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  التجديد في مجال تعليم اللغة وتعلمها
  

ـــــا احلـــــايل أن نقـــــف أوًالَ◌ علـــــى أن ســـــالمة اللغـــــة إمنـــــا يكـــــون يف تطويرهـــــا  حنـــــاول يف حبثن
وجتديــدها ال يف مجودهــا، مث نســّلط األضــواء علــى منــاحي التجديــد يف جمــال تعلــيم اللغــة وتعلمهــا 

  يف ضوء مستجدات العصر وثورة التقانة.
  

  في تجديدهاأوًال ـ سالمة اللغة 
ا خضــــعت لتبــــدالت العصــــر وتغرياتــــه،  ملــــا كانــــت اللغــــة مرافقــــة لألحيــــاء الــــذين يســــتعملو
وســــالمة أي لغــــة تكمــــن يف تطورهــــا ومواكبتهــــا لــــروح العصــــر، فهــــي كــــائن حــــي خيضــــع لنــــاموس 

ا ذلــك أم مل يريــدوا، و  سواءٌ االرتقاء والنمو، وال بّد من توايل الدثور والتوليد فيها  ن إأراد أصــحا
ا وتراكيبهــا وعناصــرها وصــيغها ومعانيهــا، وإن اختلفــت  أي لغــة ختضــع للتغــري املســتمر يف أصــوا

  سرعة التغري فيها من فرتة زمنية إىل أخرى فهي موجودة على أي حال.

اللغــة للتغيــري والتجديــد مــا دامــت مكتســبة، إذ مــا دامــت مكتســبة  ختضــعومــن البــدهي أن 
ــا ختضــع للتغيــري ك ألن األمــور املكتســبة يف تعلمهــا، تتطــور بتطــور العلــم والتقانــة ، ذلــاملســتمر فإ

تمــــع بعاداتــــه وتقاليــــده، كمــــا أن مثــــة عوامــــل كثــــرية تــــؤثر يف اللغــــة وتعمــــل علــــى تغيريهــــا مثــــل  وا
تمعــات األخــرى والتطــور العلمــي  ، حيــث مييــل النــاس إىل الســرعة والدقــة،  والتقــايناالحتكــاك با

وهــذه العوامــل تقــوم بــدور كبــري يف تغيــري قــد ترجــع إىل عوامــل اجلغرافيــا، كمــا أن التغــريات اللغويــة 
ا، ذلك ألن اللغة كغريهــا مــن الظــواهر االجتماعيــة ال  ا وألفاظها ومدلوال اللغة من حيث مفردا

ــا، فــال متلــك أن «تكف عن التفاعل والتــأثري والتــأثر، و لــيس فســاد اللغــة إال أن تتحجــر يف مكا
ه احليــاة العقليــة واالجتماعيــة علــى مــر الــزمن مــن أفكــار وأحــداث وفــق مــا يــراه تبــني عمــا جتــيش بــ

معي حممود تيمور   .)1(»ا

ــا مل تعــرف الركــود يف  ا شــأن ســائر اللغــات كانــت يف حركــة دائبــة، إذ إ ولغتنــا العربيــة شــأ
ا،م ا إال يف عصــــر االحنــــدار، فقــــد اســــتطاعت يف اجلاهليــــة أن تعــــرب عــــن جتــــارب أصــــحا  ســــري
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 اوعنــدما ظهــر اإلســالم مبفاهيمــه اجلديــدة اســتطاعت أن تتمثــل هــذه املفــاهيم، وأن تعــرب عنهــا أميــ
تعبري، فهي لغة أصيلة مرنة مطواعة، ويف العصر احلديث عربت عن حاجاته واجتاهاته، فــازدادت 
ـــا غـــىن بالوضـــع تـــارة، وباالشـــتقاق تـــارة أخـــرى، وتنوعـــت أســـاليبها وفـــق مقتضـــيات هـــذا  مفردا

