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 تدريس اللغة العربية ألغراض أكاديمية
 في ضوء الدراسات األسلوبية الحديثة

 للدكتور مفيق حسن دوشق          
 جامعة اليرموك             

 مقدمـة -1

اهتمتتا الدراستتاا ابستتلوديةه  تتديمها وحتتديكهاه دتتالتركيا سلتتب دراستتة ابستتالي  
ا  بو دراستتة مجموستتة ابستتالي  كتتان بو شتتاسر  ابدديتتةه كدراستتة بستتلو  الفتترده كاتدتتا  

ال بن راستة الحركتاا ابدديتة دشتكل ستا ه  التي تشكل مدرستة بدديتة بو شتعريةه بو د
لتتتتب  اللغتتتتويين وتتتتي دتتتتوت التفتتتتد  والتشتتتتع  وتتتتي ماتلتتتت  العلتتتتو  اللستتتتا يةه بدتتتتاووا 

الدراساا ابسلودية الحديكة سمة بس  وبشتمل متن      دتله وفتد اهتت  الدتاحكون وتي 
ية الحديكتتتة دتتتالتركيا سلتتتب ت وستتتاا اللغتتتة الماتلفتتتةه ابدديتتتة والعلميتتتة مجتتتال ابستتتلود

)ال ّصتي  دراستة بودتل  صدح من به  بهدا  التحليتل الستيا يوالفا و ية وغيرها. وب
 جتتتح بكتتتر وتتتي الستتتام  بو يتتتة التتتتي يمكتتتن بن يتدعهتتتا الكاتتتت   حتتتدا  بالطتتترق الكتاد

  7)الفارئ.

 هتا  تد  طعتا  العرديتةه وغ تي ستن الفتول  بّما ويما يتعلق دالدراساا ابستلودية 
ويمتتا تفدمتتد للدراستتاا ابدديتتة وال فتتد ابددتتيه وفتتد ح،تتي ابد  العردتتيه  دعيتتدا   شتوطا  

ال بن الدراساا ابسلوديةه كده دككير من التحليل والدراسة.  شعره و كرهه  ديمد وحدي
للغتتة العرديتتة دمع اهتتا الحتتدي  الشتتامله تكتتاد تكتتون معدومتتة وااصتتة تلتتك المتعلفتتة دا

بغتتراأ بكاديميتتةه ولتت  تحتت، اللغتتة العرديتتة المستتتعملة وتتي مجتتاالا العلتتو  والطتت  
وغيرهتتتا داهتمتتتتا  ابستتتتلودين العتتتر  وبدد تركيتتتتاه  سلتتتتب دراستتتة اب متتتتاط ابستتتتلودية 

لتتتتب االهتمتتتتا   همتتتتال اب متتتتاط ابستتتتلودية اباتتتترده ممتتتتا بدد دالتتتتتالي  لتتتتب  ابدديتتتتة 
دون غيرهاه وكأن الهد  من تدريس اللغة العرديتة هتو  دتدريس تلك اب ماط ابددية
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ه وكتتتان لتتت لك االتجتتتاه ومتتتا االه يكتتتار ستتتلدية وتتتي  2)تاتتتريأل ابددتتتات والشتتتعرات وال فتتتاد
تطتتور اللغتتة العرديتتة التتتي يطمتتح بهلهتتا وتتي بن تصتتدح لغتتة العلتت  والتك ولوجيتتا ولغتتة 

 التدريس والكتادة وي الجامعاا والمعاهد العليا.
 دراسة:أهداف ال -2

ه وي معرأ رد ا سلب اتهاماا دعأ المغردين للغة  3)دي ا وي دراسة سادفة
العردية دأ ها  اصرةه وال تصلح لغة سل  وتدريس وي المعاهد العليتا والجامعتااه بن 
هتتت ه اللغتتتة تملتتتك متتتن الاصتتتايج والمتتتةهنا متتتا يجعلهتتتا بداة  اجحتتتة وتتتي التعديتتتر 

مكن بن تعدتر دهتا بيتة لغتة يسلميتةي باترد ال اجح سن جمي  الو،اي  اللغوية التي ي
وبكتتتد ا وتتتتي تلتتتتك الدراستتتة بن الفصتتتتور يكمتتتتن وتتتي الفتتتتايمين سلتتتتب شتتتأن هتتتت ه اللغتتتتةه 
وبوصتتتتتي ا دتتتتتأن تفتتتتتو  دراستتتتتاا جتتتتتادة للتعتتتتتر  سلتتتتتب مشتتتتتاكل دراستتتتتة اللغتتتتتة العرديتتتتتة 

دتتراا بهتت  المشتتكنا ون هتت ه الدراستتة محاولتتة متوادتتعة  هاه و أمتتل بن تكتتستتوتدري
لطلدتتتة وتتتتي الجامعتتتاا والمعاهتتتتد العليتتتا س تتتتد الكتادتتتة داللغتتتتة العرديتتتتة التتتتي يواجههتتتتا ا

وتتي  ةدتتراا  فتتاط الدتتع  المهمتت بغتتراأ بكاديميتتة. وستت حاول وتتي الدراستتة الحاليتتة 
مفاالا الطتن ه محللتين بستدادهاه ومتن كت  ست حاول ا تترال دعتأ التوصتياا التتي 

  رد ب ها  اا بهمية وي ه ا المجال.
 بحث:المشكلة وطريقة ال -3

ا تصرا مع،  الدراساا وابدحا  وي مجال تعلي  الكتادة داللغة العردية سلب 
وتتي الغالتت ه سلتتب هتت ين مستتتود المفتترداا والجمتتله وتركتتا تحليتتل باطتتات الطتتن  

ال بن الدراستتتتتاا الحديكتتتتتة ومنح،تتتتتاا الدتتتتتاحكين وتتتتتي مجتتتتتال الكتادتتتتتة المستتتتتتويينه  
للتحليتل ال يكفتيه وبن الحكت  سلتب بغراأ بكاديمية بكدتتا بن اتاتا  الجملتة وحتدة 

