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املرسومة لــه واألهداف نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف مفهوم األداء اللغوي 
يف العملية التعليمية التعلمية, والشكوى من تــدين مســتواه لــدى املتعلمــني تالمــذة وطالبــًا, 
ولدى املعلمني إن يف التعليم العام, وإن لدى أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات, ومن ثــمَّ 

قــع األداء نســلط األضــواء عــىل أســباب هــذا التــدين, ونحــدد بعــض الصــوى لالرتقــاء بوا
 اللغوي.

 مدخل تعريفي −أوالً 
, وأداه أديــًا بمعنــى قضــاه, وأّدى اليشــء بمعنــى قــام بــه, »َأَدَي «األداء لغة مــن الفعــل 

 )١( وتأّدى األمر بمعنى أنجز, واالسم هو األداء, واألداء هو اإلنجاز.
نجــاز ذا واألداء اللغوي يف العملية التعليمية التعلمية هو اإلنجاز, وقد يكون هــذا اإل

جّيد, أو يكون غري ذلك, إال أن الرتبية املعارصة ختتلف يف نظرهتا إىل اكتساب اللغة مستوى 
عن نظرة الرتبية التقليدية التي كانت ترى أن اللغة ما هي إال جمموعة من احلقــائق والقواعــد 

املتعلمــني إال  نوها للمتعلمني تلقينًا, ومــا عــىلوالقوانني واألحكام, وأن عىل املعلمني أن يلقّ 
أن حيفظوها ويستظهروها عن ظهر قلــب, وبقــدر درجــة حفظهــم هلــا يعــدون متمكنــني مــن 
اللغة, وينظر إىل أدائهم اللغــوي عــىل أنــه أداء جّيــد. يف حــني أن الرتبيــة املعــارصة تركــز عــىل 
ن التمهــري أي التجليــة واألداء املــتقن ال عــىل التحفــيظ والتســميع, واملهــارة هــي األداء املــتق

القائم عىل الفهم واالقتصاد يف الوقت واملجهود معًا, والرسعة يف اإلنجــاز إىل جانــب الدقــة 
 )٢( واإلتقان فيه.
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واملهارات اللغوية نوعان: مهارات إرسال, وتتمثــل يف املحادثــة والكتابــة, ومهــارات 
 تقبال, وتتمثل يف االستامع والقراءة.اس

سة والتكرار عىل أن تكون املامرسة مبنية عىل الفهم وال تتكون املهارة اللغوية إال باملامر
وإدراك العالقات والنتائج, ومبنية عىل التوجيه من جانب, والتعزيز من جانب آخر, وتوفر 

 القدوة احلسنة.
 األهداف املرسومة لألداء اللغوي يف العملية التعليمية التعلمية −ثانياً 

احــل العمليــة التعليميــة التعلميــة, ثمــة أهــداف مشــرتكة لــألداء اللغــوي يف مجيــع مر
وأهداف ختتلف بني املراحل يف ضوء النمو الفكــري للمتعلمــني, وتــتلخص األهــداف التــي 

 )٣(نبتغيها من تعليم اللغة وتعلمها يف اآليت: 
أن يكتسب املتعلم مهارات استعامل اللغة العربية استعامالً ناجحًا يف االتصال بغريه  −١

 ستامعًا.حمادثة وكتابة وقراءة وا
أن يكتســب مهــارات القــراءة اجلهريــة تعرفــًا للحــروف والكلــامت والنطــق هبــا  −٢

ل القيم واالجتاهات الواردة يف املادة املقروءة, والتفاعــل صحيحة, وفهم املعاين ومتثّ 
 مع املقروء.

أن يكتسب مهارات القراءة الصامتة فهًام واستنتاجًا ومتييزًا وحتلــيًال وموازنــة ونقــدًا  −٣
 .وتقويامً 

أن يكتسب مهارات االستامع فهًام دقيقًا ملا يقال, واستنتاجًا ملا يــود املتحــدث قولــه,  −٤
 وما هيدف إليه, وحتليًال لكالمه, وتلخيصًا لفكره, ونقدًا هلا.

أن يكتسب مهارات التعبري الوظيفي لقضاء حاجاته, وتنفيذ متطلباته يف تفاعله مــع  −٥
, وإعداد حمارض جلسات, وكتابــة مــذكرات, املجتمع الذي حييا فيه من كتابة رسائل

 وإلقاء كلامت يف املناسبات... الخ.
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 ٣

ـــات  −٦ ـــيًام وتطلع ـــات وق ـــوالً واجتاه ـــري عـــن نفســـه مي ـــارات التعب أن يكتســـب مه
 م.ومعاناة..الخ, وعام يقع حتت حسه كالمًا وكتابة يف أسلوب واضح ومنظّ 

 ة والنحوية.أن يكتب كتابة صحيحة بأسلوب سليم خال من األخطاء اإلمالئي −٧
أن يعّرب شفاهيًا عن فكره وحاجاته واهتامماته وميوله ورغباته تعبريًا سليًام خاليًا من  −٨

 األخطاء.
أن يكتسب مهارات التذوق األديب, وإدراك اجلامل والتناســق يف النصــوص األدبيــة  −٩

 التي يتفاعل معها.
لكتاب صــديقه أن يكتسب عادة اإلقبال عىل القراءة احلرة بشغف وحمبة حتى يغدو ا − ١٠

 الذي ال يمل مصاحبته.
أن يكتسب عادة البحث عن الكلامت والتفتيش عنها يف املعاجم واملوسوعات بحثًا  − ١١

 عن معانيها واستعامالهتا احلرفية واملجازية واالصطالحية.
أن يوظف ما حيصل عليه, ويكتسبه من مفردات وتراكيــب وفكــر وقــيم واجتاهــات  − ١٢

 ته يف مواقف التعبري الشفاهي والكتايب.وصور وأخيلة وأساليب من قراءا
أن يكون قادرًا عىل اختيار املادة الصاحلة للقراءة, والتمييز بني اخلربتني املربية وغــري  − ١٣

 املربية, وبني الغث والسمني.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن الرتكيــز عــىل األهــداف يف املرحلــة الثانويــة ال يقــل أمهيــة عــن 

سايس ألن ثمة رشحية من خرجيي هذه املرحلة قــد ال يتــابعون األهداف يف مرحلة التعليم األ
كان البدَّ مــن توســيع دائــرة اكتســاب مهــاراهتم اللغويــة, دراستهم اجلامعية, وبناء عىل ذلك 

وقدرهتم عىل القراءة الناقدة, وميلهم وحمبتهم للقــراءة, وشــغفهم هبــا, وقــدرهتم عــىل انتقــاء 
ا يستمعون إليه فهًام ونقدًا وتوظيفــًا, وقــدرهتم عــىل فهــم املادة الصاحلة للقراءة, وعىل تتبع م

النصوص األدبية, وإدراك نواحي اجلامل فيها, وعىل تذوقها وحتليلها ونقدها, وقدرهتم عىل 
التعبري الوظيفي واإلبداعي, وقدرهتم عــىل البحــث, وتقيصــ املســائل, واســتخدام املراجــع, 

 ة, وكتابة نصوص متكاملة...الخ.واالتصال بالرتاث األديب يف عصوره املختلف



 ٤

وتتســع دوائــر االكتســاب والقــدرات يف املرحلــة اجلامعيــة, وال بــّد لنــا أن نقــف عــىل 
مستوى األداء اللغوي لدى املتعلمني يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي, ويف مرحلة التعلــيم 

 اجلامعي.
 الشكوى من تدين مستوى األداء لدى املتعلمني يف  −ثالثاً 

 ليم ما قبل اجلامعي واجلامعيالتع
 

مل تكن الشكوى من تدين مستوى األداء لدى املتعلمــني مقترصــة عــىل حارضنــا, وإنــام 
, فهــا هــو ذا عميــد األدب العــريب −فــيام نعلــم –يض ألفيناها تنطلق منذ ثالثينيات القرن املــا

ن تالميــذ إنــك تســتطيع أن متــتح»: «يف األدب اجلــاهيل«الدكتور طــه حســني يقــول يف كتابــه 
املدارس الثانوية والعالية, وأن تطلب إليهم أن يصفوا لك يف لغة عربيــة واضــحة مــا جيــدون 
من شعور وإحساس أو عاطفة أو رأي, فلن تظفر منهم بيشء, ولن تظفر من أكثرهم بيشء, 
فإن وجدت عند بعضهم شيئًا, فليس هو مدينًا بــه للمدرســة, وإنــام هــو مــدين بــه للصــحف 