ر، فظهــرت مصــطلحات جديــدة اقتضــتها طبيعــة العصــر يف ميــادين املعرفــة كلهــا مــن فلســفة العصــ
  .)2(وطب وعلوم ورياضيات... اخل

ملا كانت اللغة كائناً حياً قابالً للنماء والتطور كانت اخلطوة األوىل يف طريــق النمــاء تتمثــل يف و 
جدد، انطالقاً مــن أن العمليــة التعليميــة حتديث برامج التعليم حتديثاً جذرياً ال يتوقف عن التطور والت

ا، والذي ال يتوقف تطــوره عنــد  التعلمية هي عملية قابلة لإلضافة يف ضوء تقدم العلم الذي حييط 
  حد، ويف ضوء معطيات العصر املتطور واملتوثب واملتغري يف منظوماته كافة.

ميــة يف العصــر احلــديث ومل يكن بعض الباحثني يف التجديد اللغــوي علــى نطــاق الســاحة القو 
ــا لتواكــب روح اليهمــل اإلشــارة إىل العمليــة التعليميــة التعلميــة يف النهــوض باللغــة العربيــة و  الرتقــاء 

وكيـــف تكـــون اللغـــة حيـــة إال «العصـــر وتتمشـــى ومســـتجداته، فهـــا هـــو ذا أنـــيس اخلـــوري يتســـاَءل: 
يــون واملتحــذلقون أو مقلــدوهم بإخراجهــا مــن مــدافن التقليــد األعمــى الــيت وضــعها فيــه النحــاة واللغو 

يف هذا الزمان وإخراجها إىل رحاب األدب والعلــم والفنــون؟ ويؤكــد أن اللغــة لــن تكــون وحــدة ألمــة 
ــا ككــل جســم حــي جيــب أن جتــري يف ســبيل النشــوء واالرتقــاء فــال  مــا مل يفهــم القــائمون بأمرهــا أ

ـــا، كمـــا حيـــاول بعضـــهم، مـــن صـــاغة الكـــالم وجمـــامع اللغـــة إعـــيرج ىل بـــوادي اجلاهليـــة وفدافـــد ون 
ــا حنــو اجلمــال املتبقــي املبــين علــى الفكــر الصــايف والشــعور العميــق واملبــادئ  القــدم، بــل يتقــدمون 
ــا وتارخيهــا  العلمية واألساليب السلسة والطرائق الســهلة، فيهــذبون حنوهــا ويستســهلونه، وحييــون آدا

  .)3(»بإحياء الروح العالية يف نفوس أبنائها

ــال أن مثــة ســباقاً مرهقــاً بــني حتــديث اللغــة ويرى املف كر الدكتور قسطنطني زريــق يف هــذا ا
مــــن جهــــة وتضــــخم مهمتهــــا يف جمــــاراة ذلــــك التطــــور مــــن جهــــة أخــــرى، وجيــــد يف ذلــــك صــــعوبة 
خارجيــة ناجتــة عــن تســارع تطــور العلــم وتكــاثر حمدثاتــه يف مجيــع احلقــول. أمــا الصــعوبة الداخليــة 

ويف قلـــة العنايـــة الـــيت بـــذلتها  ،ية تيســـري قواعـــد اللغـــة العربيـــة مـــن جهـــةفرياهـــا متمثلـــة يف تعثـــر قضـــ
وال  ،ألن املعلــم ال املــنهج ،السلطات الرتبوية يف البلدان العربية يف تدريب معلمي اللغة وتثقــيفهم
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ــذه  ،وال املقررات ،الكتاب هو مبعث العملية الرتبوية، ولو يؤهل فكراً وثقافة فإنه حيبــب طالبــه 
االلغة و  ا والتمتع بغناها وغىن ثروا ا من مداركهم، ويشيع يف نفوسهم الرغبة يف إتقا   .)4(يقر

