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: مدخل الدراسة

 العربية، مع بزوغ فجر اإلسالـ، تجاوزت كونيا لغة محمية ومحصورة في 
حدود جغرافية ضيقة، لتصبح لغة ديف وحضارة، ولغة اتصاؿ عالمي كذلؾ، ومف 

وقد . ثـ كاف اإلقباؿ عمى َتعمُِّميا منقطع النظير، مف العرب والمسمميف وسواىـ
بمغت مف عمو شأنيا أْف َتَقدََّست في أعيف غير واحد مف عممائيا، حتى ألفاظيا 

ت، )المصمتة نفسيا، ومف ذلؾ شيادة االعتراؼ، التي أدلى بيا البيروني  
ديننا والدولة عربياف توأماف، يرفرؼ عمى أحدىما ( "الصيدنة: )في كتابو (ىػ425

القوة اإلليية، وعمى اآلخر اليد السماوية، وكـ احتشد طوائؼ مف التوابع، وخاصة 
الجبؿ والديمـ، في إلباس الدولة جالبيب العجمة، فمـ َتْنَفؽ ليـ في الُمراد : منيـ

لى لساف العرب ُنِقمت العموـ مف أقطار العالـ، فازدانت، وَحَمْت في  سوؽ، وا 
ْف كانت كُؿ أمة  األفئدة، وسرت محاسف المغة منيا في الشراييف واألوردة، وا 

واقيس ىذا بنفسي، . َتستحمي ُلغتيا، التي َأِلَفتيا، واعتادتيا، واستعممتيا في مآدبيا
وىي مطبوعة عمى لغة لو ُخمّْد بيا ِعْمـ الْسَتغَرب استغراب البعير عمى الميزاب، 

والزرافة في الُكراب، ثـ ُمنَتِقَمٌة إلى العربية والفارسية، فأنا في كؿ واحد دخيؿ، وليا 
". ُمَتَكمَّؼ، واليجو بالعربية أحبُّ إليَّ مف المدح بالفارسية

ومثؿ ىذه الشيادات، حوؿ ُمْتَعِة العربية، وُعْمويَِّتيا عمى سواىا، ظمت تواكبيا 
عمرًا طوياًل، لـ ُيسَمع خالليا أية شكوى مف عجزىا عف استيعاب كؿ جديد في 
. حضارة الناس عصرئذ، بؿ صارت لغة التعميـ والثقافة عند غير المسمميف أيضاً 

مف غير العرب، ممف ال عمـ ليـ  (الموالي)وَيعِرؼ تاريخ العربية واإلسالـ مئات 
سيبويو الذي : بالعربية، لكنيـ امتمكوا ناصية َمَمَكِتيا في المحادثة والمكاتبة، ومنيـ

صار في النحو إماًما، منذئذ إلى يومنا ىذا؛ وكذلؾ الزمخشري الُمفسّْر النحوي 
اهلَل َأْحَمُد عمى أف : "في النحو (المفصؿ)المغوي، الذي يقوؿ في مقدمة كتابو 

جعمني مف عمماء العربية، وجبمني عمى الغضب لمعرب والعصبية، وَأَبى لي أف 
أنفرد عف صميـ أنصارىـ وأمتاز، وأنضوي إلى لفيؼ الشعوبية وأنحاز، وعصمني 
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وكؿ ذلؾ قد كاف في  " مف مذىبيـ الذي لـ ُيِجْد عمييـ إال الرشَؽ بألسنة الالعنيف
شأف العربية مع انو لـ تكف ثمة جامعات، وال معاىد مختصة، بمجاؿ تعميـ المغات 

لغير أىميا؛ بيدد أنو مع ُأَخَرة الوقت، الذي ارتبطت فيو دار الخالفة اإلسالمية 
بالباب العالي في األستانة، أخذت العربية َتْنَسِحب تدريجيًا مف االستعماؿ العاـ 

لصالح التركية، ومف ىنا َتَغيَّر االتجاه إزاء الِعزَّة المغوية نحو العربية، في 
المجتمعات اإلسالمية أواًل، والعربية ثانيًا، وما زاؿ يتسارع ىذا االتجاه لصالح 

المغات األجنبية، مع فورة التفاعؿ بالحضارة الغربية الحديثة 
وكذلؾ انفتح مجاٌؿ لميجاٍت عامية، وكذلؾ لمغات أجنبية، وأوربية خاصة، 

لكي تمتد في كثير مف فراغات الفصحى؛ وعميو عمت الشكوى مف صعوبة العربية 
الفصحى، وعموميا عمى كؿ لساف، وصارت ىّمًا ُتعَقد مف أجمو الندوات 

والمؤتمرات، وتُقدَّـ في شأنِو المقترحات والتوصيات، ومف أىـ ذلؾ توصيات ندوة 
 التي دعت إلى إنجاز عاجؿ 1979مشكالت المغة العربية بجامعة الكويت عاـ 

. لممطالب بأدناه

المطالبة بالتحدث بالعربية الفصيحة بيف المثقفيف، وبخاصة، في قاعات  -1
. الدرس

محاسبة الطالب في كؿ فرع مف فروع المغة العربية محاسبة دقيقة عمى  -2
سالمة لغتو، حتى ال يتخرج في قسـ المغة العربية إال مف يتمكف مف ىذه 

. المغة تمكنًا تاماً 
، المسموعة والمرئية، عمى تحري الصحة ...حثُّ وسائؿ اإلعالـ، وبخاصة -3

 .المغوية

حثُّ المسؤوليف في دور النشر والمطابع عمى التزاـ الضبط بالشكؿ في كؿ  -4
 .ما يوجبو األمر، لمشباب

 .إصدار مجمة عربية تيتـ بمشكالت تدريس المغة العربية -5
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تخصيص روضة واحدة، في بمد عربي أو أكثر، ُتستخَدـ فييا العربية  -6
 .الفصيحة لمتخاطب والتفاىـ

 .إنشاء مركز جامعي لمبحوث المغوية التطبيقية -7

 .حث وزارات التربية العربية المختمفة عمى تبني توصيات الندوة وتنفيذىا -8

جراء  -9 تشكيؿ لجنة لمتابعة التوصيات، ولمتوصية بعقد المزيد مف الندوات وا 
 .المزيد مف الدراسات