 )٤(». ندية السياسية واألدبيةواملجالت واأل
ات يرتفع من مرص أيضًا صوت أمني اخلويل شاكيًا تدين مســتوى األداء, ويف اخلمسيني

امض قدمًا يف مراحل التعليم ملن هتيأ هلم السري فيها, فإذا تعليم اللغة القومية غــري «إذ يقول: 
اب لغات أخرى إن قرأ, وإذا موفق, وإذا أدهبا غري حمبب, وإذا النشء يذهب هواه بددًا يف آد

هو ال يرقى له وجدان إذا ما أعوزته امللهامت الفنية, ومن هذا يكون الركود األديب, وتكــون 
أزمة الفن القويل يف نواحيــه الفنيــة والعلميــة, فللمرســح أزمــة, وللصــحافة أزمــة, ولإلذاعــة 

شد األثر يف عجــز األمــة أزمة, ولكذا وكيت أزمات لغوية كلها ال غري, وهلذا وما أشري إليه أ
عــن أن تركــز عواطــف أفرادهــا, وجتمــع قلــوب أبنائهــا, وتوجــه هــواهم إىل األمــل املوحــد 

  )٥( ».والفعل املشرتك
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 ٥

حــذو اخلــويل يف اإلشــارة إىل عــدم متكــن املتعلمــني » بنــت الشــاطئ«وحتــذو الــدكتورة 
, فهــا هــي ذي لســليماملتخرجني من كتابة خطاب بسيط, ومعاناهتم عدم القدرة عىل التعبري ا

رة ألزمتنا اللغوية هي أن التلميذ كلام سار خطوة يف تعلم اللغة العربيــة الظاهرة اخلط«تقول: 
ازداد جهــًال هبــا, ونفــورًا منهــا, وصــدودًا عنهــا. وقــد يميضــ يف الطريــق التعليمــي إىل آخــر 

ه, بــل قــد فيتخرج يف اجلامعة, وهــو ال يســتطيع أن يكتــب خطابــًا بســيطًا بلغــة قومــالشوط, 
يتخصص يف دراسة اللغة العربية حتى ينال أعىل درجاهتــا, ويعييــه مــع ذلــك أن يملــك هــذه 

اه أبناؤنا يف لغتهم العربية ينــأى هبــم اللغة التي هي لسان قومه ومادة ختصصه. كل درس تلقّ 
عنها, ونرى اللغات األخرى يتعلمها أبناؤها يف مدارسهم العامة, فيكســبون مــن كــل درس 

 )٦(». جديدة بأرسار لغتهممعرفة 
» هادي هنر«ومل تقترص الشكوى عىل قطر عريب دون آخر, فها هي ذي صيحة الدكتور 

لتشــري إىل أن  ١٩٧٨تنطلق يف ندوة اللســانيات واللغــة العربيــة التــي عقــدت يف تــونس ســنة 
عــدها هــا الغبــار, فالنــاطقون يضــيقون هبــا, وهيربــون مــن قوالغتنا العربية اليوم كمئذنــة يلفّ «

وتراكيبها, بل إن بعض املتعلمني العــرب ال يعرفــون تركيــب مجلــة عربيــة ســليمة الســكتات 
للغة العربية وآداهبــا واحلركات, واألنكى من ذلك أننا نرى بعض طلبة اجلامعات يف أقسام ا

صــاحة القــول, ولســاهنم يلحــن, ومعــارفهم اللغويــة عــىل كــل املســتويات ال ال يــدركون ف
 )٧(». اجلامعيةتتناسب وشهادهتم 

هنالــك شــكوى «تشــري إىل أن » الــدكتور مهــدي املخزومــي«ومن العراق نجد صيحة 
عامــة مــن تــدريس العربيــة, وبــرم الطلبــة يف مراحــل الدراســة املختلفــة بالــدرس النحــوي 
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 ٦

القائمني عىل تدريسه, وإخفــاق الطلبــة, حتــى املتخــرجني مــنهم يف أن  ه وظّل واستثقاهلم ظلّ 
 )٨(». فوا مجلة عربية سليمةًا أو لغويًا, ويف أن يؤلّ يفهموا نصًا أدبي

يف املؤمتر التاسع الحتاد املعلمني العرب الذي عقد يف » الدكتور حسام اخلطيب«ويرى 
تربويــة أو إحصــاءات لكــي يســتنتج أن ســوية اخلرطوم أن اإلنســان لــيس بحاجــة إىل روائــز 

 )٩(». تعليم اللغة العربية يف انحدار مستمر
أن الشكوى من تدين مســتوى األداء يف اللغــة العربيــة تناولــت التعليمــني رى وهكذا ن

اجلامعي وما قبله. ومل تكن الشكوى لتقترص عىل اإلشارة إىل األخطــاء اللغويــة يف التعبــريين 
الشفاهي والكتايب, وإنام كانت تشري إىل االرتباك يف تناول رضوب التعبري الوظيفي من إلقاء 

بات املختلفة, أو إعداد تقارير عــن حمــارض اجللســات, أو تقــديم طلــب إىل الكلامت يف املناس
 إحدى الدوائر واملؤسسات ...الخ.

يضاف إىل ذلك كله ما يالحظ من فقر يف الرصيد احلفظي للشواهد الشــعرية والنثريــة 
لدى محلة اإلجازة يف اللغة العربية, ومن قصــور بعضــهم يف التفتــيش عــن كلمــة يف املعجــم, 

وف عن القراءة احلرة يف األعم األغلب, والقصور يف متثل ما تشــتمل عليــه النصــوص والعز
التي يستمعون إليها من جهة من معان ومفاهيم, أو النصوص التي يقرؤوهنا أيضًا من جهــة 

 أخرى.
 الشكوى من تدين مستوى أداء املعلمني يف التعليم ما قبل اجلامعي,  − رابعاً 

 يسية يف التعليم اجلامعيومستوى أعضاء اهليئة التدر
 

مل تكن اللغة العربية عىل ألسنة املعلمني وأقالمهم يف التعلــيم مــا قبــل اجلــامعي, وعــىل 
ألســنة أعضــاء اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات واملعاهــد لتتســم بالســالمة والصــحة وجــودة 

حــّدق «هــذا الصــدد: , فلنستمع إىل ما يقوله أمني اخلويل يف أحياناً  العملية التعليمية التعلمية
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يف املدارس والتعليم فيها, أولئك املدرسون للمواد املختلفة ال حيسنون لغتهم, وال حيســنون 
اإلبانة, إهنم عوام يف رشحهم وتلقيــنهم, وهــم أشــباه عــوام يف تــأليفهم وعرضــهم, وهــم ال 

لغــة, لقون لتالميذهم وطالهبم حقائق نّرية بّينة, وليس ذلــك فحســب, بــل هــم يربمــون باليُ 
ويتأففون ممن يرجــو لــدهيم بيانــًا هبــا أو صــحة تعبــري, فــإذا هــم يركــزون يف نفــوس التالميــذ 

 )١٠(». كراهية اللغة القومية, إن مل نقل احتقارها
ونســمع أســاتذة «, إذ تقــول: »لغتنا واحليــاة«وتعزز هذه النظرة بنت الشاطئ يف كتاهبا 
ية ثقافية, وتقرأ هلم مــا يكتبــون مــن بحــوث كبارًا حيارضون العربية أو يلقون أحاديث يف أند

التي ترهقهم بالشعور بأهنم ال  باهظ بمقدرة اللغةومقاالت, فندرك ما يعانون من إحساس 
 )١١(». يملكون أداة التعبري السليم الطلق عن آرائهم وأفكارهم

ي وطاملا ال حظنا يف دروس الرتبية العملية يف مدارسنا يف التعليمني األســايس والثــانو
رشح الدروس بالعامية أحيانًا وباهلجني اللغوي أحيانًا أخرى, وروى لنا عميد كليــة الرتبيــة 
يف جامعــة املنصــورة بجمهوريــة مرصــ العربيــة أن مدرســة الرتبيــة اإلســالمية كانــت ترشــح 
لطالباهتا يف الثانوي موضوع اهلجرة النبوية, فاســتعملت العاميــة واهلجــني اللغــوي يف رشح 