د يق. وفد يتتفن الطالت   واستد  مفدرة الطال  الكتادية من ه ه الم طلق سيكون غير
منت والصر  وال حو وي اللغة العردية وتكون مفالتد بو دحكده وي الو تا  فستده ا 
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 ا هتتتتو  ،تتتترة بشتتتتمل وتحليتتتتل بوستتتت  لم،تتتتاهر الدتتتتع  غيتتتتر متتتترأه وتتتتالمطلو   
وي  شموليا   لب بدعد من  طاق الجملة وتتد  اتجاها  الحالية ت ه    اسةوبسدادد. والدر 

 دراسة باطات الطن  وتحليلهاه مركاة سلب اب ماط ابسلودية بغراأ بكاديمية.
 عينة الدراسة:  -4

اشتتتملا هتت ه الدراستتة سلتتب تفحتتج اباطتتات ابستتلودية وتحليلهتتا وتتي بككتتر متتن 
اتلت  الست واا ماتلت  التاصصتاا ووتي م ماية مفالة كتدهتا طتن  جتامعيون وتي

لب جميعه  كتادة مفالة دع وان يالتعلي  العالي وي ابردن وبكره الجامعيةه و د طل   
ن ربيهتتت  وتتتي التعلتتتي  العتتتالي وتتتي ديتتتا لتتتيه  بيدتتتا   وتتتي التتتوطن والمتتتواطني و تتتد طلتتت  

  ا شة مشاكلده وا ترال دعأ الحلول لل هوأ دد.ابردنه وم
 قشة:التحليل والمنا -5

يت اول ه ا الجات من الدراسة تحليل به  مواطن الدع  وي كتادة الطلدةه 
وم ا شة دعأ مصادر  لك الدع ه مدي ة الفدرة الكام ة التي تتحلب دها اللغة 

ي يمك ها بن تاد  الكات  وتسعفد   ا هو بالج ال ية وسفد العا  سلب العردية الت
ة الاصدةه واستعمالها للتعدير سن غاياتد مكا اا اللغوية والديا يسدر غور تلك ا 

الكتادية الماتلفة. وما دم ا  ةمن بن ب  وصل دين مستوياا اللغة المتعددة هو 
ن وصل ا إوصل اصط اسيه غير وا عي من وجهة  ،ر سلو  اللغة التطديفيةه و

  ا أ التحليل والم ا شة وفط. ل لك وإه بغرادين تلك المستوياا سيكون مة تا  
هو المفالة التعليمية من حي :  واحدا   كاديميا  ب اول وي ه ه الدراسة  شاطا  س ت 

وكار ووحدة المودوعه ودنغة المعا ي والتراكي  لت ،ي  العا  للمفالةه وترادط ابا
 وحسن ااتيارهاه وسنمة التراكي  ود تها.

 التنظيم العام للمقالة التعليمية: 105
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عرووة لدد كتا  الترا  ا الماتلفة ل  تكن مال شك بن المفالة الحديكة دأطره
لب وفر وداستعمال سنماا ه وااصة ما يتعلق م ها دالتواي   سنميالعردي ا 

سس تلك المفالة با ا تشق طريفها ال بن بو   والتعج  واالستفها  وغيرهاه  ال
 لب الكتادة العردية م   دداية الفرن التاس  سشره وبصدحا مألووة لدد الكتا  

العر ه غير ب د يددو بن ه اك دعأ اللدس والغموأ ويما يتعلق دو،يفة الففر 
وي المفالةه وولسفة وجودها واستعمالها. وابسلوديون المعاصرون يفسمون المفالة 

ال بن مع،  المفاالاه مودوع ه ا الدح ه  د  لب مفدمة ومتن وااتمةه  التعليمية 
دوا  غ  من بن كاتديها ممن ه  سلب بالر  الا من ه ا التفسي  وددب مع،مهاه سلب

التارج وي الجامعةه ت فصد س اصر الشكل المفدول للمفالة التعليميةه ودعأ ه ه 
المفاالا كان سدارة سن وفرة واحدة تايد وي سدد سطورها سلب العشرين ودعدها 

لب  كان يددب دففرة من سطرين يتدعها دفية المفالة وي وفرة واحدة متصلة. بد  
لك بن شكل المفالة من حي  الترتي  والهوامش وود  الع وان والتر ي   لما كان  

ه بشدد درسالة شاصية كتدا من ديتيا   ه وددا المفالة رغ  ب ها كا ا واجدا  مووفا  
 غير اكترا .

بما من حي  المدمونه ول ا المنح،اا التالية مدسمة دأمكلة من مفاالا 
 الطلدة:

الا من المفدمةه وكان ككير من الطلدة ييهج ي سلب بوال : الا مع،  المفا
ا استا  الكتادة س د. ومن المودوع دون تمهيد م اس ه ومن غير بن يدين م

من المفدماا كا ا غير مووفة من حي  المدمون  ن ككيرا  إارده و احية ب
ومن حي  م اسدتها للمفالة دشكل سا . ل تأمل ه ه الففرة التي يج  بن 

 مكلة حرويا  العالي وي ابردن. ) فلا جمي  ابمودوع التعلي  تكون مفدمة ل
 دون تصوي  .
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ي ن اال سان دطديعتد مفطور سلب ح  التعلي  والمعروة واال سان م   
الفد  وهو يدح  ويفكر دما حولد من الطديعة وعن الشمس تارة وتارة بارد 

سلب سن الفمره لكن ح  اال سان الشغو  لمعروة ما يحيط دد يشجعد 
الحصول سلب التعلي  ال   يوصلد الدراك ما هو حولد تماما ومن ه ا 

 الم طلق يسعد ي بن بددب حديكي سن التعلي  العالي وي ابردني.

 وي س تد الجامعية الكا ية: ول تأمل معا الففرة التالية لطال   

يلفد كان من الصع  سلب ال اس بن يأا وا دفكرة التعلي  العالي لفترة ام ية 
طويلة ولك ها وكرة ال دأس دها ا ا ما با ا وترة ارد  بو امس س واا 
كاوية لتعلي  الفرد دها الفراتة والكتادة سلب سديل المكال وي االردن كا وا 

 يأا ون د فس االستفاد لفترة وجياة تفار  الستي ااي.