وكانت الصيحة اليت أطلقها األديب جنيب حمفوظ يف جمــال التجديــد اللغــوي قويــة وجريئــة، 
إنــه ال يقضــي علــى لغــة مثــل تقديســها واحملافظــة علــى تراثهــا، وحنــن نشــعر «فلنســتمع إليــه يقــول: 

بيــة بالقداســة مبــا هــي لغــة القــرآن الكــرمي، ولكــن القــرآن ســيظل هــو القــرآن، وســتبقى لغتــه حنــو العر 
ـــاراً، وتقـــرأ إذا قرئـــت مصـــحوبة بـــاهلوامش املفســـرة، فـــال  دون تغيـــري أو حتـــوير، تتلـــى علينـــا لـــيالً و
ـــا اللغـــات احلديثـــة الـــيت تصـــري لغـــة  خـــوف بعـــد ذلـــك مـــن أن تتمتـــع العربيـــة باحلريـــة الـــيت حتظـــى 

  .)5(»ة بكل معىن الكلمة، وأن تستوعب مجيع األفكار، ومجيع األشياءعصري

ويــرى أن حركــة تقــدم لغتنــا تعتــرب بطيئــة بالقيــاس إىل روح العصــر املتمثلــة يف ســرعته وتفجــر 
  .)6(معلوماته، وكثرة خمرتعاته، وتنوع سلعه

تفجــر املعــريف وإذا كانــت رؤيــة أديبنــا الكبــري عامــة يف أن مثــة هــوة بــني بــطء حركــة لغتنــا وال
للعصر الــذي حنيــا فيــه فــإن هنالــك مــن يــرى أنــه إذا كانــت مثــة إشــكاالت تعــرتض اســتخدام اللغــة 
العربيــة اجلديــدة يف العلــوم ومبتكــرات احلضــارة واآلداب والفلســفة وغريهــا، فــإن هــذه اإلشــكاالت 

ها هــي طرائــق تعود ألسباب ال تتعلــق باللغــة نفســها منهــا أن طرائــق تعلــيم العربيــة والســيما قواعــد
قدمية عقيمــة تعقــد األمــور أمــام املــتعلم، وهــذه مشــكلة تربويــة كمــا هــو واضــح، ومنهــا عــدم وجــود 
املدرســـــني األكفيـــــاء املـــــالكني لزمـــــام العربيـــــة، وهـــــي مشـــــكلة تربويـــــة أيضـــــاً، ومنهـــــا عـــــدم توحيـــــد 
 املصـــــطلحات املســـــتجدة يف اللغـــــة يف هـــــذا العلـــــم أو ذاك، وهـــــذا يعـــــود إىل عـــــدم التنســـــيق بـــــني
املشــتغلني يف العلــم الواحــد يف خمتلــف األقطــار، وعــدم قيــام املؤسســات الثقافيــة العربيــة بــدورها يف 

  هذا امليدان إال يف نطاق ضيق، وهذه مشكلة سياسية.

ومنهــا أن مبتكــرات احلضــارة وتطــور العلــوم والتطــور املعــريف عمومــاً يســري يف العــامل خبطــوات 
ــا دون جهــود  خمططــة ومربجمــة ومدروســة، وهــو أمــر مل نعــد أنفســنا لــه، ســريعة ال ميكــن اللحــاق 

  .)7(وهي مشكلة حضارية
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ـــم يف تشـــددهم اللغـــوي يف عـــدم قبـــوهلم إال مـــا ورد يف  ويظـــن نفـــر مـــن اللغـــويني العـــرب أ
م أن يقـــروا بـــأن اللغـــة أوســـع مـــن  املعـــاجم القدميـــة إمنـــا حيـــافظون علـــى ســـالمة اللغـــة، ولكـــن فـــا

ال تكــــون يف اجلمــــود، وإمنــــا يف االحتفــــاظ بأصــــول اللغــــة وقواعــــدها معامجهــــا، وأن ســــالمة اللغــــة 
ونظامهـــا، مث يف تعبريهـــا عـــن حاجـــات العصـــر ومتطلباتـــه، ومـــا حـــال الـــذين يرفضـــون كـــل جديـــد 
حبجــة احملافظــة علــى اللغــة إال كحــال الــذي يريــد أن حيــافظ علــى مجــال األزهــار وطيــب رائحتهــا 