 درسها.
 إذا خدنا هالنحتوتة وحطيناها«مية: مدرس رياضيات يرشح الدرس قائًال بالعا وكان

 , وكان يقصد: إذا أخذنا هذه الزاوية ووضعناها عىل هذه الزاوية.»لنحتوتةعها
وما أزال أتذكر تصحيح إحدى املعلامت يف مدرســة التطبيقــات بدمشــق إلجابــة أحــد 

ج األفعــال املاضــية واملضــارعة مــن الــنص, املتعلمني يف صفها عندما طلبت إليــه أن يســتخر
عىل أنه فعل مــاٍض, فــام كــان مــن املعلمــة إال أن انتفضــت قائلــة لــه: » أرسل«فأشار إىل فعل 

 ».هذا خطأ, هذا فعل مضارع, أال جتد فيه أحد أحرف أنيت ?«
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وإذا انتقلنا إىل التعليم اجلامعي, فإننــا نالحــظ غيــاب التــدريس باللغــة العربيــة, اللغــة 
ألم, يف أغلب اجلامعات العربية, إن يف جامعات دول اخللــيج العــريب, أو يف جامعــات دول ا

عبــد الصــبور «املغرب العريب. أما يف الدول العربية األخرى فلنستمع إىل مــا يقولــه الــدكتور 
أن مأساة اللغة العربية بوضوح إذا ما رأينا أن العلوم التي تقوم «يف مرص إذ يشري إىل » شاهني

ها احلضــارة احلديثــة كاهلندســة والطــب والصــيدلة والطبيعــة والرياضــيات كلهــا تــدّرس علي
باللغة اإلنجليزية يف جامعاتنا, ال ألن اللغة العربية عاجزة عن متثيل حقائقهــا ومصــطلحاهتا 
متثيًال ما, بل ألن هيئات التدريس يف هذه املجاالت هي العاجزة عن اســتعامل اللغــة العربيــة 

 )١٢(». ملعارف احلديثة, ومتابعة ما ينرش يف اخلارج بفكر ولسان عربينيأداة لنقل ا
وإذا وقفنا عىل مناقشة رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات العربيــة, فإننــا نجــد  

ولقد حرضــت أخــريًا «قائًال: هجينًا لغويًا يف هذه املناقشات, وإىل هذا أشار الدكتور شاهني 
لطفيليات لنيل درجة الدكتوراه كانت نموذجًا للمأساة التــي نعيشــها مناقشة لرسالة يف عامل ا

ة عــن التمــزق العميــق يف أعــىل مســتويات البحــث العلمــي ومعــّرب نحــن يف الــوطن العــريب, 
مت الطالبــة ملخصــًا عنهــا باإلنجليزيــة أيضــًا, رة باإلنجليزيــة, وقــدّ احلضاري, الرسالة حمــرّ 

, ونــاقش أحــد األعضــاء الطالبــة باإلنجليزيــة, وبــدأت املناقشــة فتحــدث املرشــف بالعربيــة
وتناقش باإلنجليزية, وبالعربية يف  وناقش العضو اآلخر الطالبة بالعربية, وكانت الطالبة تردُّ 

لغة خمتلطــة كــاختالط الرقــع يف الثــوب املهلهــل, وذلــك يف كليــة الطــب بإحــدى اجلامعــات 
امعة دمشق لكتب بالعربية, ولنوقش املرصية العريقة. ولو أن هذا املوضوع كان مطروحًا بج
 )١٣(». بالعربية دون أدنى صعوبة يف األداء أو يف املصطلحات

ومل يكتــف الــدكتور شــاهني بوصــف مــا جــرى يف مناقشــة هــذه الرســالة لنيــل درجــة 
لنقلهــا «الدكتوراه يف كلية الطب بإحدى اجلامعــات املرصــية فقــط, وإنــام تــابع كالمــه قــائًال: 

: إن اللغة العربية غــري عــاجزة, وإنــام العــاجز بعــض بنيهــا ســواء أكــان رصاحة ودون مواربة
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العجز من النوع الثقايف املتمثل يف ضعف إملام األساتذة باللغة العربية ومصطلحاهتا, أم كــان 
جمون عــن خــوض من النوع النفيس إذا افرتضنا فيهم القدرة عىل استعامل اللغة, ولكنهم ُحي 

الكرامة القومية, ذلك اإلحساس الذي يدفع اجلندي األمني إىل التجربة لفقر يف اإلحساس ب
 )١٤(». اقتحام األهوال, وقد كان خليقًا أن يدفع هؤالء األساتذة إىل صنع املحال

وإذا كان الدكتور شاهني قد افرتض القدرة لدى أساتذة اجلامعة عــىل اســتعامل اللغــة, 
 ل الصحيح للغة.فإن الواقع يدل عىل ضعف القدرة لدهيم يف االستعام

األخطاء اللغوية يف حمادثته  −مهام يكن ختصصه −وإذا كان مستهجنًا أن يرتكب املعلم
وتعبريه الشفاهي, ويف أثناء رشح دروسه, فإن االستهجان يكون أشدَّ وأمرَّ إذا كان اخلطأ يف 

إهــداء  كتابته, ويكون األمر أقسى إذا كان مرتكب اخلطأ أستاذًا جامعيــًا, وردت أخطــاؤه يف
كتابه الذي كان يدّرس يف إحدى كليات اهلندسة, وقد جــاء هــذا اإلهــداء عــىل النحــو اآليت: 

معنــى العطــاء والتضــحية والــدي ووالــديت  يعرفــون الذينوأهدي هذا العمل املتواضع إىل «
 ينتظــروا, وللقــراء املعــذرة ألهنــم كــانوا ينــارصوه, وإىل الذين يعرفون احلــق وهبمومن تشبه 

 )١٥(». ا قّدمأكثر مم
يف النصــف الثــاين مــن » حمنــة اللغــة العربيــة«ولقد حرضت نــدوة يف الكويــت عنواهنــا 

سبعينيات القرن املايض برفقة صديقي املرحوم الدكتور صدقي محدي, الشــاعر املتخصــص 
يف التاريخ, وشارك فيها كل من رئيس قسم اللغة العربيــة بجامعــة الكويــت, ومــدرس مــادة 

, واملوجه األول للغة العربية يف وزارة الرتبية, فام كان من رئيس قسم اللغــة النحو يف اجلامعة
العربية يف اجلامعة إال أن ارتكب أخطاء لغويــة يف أثنــاء حديثــه, يف الوقــت الــذي حتــّدث فيــه 
مدرس مادة النحو بالعامية وباللهجة املرصية, ووحده املفــتش األول للغــة العربيــة يف وزارة 

ث  مــا كنــت أعلــم «بالعربية الفصيحة, فقلت لصديقي الدكتور صدقي رمحه اهللا: الرتبية حتدَّ
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, وفعــًال »حمنة اللغــة العربيــة«أن اللغة العربية يف حمنة حتى حرضت هذه الندوة ذات العنوان 
 لقد كان ممثلو اجلامعة يف تلك الندوة وسائل إيضاح عىل حمنة اللغة العربية ويا لألسف !

ملتقدمة يســتخدمون اللغــة الســليمة يف رشح دروســهم مهــام تــُك واملعلمون يف الدول ا
ارتكــاب األخطــاء اللغويــة, فمعّلــم الرياضــيات يف ختصصاهتم, وحياســبون متعلمــيهم عــىل 

فرنسا عندما خيطئ الطالب خطأ لغويًا يف أثناء حل املسألة الرياضــية حتمــر وجنتــاه, ويتطــاير 
أدهــى وأمــر مــن اخلطــأ يف حــل املســألة  إن خطــأك اللغــوي«الرشــر مــن عينيــه, ويقــول لــه: 

كام أن املجلــس القــومي ملــدريس اللغــة اإلنجليزيــة يف بريطانيــا أصــدر قــرارًا , )١٦( »الرياضية
يقيض بأن عىل كل من يود أن يكون مدرسًا فعليه أن يكون مدرســًا للغــة األم أوالً مهــام يــُك 

 ختصصه.
ذلــك يف األعــم األغلــب, ال بــل وصــل أما يف ميدان تعليم لغتنا العربية فال يلتفت إىل 

إمهال ذلــك األمــر إىل مــدرس األدب بحجــة أن مــدرس النحــو هــو املســؤول عــن تصــحيح 
 األخطاء اللغوية, وال عالقة ملدرس األدب بذلك عىل حّد زعمه.

