يككنكا حماتيا كالذائديف عنيا، ىؿ ثمة 

؟ ()استيانة كتياكف أكثر مف ىذا التياكف كتمؾ االستيانة 
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لقد كصؿ األمر إلى حد االستيتار بالمغة كاعتبار العمـ بيا عيبان، كالعالـ بيا 
متخمفان ال يجكز االىتماـ بو، كأخذت كسائؿ اإلعالـ تمح عمى أسماع الناس 

كعقكليـ بمغة مشكىة في ألفاظيا كقكاعدىا حتى أصبح العامة يحسبكف أف ىذا 
الغثاثة ىي المغة الصحيحة، أما غيرىا مف لغة راقية فال يجكز لعاقؿ متحضر أف 

.    فيي لغة عيية قديمة ال تصمح لمحضارة كالتقدـ كالنماء الحديث()يقرأىا
اغتربت المغة كأصبح ضعفيا مظيران مف مظاىر االستالب الثقافي كطغياف 

كمف المضحؾ المبكي أف .  الثقافة التغريبية كىما مف معطيات الكاقع العربي اآلف
األطفاؿ الذيف بدأت إحدل مدارس رياض األطفاؿ تطبؽ عمييـ تعمـ الفصحى 

بطريقة تجعؿ المغة عمى ألسنتيـ سميقة حينما سمعكا أحاديث معمماتيـ معيـ بمغة 
. فصيحة سيمة بسيطة جدان أبمغكا أكلياء أمكرىـ أف معمماتيـ يحدثنيـ باإلنجميزية

كلقد أخذ يتردد في أكساطنا التعميمية كالثقافية كالعممية أف المغة العربية لـ تعد 
قادرة عمى مسايرة العصر كال حمؿ عممو كمعارفو كال استيعاب مصطمحاتو 

التكنكلكجية، كالغريب في ىذا أف كثيران ممف يرددكف ىذا االدعاء ىـ ممف بأيدىـ 
كلقد بمغت . األمر، ككبار أصحاب األقالـ كالمراكز اإلدارية كالثقافية في بالدنا

إف المغة العربية ال ترضي مثقفان في العصر الحاضر، : "الجرأة ببعضيـ أف يقكؿ
كال تخدـ األمة كال ترقييا ألنيا عاجزة عف نقؿ شيء مف العمـك التي تصكغ 

كبالبعض اآلخر متظاىران بدافع الحرص عمى رقي األمة فيقكؿ بخبث ". المستقبؿ
إف الرقي الذم ننشده يعني أننا يعني أننا نعيش المعيشة العممية حيث تستند "شديد 

ليذا - (كنالحظ ىذه اإلشارة إلى العقائد) –الحقائؽ إلى البيانات ال إلى العقائد 
السبب ينبغي أف تككف لغتنا عممية كثقافتنا كككبية، ككتابتنا التينية كاألمر في ىذه 
العبارات ال يحتاج إلى تعميؽ خاصة اإلشارة إلى العقائد كالثقافة الكككبية كالكتابة 

.   الالتينية
إنو فكر في أمراض ىذه األمة : كبمغت ميانة المغة كىكانيا أف قاؿ البعض

فألفى أف مردىا إلى التمسؾ بالمغة الفصحى كىكذا نرل أف المتعقب لتبدك لغتنا 
الغنية ككأنيا فقدت قدرتيا عمى دقة العمـ كنحف في مجاؿ العمـ، كما فقدت قدرتيا 
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كىذه الفرية التي قذفت بيا . اإليجابية في التعبير األدبي كنحف في مجاؿ األدب
لغة الضاد العظمية تحتاج إلى مناقشة طكيمة ليس مكانيا ىنا كتـ تناكليا كثيران إال 

أنو ينبغي أف نقكؿ أنو بالرغـ مف سيكلة الرد عمى مف أطمؽ ىذه الفرية كأف 
مصدرىا عجز ىذا الفريؽ مف المدعيف عف إثراء لغة أمتيـ، بؿ ضعفيـ عف 

سقاطيـ ىذا العجز  سقاطيـ ىذا العجز عمى المغة عرفتيا كا  دراستيا كمعرفتيا كا 
عمى المغة العربية تبريران لتقصيرىـ إزاءىا كنككصيـ عف النيكض بيا في عصرنا 
الحالي إال أف ىذه الفرية قد أثمرت الدعكة إلى ضركرة أف يتمقى الطالب العربي 

دركسو بمساف أجنبي، كىكذا أخذت المغات األجنبية تحؿ محؿ العربية خاصة في 
حتى أصبحت المغة العربية تابعة لمتطكر بدالن مف أف تككف مكاكبة لو، "العمـك 

كأخذ المثقؼ يجد " كخير دليؿ عمى ذلؾ الصعكبات التي تكاجييا المجامع المغكية
غضاضة في الحديث بالفصحى بينما يطعـ كالمو بالمفردات األجنبية كلكال ضعفو 

.   في المغة األجنبية لتحدث بيا
لقد أدل عدـ استعماؿ المغة العربية كااللتجاء إلى لغة أجنبية إلى حرماف 

 خاصة في –المتعمميف مف االعتماد عمى المغة األـ في اكتساب المعرفة العممية 
كبالتالي - المستكل الجامعي كفي كميات العمـك الطبيعية كالطبية كاليندسية

مكاجيتيـ أيضان لبعض الصعكبات في االعتماد عمى لغة أجنبية جديدة عمييـ في 
يحاءاتيا الثقافية كالحضارية، كىذا يؤثر عمى تقدميـ في الدراسة  ألفاظيا كتراكيبيا كا 
بصكرة أك بأخرل كيؤدم إلى نقص في كفاية النظاـ التعميمي الذم يتعيدىـ، كما 

إلى إقامة حكاجز بينيـ كبيف مجتمعيـ كثقافتو كما أف -  كىك أخطر–يؤدم ذلؾ 
ىيمنة المغات األجنبية يجعؿ لغتنا تنزكم إحساسان بضعفيا كتجعؿ أبناءنا ال يثقكف 

فييا، كينظرف إلى ثقافتنا نظرة دكنية كىي ثقافتيـ، مف ىنا تنيار فييـ مقكمات 
الشخصية العربية في الكقت الذم يعجزكف فيو عف بناء شخصيتيـ كينتمكف إلى 
ثقافة لغاتيـ األجنبية فيحسكف بالضياع، كلعمنا ندرؾ أننا نفكر بمغتنا كال يمكف أف 
نفكر بمغات أجنبية فنحف ننقؿ ثمرات التقدـ العممي كالفكرم كال ننقؿ المغة التي 

.   تتضمف ىذه الثمرات
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 ثـ إف العربية لغة جماىير المثقفيف كالمتعمميف كالمشاركيف في النيضة 
العممية كالمستفيديف منيا، كمف ثـ ال بد أف نقدـ ليـ العمـ كالفكر بمغتيـ كال يقتصر 
ذلؾ عمى مف تعمـ لغة أجنبية ألنو حتى ىذا الذم تعمـ لغة أجنبية كاحدة ستقتصر 

.   ثقافتو العممية عمى إنتاج المغة التي يعرفيا فقط
كنتيجة ليذه اليجمة الشرسة إلحالؿ المغات األجنبية بدالن مف لغتنا العربية 
نجد أنو في حيف ينكب المجمع المغكم في بمد تعيش فيو المغة القكمية كضعان 
طبيعيان عمى دراسة تعابير كمضاميف جديدة في نطاؽ المغة األـ لتحكيرىا أك 
تكرسييا، أك إكسابيا الشرعية ضمف المغة المكتكبة كالمنطكقة، تنكب المجامع 

العربية عمى البحث عما يقابؿ تعابير أجنبية قد استعممت بالفعؿ كأشيعت في لغة 
االستعماؿ، ثـ تجيد نفسيا باستعماؿ المقابؿ العربي عكض التعبير األجنبي بدكافع 

كطنية قكمية ال دافع الحجة الفعمية المتأكدة لمتعبير، كىكذا لـ تعد المغة العربية 
معبرة عف ىكيتنا الثقافية العربية، كىكذا أيضان أخذنا ننادم بالتعريب بمفيكـ آخر 

عادة الكضع  يعنى إعطاء المغة العربية في أكطانيا منزلتيا الطبيعية كمغة قكمية، كا 
المغكم الطبيعي في البالد العربية باعتماد المغة العربية لغة أـ كلغة أساسية، كىكذا 

أصبح التعريب عمالن تحرريان يحرر المغة مف كىدتيا كيحرر ثقافتنا مف تبعيتيا، 
كيحرر شخصيتنا مف ضياعيا كيحرر حضارتنا مف اندثارىا، كحؽ القكؿ ما قاؿ 

رأفة بمغتنا أييا القكـ، فكاهلل ما استخؼ "أحد الزمالء الكاجفيف عمى المغة العربية 
نفر بمغتيـ إال كاف مصيرىـ إلى الضياع، كما حافظ قـك عمى لغتيـ إال كاف ذلؾ 

.   دليالن عمى جدارتيـ بالحياة كالبقاء
: المغة والمناهج الدراسية 

عند ىذا الحد نتكقؼ باحثيف عف كاقع العربية في المناىج الدراسية، كىذا 
مبحث يطكؿ فيو الحديث كال نستطيع أف نمـ بأطرافو في مثؿ ىذه الدراسة، كلذا 
فميسمع لي القارئ أف أكتفي باإلشارات التي تغني عف التفاصيؿ، كبالعينة التي 

.   تشير إلى المجتمع األصمي
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فمف حيث المنيج المدرسي بشكؿ عاـ نستطيع أف نقكؿ كاثقيف إف مكانة 
المغة العربية بيف المكاد الدراسية المختمفة مكانة متدنية بصرؼ النظر عف عدد 

بدرجة الرياضيات - مثالن –الحصص، ذلؾ أنو بمقارنة درجة المغة العربية بفركعيا 
بفركعيا نجد تفكؽ الثانية طبعان عمى الرغـ مف أف المغة العربية مككف أساسي لكؿ 