افظــة إىل ذبوهلــا، ومــا دامــت اللغــة كائنــاً حيــاً كانــت بوضــعها يف خــزائن حديديــة، فتــؤدي تلــك احمل
ة على الكائنات احلية تتمثل يف تطويرها وجعلها مطابقة للبيئــة الــيت تعــيش فيهــا حاحملافظة الصحي

علــى حــّد تعبــري األســتاذ الــدكتور حممــد كامــل حســني عضــو جممــع اللغــة العربيــة يف القــاهرة رمحــه 
  .)8(اهللا

ر على التجديد يف جمــال تعلــيم اللغــة وتعلمهــا كــان اخلــوض يف وملا كان موضوع حبثنا يقتص
ميادين التجديــد يف عناصــر املنظومــة اللغويــة معــاجم وحنــواً  وبالغــة وعروضــاً وغريهــا يســتلزم حبوثــاً 
ُأخر، سيقوم عدد من الزمالء بعــرض بعضــها، وسأقتصــر فيمــا يلــي علــى التجديــد يف جمــال تعلــيم 

  اللغة وتعلمها.

  

  جديد في مجال تعليم اللغة وتعلمهاثانياً ـ الت
د يف جمــال تعلــيم اللغــة وتعلمهــا يف ضــوء النظــرة إىل اللغــة بــني الرتبيتــني التقليديــة جديــجتلــى الت

ية وجشـــتالية أو منعكســـات علـــوم اللســـان لوكســـواملعاصـــرة ومنعكســـات نظريـــات علـــم الـــنفس مـــن 
  جديدات فيما يلي:على اجلانب التطبيقي من اكتساب اللغة، وميكن تلخيص هذه الت

  من التحفيظ والتسميع والتلقين إلى التمهير:ـ االنتقال 1

ــا جمموعــة مــن احلقــائق واألحكــام والقواعــد، ومــا علــى  كان ينظر إىل اللغة من قبُل علــى أ
املعلــم إال أن يلقنهــا للمــتعلم تلقينــاً، ومــا علــى املــتعلم إال أن حيفظهــا ويســتظهرها، وبقــدر درجــة 

  تمكناً من اللغة.حفظه هلا يعد م



 5

وكــــان الشــــغل الشــــاغل ملعلمــــي اللغــــة العربيــــة يف مراحــــل التعلــــيم كافــــة ابتــــداًء مــــن التعلــــيم 
األساســـي وانتهـــاًء بـــالتعليم اجلـــامعي مـــروراً بـــالتعليم الثـــانوي هـــو حشـــو أذهـــان الدارســـني بقوالـــب 

ــــا نتفـــــاً وأجــــزاء متفرقـــــة  ومبعثــــرة وممزقـــــة جامــــدة، وقــــوانني هامـــــدة ال روح فيهــــا وال حيـــــاة، يتلقو
م، وأبعـــد اللغـــة  األوصـــال ممـــا أبعـــد املتعلمـــني عـــن فهـــم طبيعـــة اللغـــة وماهيتهـــا ووظيفتهـــا يف حيـــا

  .)9(العربية عن صفات العلمية واحليوية واحلداثة، وأفقدها معايري التقدم والتطور والنمو

ســلوب منطــي أحــال وهذه الطريقة املتبعــة يف تعلــيم اللغــة مــن قبــل كانــت تقــدم اللغــة ألبنائهــا بأ
لبت املتعلمــني حقهــم يف املشــاركة والتفاعــل يف ســاللغــة إىل قوالــب جامــدة ال حيــاة فيهــا وال روح، و 

  اكتساب املعرفة، وأبقتهم يف إطار ضّيق ال يتسع ألكثر من حفظ ما يتلفونه وترديده.