                                                 
 (16)  Pierre Clarac- L' enseignement du français- presse universitaires de France- 

Paris 1969. 
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 من أسباب تدين مستوى األداء − خامساً 
 

 ترجع أسباب تدين مستوى األداء إىل عوامل عدة منها:
 عداد املعلمني يف التعليم العام واملدرسني يف التعليم العايل:القصور يف إ −١

غني عن البيان أن نجاح العملية التعليمية التعلمية يرجع إىل كفايــة املعلمــني, فــاملعلم 
الكفي املعّد إعدادًا ختصصيًا وتربويًا يسهم أيام إسهام يف إكساب متعلميه املهــارات اللغويــة, 

, وقد أرشنا إىل الشكوى من األداء املتــدين »دًا أعطك طالبًا جّيداً أعطني معلًام جيّ «وقد قيل: 
ملعلمي التعليم العام, وأداء مدريس التعليم العايل, وقد انطلقــت هــذه الشــكوى مــن أمــاكن 

 كثرية عىل نطاق الساحة العربية.
تقــول يف صــدد حــديثها عــن إعــداد املعلــم يف » نعيمــة عيــد«وهــا هــي ذي الــدكتورة 

جيري إعداد املعلم يف مجهورية مرص العربية ســواء يف كليــات اآلداب « العربية مجهورية مرص
أو يف كليات الرتبية عىل أساس توجيــه العنايــة األوىل آلداب اللغــة, ولــيس اللغــة نفســها, إذ 
يركز عىل الشعر والنثر واآلداب, وتغفــل املحادثــة والتعبــري الشــفاهي, ونحــن ال ننكــر أبــدًا 

أن نقر بأن احلديث , ولكن يف الوقت نفسه, جيب ب اللغوية يف دراسة املعلمأمهية هذه اجلوان
العملية التعليمية, ومع ذلك تتجاهلــه تلــك املعاهــد, والنتيجــة احلتميــة أن  هو أهم عامل يف

يتخـــرج مدرســـون حيفظـــون قصاصـــات مـــن تـــاريخ اللغـــة وأدهبـــا, ولكـــنهم ال حيســـنون 
 )١٧(». استخدامها
 ج الوظيفية:القصور يف بناء املناه −٢

أركان أساسية يف بناء املناهج الوظيفية, وال يعدُّ املنهج وظيفيًا إال إذا كان ذا نفعية ثمة 
اجتامعية يؤدي إىل إكساب املتعلم املهارات التي تساعده عــىل تلبيــة حاجاتــه, وتنميــة ميولــه 

رى الرتبيــة واهتامماته, وتيرس له تفاعله مع أبنــاء جمتمعــه ومواكبــة روح عرصــه. ومــن هنــا تــ
املعارصة أن بناء املنهج الفّعال يتوقف عىل توفر أساسيات املادة أوالً أي مفاتيحهــا, ويعــرف 
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ركنًا واحدًا يف بناء املنهج.  ذلك من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني, وهذه األساسيات تعدّ 
ــرّ  ــة فهــي تع ــان املتبقي ــا األرك ــأم ــة حاجــاهتم وإرضــاء مي ــات املتعلمــني لتلبي وهلم ف متطلب

ــّر  ــاهتم, وتع ــا واهتامم ــي يتفاعــل معه ــك الت ــه تل ــع ومناشــطه وفعاليات ــات املجتم ف متطلب
 املتعلمون, وتعرف روح العرص الذي حييا املتعلمون حتت ظالله.

فإذا أخذ القاسم املشرتك هلذه األركان كافة كان املنهج وظيفيــًا وفعــاالً, أمــا إذا ركزنــا 
 خرى كان املنهج قارصًا.عىل ركن واحد يف منأى عن األركان األ

ومن املالحظ أن ثمة قصورًا يف مناهجنا عندما تقرر عىل املتعلمني مباحث ال تستخدم 
يف احلياة, فرتهق أذهــان املتعلمــني, وال تلبــي حاجــاهتم, فيكرهــون املــادة, ويضــيقون ذرعــًا 

 بمحتواها, ما دامت غري نابضة باحلياة.
ا التارخيية والنظرية عىل حساب األمور التطبيقيــة ومن املالحظ أن ثمة اهتاممًا بالقضاي

والعملية, ونجد ذلك يف تدريس املادة النحوية إذ يضــيع الوقــت يف التــأويالت والتقــديرات 
والرتكيــز عــىل  ,واملامحكات واالستثناءات عــىل حســاب األمــور اجلوهريــة يف ممارســة اللغــة

واالســتعامل الســليم يف  ,ءة الصــحيحةواملفاتيح التي تساعد املــتعلم عــىل القــرا ,األساسيات
 وملا يستمع إليه. ,والفهم للمقروء ,تعبريه الشفاهي والكتايب

وإذا كان أرباب املنهج الوظيفي يرون أن ثمة نحوًا حيتاج إليه املتعلم يف مستقبل حياته 
ري وال يعّلم, وأن ثمة نحــوًا ال حيتــاج إليــه املــتعلم, وال يســتعمله يف مســتقبل حياتــه, فهــو غــ

ولكنه يتعلمه, فإن نفرًا من املتخصصــني يف املــادة النحويــة يــرون أن مجيــع املباحــث أسايس, 
النحوية أساسية, وجيب عىل املتعلمني أن يعرفوها كافة, ولــيس ثمــة جمــال حلــذف أي منهــا, 
فالنحو يف نظرهم غاية وليس وسيلة لتقويم القلم واللســان مــن االعوجــاج والزلــل, وطاملــا 

وهذا اخلالف يف كثري من «قاش بينهم حادًا, وتعصب كل واحد منهم لرأيه شديدًا, ألفينا الن
القواعد النحوية كان أظهر العيوب فيها, وأكرب العقبات يف حتصــيلها بالوصــول إىل ضــوابط 
حمدودة سليمة يسهل استخدامها, واالستعانة هبــا يف التفــاهم الكالمــي والكتــايب عــىل وجــه 



 ١٣

وال اضــطراب شــأن العلــوم القاعديــة املضــبوطة التــي تأخــذ بيــد  حمكم دقيــق ال فــوىض فيــه
 )١٨(». يبغي منهاصاحبها إىل غاياهتا تنهض به يف يرس وسهولة ودقة إىل حيث 

إّن «وهذا الرأي هو لعلم من أعالم النحو, إنه عباس حسن الذي يتابع كالمــه قــائًال: 
نــه باخلطــأ الرصــاخ, واملتعلمــون يرى احلــق يف جانبــه, وحيكــم عــىل قري عون, كلٌّ النحاة موزّ 

ئمــة بــتفهم والكاتبون واملتكلمون من بني هؤالء وهؤالء, حــائرون ال تســعفهم ثقــافتهم القا
تســع صــدورهم لقليلــه, وال تســمح هلــم زمحــة األعــامل, ومطالــب هذا كلــه أو بعضــه, وال ت

الوقــوع يف  العيش امللحة باحتامل هذا العبث من أجل ضبط كلمة أو إقامة مجلة, وعندهم أن
اخلطأ عىل قبحه أهون شأنًا, وأيرس رضرًا من بذل اجلهــد املضــني, وإضــاعة الوقــت يف تلــك 

 )١٩(التناقضات التي مل ينته فيها إىل رأي موحد أو مذهب متفق عليه. 
 ختّلف طرائق التدريس: −٣

وإذا كانت النظــرة إىل حمتويــات املنــاهج البعيــدة عــن احلاجــات واالهتاممــات وامليــول 
ياة النابضة هي املسؤولة عن تدين أداء املتعلمني, فإن ثمــة نظــرة أخــرى توجهــت إىل أن واحل

طرائــق التــدريس هــي املســؤولة عــن ذلــك, وال ترجــع العوامــل إىل املــادة اللغويــة, وال إىل 
حمتوياهتا, وتعدد اآلراء فيها, إذ إن أي لغة يف العامل مهام تبلغ درجة تعقيدها وصعوبتها ممكنة 

واإلتقان حني توجد الطريقة الرتبوية الناجعة لتعلمها واكتساهبا, ولغتنا العربيــة غــري التعلم 
 )٢٠(خمدومة تربويًا, وطرائق تعلمها متخلفة وغري علمية. 