وفضاًل عف ذلؾ؛ فمجامع المغة العربية المختمفة، وكذا الجامعات، ومؤسسات 
التعميـ العالي، بنواحي بالد العرب ال َتِني ُتولي اىتمامًا بمشروعات النيوض بالمغة 

، وقد كاف مف 1993العربية، ومف ذلؾ مؤتمر مجمع المغة العربية في القاىرة لعاـ 
 : بيف توصياتو

. تعريب التعميـ الجامعي والعالي .1

. وضع خطة قومية لتعريب العمـو .2

 .إصدار معاجـ في عمـو العصر الحديثة .3

 .استكماؿ تعريب جميع اإلدارات والمؤسسات  .4

 .ترؾ العمؿ عمى إحياء الميجات المحمية حفاظًا عمى الفصحى  .5

العناية في مرحمة التعميـ األساسي بتحفيظ الناشئة جزأيف مف القراف الكريـ  .6
 .عمى األقؿ

 .أف تكوف العربية الفصحى، ىي المغة التي َتْمَتِزـُ بيا جميُع وسائؿ اإلعالـ .7

 .أف تكوف خطب رجاؿ الدولة، وجميع المسؤوليف بمغة عربية سميمة .8

عمى أف  جميع ىذه التوصيات بقيت في إطارىا النظري، فالواقع ال يدؿ عمى 
وجود سياسة رسمية، َتُنصُّ عمى نشر الوعي بالفصحى، دوف سواىا، في الشؤوف 
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العامة، وال وجود لدستور فيو قانوف، ُيوِقع غراماٍت مادية أو معنوية عمى مف يعمؿ، 
ـ، الذي 1994لعاـ  (إلزاـ الفرنسية)أو يساِعد عمى إضعاؼ العربية، أسوة بقانوف 

يمنع أي مواطف فرنسي، مف استخداـ ألفاظ أو عبارات أجنبية، طالما أف ىناؾ ألفاظًا 
أو عبارات مماثمة، وخاصة، في مقاـ الوثائؽ، والمستندات، واإلعالنات المسموعة 

. والمرئية

ففي األردف، مثاًل، تكاد الفصحى تكوف لغة وظيفية كتابية، ال وظيفية شفاىية، 
إال في مجاالت محدودة، في مثؿ المثاقفات الفكرية بيف المثقفيف بعضيـ مع بعضيـ 

في برامج األطفاؿ، والرياضة، والمرأة، وسائر : والعامية ىي لغة التخاطب. اآلخر
وىناؾ الطغياف الواضح لممد . حمقات الترفيو، وفواصؿ الدعايات، ومعظـ المقابالت

المغوي األجنبي، في وسائؿ اإلعالف المختمفة، وفي تسميات الَمحاّؿ التجارية، وفي 
 .أنظمة المعمومات اإللكترونية

َوَلَكـ ىي مساحة التشبيو ضيقة، بيف النظرية، والتطبيؽ حتى في مقاـ 
المؤسسات الرسمية، واألكاديمية خصيصى؟  فأفواج الطمبة في المعاىد والجامعات 

ما بخميط مف فصحى وعامية، المختمفة َيَتَمقَّوف معظـ تعميميـ .  إما بالعامية، وا 

وماذا عساه يفيد طالب المغة العربية، بقسـ المغة العربية، في جامعة اليرموؾ 
مثاًل؟  فبينما ىو َيَتَمقَّى مساقاٍت في نظرية الصحة المغوية، تجبو أنظاَره، في ممرات 

عالنات كثيرة، مميورة بالخاتـ الرسمي؛ عمى ما فييا مف  القسـ نفسو ممصقاٌت، وا 
اعتوار في التركيب وخطأ في اإلمالء؛ فأما في باحات الجامعة الكبرى الميمة، 

 الجامعة؛ عمى فَتْقَتِحـ عمى بصيرتو، وبصره صور الدعايات التجارية، المأذونة مف
ة . الرغـ مف لغتيا العامية الُقحَّ
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وال خفاء أف مثؿ ىذه الوضعية ال تبعث 
عمى الرضا، وال تساعد في حماية الفصحى، 

وُتضِعؼ مشروعيَتيا في عقوؿ َمْف عمييـ 
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عمُّـ القاعدة المغوية وتطبيَقيا يترؾ القاعدة،  ََ حراَسُتيا؛ فعدمية التطابؽ بيف َت
وكذلؾ فإف عدمية . لتكوف ىدفًا مخصوصًا في ذاتيا، وليس لغاية وظيفية خارجية

االنتباه، وضعؼ االىتماـ مف الجيات الَوِصيَّة، أو المسؤولة يترؾ نظرة اإلقصاء 
لتسود في حؽ الفصحى، وعند حسف الظف، ال تكوف الفصحى في ُسمَّـ ترتيب 

األولويات؛ وفي كؿ ذلؾ ما ُيؤدي إلى خمخمة في البنية الفكرية والحضارية لمعرب، 
بيف ماضييـ المعتمد عمى الفصحى، وحاضرىـ الُمقِبؿ عمى العامية، ورحـ اهلل 

: شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ، حيف يقوؿ
 َوِسْعُت كتاَب اهلِل لفظًا وغايػػةً 

 َفكيَؼ َأضيُؽ اليوـَ عْف وصِؼ آلٍة            
 

 وما ِضْقُت عف آٍي بو وِعظاتِ 
 وَتنسيِؽ أسمػاٍء ِلُمػخترَعاتِ 

 

وبأية حاؿ فالعربية اليـو ال تزاؿ تكتسب مكانة دولية، وىي إحدى 
المغات القميمة المعترؼ بيا في المنظمات الدولية، وَحِريّّ بيا أف تحظى 
بالرضا المستمر مف أىميا، وأف يكوف ىناؾ سعٌي صادؽ في التجديد 

والتطوير والتحديث، في برامج التعميـ الجامعي المتعمقة بيا؛ وال يكوف ذلؾ 
بالتشُّبث بالخطط الحاضرة في التجريب، كما ىي، وال بالتشبُّث أيضا 
بالقشور مف مبادئ الجودة وبمعناىا االصطالحي فحسب، بؿ بالرؤية 
الصادقة، والعمؿ الجاد عمى تنفيذ مبادئ الجودة تنفيذًا ديناميًا، وقابال 