  ها مفدماا ركيكةه غير م اسدةه ويها تكرارالمتأمل وي ه ه المفدماا يدرك ب
غير درور ه وااتيار غير مووق للمفرداا وووق  لكه ال يكاد الفارئ يفه  م ها 

همال بن يفولد وي مفالتده  اهيك سن ا بو يستش  م ها ما استا  الكات   شييا  
الشديد للتر ي ه والففرة الكا يةه سلب سديل المكال تددو كأ ها جملة واحدة لالوها من 

 سنماا التر ي .

 لمودوع وم ا شتد بو ما يسمب متن المفالة:: سرأ اكا يا  

غراأ ات من المفالة المطلو  كتادتها بمن المفروأ بن يتدمن ه ا الج
ردن وبكر  لك وي الفرد والمجتم ه دالتعلي  العالي وي اب ه ه الدراسةه تعريفا  

لمشاكل ه ا الفطاع من التعلي ه ودعأ اال تراحاا لل هوأ ده ا  وسردا  
ا دوص  حال ال بن مع،  كاتدي المفاالا اكتفو  علي  وتوسيعده ال وع من الت

ددات الرب  ويما يتعلق ا  ردن دون تجش  س ات الم ا شة و التعلي  العالي وي ابت
 دمشكنا ه ا التعلي  ومستفدلد.



 752 

 اير من المفالةه وي الغال . تلايصا  تمة المودوع: يتدمن ه ا الجات اب: ااكالكا  
 شعار الفارئ ب د سلب وشك   هات هماه ويحاول الكات  بو كلي بو است تاجا  

من ه ا الفديله  ال بن مع،  المفاالا تحا الدراسة ل  تتدمن شييا  مفالتد.  
ال س دما يرد دياأ الورق )المساحة  والفارئ ال يشعر دفر   هاية المفالة 

 غير المغطاة دالحدر .

و  المةكر وي التعدير وي مفدرة سلرادط الم طفي والسيا ي: يتمكل اب.    الت215
للمودوع وسلب حسن  الكات  سلب ااتيار المفرداا والتراكي  الم اسدة

  ا إووفراتد الماتلفةه وبهمية ه ا المستود من التعدير و الردط دين جملد
 من التفصيل. س وليد دعدا  

. ااتيار المفرداا: حسن ااتيار المفرداا دحي  تكون المفردة بووب 71215
كينتها وي التعدير سن المع ب دد ة مطل  بساس للتعدير ال اجح. م

سهلةه  اا و   حسن سلب ال فسه  ويج  بن تكون المفرداا الم تفاة
سلسا ه و د ت اول ككير من كت  الترا   ه متماسكا  ن يكون د اةها  ويا  وب

  4)ه ا المودوع دالتفصيل.
ت ه ه المعطيااه لكن لو تفحص ا مفاالا الطلدة الجامعيين وي دو 

م ها  ن ككيرا  ر من المفرداا غير الم اسدةه دل  الستغرد ا وجود الككي
 كلماا سادية متداولة بو ساميةه ال ت   سن كفاوة سميفة بو مطالعة جادة.

 ليد ه ا ككيرة  فتط  م ها ما يلي:وابمكلة سلب ما  هد ا  

فدة ما يدعأ الطن  ال ين يحصلون سلب دعكة يدوعون رسوما  
يتعلمون دالمجان وال   يحصل سلب م حة يدو  كمية من  حيا ا  بو 

 كليا  امعاا يتعلمون موادي  ماتلفة كا ال فوده وي ه ه الج
 والعرديي.
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ام ة سشرة بو التاسعة لب الجامعة وي سن الكيي ه  الطن   
ج دية وحصوله  سشرة ويج  بن يكون لديه  سل  دأحد اللغاا اب

 الي.سلب التوجيهي بو 

. التركي  وال ج: الترادط المع و  والم طفي دين المفرداا والجمل 21215
وتماسك العدارااه وتنة  التراكي  م  ما تةديد من مع به من به  

لتراكي ه وحسن الردط دي ها مفوماا التعدير الحسنه وحسن ااتيار ا
لب ودول ال ج وسهولة وهمد من الفارئه وال  ع ي ه ا يةد   
صالة دهياا المعرووةه وتج   العمق وابالسطحية وسرد الد دالودول

الودول المفصود دد تج   الغموأ  ه دل 5)وي اآلرات وسردها
والتعفيد سوات بكان  لك سلب مستود المفرداا ب  سلب مستود التراكي  

 ب  سلب كن المستويين.

لب مفاالا الطلدة مودوع ه ه الدراسة وفد اتس   بما دال ،ر 
 ها دعد  الترادط والغموأ وسد  التركياه والمفتطفاا التالية ككير م

 تودح  لك.

درا الداليل سلب اطواا دلد ا وي مجال التعلي  هو بيوا د لمن 
 ن لب كل دياه  ال حو التعليمي وكان  فطة ا طنق لداول العل  

 شات التعلي  العالي   شات التعلي ه وفد ساه   كر كدير وي للجامعة ب
جة الحصول سلب الماجستيره وكان سدد ال دأس دد من لب در  

اريجي الدراساا العليا وي ماتل  التاصصاا  اهيك سن سدد 
 اريجي درجة الدكالوريوس.

 يمن مفالة طال  وي س تد الجامعية الرادعةي
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لب بن بصدح وي مرحلة من التفد  والتعفيد  ردن تفد  يالتعلي  وي اب
 م    لك الو اي.

 ال  وي س تد الجامعية الكا يةييمن مفالة ط

ما هي ماهية ه ا التفد ؟ وما المفصود دالتعفيد ه ا؟ وب  و اي  لك الو ا؟ يل  
 من ه ه العداراا وي مفالتد. يفسر بيا  

ار دمكل ه ا ال وع من الغموأ بسنه تا  1715وابمكلة التي سف اها وي 
 دها ه والركاكة ول تأمل ه ه العدارة:وا 

ن الصع  سلب ال اس بن يأا وا دفكرة التعلي  العالي يلفد كان م
ة طويلة ولك ها وكرة ال دأس دها   ا ما با ا وترة برد  لفترة ام ي

 لب امس س واا كاوية لتعلي  الفرد دها الفراتة والكتادةي. 