ومل تتحقق عملية االنتقال من التعليم إىل التعلم يف مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا عــىل 
عــىل كاهــل املعلمــني يف األعــم األغلــب عــىل  النحو املرغوب فيه, إذ مــا يــزال العــبء ملقــًى 
ناجحــة إال إذ كــان ثمــة انتقــال مــن التحفــيظ  الرغم من أن العملية التعليمية التعلمية ال تعدُّ 

والتسميع إىل التمهري, وإكساب املتعلمني املهارات والكفايات التي تساعدهم عــىل التفاعــل 
 وما يزال السؤال:مع جمتمعهم وحياهتم, إذ ما يزال التلقني سائدًا, 
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 ماذا نعلم? يركز عليه أكثر مما يركز عىل: كيف نعّلم?
 وما تزال عملية التعلم الذايت, واكتساب مهاراته قارصة عن حتقيق مرادها.

وهذه الطرائق التقليدية تعّود الطالب املحاكاة العمياء, واالعتامد عىل غريه, وتقتل فيه 
تبقى مزعزعة يف الذهن نظــرًا م يف ظالهلا ومات التي تقدّ روح االبتكار واإلبداع, كام أن املعل

ألن املتعلمني مل يبذلوا جهدًا يف سبيل الوصول إليهــا, وإنــام كــانوا ســلبيني, وهــذا يــؤدي إىل 
ــة الفهــم,  ــل, ودق عــدم رســوخها يف األذهــان بســبب وأد روح االســتنتاج, وحســن التعلي

 )٢١(واجلنوح إىل التعميم. 
أضف إىل ذلك كله القصور الواضح يف استخدام وسائل التقانــة املعــارصة يف العمليــة 
التعليمية التعلمية عامة, ويف تعليم اللغة العربية خاصــة, خالفــًا ملــا يــراه املتعلمــون يف تعّلــم 
اللغات األجنبية, وإذا كانت الصور ناطقة يف كتــب تعلــيم اللغــات األجنبيــة, فإهنــا باهتــة يف 

 عليم اللغة العربية.ميدان ت
ومن املالحظ أننا نركــز يف طرائــق تدريســنا عــىل اجلانــب املكتــوب مــن اللغــة, وهنمــل 
املحادثة واحلــوار, ومواقــف التعبــري الشــفاهي الــوظيفي مــن إلقــاء الكلــامت يف األمســيات, 

 وتوجيه التعليامت واإلرشادات, وإدارة حمارض اجللسات... الخ.
 داء:القصور يف أساليب تقويم األ −٤

إذا كانت األهداف التي نبتغيها من تعليم اللغة وتعلمها أن يســتخدم املتعلمــون اللغــة 
استعامالً ناجحًا حمادثة واستامعًا وقراءة وكتابة, عىل أن يكون هذا االستعامل متسًام باإلتقان, 

ئم عــىل ولن حيصل ذلك إال باكتساب املهــارات اللغويــة, إذ مــا املهــارة إال األداء املــتقن القــا
الفهم, وعىل الرسعة, واالقتصاد يف الوقت واملجهود, ولــن تتكــون املهــارة لــدى املــتعلم إال 
باملران واملامرسة, والتوجيه, وتصويب األخطــاء, وتعزيــز االســتجابات الصــحيحة, وتــوفر 

 ني واملتفوقني.القدوة احلسنة, إن من املعلمني, أو من بعض األقران املجلّ 
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ل تعلــيم اللغــة وتعلمهــا, واحلــؤول دون تكــّون املهــارة  لــدى ومــن الثغــرات يف جمــا
 املتعلمني:

 غياب القدوة احلسنة يف األداء اللغوي. −١
االنتقال من املعرفة إىل العادة من غــري املــرور باملهــارة, إذ إن العــادة ال تتكــون لــدى  −٢

 املتعلم إال بعد املرور باكتساب املهارة.
ألهــداف الســلوكية, وال يمكــن تعــرف مــدى غياب األهداف أحيانًا, والنــأي عــن ا −٣

 حتقيق اهلدف إال إذا كان هذا اهلدف مصوغًا سلوكيًا, يمكن قياسه.
اللجوء إىل القراءة الصــامتة مــا دام املعلمــون جيــدون راحــة يف تكليــف املتعلمــني هبــا,  − ٤

وغني عن البيان أن القــراءة الصــامتة ال تكشــف عــن األخطــاء اللغويــة التــي يرتكبهــا 
ون, وإنام القراءة اجلهرية هي التــي تكشــف عــن األخطــاء, والبــد مــن الرتكيــز املتعلم

عليها يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األســايس, وقــد طلبــت جلنــة التمكــني للغــة 
العربية إىل وزارة الرتبية أن تكــون نســبة القــراءة اجلهريــة يف احللقــة األوىل مــن مرحلــة 

%, ويف  ٥٠األســايس ة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم %, ويف احللق ٧٥التعليم األسايس 
% يف احللقــة األوىل,  ٢٥%, يف حني تكون القراءة الصامتة  ٢٥مرحلة التعليم الثانوي 

% يف املرحلــة الثانويــة, وقامــت وزارة الرتبيــة مشــكورة  ٧٥% يف احللقة الثانية, و ٥٠و
 التمكني للغة العربية. بالتعميم عىل املدارس إلنفاذ هذه النسب يف ضوء طلب جلنة

الرتكيز يف قياس األداء عــىل املســتوى األول مــن مســتويات املعرفــة أال وهــو احلفــظ  −٥
والتذكر واالسرتجاع. أما املســتويات العليــا مــن حيــث الفهــم والــربط واالســتنتاج 
واملوازنة والتحليل والرتكيــب والتطبيــق والتفاعــل واحلكــم, فنــادرًا مــا تعــرض هلــا 

 م.أساليب التقوي
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تطــوير منــاهج القواعــد «وهذا القصور نجده يف مجيع املراحل التعليمية, ففــي دراســة 
نســبة نجــد أن أعــىل  )٢٢(» النحوية وأساليب التعبري يف مراحل التعليم العام يف الوطن العــريب

مئوية وردت يف أسئلة القواعد النحوية كانت ملصلحة املستوى األول من مستويات املعرفة: 
اذكر .. وهذا ما نالحظه أيضــًا يف أســئلة االمتحانــات اجلامعيــة إذ كانــت نســبة  عّرف, عّدد,

%. أمــا املســتويات العليــا, فنســبتها متدنيــة يف التعليــل, والضــبط  ٧٠هذا املستوى تصــل إىل 
 بالشكل, والتطبيق واإلعراب.

, ومن املالحظ أيضًا أن األسئلة يف امتحانات التعليم اجلــامعي حمــدودة, وغــري شــاملة
ويرد أحيانًا سؤال خصص له ثامنون درجة من أصل مئة, ونادرًا ما يبرصــ الطالــب بأخطائــه 
يف االمتحانات, فيعمل عىل تالفيها, إذ إن معظم األنظمة اجلامعية تتشدد يف اطالع الطالــب 

 ورقة امتحانه بعد تصحيحها.
قياس املحادثة,  الرتكيز يف قياس أداء املتعلم عىل اجلانب املكتوب من اللغة, وإمهال −٦

حتى إن بعض الكليات ألغت االمتحان الشفهي, وغني عن البيان أن االقتصار عىل 
 االمتحانــات الكتابيــة يغفــل تقــويم بعــض املهــارات اللغويــة التــي ال تكشــف عنهــا

االمتحانــات الكتابيــة وحــدها مــن مثــل الضــبط بالشــكل, والتفاعــل مــع املقــروء, 
 واقف...الخ.وتلوين القراءة اجلهرية بحسب امل

القصور يف الرتكيز عىل امتحانات األمتتة يف قياس األداء اللغوي, واستبعاد األســئلة  −٧
املقالية, وإذا كانت االختبارات املوضوعية يمكن تطبيقها يف االمتحانات اللغوية يف 
جمـــال القواعـــد النحويـــة والرصـــفية, ومعـــاين الكلـــامت, وحتديـــد الفكـــر الفرعيـــة 