لمحراؾ، وبالمواءمة مع الخطوات التي تعتمدىا مؤسسات التعميـ العالي 
. العالمية
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وكذلؾ تجيء ىذه الدراسة خطوة جزئية لُتمقي الضوء عمى الواقع الحالي 
َـّ يتكشؼ حجـ الجيد المطموب  لبرامج المغة العربية، في الجامعات األردنية؛ ومف ث

 .مف أجؿ أف تكوف ىذه البرامج في االتجاه الصحيح
 

: هدف الدراسة

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الخطط الدراسية، بأقساـ المغة 
لى التعرؼ عمى مشاكؿ التجريب في تنفيذ  العربية في الجامعات األردنية، وا 
بنودىا، وتستيدؼ بالمخاطبة أساتذة الجامعات، وأماثميـ المختصيف في ُنُظـ 

التعميـ، وفي التخطيط المغوي بعامة، وتتغّيا  تشكيؿ المستقبؿ مف خطط الدراسة 
ز مكانة العربية الفصحى، وُيَيسّْر تنميتيا، ومف ثـ تداوليا، في الميارات  بما ُيعزّْ

القراءة، والكتابة، والمحادثة، واالستماع، التي تمارس في الحياة : المغوية األربع
. االجتماعية العامة

:  عينة الدراسة

تتمثؿ عينة الدراسة في الخطط الدراسية، التي ال تزاؿ فاعمة في ثماني عشرة 
جامعة أردنية، توجد بيا، حاليا، أقساـ خاصة تمنح درجة البكالوريوس في المغة 

العربية، وىي تسع جامعات حكومية، وتسع أىمية، وأقدـ ىذه الجامعات تأسس منذ 
: نصؼ قرف، وأحدثيا في عمر السنةِ 
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يعتمد تدريس المغة العربية في الجامعات األردنية، : المصطمحات والرموز
عمى نظاـ الساعات المعتمدة، وفيو تتكوف الخطة الدراسية، الالزمة لمحصوؿ عمى 

ساعة معتمدة، وىذه ُتوزَّع في  (132)درجة البكالوريوس في المغة العربية، مف 
بة، عمى نحو النموذج المأخوذ مف جامعة  الغالب عمى أربعة ُمتطمَّبات ُمبوَّ

: اليرموؾ
خطة البكالوريوس في المغة العربية بجامعة اليرموك 

 المتطمب
الساعات 
 اإلجبارية

الساعات 
 االختيارية

الساعات 
 الحرة

الساعة 
 المعتمدة

 27 - - 6 21 الجامعة

 18 - - 3 15 الكمية

 81 - - 12 69التخصص 

 87 6 12 69 القسم

 132 - - - - - - المجموع

وىناؾ بيذا الخصوص نظاـ مف الترميز الرقمي، الذي يشير إلى كؿ مف 
الجامعة، والكمية، والقسـ، والمادة الدراسية، وَيُيـ المقاـ في ىذه الدراسة فكرة 

التسمسؿ، )الترميز في المواد الدراسية، وىو يقـو عمى ثالثة أرقاـ تدؿ عمى 
( ع)؛ فأما الرمز (342: ع)، ومثالو مادة عمـ الصرؼ (والمجاؿ والمستوى

فمختصر أوائمي لكممة عربية، وأما رقـ المئات فيدؿ عمى المستوى، الذي ينبغي 
أف ُتطَرح فيو المادة مف سنوات الدراسة، وأما رقـ العشرات فيدؿ عمى المجاؿ 

الفرعي لممادة، ضمف المجاالت المختمفة لمتخصص، وأما رقـ اآلحاد فيدؿ عمى 
. تسمسؿ المادة المعنية ضمف مجاليا الفرعي
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: دراسة الخطط

 تعتمد ىذه الدراسة منيج التحميؿ الوصفي في عرض الموضوع، وتفكيؾ 
عناصره وعميو ُتعَرض أوال، جداوؿ توضيحية بالمسائؿ الُمْشِكَمة، كؿ عمى ذات 

ـّ َيْعقُبيا تحميؿ ألىـ البيانات الالزمة، وذلؾ لتحقيؽ إجابات  ِحَدِتيا، ومف ُث
.  موضوعية، حوؿ التساؤالت والفرضيات بأدناه

ىؿ يوجد اتفاؽ في عدد ساعات التدريس في أقساـ المغة العربية؟  -1

ىؿ يوجد اتفاؽ في توزيع الساعات إلى إجبارية، واختيارية، ومساندة؟  -2

د؟ -3  ىؿ مدلوؿ رمز العشرات الخاص بالمجاؿ ُمَوحَّ

د؟ -4  ىؿ مدلوؿ رمز المئات الخاص بالمستوى ُمَوحَّ

 ىؿ ثمة برمجة تُِتيح لكؿ مادة اختيارية، أف َتأُخَذ دورىا في التدريس؟ -5

 ىؿ ُتحقّْؽ ىذه الخطط مواصفات الجودة في مجاؿ تعميـ العربية؟ -6

ومف الالـز أف يشار في ىذا السياؽ، إلى أف مسؤولية إعداد الخطط 
ومعنى  (مجمس الجامعة)الدراسية بعامة، موكولة إلى جياز مركزي تحت اسـ 

ذلؾ وجود ُسمَِّميَّة ىرمية، وتقاطع مسؤوليات، قبؿ المصادقة عمى بيانات الخطط 
ر منفردة عدد الساعات . الدراسية نو ليس بوسع أقساـ المغة العربية، أف تَُقرّْ وا 

نما عمييا التَّناُظر الجبري، مع عدد الساعات المعتمدة  المعتمدة الخاصة بيا، وا 
، مع وجوب إىماؿ (الكمية)في األقساـ األخرى، المشتركة معيا تحت اسـ 

. خصوصية المغة العربية، وتاريخيا الطويؿ في مجاالتيا المعرفية المتشعبة
ساعة  (132)ومف ذلؾ، أفَّ قسـ المغة العربية بجامعة اليرموؾ يتساوى في 
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التاريخ، )معتمدة، مثؿ غيره مف تسعة األقساـ األخرى في كمية اآلداب 
والجغرافيا، واالجتماع، والسياسة، والصحافة، والمغات الحديثة، والمغات الشرقية، 