.   متعمـ كمثقؼ بينما الرياضيات ليا أىميتيا في بعض التخصصات
يظير ذلؾ أيضان في قياـ مؤسسات تعميمية كثيرة عمى تطكير تدريس المغات 
األجنبية كمراكز لتحسيف تعميـ ىذه المغات كالمكاد األخرل ما عدا المغة العربية كأف 
العمؿ قائـ في ىذه المؤسسات عمى قدـ كساؽ لتطبيؽ التجارب كابتكار األساليب 
نتاج الكسائؿ كالمعينات الحديثة لتجكيد تعميـ ىذه المغات بشكؿ ال يتكافر لمغة  كا 

.   العربية
فإذا دخمنا المدرسة نجد أف النشاط المدرسي المصاحب لمغة العربية قد أىمؿ 
إذ نتساءؿ أيف الصحافة المدرسية، كاإلذاعة المدرسية، كالخطابة كاإللقاء، كالمسرح 

.   الخ... كالتمثيؿ، كمسابقات القراءة كجماعات األدب كالشعر كتحسيف الخط
كنجد مف خالؿ فركع النيج المختمفة أف تعميـ المغة صار مجمكعة مف 

المعمكمات حكؿ عمكـ المغة كفمسفتيا كمقاييسيا، كعف األدب كتاريخو، كليس تعميمان 
لمغة كميارات الستعماليا استعماالن سميمان صحيحان، كقد أثبتت التجارب أف ىذه 

الدراسة ال تجدم في تحصيؿ المغة كممارستيا، كال يبقى مف مقاييسيا في عقكؿ 
دارسييا شيء بعد تركيـ معاىد الدراسة، كىكذا أصبحت المغة العربية في المدارس 

.   مادة دراسية تدرس لذاتيا بصرؼ النظر عف غايات تدريسيا
فإذا نظرنا إلى محتكيات المنيج نجد أف المغة تحكلت إلى مجمكعة مف الكتب 
الغثة حكلت تعميـ المغة إلى الجانب المكتكب كأىممت الجانب الشفيي مف المغة، 
إلى جانب أنيا كتب ال تحقؽ مف األىداؼ سكل أنيا تجبر الطالب عمى كراىية 
المغة كتعمميا، فالكتب قد افتقرت إلى العناية بالتراث القكمي قديمو كحديثو كفي 

عزكؼ الطالب عف حصص القراءة ذلؾ ألف القراءة "صكره الزاىية، مثاؿ ذلؾ 
بالصكرة التي تقدـ بيا كبالمكضكعات التي تضميا الكتب ال تثير اىتماـ الطالب 
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كما نجد أف كتب النحك المقررة ليست في " كال تتحدل تفكيرىـ كال تقدـ ليـ جديدان 
مستكل التالميذ كأف مكضكعاتيا كتطبيقاتيا في حاجة إلى إعادة نظر مف جديد، 
أما فيما يتصؿ باألدب كىك نتاج المغة كميداف استخداميا إبداعان كتمقيان فنجد أف 
مناىج المغة العربية كىي المككؿ إلييا أساسان بناء الكالء كالكحدة الكطنية كالقيـ 
الخمقية كالتقدـ العممي كتربية المكاطف بشكؿ عاـ لـ تعد تتيح ألبنائنا فرصة 
االتصاؿ بمشاىير األدباء العرب كآثارىـ األدبية كاالرتباط بالتراث الحضارم 

لألمة، كىذا ما دفع ندكة تطكير تدريس المغة العربية التي أقاميا المركز العربي 
 أف تكصي 1989سنة  (مارس)لمبحكث التربكية بدكؿ الخميج في الككيت في آذار 

بأف يتيح المعمـ ألبنائو االتصاؿ بمشاىير األدباء العرب كآثارىـ األدبية، كاالرتباط "
بالتراث الحضارم يبعث القيـ كال يعبر عف المثؿ كال يثير المشاعر، كال ينقؿ 

لمدارس صكرة أمينة عف الحياة العربية إف لـ يكف يشكىيا، فضالن عف عدـ مناسبتو 
لممستكيات المغكية لمطالب كلقد بمغ األمر بالبعض أف قاؿ ناقدان كاقع مناىج المغة 

لقد أصبح طالبنا في ىذا الزماف األغبر يجرعكف عمى الرغـ منيـ : "العربية ككتبيا
نماذج رديئة مف األدب العرم، كأكاذيب عف تاريخ األدب في كتب فرضتيا جماعة 

إف مثؿ ىذا "، كيستطرد "مف المنتفعيف مف أنصاؼ الجيالء، كأنصاؼ المغرضيف
الكالـ الغث المقرر عمى طالبنا لحرم بأف يقيـ سدان بيف الطالب كبيف المغة 

لقد أجمع الذيف "كيضيؼ " ثـ إنو يعد مفسدة لمعقؿ كمقبرة لمذكؽ . العربية كآدابيا
يعذبيـ انييار لغتنا العظيمة أنو ما مف سبيؿ لحماية لغتنا إال تغيير تمؾ الكتب 

المزيفة، إذ لـ يعد مف المقبكؿ أف نسكت عمى تخريب عقكؿ الطالب كالتالميذ كال 
عمى إفساد أذكاقيـ، فالصمت عمى تمؾ الكتب المزيفة الغثة اليابطة إنما ىك 

". جريمة مستمرة
جراءاتو فيك أمر ال خالؼ  أما فيما يتصؿ بمداخؿ التدريس كطرقو كفنياتو كا 
عمى أف نقرر فيو أف تعميـ العربية في المدرسة العربية يفتقد إلى الطرؽ الحديثة 
الفاعمة كالفنيات كاإلجراءات التي تجعؿ مف حصة المغة العربية حصة استمتاع 
بداعان كتذكقان، كلذلؾ فيي تعمـ اآلف بشكؿ  بالمغة استماعان كحديثان كقراءة ككتابة كا 

أما بالنسبة لمتقكيـ فيك قاصر ألنو يتـ في ضكء . خاطئ تمامان كبأسمكب اعتباطي
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أف ما يدرسو الطالب ىك معمكمات عف المغة كليس المغة نفسيا، فيك ال يقيس 
تقاف مياراتيا بشكؿ كظيفي، كلذا فيك  مقدار نمك الطالب في استعماؿ المغة كا 
يحتاج إلى منظكمة مف أدكات القياس كفنياتو كأساليب التقكيـ التي تتعدم ككف 

المغة مجمكعة مف الكممات تحفظ معانييا كمرادفاتيا أك تعرب أكاخرىا، كمجمكعة 
.   مف الصكر البالغية كشرح أبيات مف الشعر

كمف مالمح سكء كاقع المغة العربية أنو عمى الرغـ مف مئات البحكث التي 
عمى مستكل درجتي - مناىجيا كطرؽ تدريسيا–أجريت في ميداف تعمميا 

الماجستير كالدكتكراه لـ ينعكس شيء مف نتائجيا عمى تعميـ المغة كتعمميا تحسينان 
أك تطكيران، كاألسباب كثيرة كعديدة ليس ىذا مجاليا كلكف مجاليا دراسة أخرل عف 

.   كاقع البحث التربكم في ميداف تعميـ المغة العربية
أعتقد أف اإلجابة تحتاج إلى تفكير حيث يصبح التحدم األكبر لمناىجنا 

كالذم يحتاج منا إلى . الدراسية ىك إقالة لغتنا مف عثرتيا كاالىتماـ العممي بتعميميا
ما العمؿ إذف؟ ما المدخؿ العممي الذم : تفكير اآلف ىك التساؤالت التي تقكؿ

ينبغي أف نتكجو بو كننطمؽ منو إلى تعميـ المغة العربية؟ كما الشكؿ المؤسسي الذم 
يمكف أف يساعدنا عمى تحقيؽ ىذا المدخؿ كغيره مف المقترحات التي يمكف معيا 

استنفاذ تعميـ لغتنا كحماية شخصيتنا القكمية، كتمكيف مناىجنا الدراسية مف مجابية 
.   التحديات المعاصرة األخرل؟ ىذا ما سنتناكلو فيما يمي مف الدراسة

: المنظور العممي لتعميم المغة العربية
في ضكء كؿ ىذا نرل أنو في الكقت الذم أمكف فييا التحكـ بكثير مف 

الظكاىر بشؾ عممي فإف أمكر حياتنا المغكية ما تزاؿ في أغمب جكانبيا بعيدة عف 
األسمكب العممي الجاد األصيؿ ، كمف ىنا نقكؿ إف تعميـ المغة العربية في حاجة 
اآلف إلى كثير مف الدراسات العممية الكاقعية المتنكعة التي تتناكؿ بأسمكب عممي 

.   طرائؽ تدريسيا كقبؿ ذلؾ فمسفة تدريسيا كمداخؿ تعميميا
كتتناكؿ في ذات الكقت فنكنيا المختمفة بالدراسة كالفحص، نقكؿ يحتاج تعميـ 
المغة لذلؾ ألف التناكؿ العممي لتعميميا ما زاؿ حتى اآلف يكاد يككف منعدمان خاصة 
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ف كاف األمر يتطمب أيضان جيكدان تبذؿ في  فيما يتصؿ بمداخؿ التدريس العممية، كا 
مختمؼ جكانب مناىجيا التعميمية محتكلن ككتابان كمدخالن كطريقة كممارسة كتطبيقان 
كتقكيمان عمى أف تستند ىذه المجيكدات عمى نظرات عممية مجربة كلنا في تعميـ 

.   األمـ األخرل كلمغاتيا أسكة حسنة
لى تعميميا مف ككنيا  إنو في الكقت الذم تغيرت فيو النظرة إلى المغة كا 

مجمكعة مف المعمكمات كالمعارؼ المغكية األكاديمية التي يتعمميا التمميذ عف المغة 
إلى ككنيا ميارة أداء لغكم كمية تستند إلى مجمكعة مف الميارات المغكية، كأف 
النظر إلى تعميـ المغة كميارة يختمؼ تمامان عف تعميميا مجمكعة مف المعمكمات 
كالمعارؼ المتفرقة، نجد أنفسنا ما زلنا ندكر في الفمؾ التقميدم لتعميـ لغتنا دكف 