ــية, ووضــع ا ــة, واألساس ــرف رضوب البالغ ــزى, وتع ــتخراج املغ ــاوين, واس لعن
, فــإن قيـــاس التعبــري ال تقيســـه االختبـــارات  وتســمية البحـــور الشــعرية ... الـــخ

 املوضوعية املقننة, والبّد من اعتامد أسئلة املقال يف تعّرف مستويات تعبري املتعلمني.
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ئع أن التذوق ال يمكن أما التذوق األديب فقد أمكن قياسه موضوعيًا مع أن األمر الشا
ألن لكل امرئ رؤيته يف النصوص األدبية شعرية كانــت أو نثريــة, ولكــن ثمــة دراســة قياسه 

لقياس التذوق األديب موضوعيًا, أال وهي دراسة الدكتور املرحوم الصديق األستاذ الدكتور 
ية(فن وضع قياس للتذوق األديب عند طالب املرحلة الثانو«رشدي طعيمة, وعنوان رسالته 

 )٢٣( ».الشعر)
وإذا كانت االختبارات املوضوعية من األمهية بمكان ألهنــا تعطــي لكــل إنســان حقــه, 
وحتــدد مســتواه يف منــأى عــن أي حتّيــز أو جماملــة, فــإن مســتوى املــتعلم يف تعبــريه الكتــايب أو 

 الشفاهي ال يمكن الوقوف عليه إال يف ضوء أسلوبه ومناقشته وظهور شخصيته...الخ.
 نا فإن أسئلة املقال رضورية يف قياس مستويات األداء اللغوي.ومن ه

 وى عىل درب النهوض باألداء اللغويُص 
 

وى البد من أخذها باحلسبان واالهتامم بغية النهوض بــاألداء اللغــوي, وذلــك ثمة ُص 
 وى:بعد أن تعرفنا القصور, والتدين يف مستوى هذا األداء, ومن هذه الُص 

 واملدرسني كافة لتعليم اللغة األم: إعداد املعلمني مجيعاً  −١
ويؤخذ هذا اإلعداد يف أثناء الدراسة من جهة, ويف عقد الدورات التدريبيــة املســتمرة 
يف أثنــاء العمــل بحيــث نجمــع بــني التأهيــل والتــدريب, آخــذين باحلســبان أن تعلــيم اللغــة 

لون عــن تصــحيح مسؤولية مجاعية, فهي مسؤولية املعلمني واملدرسني كافــة, إذ إهنــم مســؤو
اعوجاج األلسنة, وزلل األقالم, وتعويد املتعلمني الوضوح, والدقة يف التعبري, وحسن ختّري 

ف بساطة الكلــامت, والتعبــريات الكلامت الدالة, واملعربة عن الفكرة املراد توضيحها, وتعرّ 
ووضــوح, وا بوساطتها عن فكرهم كتابيًا وشــفاهيًا بكــل دقــة ونظــام التي يستعملوهنا ليعّرب 

وقـــد قـــال املفكـــر الفرنيســـ ألن مـــن ال حيســـن التعبـــري ال يـــتمكن مـــن إفهـــام اآلخـــرين, 
ومن الواضــح أن املــرء ال يمكــن أن يعــرب ». لكي ُتفهم جيدًا جيب أن تعّرب بوضوح»:«بوالو«

                                                 
ة  - الدكتور رشدي أحمد طعيمة )٢٣( ة الثانوي د طالب المرحل فن «وضع قياس للتذوق األدبي عن

  .١٩٧١جامعة عين شمس  - كلية التربية - رسالة ماجستير - »الشعر
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بوضوح إال عندما تكون الفكــرة واضــحة يف ذهنــه, ألن وضــوح الفكــرة يــؤدي إىل وضــوح 
 )٢٤(خرين هلا. التعبري عنها, وفهم اآل

وإذا كانــت املهمــة األساســية ملــدريس العلــوم تعلــيم الطالــب الدقــة والوضــوح, كــان 
عليهم أن يكونوا متشددين يف تتبع الغموض واخلطــأ يف لغــة املتعلمــني, إذ مــن املعــروف أن 

أو يف غمــوض الفكــر وتشويشــها هــي  ,األخطاء التي يرتكبها الطالب يف اإلمــالء والقواعــد
ســها التــي تتكــرر عــىل لســانه وقلمــه يف التــاريخ والرتبيــة والكيميــاء والفيزيــاء األخطــاء نف

 والرياضيات..الخ.
ومن هنا كان االرتقاء بلغة الطالب هي مســؤولية املدرســني مجيعــًا, واملعلمــني مجيعــًا, 
عىل أن يكونوا متقنني أساســيات لغــتهم حتــى يتمكنــوا مــن تصــحيح اللغــة والنهــوض هبــا, 

رات التدريبيــة, والتطــوير املهنــي ألعضــاء هيئــات التــدريس يف جامعــات وجييء عقــد الــدو
 الوطن العريب من األمهية بمكان.

ومن االجتاهات العاملية يف حتديد خصائص املعلم الناجح الفّعال أن يصار إىل الرتكيــز 
 )٢٥(عىل ثالث جمموعات يف هذا املجال:  

 العامةاملكتسبات العلمية والرتبوية  :املجموعة األوىل 
 التأهيل الرتبوي اجليد. − 
 املعرفة بامدة التخصص وإتقاهنا. − 
 اخلربة يف جمال التعليم. − 
 الطالقة اللغوية. − 

 : الصفات الشخصية وعالقة املعلم بمتعلميهاملجموعة الثانية
 الرعاية واالهتامم باملتعلمني. − 

                                                 
يّد )٢٤( ود الس دكتور محم ة -ال ة التربوي ة المطبوعات بالكويت ودار القل -في قضايا اللغ م وكال

  .٣٠ص ١٩٧٨ -بلبنان
 (25) Jane H Stronge Qualiteés of electives teachers 2007, 2d edition ASCD (1) 

Publication USA. 
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 العدالة واالحرتام. − 
 التفاعل االجتامعي مع املتعلمني. − 
 للتعلم. احلامسة والدافعية − 
 املوقف من مهنة التعليم. − 
 ممارسة التأهيل واملراجعة املستمرة. − 

 املجموعة الثالثة:
 القدرة العالية عىل التنظيم. − 
 االستجابة احلكيمة لسلوك املتعلمني. − 
 الرتكيز عىل التعلم. − 
 استثامر معظم الوقت يف التعلم. − 
 التخطيط واإلعداد للتدريس. − 
 لتعليم.التنوع يف استخدام اسرتاتيجيات ا − 
 الوعي بالفروق الفردية بني مستويات املتعلمني. − 
 التفوق يف التواصل مع املتعلمني وتوصيل املعلومات إليهم. − 
 الطبيعة املعقدة للعملية التعليمية التعلمية.فهم  − 
 اإلعداد اجلّيد للواجبات املنزلية. − 
 التغذية الراجعة الدقيقة واملفيدة. − 
 التنويع يف أدوات التقويم. − 

 
 يف تعليم اللغة وتعلمها: Systemد مفهوم النظام اعتام −٢

كانت الرتبية التقليدية متّزق اللغة يف العملية التعليميــة التعلميــة, فثمــة فــرع للقواعــد, 
وفرع للقراءة, وحصة لإلمالء, وحصة للقراءة, وحصة للتعبــري..الخ. أمــا الرتبيــة املعــارصة 

عىل عدة مكّونــات تتبــادل التــأثري والتــأثر فــيام  فتنظر إىل اللغة عىل أهنا نظام, والنظام يشتمل
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بينها بحيث أن كًال منها يؤثر يف غريه ويتأثر به, وثمة عوامل خارجية تؤثر يف هذه املكونــات 
 الداخلية.