وبعض ىذه األقساـ ضيقة جدًا في مكوناتيا المعرفية،  (واإلنجميزي، والترجمة
واالتجاه قائـ نحو رفع مستوى قسـ الصحافة، . وحديثة جدًا في تأسيسيا الزمني

 .قائمة بنفسيا (كمية)عمى حداثة مكوناتو المعرفية، إلى مستوى 

 : جداول الدراسة

تتشكؿ جداوؿ الدراسة في أقساـ المغة العربية، عمى ضوء عامميف، أحدىما 
خارجي؛ وىو مجمس الجامعة، صاحب الوالية في تحديد عدد الساعات المعتمدة، 

ساعة معتمدة،  (132)بحيث يتخرج الطالب في مدى أربع سنوات، مستكمال 
وثانييما داخمي؛ وىو مجمس القسـ، صاحب الوالية في تقرير عدد المواد التدريسية 

ُئيا إلى مواد إجبارية، وأخرى اختيارية وكالىما محصور في عدد . بحيث ُيجزّْ
ومف ثـ يتحتـ عمى األقساـ المعنية أف ُتجِري  (132)ُمقتَطع مف الساعات الػ 

ر ليا مف الساعات المعتمدة، والتي تزيد أو تنقص قميال  مفاضالت في توزيع الُمَقرَّ
( 8)وذلؾ سُتظيره الجداوؿ الموالية بأسفمو، وعددىا . ساعة معتمدة (80)عف

جداوؿ لممواد التدريسية؛ منيا المواد  (7)جداوؿ؛ منيا جدوؿ لمساعات المعتمدة، و
اإلجبارية وموزعة في جدوليف، جدوؿ لممواد اإلجبارية الموحدة أو شبو الموحدة في 

مختمؼ األقساـ، وجدوؿ لممواد اإلجبارية غير الموحدة؛ والتي ىي موجود ة في 
جداوؿ، تبعا  (5)أقساـ دوف أقساـ أخرى؛ وأما المواد االختيارية فموزعة في 

. لممجاالت المعرفية، التي تتجزأ إلييا موادىا المختمفة
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:                                   الساعات التدريسية المعتمدة* 
توزيع ساعات التدريس في أقسام المغة العربية بالجامعات األردنية :  (1)جدول

الساعات الجامعة 
اإلجبارية 

الساعات 
االختيارية 

مجموع 
التخصص 

الساعات 
المساندة 

مجموع 
ساعات القسم 

الجامعات 
الحكومية 

 87--  87 21 66األردنية 
 87 6 81 12 69اليرموك 

 87--  87 18 69مؤتة 
 81 3 78 24 54الهاشمية 
 81 3 78 18 57آل البيت 
 84--  84 15 69الطفيمة 
 84 6 78 9 69الحسين 
 84 9 75 6 69البمقاء 

 80 14 66 12 54اإلسالمية 
الجامعات 
الخاصة 

 81 3 78 9 69الزرقاء 
 78--  78 15 63البترا 

 81 3 78 18 60الزيتونة 
 81 6 75 12 63الشرق األوسط 

 84 6 78 15 63اإلسراء 
 81--  81 12 69جدارا 
 84--  84 6 78جرش 

 81 3 78 12 66فيالدلفيا 
 81 3 78 12 66إربد األهمية 
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  :المالحظات
يعرض جدوؿ الساعات المعتمدة كيفية توزيعيا إلى ساعات تخصص 

إجبارية، وأخرى اختيارية، فضال عف الساعات المساندة أو الحرة؛ وثالث ىذه 
وُيعَرض . المجموعات ُتشكؿ مجموع ساعات المغة العربية، في الجامعة المعنية
: الجدوؿ بما يقدـ إجابة موضوعية عف أسئمة الدراسة المفترضة اآلتية

ىؿ عدد ساعات التخصص المعتمدة ثابت أـ عشوائي؟ - 
ىؿ عدد ساعات القسـ المساندة ثابت أـ عشوائي؟ - 
وجود  (1)حوؿ عدد ساعات التخصص اإلجبارية، يظير مف الجدوؿ : أوالًال 

تفاوت بيف الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة في مجموع ساعات التخصص 
: اإلجبارية وعدد المواد في تخصص المغة العربية حيث تبيف ما يمي

اليرموؾ، )تتوحد عدد الساعات اإلجبارية في الجامعات الحكومية التالية  -1
حيث بمغ عدد الساعات اإلجبارية في كؿ  (مؤتو، الطفيمة، الحسيف والبمقاء

. ساعة معتمدة (69)منيا 
تفردت كؿ مف جامعتي األردنية وأؿ البيت في عدد الساعات حيث بمغ      -2

 .في آؿ البيت (57)ساعة معتمدة في األردنية، و (66)

تتوحد عدد الساعات اإلجبارية في جامعتي الياشمية واإلسالمية، حيث بمغ  -3
 .ساعة معتمدة (54)عدد الساعات 

ال يوجد عدد متناسؽ في عدد الساعات المعتمدة اإلجبارية في تخصص  -4
المغة العربية في الجامعات الخاصة، فيي تتضخـ في جامعة جرش لتصؿ 

 .ساعة في جامعة الزيتونة (60)ساعة معتمدة، وتيبط إلى  (78)إلى 

 .ساعة معتمدة (69)في  (الزرقاء وجدارا)وتتشابو الجامعات الخاصة  -5

 .ساعة (66)وتتشابو فيالدلفيا واربد في  -6

 .ساعة (63)وتتشابو الشرؽ األوسط اإلسراء والبتراء في  -7
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عدـ  (1) حوؿ عدد ساعات التخصص االختيارية، ويظير مف الجدوؿ :ثانيًالا
وجود تشابو في عدد الساعات االختيارية في تخصص المغة العربية في الجامعات 

: الحكومية والجامعات الخاصة ويتبيف ما يمي
ساعة ثـ األردنية  (24)ترتفع عدد الساعات في الجامعة الياشمية لتصؿ إلى  -1