اللغويــة  أمــا الرتبيــة املعاصــرة فــرأت أن تعلــيم اللغــة يهــدف إىل إكســاب املتعلمــني املهــارات
األربــــع حمادثــــًة واســــتماعاً وقــــراءًة وكتابــــًة، واملهــــارة تعــــين األداء املــــتقن القــــائم علــــى الفهــــم وإدراك 
هــود معــاً. وتشــتمل كــل مهــارة مــن هــذه املهــارات علــى عــدة  العالقــات واالقتصــاد يف الوقــت وا

فيزيولوجيـــة  مهـــارات فرعيـــة يف الوقـــت نفســـه، فمهـــارة القـــراءة علـــى ســـبيل املثـــال تشـــمل مهـــارات
ــا صــحيحة، وحركــة العــني يف أثنــاء القــراءة والســرعة  تتمثل يف تعرف احلروف والكلمات والنطــق 
فيهــا، ومهــارات عقليــة تتمثــل يف ثــروة املفــردات وفهــم املعــاين القريبــة واملعــاين البعيــدة واســتخالص 

  املغزى، والتفاعل مع املقروء، ونقده، وتوظيفه.

ــا إىل تعلــيم اللغــة وتعلمهــا باملــذهب الســلوكي يف علــم ولقد تأثرت الرتبية املعا صــرة يف نظر
الـــنفس الـــذي يـــرى أن اللغـــة جمموعـــة مـــن العـــادات كغريهـــا مـــن العـــادات الســـلوكية، ومحـــل العـــامل 

الســــلوك اللغــــوي «يف جامعــــة هارفــــارد لــــواء هــــذا االجتــــاه يف كتابــــه املشــــهور  »Skinnerســــكينر «
Verbal Behavior«)10(.  

صـــول إىل العـــادة ميـــر بتكـــوين املهـــارة، وممـــا يســـاعد علـــى تكـــوين املهـــارة اللغويـــة إال أن الو 
لــى الفهــم، وعلــى أن يكــون املشــرف علــى عاملمارسة والتكرار، علــى أن يكــون هــذا التكــرار مبنيــاً 

تعلــيم اللغــة وتعلمهــا أمنوذجــاً ومثــاًال يف ممارســة اللغــة، وعلــى أن يتبــع أســلوب التعزيــز والتشــجيع 
  تعلم إن أجاد، وتوجيهه إىل املمارسة الصحيحة إن أخطأ.ألداء امل



 6

ويكون التعزيز يف البداية بني املعلم واملتعلم، وللبيئــة اخلارجيــة النقيــة مــن التلــوث اللغــوي يف 
ـــا دور كبـــري يف هـــذا التعزيـــز، إال أن أفضـــل أنـــواع التعزيـــز هـــو التعزيـــز الـــداخلي  مناشـــطها وفعاليا

وهــو ميــارس اللغــة، فيدفعــه ذلــك اإلحســاس إىل تكــرار املمارســة حبــاً  عنــدما حيــس املــتعلم باملتعــة
  وشغفاً ال خوفاً وال طمعاً، وتتكون لديه مهارة التعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر.

أما يف جمال التوجيــه فــإن التجديــد الــذي طــرأ يف تعلــيم اللغــة وتعلمهــا أن يكــف املعلــم عــن 
ــال للمتعلمــني ألن يعــربوا عــن التــدخل الســليب لتصــحيح لغــة ا ملــتعلم، وإمنــا عليــه أن يفســح يف ا

فكرهم وعدم مقاطعتهم يف أثناء الكــالم، ومــن مث يقــوم يف ضــوء خطــة مربجمــة بتــذليل الصــعوبات 
  واألخطاء املرتكبة.