؟ هل يوجد ب  ترادط وكر  بو م طفي ودعده وهل يفه  الفارئ من ه ه الفطعة شييا  
ال ج ال   هو سدارة سن مفدمة الكات  لمفالتد؟ هل تعل  مكل  بو لغو  وي ه ا

ه ا الطال  طوال الس واا الكما ية التي  داها وي المدارس الكا وية ووي الجامعة 
 لب التعدير السلي  دصلة؟يمّا   شييا  

وابمكلة سلب سد  وجود ترادط وكر  بو م طفي بو لغو  دين بجاات الففرة الواحدة 
ودوع بو ال ج كلد وسد  ترادط سن تلك التي تدين مدد تفكك الم ككيرةه  اهيك
لب الم ا شة الم طفية  وكارهه واوتفارها ه سنوة سلب سد  ترادط بجملد ووفره
 المتسلسلة.

العرأ والتأكير: من به  ركايا ابسلودية الحديكة التركيا سلب كيفية  131215
ي  يعرأ    يعر  كالتواصل ال اجح الفعاله والكات  ال اجح هو ال

  اع وتأكير وي الفارئ من غير بن يةر د بو يدي  مودوسد دلدا ة وا  
و تده بل  ير السل  الصالح من الدلغات العر  بن الدنغة يهي بن يدلغ 
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صادة موا   ا   اع من العفل إالمتكل  ما يريد من  فس المااط  د
نغة االحتراا من . وووق  لك كلده ومن بسرار الد 6)والتأكير وي الفل ي

ارده والمه  هو  سطات التكرار الممل وا يجاا الماله ودكلماا ب
 المودوع حفد من العرأ والم ا شة دون ايادة بو  فصان.

لب حد كديره المياة ابسلودية المهمة مغفلةه   ال ب د يددو بن ه ه 
 وي مفاالا طلدت اه وككير من ه ه المفاالا ددا كأ ها در ياا. وجملها
 صيرة متنحفة ولك ها غير مترادطةه وسد   لك يعود وي ككير من 
ابحيان  لب سد  استعمال الروادط اللغوية والم طفيةه ووي غالدية 
ابحيان التي استعملا ويها تلك الروادطه سيطرا يالواوي بداة رادطة 
دون غيرهاه سلب الرغ  من بن اللغة العردية غ ية دمكل تلك ابدوااه 

ال وبشداه الجمله التي تدفي سلب ال ج ترادطد وا سيادده كما وابوع
 ه من الدراسة.121315س دين وي 

 يجاا غير المةكر  كتفي دالمكال التالي:ومن ابمكلة الككيرة سلب ا 

  ا  نح، دأن سياسة الدولة التردوية يابردن دلد  ا ه وم   لك وإ
داوة  جامعاا  ردن كن تركيا سلب التعلي  العاليه وي ابال

ن تركيا كما بن بسداد الطن  وي اادياده  لكلياا المجتم ه 
مي.... تركا درامأل التردية وي كاديالحكومة يتعدد التعلي  اب

ردن سلب االهتما  دميول التنمي  لتلدية حاجياا المجتم  اب
 المحلي والدول المجاورةي.

كره وي الوطن وي ابردن وب ه ا هو كل ما كتدد بحد الطن  سن التعلي  العالي
 والمواطن ومشكنتد وطرق حلها.
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سها  غير المفيدين ارده اتصفا دعأ المفاالا دالتكرار وا بمن  احية 
ب هما ال يديفان بية معلوماا جديدة بو ب  جمال دنغي بو بسلودي سلب 

 :المفالةه ومكال  لك: ددب بحد الطلدة مفالتد  اين  

كاديمية رد ية ابتادعة وي الجامعاا والمعاهد ابيالتعلي  العالي هو م
والمه ية للمساسدة وي تطوير المجتم  المحلي وروده دالكوادر التعليمية 

 المتاصصة وي جمي  المجاالاي.

 وي الففرة التي تلي ه ه المفدمة: ويستطرد  اين  
رد ية هي صورة وادحة للتعلي  وللتركي  التعليمي ن الجامعاا اب ي

والعلميةه والمه ية التي تستطي  بن كاديمية ا ابوع وي المجاالالمت 
 جيال جديدة  ادرة سلب التحسن والتطور وال هوأ.تساسد سلب  شأا ب

ن الكتادة المةكرة الوادحة تعتمد سلب باللغة وسنمة التراكي : ال شك    1315
 تواور سدد من المهاراا لدد الكات  م ها: معروة  واسد اللغة صروا  

ه ومعروة اب ماط الدنغية الديا ية لتلك اللغةه والفدرة سلب تحليل و حوا  
حساس العا  دما ي اس  المودوع لمعلوماا وتص يفهاه وووق  لكه ا ا

مفدمة ه ه الدراسةه بن معالجة من ه ه العوامل مجتمعةه و د دي ا وي 
لرغ  هداو ا ه اه سلب الصروية وال حوية الدحتة ليسا من باطات ااب

دة الصحيحة الدعيدة سن اللحن واباطات من  يما  ا دأهميتها وي الكتا
من  -و ع ي المستود التركيدي -ال ب  ا س ت اول ه ا المستودالشايعةه  

 م ،ور سل  ال حو الو،يفي.