إىل مجيــع هــذه املكّونــات يف ويف تعليم اللغة وتعلمها ينبغي لنا أن ننظــر نظــرة شــمولية 
اللغــة حتظــى بــاالهتامم مــن علــامء متعــددي إطــار مــن الوحــدة والتكامــل, ومــا دامــت 

االختصاصات من بينهم عامل وظائف األعضاء, وعامل الصوتيات, وعامل الطبيعة, واملهندس 
ــواج  ــواج الصــوتية إىل أم ــل األم ــي بتحوي ــائل التواصــل, واملعن ــائي املخــتص بوس الكهرب

ضــيات, وعــامل كهرطيسية, وعامل الــنفس, والطبيــب املخــتص باجلهــاز العصــبي, وعــامل الريا
 االجتامع, واملتخصص بالرتبية...

يف ميــدان تعلــيم اللغــة  ومــن هنــا كانــت معطيــات هــذه االختصاصــات كافــة تصــبُّ 
ني, وإنــام يعد مقترصًا عىل الشعر والنثر الفوتعلمها يف ضوء مفهوم النظام, فتعليم األدب مل 

ب النثــر الفنــي, يشمل األخذ من كل علــم بطــرف, ولــيس وقفــًا عــىل دواويــن الشــعر, وكتــ
واألدب واســع ســعة احليــاة, وهــو للحيــاة ال للمجتمــع فقــط, ولفهمــه البــد مــن االســتعانة 
بمناهج البحث العلمي, ونظريات علم االجتامع, والتحليل النفيس, واالنفتاح عىل ميــادين 

 املعرفة ذات الصلة باللغة واألدب ما دامت اللغة هي مركز الدراسات اإلنسانية.
مدريس األدب وتأهيلهم ينبغي أال يقترص هذا اإلعداد, وذلك التأهيل عىل ويف إعداد 

ــاء, وقــوانني  ــة, والكيمي ــه أن يــدرس العلــوم الطبيعي ــام علي ــة, واإلنســانية, وإن املــواد األدبي
السكون, والرياضة...الخ إىل جانب الدراسات العلميــة اإلنســانية مــن اجتامعيــة, ونفســية, 

 وعقيدية...الخ. 
عىل ضبط أواخر الكلامت, وإنام اتسع ليشمل بنية الكلمة حو مل يعد مقترصًا وتعليم الن

بام يطلق عليه الرصف, ثم ازداد اتساعًا يف مفهومــه احلــديث ليشــمل ضــبط أواخــر الكــالم, 
بنيــة الداخليــة للكلمــة, والرتاكيــب, وبنــى اجلمــل الفرعيــة, واألساســية, واألصــوات, وال

تغيــري احلركــات اإلعرابيــة, والصــيغ, واألبنيــة, ذلــك ألن  واألداء يف نطــق اجلملــة واملعنــى,
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واألصوات يؤدي ذلك كله إىل تغيري يف املعنــى, وهــذا مــا دعــا إىل أن يــدّرس علــم املعــاين يف 
 )٢٦(النحو ال يف البالغة, كام دعا إىل ذلك املرحوم األستاذ الدكتور متام حسان. 

تعّلم من خالله مهارات اللغــة وتعليم النحو جيري من خالل النصوص, إذ إن النص 
 األربع االستامع, واملحادثة, واحلوار, والقراءة, والتعبري, والتذوق األديب.

 :تطوير طرائق التدريس −٣
ســبقت اإلشــارة إىل رضورة االنتقــال يف العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن التعلــيم إىل 

الطرائــق اإللقائيــة والتلقينيــة, التعلم, وإكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت يف منأى عن 
إذ إن تعويد املتعلمني عىل البحث عن مصادر التعلم املتعددة يف عرص العلــوم والتقانــة بــات 
الني ال سلبيني, ومنفعلني, إذ إن الطريقة التنقيبية يف  من األمهية بمكان ليكونوا إجيابيني, وفعَّ

لية يف ظالل التدفق املعريف, وتنوع مصــادر العملية التعليمية التعلمية, وتوفري الربامج التفاع
التعلم, كل ذلك يعد من مسؤولية املعلمني, ومدريس التعليم العايل, عىل أن تركز أدوارهــم 
عىل هتيئة البيئة, والظروف املناسبة أمام الدارس لكي يقوم بالدور األســايس يف تعلــيم ذاتــه, 

خلــاطف يفــرض تبنــي مبــدأ الــتعلم الــذايت ذلك ألن عرص التدفق املعريف, واالنتشار الثقايف ا
 الذي هو أسايس للتعلم املستمر مدى احلياة, مواكبة لروح العرص, وانسجامًا مع متطلباته.

وملا كان العرص الذي نحيا حتت ظالله هو عرص العلوم والتقانة كــان عــىل املعلمــني يف 
ت أن يســتعملوا وســائل مراحل التعليم العام, وعــىل أعضــاء اهليئــات التدريســية يف اجلامعــا

اإليضاح, وأجهزة التقانة احلديثة يف تعلــيم اللغــة وتعلمهــا, ألن هلــا دورًا كبــريًا يف النهــوض 
باللغة واالرتقاء هبا, إذ إهنا تقّرب املفاهيم, وتربط بني الرمز والواقع, وتنقل الواقع مصورًا, 

يف التعليم كان أقدر عىل تربيــة  أو مسموعًا, أو ملموسًا, وإذا ربط املدرس بني اللغة والواقع
 مشاعر طالبه, وصقلها يف جو من الصدق واألمانة.

                                                 
ة  -منشورات جامعة دمشق -٢طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور محمود أحمد السيّد )٢٦( كلي

  .٣٨ص ٢٠١٧التربية 
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وحيتاج املعلمون واملدرسون يف أثناء تعلــيمهم إىل وســائل تعليميــة عــدة مســاعدة مــن 
ــائق ,واملجــالت والصــحف ,املراجــع واملصــادر  ,والصــور املتحركــة ,والســجالت ,والوث

, والرشــــائح ,واألشــــكال ,والرســــوم ,تيةالصــــو توالتســــجيال ,واللوحــــات املصــــورة
 واملجسامت....الخ. ,والنامذج ,فافياتوالش

ــد االلكــرتوين,  ــزة احلاســوب, والشــابكة, والربي ــف أجه ــاجون أيضــًا إىل توظي وحيت
بحيــث تكــون الــربامج التــي واملسجالت, واملخابر اللغويــة يف عملهــم التعليمــي التعلمــي, 

ني, وتيســري العمليــة التعليميــة الــذايت لــدى املتعلمــ يضعوهنا تفاعلية ترسخ مهــارات الــتعلم
التعلميــة عــن بعــد, وهــا هــي ذي اجلامعــة االفرتاضــية خــري دليــل عــىل اإلســهام يف حتقيــق 
األهداف املرسومة للتعلــيم عــن بعــد بوســاطة األجهــزة التقانيــة احلديثــة, وغــدا دور املعلــم 

أو تقنيات التعليم بعد ازدهار حركة ميرسًا, وموجهًا للتعليم, وظهر مصطلح تقانة التعليم, 
األهداف السلوكية, والتعلــيم املــربمج, واســتخدام مفهــوم أســلوب الــنظم للمســاعدة عــىل 
تنظيم العملية التعليمية التعلمية, ولكنه مفهوم شامل, ومتكامــل, وتتبــادل مكوناتــه التــأثري 

 )٢٧(والتأثر فيام بينها يف ضوء املفهوم املنظومي. 
ليم املربمج, والتعلم الذايت تعــددت الوســائل التقانيــة مــن حواســيب, ومع ظهور التع

ــاعيل, ونرشــ  ــديو تف ــة, وفي ــة, وشــابكة (انرتنــت), وناســوخ, ورزم تعليمي ــربات لغوي وخمت
 الكرتوين...الخ.