مدخؿ عممي كىك العرؼ الذم استقرت عميو المناىج منذ سنكات طكيمة في تعميـ 
المغة العربية في كؿ الدكؿ العربية تقريبان، كنادت مؤتمرات التطكير بإعادة النظر 
فيو ، ىذا العرؼ الذم يفصؿ المادة إلى فركع متكازنة ىي القراءة كالنحك كاألدب 

. إلخ.. كالنصكص كاإلمالء كالتعبير 
كىك عرؼ ال يتمشى مع ككف المغة العربية كالن متكامالن كأف النمك المغكم 

.   عممية تكاممية كتراكمية
لذا فالمنظكر المقترح ىنا منظكر جديد لتعميـ المغة العربية في ضكئو يمكف 

إعادة النظر بشكؿ جذرم كثكرم في تعميـ المغة العربية في مدارسنا، بحيث تتغير 
الصكرة تمامان إلى الدرجة التي يمكف أف نكتشؼ معيا أننا لـ نكف نعمـ المغة عمى 
اإلطالؽ؛ ألننا كنا ننطمؽ في تعميميا مف غير منطمؽ عممي كفي غيبة منظكر 
.   عممي يستند عمى مبادئ كحقائؽ كأسس مسممات ال تقبؿ الجدؿ، كمف ىنا نبدأ
إف البداية الصحيحة لكؿ مف يتصدل لتعميـ المغة كتدريسيا أف يتعرؼ 

جراءاتو لتدريس  بكضكح كبشكؿ إجرائي مدخمو العممي الفمسفي كطريقتو كفنياتو كا 
المغة كتعميميا، كىنا يجدر بنا أف نعرض لمفيـك المدخؿ في التدريس ثـ نعرض 
بصكرة فعمية ألحد المداخؿ الفعالة في تدريس المغة، ثـ كيؼ يمكننا ىذا المدخؿ 
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مف تغيير كاقع تعميـ المغة العربية في المدرسة العربية تغيران يحقؽ بالفعؿ عممية 
.   تعميمية فعالة

فالمدخؿ في التدريس أم مدخؿ ما ىك إال مجمكعة مف االفتراضات التي 
ىذه االفتراضات في جزء منيا تتصؿ . تربطيا بعضيا ببعض عالقات متبادلة

اتصاالن كثيقان بطبيعة المغة، كتتصؿ في الجزء اآلخر بطبيعة عمميتي تعميميا 
.   كتعمميا

كالمدخؿ عادة يككف أمران متفقان عميو في صكرة تكاد تككف مبدئية ال تحتمؿ 
الجدؿ مف كجية نظر أصحابو، كىك بمعنى إجرائي عبارة عف كصؼ لطبيعة 

كبياف لكجية نظر - كىك عندنا المغة–المكضكع الدراسي الذم سنعممو 
المتخصصيف في دراسة المغة كالفمسفة المغكية التي يعتنقكىا بحيث ال تحتاج منيا 

.   بالضركرة إلى برىاف أك دليؿ
-  كىك مف أفعؿ كأشير مداخؿ تعميـ المغة–كلنأخذ المدخؿ السمعي الشفكم 

لنطبؽ عميو ىذا التعريؼ، كلنصؿ مف خاللو إلى الشكؿ الذم ينبغي أف تككف 
عميو عممية تعميـ المغة العربية بحيث يمكننا التصدم بشكؿ عممي لحؿ مشكمة 

.   تعميميا اآلف تمؾ التي شاع الحديث فييا كالشككل منيا
كعند عرضنا لممدخؿ السمعي الشفكم في ضكء ما سجمناه مف تعريؼ 

ينص المدخؿ عمى أنو مجمكعة مف االفتراضات أك المسممات : لممدخؿ نقكؿ
بعضيا يتصؿ بطبيعة المغة كالبعض اآلخر يتصؿ بطبيعة عمميتي تعميميا كتعمميا 

إذف أيف المسممات المغكية لممدخؿ السمعي الشفكم؟ : كىنا يسألني سائؿ فيقكؿ
كأيف المسممات التربكية؟ ثـ أيف العالقات المتبادلة التي تربط بينيما؟ كفي اإلجابة 

: عف ىذه التساؤالت أقكؿ
:- المسممات المغوية- أ

يقكؿ أصحاب المدخؿ السمعي الشفكم 
.   إف المغة إنسانية سمعية شفكية (1
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 .   إف المغة رمكز تحمؿ معاني (2

 .  إف المغة نظاـ بؿ نظاـ النظـ (3

كسأكتفي فقط بيذه المسممات المغكية ليذا المدخؿ ألنيا ستككف منطمقنا لما 
.   نريد أف نصؿ إليو كىك الشكؿ العممي لتعميـ المغة العربية كتقكيـ الكاقع في ضكئيا

: المسممات التربوية - ب
كبما أف المدخؿ نص عمى أنو تكجد عالقات تربط بيف المسممات المغكية 
كالمسممات التربكية فإننا سنكتشؼ أف ىذه العالقات تتمثؿ في أف المسممات 

: التربكية ستككف كليدة المسممات المغكية كىي عمى الكجو التالي
إذف ففيـ : إف المغة سمعية شفكية، يأتي التربكيكف فيقكلكف: إذا قاؿ المغكيكف (1

.   المغة يسبؽ استخداميا، كمف ثـ فتعميـ االستماع يسبؽ تعميـ الكالـ
ذا قاؿ المغكيكف (2 : إف المغة رمكز تحمؿ معاني ، يأتي التربكيكف فيقكلكف: كا 

 .إذف فرؤية الرمز تسبؽ كتابتو ، كمف ثـ فتعميـ القراءة يسبؽ تعميـ الكتابة 

االستماع )معنى ىذا أف العنصريف األكليف لممدخؿ السمعي الشفكم كىما  (3
القراءة )أكلى بأف يقدما في التدريس عمى العنصريف التالييف كىما  (كالكالـ
 .  كأف يقدـ فيـ المغة الشفكية عمى االستخداـ الشفكم (كالكتابة

عممكا المغة : معنى ىذا أف المدخؿ السمعي الشفكم يصؿ بنا إلى مسممة تقكؿ (4
عممكا المغة باعتبارىا أربعة : أم أنو يقكؿ لنا.  استماعان ككالمان كقراءة ككتابة

 :فنكف أك أربع ميارات ىي

.   االستماع .أ 
 .   الكالـ .ب 

 .  القراءة .ج 

 .  الكتابة .د 
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كنحف ال نستطيع إال أف نسمـ بيذا ألنو نتيجة مبنية عمى مجمكعة مف 
كطالما سممنا بيذه النتيجة أك المسممة إذف فعمينا . المسممات التي ال تقبؿ الجدؿ

أف نأخذ بيا في تعميـ المغة العربية، كنرل إلى أم مدل تساعدنا عمى حؿ مشكمة 
.   تعميميا

كاآلف عمينا أف نضع ىذه الصكرة، ثـ نضع أماميا صكرة كاقع تعميـ المغة 
العربية لنرل إلى أم حد يمكف نقؿ صكرة الكاقع المشكؿ عمى الصكرة المأمكلة 

.   لتعميـ المغة العربية في ضكء المدخؿ السمعي الشفكم
: المغة فركع ىي: كالكاقع يقكؿ لنا: المغة ميارات ىي: المدخؿ يقكؿ لنا

االستماع   -
 الكالـ  -

 القراءة  -

الكتابة   -

القراءة   -أ 
 القكاعد  -ب 

 األدب كالبالغة -ج 

 التعبير -د 

 اإلمالء -ق 

الخط  -ك 
 

كنحف قبمنا المقكلة األكلى التي ترل أف المغة ينبغي أف تعمـ باعتبارىا أربع 
ميارات ألنيا نتيجة سممنا بيا في ضكء مجمكعة مف المسممات، فيؿ نستطيع أف 

نقبؿ المقكلة الثانية التي تتحقؽ في الكاقع اآلف أال كىي تعميـ المغة باعتبارىا 
. مجمكعة مف الفركع؟

ىؿ تـ : أعتقد أف الفيصؿ في اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عف سؤاؿ آخر يقكؿ
تقسيـ المغة إلى فركع في ضكء نكع مف المسممات أك في ضكء معيار مقبكؿ؟ 

ال، ذلؾ أنو لك نظرنا إلى مسميات : كالحقيقة أف إجابة السؤاؿ الثاني تقكؿ
الفركع لكجكدنا أف الفرع مرة يسمى باسـ الطريقة كمرة أخرل يسمى باسـ المحتكل 

: كذلؾ عمى الكجو التالي
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فالقراءة  
كالقكاعد 

كاألدب كالبالغة  
كالتعبير  
كاإلمالء 
كالخط 

طريقة  
محتكل 

محتكل ، كالبالغة محتكل كطريقة  
طريقة  
طريقة  
طريقة 

كىكذا فيك تقسيـ لـ يتـ في ضكء معيار عممي منطقي مقبكؿ، كمف ثـ فنحف 
نرفض ىذا التقسيـ، كيصبح مدخمنا إلى تعميـ المغة العربية باعتبارىا أربع ميارات 

ىك المدخؿ الصحيح، كلكف كيؼ نحققو؟ أنخصص حصة لالستماع، كحصة 
لمكالـ، كحصة لمقراءة، كحصة لمكتابة؟ ىؿ يمكف ذلؾ؟ ككيؼ يككف شكؿ المنيج؟ 

ككيؼ تككف طريقة ا لتدريس؟ 

أعتقد أنو مف الصعب أف نحقؽ ىذا المدخؿ بيذا التصكر الساذج، كلكف يتـ 
األخذ بيذا المدخؿ كتحقيقو عندما نحاكؿ أف نعيد فركع المغة العربية إلى أصكليا 
أم إلى الميارات، كعندما نعيد كؿ فرع إلى أصمو سنرل ما سبؽ أف أشرت إليو 