ال شك بن لكل تعدير وي اللغة و،يفة يةديها وبن ب  ااتن  وي التعدير 
ب  متعلفا  دالتأاير والتفدي  وي بجاايد بو  سلب ب  مستود بكان مستود لف،يا  

عديل بو تغيير وي و،يفتد. لب ت دالح   بو دالايادةه سيةد  دطديعة الحاله 



 751 

كر وي حاطة الطال  دالعن ة الوكيفة دين التعدير والو،يفة لها بكدر ابودرجة  
فدل ويما بسلودد الكتادي بو الاطادي. ولعل  ال حو الو،يفي وسل  المعا ي يعود ال

ي اد  دد العاملون وي ميدان سلو  اللغة التطديفية وتعلي  اللغاا من تركيا سلب 
الو،يفة التواصلية للغةه وايتن  ابلفا، وودعها وي الجملة دالشكل الم اس  

حداكد وي الفارئ بو السام ه  يفردد سلب الكات  المع ب المراد  فلد وابكر المراد 
ال ب ده ولألس  الشديده ل  يعمل دده  ب الترا  العرديه سل وه ا بمر ليس جديدا  

 وه ا سددالفاهر الجرجا ي يفول:

ال بن تد  كنمك المود  ال   يفتديد يواسل  بن ليس ال ،ا   
 . 1)سل  ال حوي

يال حو الو،يفيي يأا  دعين االستدار مدد  وعل  معا ي ال حو بو ما يسمب حديكا  
من التراكي  ال  يصالده وفد  جد وي العردية سددا  راد  تطادق التعدير م  المع ب الم

 ه الكري  ايده ايد سرادها ال حو  المدتدب بو الادره من مكل  ول ا: ايد كرييعدو  
سلب  د   سرا  ددا ه ه العداراا جميعا  هو الكري ه وإ ا ما اكتفي ا ده ا ا 

 . 1)كديرا   المساواةه وي حين ب ها تاتل  وي مدلوالتها المع وية ااتنوا  

 ي دع  لهما سن ة بّما ويما يتعلق دمفاالا الطن  وس ركا سلب موط
 حالية )الدمير العايد  وبدواا الردط الم طفي )الفكر  .دال حو هما ا 

  وي  وسين مهمين هما: حالية: تتمكل باطات الطن  وي ه ا الداا  171315
دراك العايد بو غمودد من  احيةه وسد   اطأ استعمال الدمير 

شارة بو االس  الموصول من ة ابسلودية للدماير بو بسمات ا الو،يف
اطات تكاد ال تالو بمكلة سلب ه ين ال مو جين من اب احية كا يةه وا

 م ها مفالة واحدة من المفاالا مودوع ه ه الدراسة:
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لب الرغ  من  لك ون ياال طن  الكا وية يواجهون المشكنا وي سي
سداد الطن  التي بكمال دراسته  و لك دسد  محدودية  طريق 

رد ية الطن  حس  امعاا تدريسه ه تفدل الجامعاا ابتستطي  الج
سنماته  وي التوجيهي ويةا  دعين االستدار دعأ االستدار وي 

 لب درجة الدكالوريوسي.حاالا ااصة تةهله  للحصول س
لب ن بن الطال  لجأ  ه ا المكال يدين سد  ودول استعمال الدماير العايدةه كما يدي

وي الجملةه ويفصل دي د ودين الدمير جملة بارده  سايد الس  متفد  سليد ككيرا  
وكان ابولب دالطال  بن يدعها دين واراتين ليودح ب ها جملة معتردةه مما يسهل 

 وه  سن ة الدمير العايد داالس  ال   يعود سليد. سلب الفارئ

وه ه بمكلة بارد تدين التكرار غير الدرور  لألسمات والدماير واالستعمال 
 الااطئ للدماير.

اصاييين والتردويين تاايد سدده  داد وسدد ابن سدد المتعلمين اا يوإ
لب  سن الو،اي  المتوورة وما االا ه اك دلدان سردية محتاجة 

 لمين وتردويين لمساسدته ي.مع
 ي وبسلب دراسة كان يحصل سليها الطال  هو الكا وية العامةي.

يوي الو ا الحالي  جد بن معاهد العل  والمدارس  اا التعلي  
 العالي بصدحا وي ود  جيد..ي.

الروادط ابسلودية والم طفية: ه اك ب ماط ماتلفة وبشكال سدة للروادط  121315
طفية وي اللغة العردية تتراول دين ابدواا الدسيطة مكل: ابسلودية والم 

لب داوة  الواوه والفاته وكيه ولكيه وبنه وشدد الجملة مكل: دا 
لخ واللغة العردية غ ية دالصيغ   لكه وم   لك ود لكه ورغ   لك.... 
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التي تدين العن اا الم طفية دين الجمل والففر وي ال جه ومن به  
 سديل المكال ال الحصر:تلك الصيغ سلب 

كره صيغ تدين سن اا السد  والمسد / السد  وال تيجة بو اب -
 مكل بنه دسد  بنه والسد  وي... و تيجة  لكه ود ات سليد...

 لخ. 
صيغ تدين سن ة التداد والمفادلة واالستدراكه مكل: لكنه سلب  -

ال  لكه سلب سكس ما تفد ه وم   لكه  بية حاله سلب سكس 
 لخ.  من  لكه وبودل من ه ا... فيأ  لكه وددال  بنه و 

ل: الواوه وك  صيغ تدين سن ة المشادهة واالستطراده مك -
لب  لكه ومكل  لكه وبككر من  لب  لكه بد   داوة ودا 

 لخ.  لك... 

 صيغ تدين سن ة التتاد  الم طفي والتسلسل الام ي مكل: بوال   -
 لخ. . ك ات  لكه حي ي ..بدعد  لكه وي  وكا يا  

 لب بارده مكل: صيغ تفيد اال تفال من وكرة  -

 لخ. ... تنه ودعد بن...ه بما ويما يتعلق دواآل

صيغ تفيد االست تاج والتلايجه مكل:  ست تأل من  لكه وانصة  -
 لخ.   لك الفوله وهك اه ...

لب ككير من ابدواا والصيغ التي ال مجال لحصرها وي ه ه ه ا دا داوة  
ال   احيتين ابسلودية والم طفيةه ال لك يودح غ ب اللغة العردية من الدراسةه وكل 

 بن تفحص ا لمفاالا الطلدة بكدا ل ا ما يلي:
وادط الم طفية وابسلوديةه وسد  سد  تمكن غالدية الطلدة من تلك الصيغ والر  .7

من  م هاه مما جعل ككيرا   دراكه  لو،ايفها الماتلفة التي بودح ا دعدا   
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اره  تددو غير مترادطة بو غير م طفيةه  ّما لعد  وجود تلك جمله  وبوك
 الروادط بو الستعمالها الااطئ بو حشوها دون مدرره مكال  لك:

لجمي  التاصصاا التي  ردن ليس شامن  ن التعلي  العالي وي ابي 
 ال بن لد بهمية..يلمتطورة والمتفدمة ولكن وم   لك  وي الدول ا

د هو د ات جامعتين لتاريأل الطن  ليي ن بودل ما توصل ا  
وتعليمه  ولكن ليس وي المستود المطلو  حي  ا د ال يوجد ما 

 يسمب دالدراساا العلياي.