أما . ساعة في كؿ منيا (18)ساعة، ثـ مؤتة، وأؿ البيت، والزيتونة  (21)
. ساعة معتمدة (15)في جامعتي الحسيف، واإلسراء فبمغ عدد الساعات فييا 

تقتصر جامعة اليرموؾ، والعمـو اإلسالمية، واربد وفيالدلفيا، وجدارا، والشرؽ  -2
 .ساعة معتمدة (12)األوسط عمى 

ساعات  (9)ساعات، و (6)تيبط عدد الساعات االختياري في البمقاء إلى  -3
 .في جامعتي الحسيف، والزرقاء

ويظير مف الجدوؿ أف مسألة الساعات :  حوؿ عدد الساعات المساندة:ثالثا
المساندة غير مستقرة مف حيث القيمة وجودا وعدما، وأيضا مف حيث العدد، كثرة 
أو قمة؛ فيي تيبط إلى درجة صفر ساعة معتمدة في األردنية، ومؤتة، والطفيمة، 

والبتراء، وجرش، إذ تدخؿ المواد المساندة في ىذه الجامعات ضمف مجموع ساعات 
ساعات معتمدة في الياشمية، وآؿ  (3)والساعات المساندة تكوف . التخصص

ربد، وفيالدلفيا، وتكػوف  ساعات معتمدة  (6)البيت، وجدارا، والزرقاء، والزيتونة، وا 
في اليرموؾ، والحسيف، والشرؽ األوسط، واإلسراء؛ ثـ إف الساعات المساندة تكوف 
مف خارج ساعات القسـ التخصصية في اليرموؾ، ومؤتة، وآؿ البيت، والحسيف، 

والشرؽ األوسط، واإلسراء وجدارا؛ وتكوف ساعات حرة عامة، مف ساعات القسـ أو 
. خارجو في بقية األقساـ

وبالمحصمة فثمة عدـ نسؽ في اإلجابة عف السؤاليف بأعاله؛ إذ ال اتفاؽ في 
عدد ساعات التدريس في أقساـ المغة العربية، وال اتفاؽ في توزيع المواد إلى 

. إجبارية، واختيارية، ومساندة
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: يظهر من الجدول ما يأتي: المالحظات

دة في جميع أقساـ المغة العربية  -1 ساعة  (45)مادة، أو  (15)عدد المواد الموحَّ
، 2، ونحو1نحو: مواد، ىي (4)مجاؿ النحو والصرؼ: معتمدة، وىي

أدب جاىمي، وأدب : مواد، ىي (5)، وصرؼ؛ ومجاؿ األدب القديـ 3ونحو
إسالمي أو أموي، وشعر عباسي، ونثر عباسي، وشعر أندلسي؛ ومجاؿ النقد 

نقد قديـ، ونقد حديث، وبالغة، وعروض؛ : مواد، ىي (4)والبالغة والعروض
. شعر حديث، ونثر حديث: مادتاف ىما (2): ومجاؿ األدب الحديث

مواد أو  (6) عدد المواد شبو الموحدة؛ لوجودىا في أكثر مف عشرة أقساـ،  -2
نحو أدوات، ونحو : مادتاف، ىما (2)مجاؿ النحو: ساعة، وىي (18)

لسانيات، وفقو لغة، وعمـ األصوات؛ : مواد ىي (3)تطبيقي؛ ومجاؿ المغة 
 .أدب عصر الدويالت: مادة، ىي (1)ومجاؿ األدب القديـ 

مادة  (21)يظير أف عدد المواد، التي تراىا األقساـ ميمة جدا، أو ميمة ىو -3
 . ساعة معتمدة (63)أو 

في جامعات " اختيارية"ىي مواد " إجباريا"المواد شبو الموّحدة، والمصنفة  -4
 .أخرى

مواد، مف  (7- 5)تنحصر بقية المواد الالزمة الستكماؿ التخصص بيف  -5
مادة والمالحظات حوؿ  (28- 26)المجموع الكمي المقرر لمتخصص وىو 

 .ىذه المواد القميمة الباقية ُتمحظ مف الجدوليف الموالييف بأسفمو
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: يظير مف جدوؿ المواد اإلجبارية غير الموّحدة أعاله ما يأتي: مالحظات
مادة مف ىذه المجموعة، ُيطرح كٌؿ منيا في قسـ واحد فقط، مف  (16)ورود  -1

، واألسموبية، وعمـو تالمعجميا: قسما، وىي (18)أقساـ المغة العربية، الػ 
القرآف، ومذاىب أدبية حديثة، وتفسير ومفسروف، وبالغة في ضوء النقد 
الحديث، وأدب ممموكي، وأدب عثماني، والخط العربي، والتدقيؽ المغوي، 

والعربية لألجانب، وكتابة لمصحافة، وتحقيؽ النصوص، ولغة سامية، 
. ، وتطبيقات في المدارس المغوية، وأدب الحروب الصميبية2وصرؼ

عمـ الداللة، : مواد إجبارية، ُيطرح كٌؿ منيا في قسميف فقط، وىي (5)ورود  -2
 .، ونصوص إنجميزية2، وأدب النيضة، ونثر حديث2وبالغة

شعر :  مواد إجبارية، ُيطرح كؿ منيا في ثالثة أقساـ فقط، وىي (4)ورود  -3
 .، ومصادر عربية2، وأدب أندلسي، وشعر حديث2عباسي

بياف : مواد إجبارية ُيطرح كؿ منيا، في أقؿ مف عشرة أقساـ، وىي (3)ورود  -4
 .قرآني أو نبوي، وأدب مقارف، ومنيج بحث

يالحظ أف المواد اإلجبارية في ىذا الجدوؿ جميعيا اختيارية في األقساـ  -5
 .األخرى

مادة مف ىذه المجموعة، ال أىمية مباشرة ليا في التكويف  (12)ورود  -6
تحقيؽ : المعرفي لدرجة البكالوريوس؛ حتى تكوف مواد إجبارية، وىي

النصوص، ونصوص إنجميزية، والخط العربي، والتدقيؽ المغوي، والعربية 
لألجانب، والعربية لمصحافة، والمذاىب األدبية الحديثة، واألسموبية، والنقد 