وملــا كــان تعلــيم اللغــة يســتلزم حماكــاة اللغــة الســليمة كــان تــوفر القــدوة احلســنة مــن املعلمــني  
علـــى درجـــة كبـــرية مـــن األمهيـــة، كمـــا أن تنقيـــة البيئـــة التعليميـــة التعلميـــة مـــن األخطـــاء  أمـــراً كافـــة 

اللغويــة يســهم يف عمليــة تعلــيم اللغــة وتعلمهــا، آخــذين باحلســبان كثــرة املــران واملمارســة والتــدريب 
ة املســتمر واتبــاع األســاليب التشــجيعية التعزيزيــة يف تعلــيم اللغــة وتعلمهــا بــدالً مــن أســاليب القســو 

والشــدة علــى املتعلمــني، وغــدا العــبء ملقــى علــى كاهــل املتعلمــني، ومت االنتقــال مــن التعلــيم إىل 
الـــــتعلم بإشـــــراف املعلمـــــني وتـــــوجيههم، واالبتعـــــاد عـــــن إعطـــــاء املعلومـــــات جـــــاهزة وعـــــن التلقـــــني 

ــدف تنميــة روح املناقشــة وغــرس حــب التنقيــب والبحــث يف نفــوس املتعلمــني وحــب يوالتحفــ ظ 
  ستمر وحمبة الكتاب واملكتبة مبا تشتمل عليه من مصادر املعلومات املختلفة.االطالع امل

بة باحملاكاة، فــإن حماكــاة اللغــة اجلميلــة يف النصــوص الشــعرية والنثريــة سوما دامت اللغة مكت
يـــؤدي إىل اكتســـاب اللغــــة الســـليمة فـــإذا حفــــظ املتعلمـــون اآليـــات القرآنيــــة الكرميـــة واألحاديــــث 

والنصوص الشعرية والنثرية اجلميلة أو بعضها فإن ذلــك يســاعدهم علــى اكتســاب النبوية الشريفة 
اللغة على أن يكون احلفظ بعد التمثل والفهم، وأن يــرتك للمــتعلم حريــة احلفــظ بعــد الفهــم، فــإذا 
أحب املتعلم النص بعد فهمه، وأدرك أبعاده فإن هذا احلب كفيــل بــأن يدفعــه إىل حفظــه كلــه أو 

  بعضه.

األدب والنحــو والبالغــة والعــروض إىل  سالعدول عن الطريقة القياسية يف تــدري ومن هنا مت
الطريقــة االســتقرائية وإىل الطريقــة الكليـــة، كمــا مت العــدول عــن الطريقـــة الرتكيبيــة يف تعلــيم القـــراءة 
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 للمبتــدئني إىل الطريقــة التحليليــة، ومــن مثَّ إىل الطريقــة الكليــة الــيت جتمــع بــني التحليــل والرتكيــب،
وّمت العدول عــن املــنهج البالغــي يف تــدريس األدب إىل املــنهج املتكامــل يف ضــوء معطيــات املــنهج 

  النفساين واالجتماعي واهليكالين والشكالين.

ويف ضـــوء هـــذا التوجـــه وضـــعت األهـــداف الســـلوكية للعمليـــة التعليميـــة التعلميـــة، وحـــددت 
ا للمتعلم يف اية حلقــة دراســية أو مرحلــة معينــة، وشــّق  املهارات اللغوية والكفايات املراد إكسا

  هذا التحديد طريقه إىل الدروس نفسها.

  ـ التهيئة اللغوية قبل البدء بتعليم القراءة والكتابة:2

يئــة أو اســتعداد  لقــد كانــت الرتبيــة التقليديــة تبــدأ بتعلــيم الطفــل القــراءة والكتابــة مــن غــري 
يــد الطفــل ممارســة األنشــطة يف التمثيــل واحلــوار واملناقشــة هلما. أما الرتبية املعاصرة فتعمل علــى تعو 

وارتيــاد األمــاكن املخصصــة لألنشــطة املختلفــة مــن فــن وموســيقى ورياضــة وغريهــا، علــى أن يقــوم 
ـــا، وعلـــى أن تتـــوفر القـــدرة مـــن املربيـــات باســـتخدام اللغـــة  مبمارســـة هـــذه األنشـــطة فيـــزداد تعلقـــاً 