المدالغة والمغاالة وي استعمال حرو  العط  واالستدراك مكل واو  .2
حدد  العط ه والفات ولكنه و درة استعمال سواها من الروادطه وفي 

ة سشوايية مكو ة من سشر ا ا سي بكاله المجموسااه سلب سديل الم
حصايية سلب بن مفاالا وبحصيا ويها بدواا الردط وصيغده ودلا ا 

مجموع ما استعمل من روادط وي تلك المفاالا ل  ياد سلب امس 
ا يلكني امس مرااه وبردعين: استعملا يالواوي كنكين مرةه واستعمل

ني مرتين بّما دا ي الروادط لب يمرتينه واستعملا يبواستعملاي دا داوة  
 وم ها ما ل  يستعمل. وكان استعمالها  ادرا  

ه   ن من ببن  فول  كاديمية: ليس جديدا  مراساة المودوسية وي الكتادة اب  1415
ابهدا  التردوية السلوكية للمدرسة الكا ية والمعاهد العليا التركيا سلب 

غير مدالغة بو ميل  ددات الرب  دمودوسية وتجرد من دراا بهمية  
كتادة ب  سلب مستود الاطادةه ساطفيه سوات بكان  لك سلب مستود ال

بن مع،  المفاالا التي تفحص اها له ه الدراسة ي فصها س صر   الّ 
المودوسية وي الم ا شة ووي التعامل م  المودوعه وابمكلة سلب  لك 

 ككيرة  فتط  م ها ما يلي:
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وه اك ككير من الطلدة  ردن جيد جدا  يدال سدة لود  التعلي  وي اب
 المتعلمين لكن ه اك تكون الصدمة س دما ال يجدون و،يفةي.

يوبما سن ود  التعلي  وي ابردن وهو ممتاا بن  سدة كديرة من 
 المجتم  هي طن ي.

.  الانصة: الكتادة المةكرة الوادحة تتطل  تواور سدد من المهاراا س د 6
ه ومعروة اب ماط الدنغية و حوا   اسد اللغة صروا  الكات ه م ها معروة  و 

حساس العا  وتص يفها وا والديا ية لتلك اللغة والفدرة سلب تحليل المعلوماا 
 دما ي اس  المودوع المراد الكتادة ويد.

لب كتادة اه وااصة ابسلودية م هاه سيةد   تفان ه ه المهاراوال شك بن سد   
 لمفرداا والتراكي ه غير مترادطة م طفيا   صوج ركيكة السدكه دعيفة ا

سها  المفرط. ويشودها ككير من الغموأ  تيجة لإليجاا المال بو ا ه ووكريا  
متعددة من اباطات الكتاديةه وابسلودية م ها  و د دي ا وي ه ه الدراسة ب ماطا  

ااصةه التي يف  ويها الطلدة الجامعيون وي التاصصاا الماتلفةه دما ويها 
كاديميه والحق يفاله ليس صج اللغة العردية ويدادهاه  اّل بن ه ا الدع  التأتا

وي ككير من جامعاا العال   صدح مألووا  ب سلب الطلدة العر ه دل ب د  صرا  
دين ما هو حاد  ه ا  وادحا   . ولكن ه اك ور ا  االمتفد  وال سيما الدريطا ية م ه

وي جامعة جنسجو  من الطن  %71وما هو حاد  ه اكه ورغ  بن 
Glasgow ه سلب سديل المكاله يعا ون من مشكنا وي الكتادة ابكاديميةه وفد

اكا ااصة ه و د بسسا مر  1)ا لج ة لتفصي هةالت الطلدة وود  الحلول لهافبل
ركا جامعة دريستول وغيرهاه كاديميةه ومن بمكلة  لك ملتطوير كتادة الطلدة اب

المشكلةه وامتداد اطرها سلب مستود المدارس  حساسا  م ا دتفا   ه هو حن  
ليها دجده وبن تود  لها درك بن ه ه المشكلة يج  بن ي ،ر  والمعاهد العليا  

 حلول ج رية شاملة.
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لمشكنا الطلدة وي الكتادة  وج ريا   شامن   .  التوصياا: ال شك بن حن  1
ميفة الج ور كاديمية ال يمكن بن يتحفق دين ليلة ودحاهاه والمشكلة ساب

 شامن   متشعدة المصادره والحل الشامل وي مكل ه ه الحالة يتطل  تصورا  
لدر امأل متكامل يشمل جمي  المستوياا التعليمية وتشارك ويد الجهاا 
الرسمية وغير الرسميةه سوات دطريق مداشر بو غير مداشره و د يكون من 

 لب  سمين رييسين: المفيد بن  فس  توصيات ا 
من  يجاديا    مجموسة العوامل غير اللغوية التي يمكن بن تكون مصدرا  : األول

 مصادر الكتادة المةكرة الصحيحة.

: مجموسة العوامل اللغوية والسلوكية المداشرة التي يج  مراساتها س د الثاني
 تعليم ا التعدير وي مدارس ا ومعاهد ا العليا.