الحديث في ضوء عمـ البالغة، والتفسير والمفسروف، وتطبيقات في المدارس 
 .المغوية، وأدب الحروب الصميبية

بالمحصمة فالتصنيؼ في ىذه المجموعة عشوائي جدا، وال فمسفة ممحوظة في  -7
 .في الجدوؿ السابؽ" إجباري"التصنيؼ إلى 

غمبت الدراسات األدبية واألدب القديـ خاصة في تصنيؼ المواد إلى مواد  -8
 .إجبارية، بعامة
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 ". مادة85"مواد أقسام المغة العربية االختيارية  -

( 5)تتجزأ مواد أقساـ المغة العربية االختيارية، وفقا لممجاؿ المعرفي، إلى 
: جداوؿ، وىي

: مواد النحو والصرف- أ 
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ُيظير عرض مواد المغة العربية االختيارية في أقساـ المغة العربية : المالحظات
:  بالجامعات األردنية ما يأتي

مادة اختيارية في المجاالت  (85) تعرض الجامعات األردنية ما مجموعو  -1
: التالية

.  مواد7: مجاؿ النحو والصرؼ :  أ 
.  مادة16: لغة وساميات : ب 
.  مادة14: البالغة والنقد وعمـو القراف : ج 
.  مادة29: مواد األدب القديـ: د  
مواد االستشراؽ، واألدب الحديث، واألدب الشعبي، والخط، والمصادر، :     ىػ 

.  مادة19: ومنيج البحث
مادة اختيارية، ُيطرح كؿ منيا في قسـ واحد مف أقساـ المغة  (13) ورود  -2

األدب الشعبي، وأدب الجياد، وبنية القصيدة، وشعر الصعاليؾ، وشعر : العربية، وىي
الفتوح، وأدب التصوؼ، والغزؿ الُعذري، وأدب الِفرؽ، وأدب الحروب الصميبية، 
. واألدب الُعثماني، وشاعر أندلسي، وكتاب عباسي، وكتاب في األدب الحديث

شاعر : مادة اختيارية، يطرح كؿ منيا في قسميف فقط، وىي (15) ورود  -3
، وموضوع في األدب العباسي، ونص عباسي، وأدب 2جاىمي، وشعر عباسي

، ودراسات في األدب الحديث، 2أندلسي، وأدب فاطمي، واستشراؽ، وشعر حديث
وموضوع في األدب الحديث، والمسرح، والخط واإلمالء، والكتابة الوظيفية، والعربية 

. لمصحافة، والعربية الحاسوبية
، 5، ونحو4نحو: مادة ُتطرح في ست جامعات فأكثر وىي (11) ورود  -4

ومدارس نحوية، وكتاب في النحو، وعمـ األصوات، وفقو المغة، وبياف قرآني، وقضايا 
في النقد، وأدب مقارف، واألدب في األردف، والمصادر العربية؛ عمما بأنيا جميعا 

. ُتطرح كمواد إجبارية في أقساـ أخرى
 بالمحصمة ُتوَجد عشوائية جدا في تصنيؼ المواد االختيارية، فضال عف  -5

 .كونيا في جميا تنتحي صبغة تاريخية، وعمى األخص مواد األدب القديـ
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. نظام الترميز في مواد المغة العربية بالجامعات األردنية

ُيكَتفى في توضيح نظاـ الترميز في مواد المغة العربية، بالجامعات األردنية 
الخاص بالنحو والصرؼ مف المواد االختيارية، فإف ما يصدؽ عمى  (4)بالجدوؿ 

ىذا الجدوؿ يطرد، وال شؾ، عمى بقية الجداوؿ؛ وذلؾ يكفي لتحقيؽ إجابة 
: موضوعية حوؿ أسئمة البحث االفتراضية مثؿ

ىؿ رمز المستوى ثابت أـ عشوائي؟  -

ىؿ رمز المجاؿ ثابت أـ عشوائي؟  -

. توزيع مواد النحو والصرف تبعا لرمز المادة المعتمد داخل الجامعة: (4)الجدول 
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: ما يمي (4)يظهر من جدول : المالحظات

اليرموؾ، الياشمية، آؿ " في ثالث جامعات حكومية 4وردت مادة النحو- 1
، واتفقت جميع الجامعات المدرسة "اإلسراء"، وجامعة واحدة خاصة "البيت

 عمى أف مستوى المادة سنة رابعة، بينما اختمفت في ترميز كؿ 4لمادة نحو
. ورتبة المادة في المجاؿ" نحو"مف مجاؿ المادة 

األردنية، اليرموؾ، الياشمية، " وردت في خمسة جامعات حكومية 5مادة نحو- 2
، واتفقت كؿ مف "الزيتونة، جدارا"، وجامعتيف خاصة "الطفيمة، آؿ البيت

عمى أف المادة مف مستوى سنة " األردنية، اليرموؾ، الطفيمة، جدارا"الجامعات 
أف " الياشمية، آؿ البيت، الزيتونة"رابعة، بينما اعتبرت كؿ مف الجامعات 

 .المادة مستوى سنة ثالثة

اليرموؾ، آؿ البيت، " مادة مدارس نحوية وردت في ثالث جامعات حكومية - 3
الزرقاء، جدارا، جرش، فيالدلفيا، اربد "، وفي خمس جامعات خاصة "الحسيف
اليرموؾ، الحسيف، الزرقاء، جدارا، "، واتفقت كؿ مف الجامعات "األىمية

عمى أف المادة مف مستوى سنة رابعة، بينما اعتبرت كؿ " جرش، اربد األىمية
 .أف المادة مستوى سنة ثالثة" آؿ البيت، فيالدلفيا"مف الجامعات 

، وثالث جامعات "األردنية"مادة كتاب في النحو وردت في جامعة حكومية - 4
الزرقاء، جدارا، " ، واتفقت كؿ مف الجامعات "الزرقاء، جدارا، اربد"خاصة 

" األردنية"عمى أف المادة مف مستوى سنة رابعة، بينما اعتبرت الجامعة " اربد 
 .أف المادة مستوى سنة ثالثة

واعتبرت أنيا " الزيتونة" في جامعة خاصة واحدة 2بينما وردت مادة صرؼ- 5
مادة سنة ثانية، ومادة كتاب في الصرؼ وردت في جامعة حكومية واحدة 
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واعتبرت مف مستوى سنة ثانية، ومادة تدريب صرفي في جامعة " الحسيف"
 .واعتبرت مادة سنة ثانية" الياشمية"حكومية واحدة 