كىك التغير الجذرم في النظر عمى تعميـ المغة العربية، ذلؾ أننا سنرل أف كؿ فرع 
سيصبح ميارة أك فنان بؿ ربما يتحكؿ الفرع الكاحد ليصبح اكثر مف ميارة كأكثر مف 

.   فف كاحد

؟ اإلجابة (االستماع)مف خالؿ أم فركع المغة نستطيع أف نعمـ : نبدأ فنتساءؿ
عمى كجو  (التعبير الشفكم)كمف خالؿ  (القراءة الجيرية)الصحيحة تقكؿ مف خالؿ 

ف كانت كؿ الحصص تشارؾ في ذلؾ، المراد قكلو ىنا أف القراءة : التحديد، كا 
تحكلت فأصبحت ميارة أم بعد أف  (القراءة)الجيرية بعد أف كاف جزءان مف فرع ىك 
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كانت جزءان ثانكيان مف حصة القراءة ال يخصص ليا كقتان، بؿ كال يعقد ليا امتحانان 
أك تقكيمان، نقكؿ إنو بعد أف كانت ىكذا، أصبحت القراءة الجيرية ميارة يدرب 
التمميذ فييا عمى كيؼ ينقؿ بصكتو االنفعاالت كالمشاعر كاألحاسيس كالكقفات 

كاالنتقاالت إلى آخر ىذه األمكر أم إلى المستمعيف، ككيؼ تصبح تنمية ميارات 
القراءة الجيرية ىدفان تعميميان، أم أف القراءة الجيرية اآلف كفي ضكء المدخؿ 

السمعي الشفكم ستحتؿ مكانة مختمفة في عممية تعميـ المغة العربية بحيث تحدد 
ليا األىداؼ كيخصص ليا الكقت كيدرب المتعممكف عمى إتقاف ميارتيا حتى تقع 

.   قراءتيا مف آذاف المستمعيف كعقكليـ مكقع القبكؿ كالفيـ

كمعنى ىذا أيضان أف تصبح القراءة الجيرية الصحيحة نطقان مف الجانب 
الصكتي كالداللي، كالصحيحة مف الجانب اإلعرابي كسيمة لتدريب التالميذ عمى 

االستماع إلى المغة الصحيحة كمف ثـ التدريب االستماعي عمى نطؽ المغة 
الفصيحة كفيميا كضبطيا إعرابيان مما يمكف أف تصبح المغة سميقية استماعان مما 

.   يؤدم إلى أف تصبح سميمة األداء

كلعؿ ىذا يعني في ذات الكقت بدء االلتفات إلى ميارة االستماع كالعناية 
بتعميـ مياراتيا كتدريب التالميذ عمييا أكالن باعتبارىا ميارة لغكية ميمة كباعتبارىا 

الريؽ الطبيعي الكتساب المغة الصيحة فيمان كمف ثـ إنتاجان، حيث سممت كؿ 
مداخؿ تعميـ المغة، أف أكؿ اتصاؿ لمطفؿ مع المغة يتـ مف خالؿ االستماع كأنو 

يتعمـ التحدث بطالقة المغة التي يسمعيا، كلألسؼ الشديد فإف ىذه الميارة المغكية 
الميمة ميممة في تعميمنا المغة العربية الفصيحة في المدرسة العربية كلعؿ ىذا 
يبرر عدـ فيـ تالميذنا لما يسمعكف مف المغة الفصيحة، كما أنيا لـ تحظ بحظ 

يذكر في ميداف البحث فالبحكث فييا قميمة جدان، كىذا يدعكنا لمدىشة إذا عرفنا أف 



  

 274 

االستماع مف أىـ كسائؿ التحصيمي في العممية التعميمية كأنو يحتؿ عند طالب 
مف الكقت بينما تحتؿ بقية الميارات نسبة % 45المرحمة الثانكية في بعض البالد 

%. 9كالكتابة % 16كالقراءة % 30أقؿ فالكالـ يمثؿ 

ذا تساءلنا كمف خالؿ أم الفركع نعمـ الكالـ؟ نقكؿ مف خالؿ التعبير، : كا 
كلكف عمينا أف نمتفت اآلف إلى أف ىذه اإلجابة ناقصة كمخالفة لممدخؿ؛ ذلؾ انو ال 
بد أف نقكؿ إف تعميـ الكالـ ينبغي أف يتـ مف خالؿ التعبير الشفيي ذلؾ أف حديثنا 

فقط إنما ىك تناكؿ لميارتيف في آف كاحد ألف استخداـ كممة  (التعبير)ىنا عف 
في سياؽ تعميـ المغة يعتبر استخدامان غامضان مف حيث أصبحنا نطمؽ  (التعبير)

عمى ميارتيف أك فنييف في آف كاحد ىما الكالـ  (التعبير)مصطمحان كاحدان ىك 
كالكتابة، فاالستعماؿ الصحيح لمصطمح التعبير مف كجية نظر تعميمية تدريسية 

يجعمنا ننص بكضكح عمى أمريف ىما التعبير الشفكم كالتعبير التحريرم ، فالتعبير 
الشفكم ىنا ىك الكالـ، كالتعبير التحرير ىنا ىك الجزء اإلرسالي الميـ مف الكتبة ، 

كعمى ىذا فعمينا أف نفرؽ إذف بيف التعبير الشفكم كالتعبير التحريرم ألف كال 
منيما يستقؿ بأىدافو كمكضكعاتو كمجاالتو كمياراتو الفرعية كطرؽ تدريسو ككسائؿ 

.   تقكيمو كأساليبيا

يترتب عمى ىذا أف تحتؿ كؿ ميارة منيما مكقعان الئقان في سياؽ تعميـ المغة 
العربية، خاصةن إذا أكدنا أف التعبير في مجممو شفكيان كاف أـ تحريريان ىك الصكرة 
النيائية التي تفصح عف القدرة المغكية كتكشؼ عف مستكل األداء المغكية لممتعمـ، 

كلعؿ . أم أف تنمية الميارتيف تكاد تككف غاية الغايات مف تعميـ المغة العربية
المقصكد بيذا المكقع الالئؽ الذم نريد أف تحتمو ىاتاف الميارتاف ىك أف نبدأ 

كبأسرع ما يمكف في كضع مناىج كبرامج عممية مخططة لتعميـ ىاتيف الميارتيف 
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تقاف فنيات  في المدرسة العربية، كأف يدرب المعمـ العربي عمى فيـ المناىج كا 
 خاصة كأف ىاتيف الميارتيف عمى كجو التحديد ليس ليما منيج –تطبيقاىا كتنفيذىا 

تعميمي مقنف بدءان بأىدافيما كمركران بمحتكاىما كتدريسيما كانتياءن بتقكيميما بحيث 
 ىذا إف كاف ما يتـ لو صمة –ال نجد بعد ذلؾ ىذا الخمط بيف الميارتيف كتدريسيما 

في حصة كاحدة مف خالؿ مكضكع كاحد كفي ضكء أسمكب تقميدم - بالتدريس
خطير النتائج في صب التالميذ في قالب كاحد ممسكخ ينحصر في كضع مجمكعة 

مف العناصر يتحدث فييا كؿ الطالب ثـ يكتبكف عنيا، لماذا؟ إذا سألت المعمـ 
فإنو يقينان لف يجد اإلجابة ألنو ينطمؽ بال معرفة محددة ألىداؼ كميارات تعميـ كؿ 

.   مف الفنيف

 (التعبير)مف كؿ ىذا نرل أف التعبير الشفكم بعد أف كاف جزءان مف فرع ىك 
أصبح فنان يسمى الكالـ، كميارة تسمى ميارة الحديث، كمنيجان تعميميان يسمى 

ما الغالية مف تعميـ التعبير : التعبير الشفكم كنجد أنفسنا أماـ تساؤؿ، يقكؿ
الشفكم؟ كأعتقد أف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تشير إلى أف الغاية ببساطة شديدة 

ما : ىي تخريج متكمـ جيد، لف أقكؿ كمف ىك المتكمـ الجيد كلكف أقكؿ كأتساءؿ
إذا نظرنا . الكالـ؟ ذلؾ الذم سنعممو كننميو لدل التمميذ حتى يصبح متكممان جيدان 

فف نقؿ المعتقدات )إلى تعريؼ الكالـ مف منظكر تعميـ التعبير الشفكم نجد أنو 
كالمشاعر كاألحاسيس كالخبرات كالمعمكمات كالمعارؼ كاألفكار كاآلراء ككجيات 

إلخ مف شخص إلى آخر نقالن يقع مف المستمع أك المستقبؿ أك المخاطب .. النظر
، أم نحف أماـ عممية تقـك عمى تعميـ فف (مكقع القبكؿ كالفيـ كالتفاعؿ كاالستجابة

كتنمية ميارة نقؿ لغكم مؤثر كفعاؿ مف مرسؿ إلى مستقبؿ عف طريؽ الكممة 
المنطكقة، فيؿ صحيح أف التعبير الشفكم في المدرسة العربية يعمـ في ضكء ىذا 
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المفيكـ بحيث يصبح خريج مدرستنا ماىران في نقؿ معتقداتو كمشاعره كمعبران عف 
أحاسيسو كحاجاتو بشكؿ مؤثر في المتمقيف أك السامعيف؟ 

إف التعبير الشفكم اآلف جزء مف حصة التعبير التحريرم، كما أف المكضكع 
الذم يطمب مف التالميذ الكالـ فيو ىك ذاتو الذم يطمب منيـ أف يكتبكا فيو، كىذا 
أمر خاطئ ألف أنشطة الكالـ كمجاالتو غير أنشطة الكتابة كمجاالتيا، كالمكاقؼ 
التي تحتـ عمى اإلنساف أف يتحدث فييا ىي بالضركرة مكاقؼ ال يحتاج فييا ألف 