وامل ال فسية واالجتماسية العوامل غير اللغوية: وتشمل مجموسة الع    1711
المتعلفة دالفرد والجماسة اللغوية من  احية والعوامل التردوية والكفاوية 

 ارد.بمن  احية 

العوامل ال فسية واالجتماسية: وهي مجموسة االتجاهاا والميول التي  171711
يكو ها الفرد والمجتم  تجاه تعل  اللغة اب  وتعليمهاه وتدال وي  لك 

لب الكتادة  ادة. وه ه العوامل تتدمن  ،رة الفرد والمجتم  مهارة الكت
السليمة المةكرة وبهميتها وي تأدية المع ب المفصوده ووي سّدها وسيلة 

ويمكن بن ي دو  تحا ه ه مهمة من وسايل االتصال الحديكةه 
دين الكتادة الجيدة  وادحا   ه   اسة الفرد دأن ه اك ور ا  يدا  العوامل ب

رها من ص و  الكتادة غير ال اجحة وي مجاالا الوادحةه وغي
الو،يفة بو المه ةه ومن ه ا ي دكق سامل يار مه  وهو ال ،رة الجادة 
التي ي دغي للمةسساا العامة والااصةه بن توليها للمستود ال   يج  
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تفا ه  اللغة العردية دشكل سا ه بن يكون سليد مو،فوها من حي   
 والكتادة الجيدة دشكل ااج.

العوامل التردوية والكفاوية: ويفصد دها مجموسة ابهدا  المداشرة وغير  121711
لب تحفيفها  المةسساا التردوية والتعليمية وي الدولة  بالمداشرة التي تسع

من انل تعلي  اللغة اب  دمهاراتها الماتلفةه وااصة مهارة الكتادةه 
ق تلك مون لتحفيوالممارساا الميدا ية التي يتدعها المردون والمعل

ن ه ه العوامل تشمل كل ما يتعلق دالم اهأل ابهدا ه ودااتصار شديده وإ
والاطط الدراسية لمراحل التعلي  الماتلفةه وبكرها وي تكوين االتجاهاا 

 بسنه . 171711ليها ي فا )ا ،ر  يجادية المشار والميول ا 
رد  فسده يتعلق دالف حدهما لب شفين: ببما العوامل الكفاوية ويمكن تفسيمها 

سن  الماتلفةه بما دال ،ر للعامل ابول ويتعلق دمدد واآلار يتعلق دوسايل ا 
كسادد تب العلو  والف ونه وبكر  لك وي  وسي الفرد بهمية الفراتة والمطالعة وي ش

جيدة ومت وسة من الكتادة داطنسد سلب بسالي  كتادية ماتلفة ل ادة من  ب ماطا  
 له  داع طويلة وي ه ا المدمار. الكتا  ال ين

ن دورها كدير جدا  والصحاوة ااصةه وإسن  سامةه بما ويما يتعلق دوسايل ا 
سالي  الجيدة المةكرةه ووي اياد اهتما  الفرد طنع سلب ابوي تووير ورج اال

دتحسين بسلودد الكتادي سلب مستود المفالة ابددية بو العلميةه وال شك بن ه ه 
تستطي  الق اتجاهاا  يجادية  حو الكتادة دتركياها سلب ابسمال الجيدة الوسايل 

بو  ل ممن يريد بن ي شر مفالة بو دحكا  االم تفاةه ودمطالدتها دكتادة  اا مستود س
 سلب صفحاتها. تفريرا  

كاديمية وي المعاهد العليا والجامعاا: تدريس الكتادة الكتادة اب 131711
وي جمي  المعاهد  مهما   دية وسّدها مودوسا  ابكاديمية داللغة العر 
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والجامعااه بسوة دما هو معمول دد وي ككير من الدول المتفدمةه 
يساسد وي تطور ه ا ال وع من الكتادة ووي التالج من ككير من 

مر ه اه بن الدول ويها لدد الطلدة. والغري  وي اب مواطن الدع 
هاه  اهيك سن اللغة لغير المتفدمة تولي اللغاا الفومية لل اطفين د

ال اطفين دهاه بهمية كديرةه وتفرر الجامعاا ه الك مسا اا ااصة 
لتعلي  الكتادة ابكاديمية وي شتب المودوسااه بما جامعات ا ومعاهد ا 

ن من بية مشكلة وي التعدير بو ويددو ب ها تفترأ بن طندها ال يعا و 
ي كره و د يرج   تماما   شات ل لك ل  توِل ه ه المهارة المهمة اها 

ه لغة للتدريس وي  جليايةه مكن  السد  وي  لك  لب استماد اللغة ا 
ال بن ه ا ال ي طدق سلب تدريس جمي  الموادي ه ومعرو  جامعات ا.  

بن سد  تدريس الكتادة داللغة العردية بغراأ بكاديمية يت اوب م  
عاا والمعاهده ل لك ا ه ه الجامحركة التعري  والترجمة التي ت اد  ده

ن من واج  تلك المةسسااه وااصة ب سا  اللغة العردية ويهاه بن وإ
تأا  اما  المدادرة وتولي الكتادة ابكاديمية داللغة العردية بهمية 

 ااصة.
وانصة الفول ه ا بن مكل ه ا التركيا سلب الجودة وي الكتادة من 

ق لدد الفرد مةسسات ا الماتلفة وسلب كل المستويااه سو  يال
لتحسين   ويا    حو الكتادة الجيدةه ويولد لديد داوعا   يجاديا    ا طداسا  
 تفا د لغتد وبسلودد الكتادي.مستود  

ن توصيات ا وي ه ا المجال ت دكق من  العوامل اللغوية ابسلودية:     1211
مجمل اباطات اللغوية وابسلودية التي بدرا ا مع،مها وي وصول ه ه 

ه وه ه التوصياا تت اول الممارساا الفعلية لتدريس التعدير سلب الدراسة
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مستود المفالة التعليمية وي المدارس الكا وية والمعاهد العليا ويمكن 
 تلايج تلك التوصياا ويما يلي:

التركيا من انل درس ا  شات )التعدير  سلب الق اتجاهاا  .7
د  ي مجال ابالمةكرة الصحيحةه ال و يجادية  حو بهمية الكتادة 

ط  وغيرها. والشعر وحس ه دل وي مجاالا العلو  واله دسة وال
همال  و  المواه  ابددية والميول الشعرية وه ا ال يع ي دالطد   

ارد يج  بن يعدر س ها  ي تعري  الطال  دأن الموادي  ابدل يع
 دأسلو  مميا جيد.