، بوصفيا مكررة في جميع "البالغة"وزيادة في التوضيح ُيشار إلى مادة - 6
األقساـ، وىي تظير بوضوح عدـ النسؽ في الرمز مف حيث المستوى ومف 

أربع جامعات، ومستوى  (4)حيث المجاؿ إذ ُتصنَّؼ في مستوى األولى في
ثالث جامعات، ومستوى  (3)تسع جامعات، ومستوى الثالثة في (9)الثانية في
جامعتيف؛ وأما مف حيث مجاؿ المكوف المعرفي فيي متسمسمة  (2)الرابعة في

في ثالث، ورمز   (2)في جامعة واحدة، ورمز  (1)برمز : األرقاـ كما يأتي
في  (6)في أربع، ورمز  (5)في جامعتيف، ورمز (4)في أربع، ورمز (3)

 .أربع

في األقساـ المختمفة؛ فيو ُيظِيُر  (1)وُيشار أيضا إلى مدلوؿ رقـ العشرات- 7
نحو، صرؼ، "عشوائية في النسؽ، إذ يعني مدلوؿ ىذا الرمز في األردنية 

، وآؿ "نحو"، والياشمية "نحو، صرؼ"، ومؤتة "أدب قديـ"وفي اليرموؾ " معجـ
نحو، "، والحسيف "نحو، صرؼ، لسانيات" ، والطفيمة "نحو، صرؼ"البيت 

، والعمـو "بالغة، عروض، أدب قديـ، أدب حديث"، والبمقاء "صرؼ، لسانيات
، "نحو، صرؼ، أدب قديـ"، والبتراء "نحو، صرؼ"، والزرقاء "نحو"اإلسالمية 
، وجدارا "أدب"، واإلسػراء "أدب"، والشرؽ األوسط "نحو، صرؼ"والزيتونة 

ربد "صفر"، وفيالدلفيا "أدب"، وجػرش "أدب"  ".أدب"، وا 

 .بالمحصمة فال نسؽ في نظاـ الترميز بعامة، وىو عشوائي جدا- 8
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استخالصات ومقترحات 

ُتظير القراءة الشاممة، لواقع خطط المغة العربية، في الجامعات األردنية، 
:  عدًدا مف الخطوط العريضة اآلتية

وجود توافؽ عمى غزارة المواد في عمـ العربية، إذ جاوزت تسمياتيا مائة - 1
. تسمية، وكؿ منيا ُمرشح عمى قائمة المتطمبات الجبرية أو االختيارية

مادة  (28)قمة عدد الساعات التدريسية، وحصرىا بسقؼ أعمى، ال يزيد عف - 2
 .تدريسية

اجتياد كؿ جامعة بطريقتيا الخاصة والفردية في وضع الخطط وبشكؿ تراه، - 3
 .ىي، مناسبا ليا

اجتياد كؿ قسـ بطريقتو الخاصة في نظاـ الترميز، وفي طرح المواد وتسمياتيا - 4
. 

غياب الرؤية الواضحة في إقرار مواد التدريس، وفي فرزىا إلى ضروري - 5
 .وتحسيني، وتاريخي وحداثي، وموّحد وجدلي، وقضايا محددة وعموميات كمية

االرتكاز في مدلوؿ المواد بعامة عمى االنجذاب تاريخيا إلى الماضي،  واتخاذ - 6
 .طبعة العصور القديمة، منطمقا تأسيسيًا لممحافظة عمى منوالو

 .(الحوسبة)تيميش عموـ العصر الحداثية في الخطط بعامة، وعموـ التَّقاَنة - 7

 .ضعؼ الربط بيف مواد الشريعة والمغة العربية- 8

 .اإلجابة بالسمب عف جميع أسئمة الدراسة االفتراضية- 9

غمبة سمات : وأخير مف حيث التخطيط والسياسة المغوية بعامة، فيالحظ- 10
الكميات العممية عمى الجيات الَوصيَّة العميا في مجالس الجامعات، ومف ثـ 
تعميـ تمؾ السمات عمى أمور المغة العربية مما ينعكس سمبا عمى التخطيط 

 .الخاص بالمغة العربية في مجاؿ الساعات المعتمدة والمواد المقررة

وغير خفيٍّ أف الشكاوى كثيرة، والدالئؿ عديدة حوؿ الضعؼ العاـ في المغة 
العربية؛ ال مف حيث الخطط والبرامج فحسب، بؿ أيضا مف حيث ماىية المواد 
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المنجزة لمتدريس، والتي فضال عف عدـ االستقرار األسموبي في جزء كبير منيا، 
قمما تُقّدـ بمغة سميمة، ومف حيث الُمَنفّْذ القائـ عمى التدريس؛ فيو كثيرا ما ال يكوف 

ُمعدِّا إعدادا عممًيا وتربوًيا كافييف، ومف حيث بنية المجتمع، التي أصبح الكالـ 
العامّي فييا، ىو وجية النظر السائدة، والُمتعاَرؼ عمييا ؛ وأجدر بمجموع ىذه 

المالحظات اآلنفة، أف تُثير القمؽ حوؿ ُمستقَبؿ المغة العربية، وأف تكوف ُمحفًّْزا إلى 
ُيراعي ُحرمة المغة العربية، ومف ثـ يكوف ُمقدمة عمى طريؽ " ميثاؽ شرؼ"إنجاز 
".  دستور المغة العربية"إنجاز 

فيما يتصؿ بخطط الدراسة، واعتمادا عمى ما يممسو العامموف في : المقترحات
: ميداف تدريس المغة العربية فإنو ُيوصى بما يأتي

العمؿ عمى إنجاز دليؿ إرشادي موحد في مواصفات خطة المغة العربية، فذلؾ - 1
لو قيمة في بموغ حالة مف االستقرار العاـ في الخطة، فضال عف فائدتو في 
التخطيط لمغة عربية عامة، وموحدة بيف أبناء الجيؿ الواحد، وفي ذلؾ كسب 