يكتب كالعكس صحيح، فيؿ يمكف أف نتصكر أف مكضكعات التعبير التي تقدـ في 
المدرسة العربية كبالطريقة التي تعالج بيا تعميميان قادرة عمى تخريج متحدث جيد؟ 
أك كاتب جيد بالقطع ال كحجتنا في ذلؾ كاضحة، فمك قمنا بحصر المكضكعات 
التي تقدـ ألبنائنا بدءان مف الصؼ الدراسي الذم يقرر فيو تدريس التعبير كحتى 

نياية التعميـ العاـ فمف نجد فييا ما يزيد عمى المكضكعات التي تدكر حكؿ 
ذا  المناسبات القكمية كالدينية كاألحداث السياسية كاالقتصادية كالعسكرية الطارئة، كا 

نجده يضيؼ مكضكعات ما أنزؿ اهلل بيا مف - كما يتصكر–أراد المعمـ أف يجكد 
سمطاف كأف يتحدث الطالب عف الخير كالشر، أك فمسفة الحياة، أك الحياة كالمكت 
إلى آخر ىذه المكضكعات الفمسفية الثقافية التي ال نعرؼ ما اليدؼ مف تكميؼ 
التالميذ الحديث فييا أك الكتابة، كربما تقبؿ مثؿ ىذه المكضكعات إذا قمنا إف 
اليدؼ ليس تكميؼ الطالب بالكالـ أك الكتابة فييا كلكف تتخذ كسيمة مف قبؿ 

.   المعمـ لتدريب التالميذ عمى الكالـ كالكتابة كتنمية بعض مياراتيـ في ذلؾ

عف ىذه المكضكعات تتكرر كؿ عاـ مع نفس التالميذ كلمدة سنكات التعميـ 
كميا حتى أحسكا بالممؿ مف الحديث فييا أك الكتابة عنيا خاصة أنيا جميعان ال 
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تصمح ألف تككف مكاقؼ لمكالـ أك الكتابة، كلذلؾ فشمت المدرسة كفشؿ تعميـ المغة 
.   في تخريج المتحدث الجيد كالكاتب الجيد طبقان لمكاصفات كميارات كؿ منيما

: إننا نتساءؿ في التعبير الشفكم فنقكؿ

.   أيف منيج تعميـ ىذه الميارة -

  أيف األىداؼ؟ أيف المحتكل الذم مف خاللو ندرب التالميذ عمى الكالـ؟ -

أيف خصائص كمكصفات المتحدث الجيد في ضكء مستكل كؿ مرحمة  -
 .تعميمية

أيف مداخؿ كطرؽ كفنيات كأساليب تدريس كتنمية ىذه الميارات لدل التالميذ؟  -
 أم أيف المعمـ القادر عمى تنمية ىذه الميارات؟

أيف األنشطة المدرسية التي تتيح المجاؿ أماـ التالميذ لممارسة ىذا الفف  -
 التعبيرم؟

أيف تدريب التالميذ عمى مكاقؼ الخطابة كالدعكة كالشكر كاالعتذار كاالستقباؿ  -
لقاء الفكاىة  كالتكديع كالعزاء كالمشاركة الكجدانية كالمسامرة كقص القصص كا 

دارة الحكار كاالشتراؾ في مناقشة كعرض كجية نظر كبث فكرة؟  كا 

أيف تدريب التالميذ عمى الجانب المغكم ككيؼ يستقيـ كعاؤه المغكم لحمؿ  -
 أفكاره ؟

أيف تدريب التالميذ عمى البعد عف الكالـ األجكؼ اإلنشائي كالتحدث بمغة  -
 .  مميئة بالمعنى مقركنة باالستشياد كالتدليؿ كالبرىنة

 أيف الكقت المخصص ليذه الميارة في البرنامج التعميمي كفي اليـك الدراسي ؟ -
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 أيف كعي المعمـ بيذا المنظكر؟ -

أال تستحؽ كؿ ىذه التساؤالت لمف يجيب كيستجيب؟ إف شككانا مف أبنائنا في 
المغة بشكؿ عاـ كفي قدرتيـ عمى الكالـ كالحديث كممارسة مكاقؼ المغة الشفكية 
أمر ال شؾ طبيعي كال يحتاج إلى تذليؿ في ضكء ما عرضنا سابقان بؿ كتؤكده 

كثير مف الدراسات التي تشير عمى أف ضعؼ الطالب في التعبير يرجع عمى سكء 
لى عدـ امتالؾ  اختيار مكضكعات التعبير التي تقدـ ليـ كبعدىا عف الكظيفة كا 
عداد كعرض  لى تدنى مستكل التدريس مف اختيار كا  التالميذ لميارات التعبير، كا 

رشاد كتكجيو إذف سيصبح التعبير الشفكم ميارة . كتحرير كتصكيب كتصحيح كا 
لغكية ليا أىدافيا كمياراتيا كحصصيا كمجاالتيا كمكضكعاتيا كطرؽ تدريسيا 

. بحيث نجد أمامنا في النياية متحدثان جيدان 

فإذا انتقمنا إلى الميارة الثانية كىي ميارة التعبير التحرير نرل أنو مف 
الضركرم أف تستقؿ بأىدافيا كمياراتيا كمكضكعاتيا كمجاالتيا كمكاقفيا كتدريسيا 
كتقكيميا كحصصيا بحث يتفؽ كؿ ىذا مع طبيعتيا كميارة تختمؼ كثيران أك قميالن 

كمف ثـ يصبح مف العبث أف ندرب طالبنا عمى الكتابة . عف ميارة التعبير الشفكم
كالتعبير التحريرم مف خالؿ نفس المكضكعات نفسيا التي ندربيـ مف خالليا عمى 
التعبير الشفكم، كما يصبح مف العبث أف نطمب مف تالميذنا أف يكتبكا عف عيد 

كذا كعيد كذا كمناسبة كذا، كزيارة فالف كعالف إلى آخر ىذه المكضكعات التقميدية 
التي لف يطمب مف التمميذ في حياتو أف يكتب عنيا أك فييا، كيصبح مف 

المكضكعي كالعممي أف نفير ىذا االتجاه كنبحث عف المدخؿ الصحيح لتعميـ 
التعبير التحريرم كالذم ندرب فيو أبناؤنا كنعمميـ كتابة الرسائؿ كالتقارير 

كالسجالت كاإليصاالت كالممخصات كالمذكرات كالبرقيات كالمنشكرات كالتعميمات 
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إلخ مما ال يمتفت إليو كاقع تعميـ ... كالالفتات كاإلعالنات كالطمبات كاالستمارات
التعبير التحرير اآلف، أم ال يمتفت إليو التعبير باعتباره فرعان يضـ فنيف أك ميارتيف 
ىما التعبير الشفكم التعبير التحريرم، أم نعمميـ التعبير التحريرم الكظيفي الذم 
يعبر فيو التمميذ عف نفسو تعبيران كاقعيان يكتب فيو ما يكد أف يكتب ال ما يكد معممو 

.   منو أف يكتب

كلألسؼ الشديد فقد اكتشؼ أف ميداف تعميـ المغة العربية كاف كاعيان بيذه 
المشكمة مدركان ليا منذ أكائؿ األربعينات مف ىذا القرف، أم منذ نصؼ قرف، كمف 

ثـ نبو األنظار كلفتيا إلى ىذه المشكمة في تعميـ التعبير، كمع ىذا ظؿ الحاؿ عمى 
ما ىك عميو حتى اآلف بؿ ساء، فيكتب أحد القائميف عمى تعميـ المغة العربية في 
ذاؾ الكقت في سياؽ أف التعبير مقيد بمكضكعات معينة ال تصمح لمتدريب عمى 
الكالـ كال لمتدريب عمى الكتابة، فيي بعيدة عف مكاقؼ الكالـ كمكاقؼ الكتابة في 

: حياة التمميذ كىك تمميذ كفي حياتو كىك كبير يقكؿ

إف دراسة اإلنشاء في المدارس اآلف كالخمر إثميما أكبر مف نفعيا، ألف ما "
يجنيو المتعممكف مف دراستيا ال يساكم عشر ما ينفقو فييا المعممكف كالمتعممكف 
مف أكقات كجيكد، كما تنفقو الدكلة مف ماؿ، إف ىذه الدراسة ال تكاد تجدم فال 

ىي تجعؿ غير الصالح لمكتابة كاتبان، كال تجعؿ الصالح ليا بارعان في الكتابة، إف 
ىي إال آفة التدريس الكبرل التي يشقى بيا المتعممكف كالمعممكف كينشغمكف بيا عف 

: كيستطرد قائالن " الدراسة المجدية كتذكؽ المغة كاستخداميا االستخداـ الحياتي

كقد يراد بتدريب التالميذ عمى اإلنشاء تدريبيـ عمى الكتابة األدبية أم النثر 
الفني، كالنثر الفني كالشعر ىك المغة المثيرة لمعكاطؼ القائمة عمى ركنيف أحدىما 
معنى شريؼ ساـ، كاآلخر ألفاظ كأساليب رصينة فخمة بحيث تثير عاطفة مف 
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العكاطؼ كالفرح كالحزف كالرضا كالغضب كغير ذلؾ، كىذا الضرب مف الكتابة 
: غير ميسكر لجميرة المتعمميف مف كجكه

أف ىذا الضرب يككف في الرسائؿ اإلخكانية كقد ماتت ىذه : الوجه األول
ف بقيت فإنيا ال تستحؽ أف نقيـ  الرسائؿ في ىذا العصر، عصر العمـ كالسرعة كا 

كلعؿ الكاتب يشير ىنا )بيا الدنيا كنقعدىا فندرب جميع أبنائنا عمى الكتابة فييا 
إلى ما نسميو اآلف التعبير اإلبداعي الذم يفرض عمى كؿ التالميذ في إطار 

مكضكع كاحد أدبي إبداعي كيطمب منيـ جميعان الكتابة فيو كتابة إبداعية كما لك 
. (كنا ندربيـ جميعان عمى أف يككنكا أدباء لفف كاحد