ويتبــوأ التعلــيم االلكــرتوين مكانــة كبــرية يف احليــاة املعــارصة, ألنــه يســتخدم تقنيــات 
سوب يف تدعيم العملية التعليمية التعلمية, وبعد أن كــان ينظــر واحلا ,والشابكة ,املعلومات

واألدوات التــي يســتعان هبــا يف العمليــة التعليميــة  ,إىل التقانة عىل أهنا جمموعة مــن الوســائل
أضحى ينظر إليها عىل أهنا قلب هذه العملية, وأهنا تعمل عىل تطوير هــذه العمليــة  ,التعلمية

الذي ختضع له كل خطوة من اخلطوات املؤدية إىل حتقيــق  عىل أساس من التصميم املدروس

                                                 
يّد )٢٧( د الس ود أحم دكتور محم ايا ر -ال ةقض ة العربي ة للغ اب  -اھن ورية للكت ة الس ة العام الھيئ
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 ٢٣

بحيث تكون هذه الوسائل والطرائق املصاحبة هلا متمشية مــع املتعلمــني,  ,األهداف املرجوة
 بأيرس وقت, وأقل جهد.وعاملة عىل الوصول إىل األهداف 

, وغنــي عــن البيــان أن الوســائل جتــذب انتبــاه املتعلمــني, وجتعلهــم ينفعلــون بــاخلربة
ويتفــاعلون معهــا, وهــي ختاطــب احلــواس ممــا يزيــد قــدرة املتعلمــني عــىل التفكــري, وحــل 
املشكالت, والربط بني الكلامت, واألشياء, واملواقف اجلديدة, وهذا يكّون معينًا ثرًا للتعبري 
اللغوي فيام بعد, كام أهنا تتغلب عىل اهلدر يف اإلنفاق, والوقت, واجلهد املبــذول يف الطرائــق 

 )٢٨(قليدية. الت
وجتدر اإلشارة إىل أن التعليم االلكرتوين ال يلغي دور املعلــم, بــل عــىل العكــس يعــزز 

إذ إنــه يســهم يف تنميــة «دوره, وجيعله أكثــر فعاليــة, واقتــدارًا يف املواقــف التعليميــة التعلميــة 
يف أي التفكري, ويساعد املتعلمني عــىل االســتقاللية, واالعــتامد عــىل الــنفس, ويــوفر التعلــيم 

وقت, وأي مكان وفقًا ملقدرة املتعلم عىل التحصيل, ويساعد املتعلم عىل اإلدالء برأيه يف أي 
  )٢٩(».وقت, ودون حرج, ويزيد من فعاليته وحواره ومناقشته

  :تنويع أساليب التقويم −٤
ملا كان التقويم ركنًا أساسيًا يف املنهج الرتبوي, وكان تطــوير املنــاهج وحتــديثها يقتيضــ 

ير مجيع أركانه, تطلب ذلــك تنويــع أســاليب التقــويم, وعــودة االمتحانــات الشــفهية إىل تطو
تقويم األداء, وعدم االقتصار يف التقويم عىل املستوى األول مــن مســتويات املعرفــة, بــل أن 

ــم ــويم أيضــًا الفه ــل ,والرشــح ,يشــمل التق ــل ,والتحلي ــتنتاج ,والتعلي ــق ,واالس  ,والتطبي
 بداء وجهات النظر ...الخ.وإ ,والنقد ,واملوازنة

ويقتيض تطوير أنواع التقويم عودة األسئلة املقالية إىل امتحانات اللغة العربية, وعــدم 
 االقتصار عىل األسئلة املؤمتتة.

                                                 
  .١٦١المرجع السابق ص )٢٨(
  .١٩٠المرجع السابق ص )٢٩(



 ٢٤

عىل دروب النهوض بــالواقع اللغــوي واالرتقــاء بــه, وآمــل أن تلك هي بعض صوى 
وات هلــا ســبقت عــىل النحــو الــذي ترى هذه الصوى التنفيذ اجلاد, وأال تكون عىل غرار أخــ

 أشار إليه عميد األدب العريب الدكتور طه حسني عندما قال: 
ما أكثر ما نتحدث عن هذه اللغة العربية الفصحى, وما أكثــر مــا نعلــن اعتزازنــا هبــا, «

واعتدادنا برتاثها, وحرصنا عليها, وعىل تراثها العظيم, ويقيننــا أهنــا أســاس وحــدتنا, وهــي 
جتمع بني العرب عىل اختالف أوطاهنم وتباعدها, والعروة التي ال انفصــام هلــا,  العروة التي

نتحدث عن هذا فنكثر احلديث, ونقول يف هذا فنطيل القول, ونمأل به أفواهنا, وتطمئن إليه 
قلوبنا, وتثور له نفوسنا, وإذا نحن نفيض له أمًال وإيامنــًا وثقــة ويقينــًا, فــإذا فرغنــا مــن هــذا 

وبــام  إىل نفوســنا, أو ثابــت إلينــا نفوســنا, وهــدأت عنــا احلامســة, اكتفينــا بــام قلنــا,كله, وثبنــا 
 )٣٠(». نا, ثم مل نكد نصنع شيئاً سمعنا, وبام صفقنا, وبام صح

رمحك اهللا يا عميدنا الكبري, فلقد صورت حالنا يف ندواتنا, ومؤمتراتنا, وكان تصويرك 
رتبوي األستاذ الدكتور حامد عّامر الذي طاملا رّدد: بليغًا, ورحم اهللا أستاذنا املرحوم الفقيه ال

آمل أن يكون يف مؤمترنا كــل اخلــري, وأن تشــق  .»ندوات ومؤمترات, ولكنها قليلة الربكات«
 التوفيق.توصياتنا ومقرتحاتنا طريقها إىل اإلنفاذ, واهللا ويلُّ 
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 مصادر البحث ومراجعه
 

 −معهــد الدراســات العربيــة −ويةحمارضات عن مشكالت حياتنا اللغ −أمني اخلويل −١
 .١٩٥٨القاهرة 

 .١٩٧٦احتاد املعلمني العرب يف مؤمتره التاسع باخلرطوم  −الدكتور حسام اخلطيب −٢
وضــع قيــاس للتــذوق األديب عنــد طــالب املرحلــة  −الدكتور رشــدي أمحــد طعيمــة −٣

 .١٩٧١كلية الرتبية بجامعة عني شمس  −رسالة ماجستري −الثانوية
 .١٩٣٨القاهرة  −دار املعارف بمرص −يف األدب اجلاهيل −الدكتور طه حسني −٤
 −دار املعــارف بمرصــ −لغتنا واحليــاة −»بنت الشاطئ«الدكتورة عائشة عبد الرمحن  −٥

 .١٩٧١القاهرة 
القــاهرة  −دار املعــارف −اللغة والنحو بني القديم واحلديث −الدكتور عباس حسن −٦

١٩٧٦. 
 −العــدد الرابــع والثالثــون −لفكــرديوجني مصــباح ا −الدكتور عبد الصبور شاهني −٧

 .١٩٧٦السنة العارشة 
تطــوير منــاهج القواعــد النحويــة وأســاليب التعبــري يف  −الدكتور حممود أمحد الســّيد −٨

 −املنظمة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم −مراحل التعليم العام يف الوطن العريب
 .١٩٨٧تونس 

دمشق  −دار طالس −الواقع والطموح تعليم اللغة بني −الدكتور حممود أمحد السّيد −٩
١٩٨٨. 

منشــورات جامعــة  −٢طرائــق تــدريس اللغــة العربيــة  −الدكتور حممود أمحد الســّيد − ١٠
 .٢٠١٧دمشق 

 .٢٠٠٥وزارة الثقافة السورية دمشق  −يف األداء اللغوي −الدكتور حممود السيد − ١١
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ات بالكويــت وكالــة املطبوعــ −يف قضايا اللغة الرتبويــة −الدكتور حممود أمحد السّيد − ١٢
 ١٩٧٨ −ودار القلم بلبنان

اهليئــة العامــة الســورية  −قضــايا راهنــة للغــة العربيــة −الــدكتور حممــود أمحــد الســّيد − ١٣
 .٢٠١٦دمشق  −للكتاب بوزارة الثقافة

بغــداد  −العــراق −وزارة الثقافة −نحو لغة عربية سليمة −الدكتور مهدي املخزومي − ١٤
١٩٧٨. 

لغات األجنبية يف التعليم العام والفني يف البالد حلقة تعليم ال −الدكتورة نعيمة عيد − ١٥
 .١٩٧٤دمشق  −العربية

 −اجلامعــة التونســية −أشــغال نــدوة اللســانيات واللغــة العربيــة −الدكتور هادي هنر − ١٦
 ١٩٧٨تونس 

17− Jane H Stronge Qualitées of electives teachers 2007, 2d edition ASCD (1) 
Publication USA. 

18− Pierre Clarac- L' enseignement du français- presse universitaires de France- 
Paris 1969. 

19− R.L.Lyman. Summary of investigations relation to grammar language and 
composition supplementory. Education monographs u Chicagos- illinois P.13. 

 