  الااج دهاه مية والت ،يالتركيا سلب الم،هر العا  للمفالة التعلي .2
من مفدمة ومتن وااتمةه ومن حي   ن تلك   ها تتكونمن حي   

 جاات تتكون من وفر مترادطة مت اسفة.اب

التركيا سلب الترادط الم طفي والفكر  للمفالةه سنوة سلب ترادطها  .3
 الشكلي والتركيديه و لك داالهتما  دأدواا الردط الماتلفة.

 دة وي المفالة وكيفية تص يفهاالتركيا سلب د ة المعلوماا الوار  .4
دراا دور الم ا شة المودوسية وتدويدها وت اولها دالم ا شةه وا  

 وبهميتها وي المفالة التعليمية.

سرا  وي الكتادة الجيدة ال اجحة. و وصي ه ا ل حو وا  دراا دور ا .5
لدد  دراا الدور الو،يفي لل حو مما يجعل لد بهمية ااصةإد

لب ال حو وسّده  يةد   لب تغيير  ،رته   الدارسينه وه ا ددوره 
  ياه مادة جاوةه ليس لها دور مه  وي الحياة العامة.

محاولة التيسيره ما بمكنه وي تدريس دعأ الفدايا ال حوية  .6
بن وي  لك ادمة للهد  العا   و،يفيا   والصروية المعفدةه تيسيرا  
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لب التيسير   المةكرةه وال يع ي  لك بن  عمد وهو الكتادة التواصلية
 . 71).تداسدمااجي وتعتسفد ص ي  سنمة موسب وبال
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 الهوامش
 

 من به  ابسمال الحديكة وي ابسلودية سلب سديل المكال ال الحصر  7)
Halliday and Hasan, Cohesion in English, 1976 

Crystal etal, Investigating English Style, 1969 

De Beaugrande et, Introduction to Text 

Linguistics, 1981. 

 )ا ،ر  ايمة المراج  

لفد ،هرا حديكا  دعأ الدراساا العردية المتعلفتة دابستلودية الحديكتة  ال ب هتا ستارا    2)
 وي االتجاه التفليد   فسد وهو التركيا سلب اللغة ابدديةه ا ،ر سلب سديل المكال:

 الطرادلسي: ي طار التطديق وي ابسلودية العرديةي محمد
 ويوي م هجية الدراسة ابسلوديةي.   

 سدداللد صولتد: ياللسا ياا وابسلوديةي.
   ا ،ر مفالة مفيق دوشق: يدور اللغاا الفومية وي الدراساا العليا والدح  العلميي.3)

 مجلة مجم  اللغة العردية ابرد ي
 21العدد                                                                   

    م ها سلب سديل المكال:4)
 الديان والتديين للجاح،

 وبسرار الدنغةه وداليل ا سجاا للجرجا ي.
 والمكل الساير وي بد  الكات  والشاسر الدن ابكير.

 والدنغة الوادحة لعلي الجار  وجماستد.
 ا الجديد لدكر  الشيخ بمين.والدنغة العردية وي كوده

 .44  ا ،ر كتا  سلي جواد الطاهر واميليد: التعدير وا  شات ج5)
 .75. وا ،ر كتا  ماهر هنل: وار الدين الراا  دنغيا  ج46  المرج   فسد ج6)
 .41  ا ،ر داليل ا سجاا ج1)
 .52  ا ،ر كتا  دكر  الشيخ بمين: الدنغة العردية وي كودها الجديد: ج1)
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 .13ج Hobsbaum  ا ،ر 1)
   ا ،ر كتا  سنمة موسب: الدنغة العصرية واللغة العردية.71)
 
 

 المراجع
 أوال: المراجع العربية:

 ه دمشق.7111ادن دوريله سد ان: اللغة وابسلو ه 
ه دار المعتتتتتتار ه الفتتتتتتاهرة 7161الجتتتتتتار ه سلتتتتتتيه وجماستتتتتتتد: الدنغتتتتتتة الوادتتتتتتحةه 

 هته الفاهرة.7317 سجااه الجرجا يه سددالفاهر: داليل ا
 ه دغداد.7111الطاهره سلي جواد وامنةه: التعدير وابسلو ه 

الطرادلسيه محمد الهاد : ي طار التطديق وي ابستلودية العرديتةي وتي مجلتة المو ت  
 ه دمشق.7112ه 736/ 735ابددي 

ه 4وتتتتي م هجيتتتتة الدراستتتتة ابستتتتلوديةي وتتتتي اللستتتتا ياا وتتتتي اللغتتتتة العرديتتتتة ستتتتدد 
 ه الجامعة التو سية.7111

دوشقه مفيق: يدور اللغتاا الفوميتة وتي الدراستاا العليتا والدحت  العلمتيي وتي مجلتة 
  .7115لعا   21مجم  اللغة العردية ابرد ي العدد 

ه 7112ه 735/736صدولةه سدداللد: ياللستا ياا وابستلوديةي وتي المو ت  ابددتي 
 دمشق.

 ه دار العل .7111دها الجديده شيخ بمينه دكر : الدنغة العردية وي كو 
 ه دار الفكره ديروا.7116وارسه بحمد محمده الكتادة والتعديره 

 ه دار الفكر.7115وودةه سلي واميلد: المرشد وي كتادة ابدحا ه 
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 ه مكتدة الاا جي الفاهرة.7111موسبه بشر : الكتادة العردية العلمية وابدديةه 
 ه الفاهرة.7164غة العرديةه موسبه سنمة: الدنغة العصرية والل

ه واارة الكفاوتتتة والف تتتتونه 7111هتتتنله متتتاهر مهتتتد : واتتتر التتتتدين التتتراا  دنغيتتتا ه 
 دغداد.

 ثانيًا: المراجع األجنبية:
Crystal, D. al: Investigating English Style, Longman, London 

De Beaugrande, R. et al. Introduction to Text Linguistics: London, 

Longman, 1981. 

Halliday, M.A.K. et al. Cohersion in English, London Longman 1976. 

Hobsbaum, P. “Standards of Written Expression among 

Undergraduates”, in 

Williams, R. & Swales, J. Common Ground: Shared Insterests in ESP 

and Communication Studies, Pergamon Press 1984. 

 