أف النثر الفني يعتمد أكثر ما يعتمد عمى ذكؽ مكىكب ال : الوجه الثاني
. مكسكب كالشعر، كمحاكلة كسبو عبث

أف ىذا الضرب مف الكتابة األدبية ال يمكف أف يدرؾ بدراسة : الوجه الثالث
.   النحك كالصرؼ كعمكـ البالغة كغيرىا مما تدكر حكؿ المغة

كقد يراد باإلنشاء أف ندرب التالميذ عمى الكتابة في الشؤكف العامة التي 
تشغؿ باؿ المفكريف كالقادة كالزعماء مف اقتصادية كسياسية كاجتماعية كصحية 

كغير ذلؾ كىذا الضرب مف الكتابة يحتاج عمى أف يضرب الكاتب بسياـ صائبة 
في دراسة الشؤكف االجتماعية كأني لتالميذنا كىـ سجناء المدرسة كالدراسة الشاقة 
أف يككنكا عمى عمـ بيذه الشؤكف كأف يكتبكا فييا كتابة تفيض عمييـ الدربة عمى 

.   التعبير الكتابي بالمغة العربية الفصيحة

إف أكقات تعميـ اإلنشاء في المدارس لتضيع في تزكيد التالميذ بمعارؼ تافية 
يكتبكنيا، كقد يزيد القميؿ مف التالميذ القميؿ مف المعاني التي ال قيمة ليا ىي 

األخرل كذلؾ بكد الذىف كبالجيد كبالمشقة، كبيذه الطريقة ال يمكف إدراؾ الغرض 
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المقصكد مف تعميـ اإلنشاء كىك تدريب التالميذ عمى التعبير عما في أذىانيـ 
. بعبارات سميمة مف الخطأ كالتعقيد مرتبة ترتيبان منطقيان 

كفي ىذا السياؽ كبيذا المعنى نذكر ما ذكره المفكر العربي زكي نجيب 
محمكد كىك بصدد الحديث عف تعميـ التعبير بعيدان عف تنمية قدرة الطالب عمى أف 
يعبر عما في نفسو ىك ال عما يرغبو المعمـ حيث يحكي قصة ليا داللة كبيرة فيما 

كلف أنسى ما حييت قصة صبي مف ذكم قربام كاف )نحف بصدده حيث يقكؿ 
تمميذان في مدرسة ابتدائية، طمب أستاذ المغة العربية منو كمف زمالئو معو أف يكتبكا 
مكضكعان إنشائيان، خطابان يكجيو الكاتب إلى أبيو بمناسبة بدء العاـ الدراسي، فكتب 

الصبي الذم أعنيو خطابان إلى أبيو، ميتديان فيو بالسميقية الحية، فجعمو متصالن 
بحياتو المباشرة، كذكر لو بعض الصعاب التي لقييا في حياتو المنزلية مع مف كاف 

يساكنيـ في المدينة كالكالد في الريؼ، فطعاميـ ليس عمى ما يشتيي، كمخادع 
النـك تقض المضاجع، كالبيت تنقصو المكاد الغذائية األساسية كلذلؾ أخذ يطمب 

.  في خطابو أف يرسؿ أبكه مع فالف الفالني شيئان مف البيض كالسمف كالرقاؽ
كجاءني " صفران "إنشاءن عربيان، ككانت الدرجة عنده "فدىش األستاذ أف يككف ىذا 
ماذا إذف يكتب في خطاب إلى أبيو؟ فعندئذ تذكرت . الصبي يشكك كيسأؿ في حيرة

ما لـ أستطيع أف أركيو لمصبي، ألنو كاف أصغر مف أف يتابعو ، تذكرت ما ركم 
لمف كاف مصيرىـ أف " اإلنشاء"لي عف شيخ مرمكؽ مف أعالـ المغة كيؼ عمـ 

بما يقاؿ في "يككنكا أساتذة لمغة في المدارس إذ أخذ يميميـ بادئ ذم بدء قائمة 
ال ييمو أم شيء ىك، كبعد ذلؾ " بما يقاؿ في ذـ الشيء"ثـ قائمة " مدح الشيء

بدأت كتابة المكضكعات اإلنشائية عمى ىذا األساس، كداخؿ ذلؾ اإلطار يطرح 
ثـ يسأؿ أىك مما يمدح أك مما يذـ؟ " إكراـ الضيؼ"عمى طالبو مكضكعان في 

ثـ يعقب عميو " بما يقاؿ في مدح الشيء"إذف فعميكـ . فيقاؿ لو إنو مما يمدح
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بما "فيؿ النفاؽ مما يمدح أك مما يذـ؟ إنو يذـ، إذف فعميكـ " النفاؽ"بمكضكع في 
". يقاؿ في ذـ شيء

ىكذا كاف التعبير التحريرم في المدرسة العربية كما زاؿ بالرغـ مما تشير إليو 
ىذا االستشيادات مف إدراؾ لسكء الكاقع كالتنبيو إليو كاإلشارة إلى ما ينبغي أف 

.   يككف مف االتجاىات الصحيحة في تعميـ التعبير

كاستكماالن لتناكلنا لمتعبير التحريرم مف المنظكر العممي لتعميمو باعتباره فنان 
لغكيان بمفرده كباعتباره ميارة لغكية ليا استقالليا التعميمي نقكؿ إننا إذا كنا قد أشرنا 

: إلى أف التعبير الشفكم ينبغي أف ييتـ بأربعة جكانب ىي

. (الفكرة)الجانب العقمي  -

 .(األسمكب)الجانب المغكم  -

 .  (الكالـ أك النطؽ)الجانب الصكتي  -

 .(الييئة)الجانب المممحي  -

: فإف التعبير التحرير ينبغي أف ييتـ

.   بالفكرة المتعمقة المدركسة -

 .  بالجممة المتعمقة المدركسة -

 .بالسيطرة الكاممة عمى المفاىيـ كالتصكرات كما بينيا مف عالقات -

كما أف التعبير التحريرم ينبغي أف ييتـ بفنكف الكتابة أك ما يسمى بالكتابة 
ىؿ يحتؿ تعميـ ىذا الجانب مف التعبير التحريرم مكانة : كىنا نتساءؿ. االبتكارية

الئقة؟ كاإلجابة بالنفي حيث ال يمتفت إلى ىذا الجانب إال بقدر ضئيؿ بشكؿ 
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كىنا تثار بشكؿ تمقائي قضية ىؿ نعمـ فعالن التعبير بميارتيو . تقميدم جدان 
الرئيسيتيف في المدرسة العربية؟ 

كنقكؿ إف الناظر المدقؽ في تعميـ التعبيريف يجد أف تعميـ التعبير في المدرسة 
العربية يأخذ شكالن اختباريان كليس شكالن تعميميان أك تدريبيان فأكالدنا في المدرسة 

العربية مطالبكف كمنذ أكؿ حصة مف حصص التعبير بأف يتحدثكا أك يكتبكا في 
: صيغة

" تحدث في أحد المكضكعيف التالييف"

" اكتب في أحد المكضكعيف التالييف"أك 

فيذاف أمراف ليستجيب ليما التمميذ كعمينا قبؿ أف نأمره كنطمب منو أف 
ىؿ عممناه كيؼ يكتب؟ كدربناه عمى ميارات ىذا كذاؾ؟ كأتحنا لو الفرص : نتساءؿ

الطبيعية في المكاقؼ الطبيعية ألف يمارس ىذا المكف أك ذلؾ؟ إف اإلجابة بالنفي 
طبعان كمف ىنا ننادم بأف يتحكؿ تعميـ كتدريس التعبير مف عممية اختيارية إلى 

.   عممية تعميمية كتدريبية

إذف األمر يتمخص في الحاجة إلى كضع منيج لتعميـ التعبير التحريرم 
: الكظيفي كاإلبداعي تتحدد فيو

.   األىداؼ .أ 

 .  الميارات .ب 

 .  المكضكعات كالمجاالت كالمكاقؼ .ج 

 .  فنيات التدريس كأساليبو .د 
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 .  األنشطة المدرسية كالحياتية التي تمارس الكتابة مف خالليا.  ىػ

 .  كسائؿ كأدكات التقكيـ كالتطكير . ك

بمعنى أف التعبير التحريرم سيصبح ميارة لغكية ليا أىدافيا كمياراتيا 
كحصصيا كمجاالتيا كمكضكعاتيا كأنشطتيا كطرؽ تدريسيا بحيث نخرج كاتبان 

. جيدان خاصة في المكاقؼ الحيكية التي تتطمب منو أف يكتب

كلعؿ حديثنا ىنا يشير إلى شيء ميـ أال كىك أف ىذا التغيير الذم سيحدث 
في تعميـ ميارة التعبير الشفكم أك الكالـ، كميارة الكتابة أم التعبير التحريرم 

كليس تعميمان - إذا صح التعبير–سيجعؿ تعميـ ىاتيف الميارتيف تعميمان تعميميان 
اختياريان، بمعنى أننا سنتجو أكالن إلى تعميـ أبنائنا ميارات الكالـ كقدراتو كجكانبو 
الصكتية كالمغكية كننمي لدل كؿ منيـ ميارات المتحدث الخبير قبؿ أف نختبره 

.   كنطمب منو أف يتحدث كىكذا في التعبير التحرير

كيبقى أف نثير قضية التصحيح كالتقكيـ في تعميـ التعبير، حيث قد تسيؿ ىذه 
العممية في التعبير الكتابي مف حيث أف المادة المراد تكصيميا مسجمة كيمكف 

التعامؿ معيا، أما فيما يتصؿ بالتعبير الشفكم فنرل ضركرة البحث عف المعايير 
التي ينبغي أف تقـك في ضكئيا مستكل التعبير في كؿ صؼ دراسي، ثـ تصميـ 
بطاقات متابعة سمعية أك استماعية يقكـ في ضكئيا حديث التمميذ حيان كليس 