كبير لممجتمع، وأمنو االجتماعي 
رفع مستوى قسـ المغة العربية إلى كمية لكي تستوعب مجاالتيا المعرفية - 2

 .المتعددة والمتنوعة، وفي األقؿ زيادة عدد الساعات المعتمدة

عدـ تقييد الخطة بثالثية الساعات المعتمدة، واألخذ بمبدأ الساعة المعتمدة - 3
الواحدة أو الساعتيف، وفي ذلؾ ما ُيعطي فضاءات أرحب لتدريس عدد أكبر 

 .مف مواد المغة العربية

توحيد نظاـ الترميز، وذلؾ ييسر، مف جية، عممية الوصوؿ إلى المعمومة - 4
ويوائـ، مف جية أخرى، بيف مستوى المواد والفئة . بأقرب الطرؽ وأنسبيا إلييا

المستيدفة مف الدارسيف، فضال عف تحقيؽ مفيوـ التدرُّج والتراكـ في العممية 
 .التدريسية بعامة

ربط منح الدرجة الجامعية األولى بمعدؿ التخصص حسب، وليس بالمعدؿ - 5
 .                                  العاـ لممواد

واهلل ولي التوفيق 
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 التّعقيبات والمناقشات

أمين الكخن . د.أ

رأى أف تكوف المواد اإلجبارية في المغة العربية في جميع الجامعات 
دة  ، ( ساعة لجميع طمبة المغة العربية69أي )األردنية، الرسمية والخاصة، موحَّ

وفي ىذا السياؽ أشار إلى تجربة، يراىا ناجحة، في كمية التربية في تخصص معمـ 
د فييا المتطمبات اإلجبارية بالتنسيؽ  الصؼ ومعمـ المجاؿ سابقًا، التي كانت ُتوحَّ

. مع وزارة التعميـ العالي في جميع الجامعات

 عندما كاف –وأشار أيضًا، إلى تجربة رائدة في جامعة الزرقاء األىمية 
في تدريس مساقات تربوية في أساليب تدريس المغة - إسحؽ الفرحاف. د.يرأسيا أ

. العربية ضمف قسـ المغة العربية وآدابيا
عبدالقادر عابد . د.أ

أميف بأنو ليس بالضرورة أف يكوف الطالب في الجامعة . رّد عمى اقتراح د
فمندع الجامعات تتمايز وتخرّْج : نسخة كربونية عف طالب في جامعة أخرى قائالً 

وىذه مدارس لغوية كالمدارس الفقيية، فكؿ . طمبة فييـ اختالؼ، فيذا خيٌر وأفضؿ
والميـ أف تخرّْج عيّْنات ومستويات . فقيو لو تالميذه وكؿ جامعة ليا خريجوىا
. مختمفة شريطة أف تكوف رصينة وجيدة

راجي قبيالت . أ د

إلخ ...اقترح تدريس مساؽ أدبي جديد إلى جانب األدب العباسي والجاىمي
؛ ألفَّ ىذا المنحى أصبح ضعيفًا في "أدب االحتالؿ الييودي لفمسطيف"يحمؿ اسـ 

المناىج المدرسية، والطمبة في المرحمة الجامعية قد وصموا إلى درجة مف النضج 
أكثر مف طمبة المدارس في استيعاب تشعبات القضية الفمسطينية، خاصًة وأنو 
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فحبَّذا لو يؤخذ ىذا االقتراح . مضى عمى احتالؿ فمسطيف أكثر مف ستيف عاماً 
. بعيف االعتبار

 عبداهلل الكيالني. د.أ

قدَّـ الشكر الجزيؿ لمدكتور األقطش عمى الجيد الذي بذلو في اإلحصائيات 
الكيالني عف مواصفات مف سيتخرَّج مف قسـ . وتساءؿ د. التي أعدَّىا في بحثو

المغة العربية، واقترح إفساح المجاؿ لمطالب حتى يّتجو نحو تخصص معيف مف 
أقساـ المغة، فمعّمو يفّضؿ التذوؽ في مجاؿ مف المجاالت األدبية أو يكوف مّيااًل 

. إلى المغويات وقواعد المغة والنحو والصرؼ وما إلى ذلؾ

حميد الحاج . د.أ

الحاج إلى مشكمة السَّاعات المعتمدة لبعض المواد، وحصوليا عمى . أشار د
نصيب أكثر مف غيرىا؛ فيذا برأيو عائٌد إلى ضعؼ المناقشة ليذه األمور في 

-  التي تزيد عمى خمٍس وثالثيف سنة–ويرى أنو مف خبرتو الطويمة . القسـ الواحد
لذلؾ، فالموـ ال . أف صاحب النفوذ األكثر يفرض عدد الساعات المعتمدة وىكذا

نما عمى مف ىـ في األقساـ؛ فالمشكمة ىي مشكمة  يقع عمى القيادات الُعميا وا 
. قصور عاـ عمى مستوى أقساـ المغة العربية

. عبدالحميد األقطش. د.رد أ

نحف مع حرية االختيار في الجامعات، لكف ما ىو عمى : "عبدالحميد. قاؿ د
أرض الواقع أمٌر غير مقبوؿ مف حيث تناوؿ المواد اإلجبارية، فيناؾ مواد أساسية 
في التخصص يجب أف ُتعامؿ جميعيا عمى أنيا مواد إجبارية وال يجوز طرحيا 

". مف ِقبؿ بعض الجامعات عمى أنيا مواد اختيارية
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ورّدًا عمى مف اقترح استحداث أدب االحتالؿ الييودي لفمسطيف يرى أنو 
لدينا أدب الجياد واألدب الحديث واألدب األردني، وكميا تتضمف الحديث عف 

. القضية الفمسطينية

حميد الحاج فيما يخص قضية تحديد . ويؤيد الدكتور األقطش ما قالو د
الساعات المعتمدة في األقساـ، فاألساتذة الكبار ىـ مف يسيطروف عمى ىذه 
ويقترح . المسألة وبعضيـ ال يحضر الجمسات ليذا تبقى الخطط كما ىي بال تغيير

وجود مجمس لمغة العربية يتشّكؿ أعضاؤه مف جميع الجامعات ويفرض ُسمطة 
. بخصوص تغيير وتطوير الخطط الدراسية

 