مسجالن ألف الحديث يضـ بيف مقكماتو ما يسمى بالجانب المممحي فإف لـ يتسف لنا 
حيان يمكف استخداـ شرائط الفيديكتيب كلعؿ مف أمثمة ىذه البطاقات بطاقة تضـ 

: المعايير التالية بالنسبة لممتكمـ

ىؿ تعبير كجيو يقكم كمماتو كمعانيو؟  -
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 ىؿ يشترؾ كؿ جسمو في التعبير؟ -

 ىؿ صكتو مناسب يسمعو اآلخركف؟ -

 ىؿ ينطؽ كمماتو بعناية؟ -

 ىؿ يتكمـ بكضكح؟ -

 ىؿ صكتو مريح يبعث عمى االرتياح؟ -

 ىؿ ينكع في نبرات صكتو؟ -

 ىؿ ىك متمكف مف معمكماتو التي يطرقيا؟ -

 ىؿ مفرداتو جيدة؟ -

 ىؿ يقرأ مالمح المستمعيف كيغير مف كالمو في ضكئيا؟ -

 ىؿ ينظر في أعيف المستمعيف كيحدثيـ مباشرة؟ -

 ىؿ يستدؿ كيبرىف عمى ما يقكؿ؟ -

 ىؿ لديو حاسة فكاىية؟ -

 ىؿ يدكر في فمؾ فكرتو الرئيسية؟ -

 ىؿ يحذؼ التفاصيؿ غير الضركرية؟ -

 ىؿ تتسمؿ أفكاره بشكؿ منطقي؟ -

 ىؿ يستطيع تكجيو حديثو كتغيير مجراه؟ -

 ىؿ يجامؿ المستمعيف كيحترميـ؟ -

 ىؿ يحي األشياء في ترتيبيا الصحيح؟ -
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 ىؿ يمكف متابعة حديثو بسيكلة؟ -

. إلى آخر ما يمكف أف تقـك في ضكئو ميارات التعبير الشفكم

ما نكد أف نصؿ إليو مف كؿ ما أثرناه سابقان بصدد التعبير المغكم ىك ضركرة 
االلتفات إلى تعميمو باعتباره األداء المغكم الذم نعيب عميو عند أبناء العربية 

بحيث نضع المناىج كالطرؽ التي تساعدنا عمى القضاء عمى الشككل مف عدـ 
قدرة خريج مدارسنا كجامعاتنا عمى صياغة عبارة لغكية سميمة فكران كأسمكبان، كالمان 

.   أك كتابة كاألمر مطركح لممناقشة لمكصكؿ إلى مالمح ىذه المناىج كالطرؽ

مف خالؿ أم الفركع نعمـ القراءة؟ نقكؿ طبعان مف خالؿ : فإذا تساءلنا كقمنا
القراءة، كىذا ليس تحصيؿ حاصؿ كما يظف البعض ألف ىذه النظرة ستجعمنا نعمـ 
القراءة أيضان مف خالؿ األدب كالبالغة ذلؾ ألننا ال نتعاؿ مع األدب كالبالغة إال 
عف طريؽ القراءة كما األدب إال نص مقركء، كلعؿ ىذا يستدعى أف ننظر إلى 

تعميـ القراءة نظرة جديدة غير تمؾ القائمة اآلف التي تعتمد عمى شكؿ تقميدم ىك 
أف يقرأ التالميذ مكضكع القراءة قراءة صامتة تعقبيا مناقشة مف المعمـ ثـ يعقب 

إف النظرة الجديدة ترل أف تعميـ . ذلؾ قراءة ذلؾ قراءة جيرية شكمية شغالن لمكقت
: القراءة ينبغي أف يرتكز عمى ثالثة أمكر ىي

عميـ الميارات األساسية لمقراءة كىي أشبو ما تككف بالنسبة لمقارئ بالحاجات  .1
األساسية بالنسبة لإلنساف تمؾ التي مف دكنيا ال يصبح الفرد قارئان كما ال 
يستطيع اإلنساف أف يعيش دكف إشباع حاجاتو األساسية كىذه الميارات 

.   حددتيا كؿ كتب تعميـ القراءة التي أخذت بيذا المنظكر

تعميـ الميارات الثانكية لمقراءة كىي أيضان أشبو ما تككف بالنسبة لمقارئ  .2
بالحاجات الثانكية بالنسبة لإلنساف، ككاقع األمر أننا نقكؿ أف ليس بالخبز 
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كحده يعيش اإلنساف، كلذا فنحف نقكؿ أف ليس بالميارات األساسية فقط يقرأ 
نما ال بد مف الميارات الثانكية كالسرعة في القراءة كالقراءة المتأممة،  الفرد كا 

 .  الخ... كالقراءة المستمعة 

تدريب المتعمميف تدريبان فعميان عمى استخداـ كؿ مف الميارات األساسية  .3
.  كالثانكية في قراءة األدب كاالتصاؿ بالمادة المقركءة كتنمية الميؿ إلى القراءة
فإذا ما استطاع تعميـ المغة أف بني عالقة ألفة كمحبة كارتباط بيف التمميذ 

 .  كبيف المادة المقركءة فقد حقؽ التعميـ أقصى غاياتو

إذف ستصبح القراءة في حد ذاتيا ميارة تعمـ كتتقف كيصبح استخداميا في 
. قراءة المادة المطبكعة كالمكتكبة ميارة تعمـ أيضان 

ىؿ مف خالؿ التعبير التحريرم فقط نعمـ الكتابة؟ أقكؿ ال، : فإذا سأؿ سائؿ
كسبؽ أف أشرنا - التعبير التحريرم: فميارة الكتابة تعمـ مف خالؿ ثالثة فركع ىي

كاإلمالء كالخط أم - إلى ما ينبغي أف يحدث في تعميمو في ضكء النظرية الجديدة
أف اإلمالء كالخط بعد أف كاف لكؿ منيما حصة أصبحا ينتسباف إلى فف كاحد أك 
ميارة كاحدة ىي ميارة الكتابة، معنى ىذا أف اإلمالء ستصبح ميارة، كأف الخط 
سيصبح ميارة كسيصبح تدريس اإلمالء فنان كتعميمان لفف، كىكذا سيصبح الخط، 

تعميـ اختبارم، أم أف  (اإلمالء كالخط)ألف الكاقع يقكؿ إف تعميـ ىذيف األمريف 
المعمـ يدخؿ حصة اإلمالء منذ أف يتقرر عمى التالميذ فيممي عمييـ ما يسمى 

بقطعة اإلمالء كيدخؿ حصة الخط فيطمب منيـ كتابة أحد نماذج كراسة الخط دكف 
كالكتابة الصحيحة برسـ  (إمالئيان )أف يعمـ المعمـ التمميذ كيدربو عمى الكتابة ىجائيان 

.   الحركؼ كالكممات
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إذف ستتحكؿ اإلمالء كالخط كالتعبير التحريرم إلى ميارات يتقنيا التالميذ 
كمف ثـ يتقنكف فف الكتابة كمياراتيا ، كيصبح المتخرج مف التعميـ العاـ كاتبان جيدان 
ال كما نرل كنشكك شخصان عاجزان عف التعبير عف نفسو ال تستقيـ لو عبارة ، كال 

يستبيف لو معنى ، كال تتضح لو فكرة ، كال يبرز لو رأم أك اتجاه ، بؿ ال تصح لو 
.   الكممة خطأ أك إمالء كبذا ال يستطيع أف يكتب فقرة مقركءة

بالعرض السابؽ نككف قد أعدنا فركع المغة إلى أصمكىا مف فنكف كميارات 
كبعكدتيا أخذت منظكران آخر يختمؼ عف ذلؾ الذم كانت عميو عندما كانت فرعان، 

كتحكلت فركع المغة إلى فنكف كميارات كأصبح تعميـ المغة العربية ييدؼ عمى 
تعميـ أبنائنا المغة بحيث يصبح استخداميا عمى ألسنتيـ كفي كتاباتيـ فنان راقيان 

.   كميارات متقنة

كفرع إلى أصمو فيؿ نسيت  (القكاعد)كلكنؾ لـ تعد : كىنا يسألني سائؿ فيقكؿ
ذلؾ؟ كأقكؿ لـ أنس، ككيؼ أنسى قانكف المغة كضابط إيقاعيا، إف القكاعد ليست 

فرعان ليعاد إلى أصمو بؿ ىي أصؿ ينبغي أف تنتمي إليو كؿ األصكؿ كالفنكف 
كالميارات كالفركع، إنو فف المغة الخامس كمياراتيا المكجية لبقية الميارات، كليذا 

ال ينبغي أف ندرس النحك أك قكاعد المغة كفرع منفصؿ كلكف مف خالؿ الفنكف 
.   المختمفة

فالقكاعد ميارة تتكامؿ مع بقية ميارات المغة، كاستخداميا يمكننا مف استخداـ 
الميارات األخرل كلذلؾ فيي ميارة تعمـ مف خالؿ ممارسة ميارة االستماع كميارة 
الكالـ كميارة القراءة كميارة الكتابة، كلذلؾ نقكؿ إف العالقة بيف ىذه الفنكف عالقة 
عضكية تأثر كتأثير، كالصالت بيف الفنكف المغكية متداخمة فكؿ شكؿ مف أشكاليا 

.   لو كجكد في اآلخر، كالكفاءة في فف منيا ينعكس عمى الفنكف األخرل
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فتعميـ الطفؿ القراءة مثالن بدكف تعرؼ أىمية ميارات االستماع كالحديث في 
تنمية االستعداد القرائي، يؤدم إلى تعرض عممية التعميـ إلى الفشؿ إذا أف الميارة 

.   في الجانب الشفكم مف المغة عامؿ ميـ في االستعداد لمقراءة

كقد ثبت أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف الكفاءة في االستماع كتعميـ القراءة 
كبالمثؿ تتطمب ميارتا االستماع كالحديث معرفة المفردات التي تأتي أساسان مف 

.   القراءة

معنى ذلؾ أف منيج تعميـ العربية يككف أكثر فاعمية إذا تناكؿ فنكف المغة كميا 
.   عمى أنيا كحدات أساسية ككسيمة ميمة لالتصاؿ

كمعنى ما سبؽ أيضان أف التركيز في التعميـ الحالي عمى القراءة كالكتابة بدكف 
كال بد لممنيج الجديد أف . االىتماـ باالستماع كالحديث ال مسكغ لو عمميان كال كاقعيان 
.   ينظر متكازنة إلى الميارات جميعيا بشكؿ متكافؿ كمتآزر

لعؿ العرض السابؽ يضع أيدينا عمى أف المدخؿ السمعي الشفكم ينقؿ تعميـ 
المغة العربية اآلف مف كاقعيا السيئ إلى كاقع آخر يتحكؿ فيو تعميميا مف عممية 
: شكمية ركتينية متكارثة، إلى عممية إجرائية ىادفة تحقؽ ثالثة اتجاىات رئيسية ىي

أم تعميـ المغة العربية إلى الحد الذم يصبح استخداميا : االتجاه الميارم .1
.   عند أبنائيا ميارة تؤدل بدقة كتمقائية

أم تعميـ المغة العربية تعميمان ييدؼ إلى استخداميا في : االتجاه الكظيفي .2
مكاقؼ الحياة التي تضطرنا إلى استخداـ المغة، كبحيث ال يككف تعميـ 

 .  المغة شيادة أك حمية عمى صدر الكطف
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الذم يرل أف تنمية كؿ ميارة لغكية تنمية لمميارة األخرل : االتجاه التكاممي .3
كأنو في تدريس النحك مف خالؿ استخداـ ميارات المغة بحيث يتكامؿ معيا 

يعتبر تعميمان كظيفيان لقكاعد المغة كليس تعميمان مجردان محصكران في حفظ 
 .  مجمكعة مف القكاعد دكف القدرة عمى تطبيقيا كاستخداميا

ىذا إطار يمكف أف يتحكؿ إلى نظرة متكاممة في تعميـ المغة تنبثؽ عنيا خطط 
عمؿ لتطكير مناىج تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ، كتطكير استراتيجيات 

جراءاتيا .   تدريسيا كفنياتيا كا 

كلتحقيؽ ىذا المنظكر في تعميـ المغة العربية كما يترتب عميو مف مطالب 
تتصؿ بالمنيج كما يتطمبو مف عممية التدريس عمينا أف نكصي بما ينبغي فعمو، 

كلقد تعكدنا في دراستنا كندكاتنا كمؤتمراتنا أف نقدـ في النياية مجمكعة مف 
التكصيات المتنكعة كالتي يؤدم تنكعيا إلى تكزع مسؤكليات تنفيذىا عمى جيات 

عديدة، بؿ كتتداخؿ مسؤكليات التنفيذ بيف الجيات، بعضيا يتحمس كبعضيا 
.  يتقاعس كالبعض يرتكز عمى البعض فتضيع التكصيات كتصبح حبيسة األدراج

مف ىنا أكصى بإنشاء مركز عربي لتطكير تعميـ المغة العربية في الكطف العربي 
بحيث يتضمف إنشاء مثؿ ىذا المركز ضمانات أف يككف مركزان فعاالن مف حيث بنية 

إنشائو كمرتكزات عممو كتطبيقاتو، كمف حيث قكاه البشرية التي ينبغي أف تنتقي 
كتختار مف صفكة القادريف عمى التجديد كالتطكير كالتجكيد في ميداف تعميـ المغة 

: لغكيان كتعميميان عمى أف تككف مف مياـ ىذا المركز ما يأتي

تبني الدعكات كالمداخؿ العممية كالتصكرات الجديدة في تعميـ المغة العربية 
كتحكيميا مف دعكة كمدخؿ كتصكر عمى كاقع تجريبي ثـ عمى كاقع تعميمي أم 

.   االتجاه نحك تجديد كتجكيد تعميـ المغة العربية بشكؿ شامؿ
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دراسة ما يمكف عممو إزاء جعؿ لغة التدريس في كؿ المكاد ىي المغة العربية  .أ 
الفصيحة، مف ذلؾ النظرة في خطة قكمية إلعادة تأىيؿ جميع المعمميف 

تأىيالن لغكيان مناسبان كبالقدر الذم يسمح بو الكقت كتسمح بو القدرات 
كاإلمكانيات المالية كذلؾ حتى يمكف كضع خطة قكمية مكازية لتأىيؿ الطالب 
المعمميف قبؿ تخرجيـ كتبصيرىـ بأساسيات لغتيـ العربية كي يصير تعبيرىـ 
عف حقائؽ مكادىـ إلى كضكح كدقة كنظاـ كمنيجية، كلقد عبرت استراتيجية 

المبادرة في أسرع كقت ممكف إلى اتخاذ التدابير ): تطكير عف ذلؾ بقكليا
. (كالكسائؿ الكفيمة باستعماؿ المغة العربية لغة تدريس في جميع مراحؿ التعميـ

إعادة النظر عمى المستكل العربي في إعداد الميني كتزكيده بالمداخؿ الجديدة  .ب 
كتبصيره بفنيات التدريس الحديثة، كتدريبو تدريبان فعميان عمى تبني المداخؿ 

كالفنيات الجديدة بحيث يككف قادران عمى استيعاب فمسفاتيا مف جية كتطبيقاتيا 
مف جية أخرل، كينبغي أف نشير ىنا إلى ضركرة إدخاؿ التقنيات الحديثة 

 .  مثؿ الحكاسيب في ىذا المجاؿ

 العمؿ عمى كضع خطة ثقافية تبصر أجيالنا بقدر لغتيـ كعزتيا كقدسيتيا،  .ج 
تقانيا فخران شخصيان كمكسبان ركحيان كربحان ماديان ال يضارع،  كأف في تعمميا كا 
كأنيا دائمان عنكاف الشخصية كمككف أساسي ليا، كذلؾ حتى يمكف أف نشيع 

دراؾ  ركح االعتزاز بالمغة العربية كتقديرىا كالتمسؾ بيا كاإلقباؿ عمى تعمميا كا 
 .  ما يكجو إلييا مف سياـ اليدـ، كالدفاع عنيا بركح كطنية ككالء

إجراء الدراسات كالبحكث المغكية كالتربكية التي تيدؼ إلى تطكير مناىج تعميـ  .د 
المغة العربية كتطبيؽ التجارب في تدريسيا بدءان مف مرحمة الحضانة كحتى 

االنتياء مف التعميـ الجامعي، كىذا ما أشارت إليو استراتيجيات تطكير التربية 
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تطكير طرؽ تدريس المغة العربية كتعمميا "العربية حيث أكصت بضركرة 
بالمدارس، كىذا يتطمب إجراء بحكث كدراسات كاسعة كمستمرة لتيسير المغة 

عمى أبنائيا، كلتكحيد معاني الكممات كالمصطمحات بيف البيئات العربية 
 ".المختمفة كلتمكيف الناشئيف مف استيعابيا في سيكلة

مف كزارات التربية - ربط الجيكد المبذكلة، في تطكير تعميـ المغة العربية. ىػ
كمراكز البحكث التربكية ككميات التربية كالمجامع المغكية كركابط كجمعيات 

.   المعمميف بعضيا ببعض كاعتماد الناجح منيا كتدعيمو كتعميمو

حشد الكفايات العممية البشرية مف أساتذة كخبراء كباحثيف كمعمميف ممف يمكف . ك
إذا كفرنا ليـ الجك العممي كاإلمكانات المادية كالبحثية أف يكجيكا كؿ طاقاتيـ 
كفكرىـ كبشكؿ كامؿ كمستمر لممتابعة الدائمة لتعميـ المغة العربية كتصحيح 

.   مسار ىذا التعميـ كتطكيره كتجديده كتجكيده

دراسة المشاكؿ الناجمة عف االزدكاج المغكم بيف الفصيحة كالعامية في تعميـ . ز
المغة العربية مما يؤدم إلى تيسير تعميـ الفصحى كاستخداميا، مف ذلؾ ما 

: أشارت إليو استراتيجية تطكير التربية العربية فيما يمي

حصر الثركة المفظية بيف الطالب في مختمؼ المراحؿ كالمستكيات كنقدىا - 
لى  كبياف نكاحي القكة كالضعؼ فييا، كالسعي إلى ردىا إلى الفصحى كا 

.   دالالت مفاىيميا كمدل غناىا كمالءمتيا لمستكيات المتعمميف

غنائيا -  إعادة تنظيـ تمؾ الثركة بتنقيتيا مف العامية كردىا إلى الفصيحة كا 
بمفردات جديدة مراعيف فييا الكضكح كالسيكلة، كبإخضاع دالالت مفاىيميا 

.   لمستكيات النمك العقمي
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دراسة المغة العربية في ضكء العمكـ المسانية الحديثة إبرازان لمزاياىا كحيكيتيا مف - 
.   ناحية كتيسيران لتعميـ أصكليا كقكاعدىا مف ناحية ثانية

القياـ بدراسة تقكيمية شاممة نافذة جادة تستكفي كؿ جكانب عممية تعميـ المغة . ط
العربية كعناصرىا كمككناتيا بدءان مف مرحمة ما قبؿ المدرسة االبتدائية كانتياء 
بنياية المرحمة الثانكية بحيث نشخص عمميان كؿ أمراض الكاقع، باإلضافة إلى 

دراسة تقكيمية لما تـ في ميداف طرؽ تدريس المغة العربية مف دراسات 
كبحكث تعميمية عمى مستكل العالـ العربي مع التركيز عمى نتائج ىذه 

البحكث كتكصياتيا، كفي ضكء ىاتيف الدراستيف التقكيميتيف يمكف اتخاذ 
القرارات السميمة بصدد إعادة النظر في تعميـ المغة العربية أىدافان كمحتكل 

.   كنشاطان كطريقة كمعممان كتقكيمان كتطكيران 
 ..وهللا ولي التوفيق

 

 
 
 
 
 
 