  ارس فيها هذه األنشطة.السهلة وامليسرة يف األجواء اليت مت

وإذا كــــان مثــــة تــــدرج يف تقــــدمي املهــــارات اللغويــــة فــــإن االســــتماع واحملادثــــة يهيئــــان للقــــراءة 
ــــا  والكتابــــة، وهــــذا الطريــــق يســــاير مراحــــل الطفولــــة نفســــها، كمــــا يســــاير املراحــــل الــــيت مــــرت 

ــ تمعات البشرية، إذ من املعروف أن الطفل يفهم بعض األلفاظ قبل أن ينطــق  ا، فاالســتماع ا
  أوًال، ويأيت الكالم الشفهي ثانياً، ومن مث ينتقل إىل مهاريت القراءة والكتابة.

والتدريب على االستماع يف املراحل األوىل متارسه املعلمة من خالل ســرد القصــص املمتعــة 
ا واملشــــوقة يف أســــاليبها واملناســــبة لســــن األطفــــال، واملرتبطــــة ببيئــــتهم وباملناســــب ات يف موضــــوعا

ـــم، علـــى أن تكـــون لغـــة املعلمـــة صـــحيحة النطـــق وســـليمة األداء، وعلـــى أن  املختلفـــة الـــيت متـــر 
يعتمــــد أســــلوب التنويــــع يف وســــائل االســــتماع حــــىت ال ميــــل األطفــــال، وأن يقــــوم الطفــــل بتمثيــــل 
األدوار واملواقف، ويعطى الفرصة للتدرب على نطق بعض األلفاظ اليت حتتــاج إىل عنايــة خاصــة، 

  ن تستخدم يف ذلك كله وسائل التعليم احلديثة والتقنيات التعليمية.وعلى أ
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كمـــا أن التـــدريب علـــى احملادثـــة يف األشـــهر األوىل يعـــود األذن علـــى مســـاع أصـــوات اللغـــة 
لتهيئـــة أوالمهـــا صـــوتية وتتمثـــل يف تـــذليل والتمييـــز بينهـــا، إذ إن هـــذا التـــدريب حيقـــق نـــوعني مـــن ا

صــعوبات النطــق والتمــرين علــى مســاع األداء اللغــوي والنــربة الصــوتية فتــألف آذان األطفــال اللغــة 
وأمناطها وصيغها، أما التهيئة الثانية فهي نفسية، إذ إن احملادثة تعمل على إزالة اخلــوف، وتكســر 

ن بالوحشــة واالنطــواء يف األســابيع األوىل مــن حــدة اخلجــل واالنطــواء عنــد األطفــال الــذين حيســو 
  قدومهم إىل الروضة أو املدرسة.

أمــا مرحلــة تنميــة االســتعداد لــتعلم القــراءة فتكــون يف ريــاض األطفــال، إذ يــتم فيهــا إجــراء 
تــدريبات يف اإلدراك واملالحظــة والتصــنيف والتعبــريات الصــوتية واألدائيــة والغنــاء والرســم والتقليــد. 

البــدء بتعلــيم الطفــل القــراءة وهــو غــري مســتعد هلــا، ولــيس لديــه دافــع. وميكــن البــدء  ومثــة خطــر يف
بتعليمهم القراءة إذا كانوا مستعدين ولــديهم دافــع، وهــم يغتبطــون باكتشــاف رمــوز اللغــة املكتوبــة 
اغتبـــاطهم باكتشـــاف رمـــوز اللغـــة الشـــفهية، وهنـــاك عـــدة عوامـــل تـــؤثر يف مـــدى اســـتعداد الطفـــل 

  :)11(ومن هذه العوامل لتعلم القراءة،

  آ ـ جو األسرة.

  ب ـ مستوى النضج اجلسمي من حيث النظر والسمع والبيئة.

ج ـ النضــج اللغــوي مــن حيــث الوظيفــة الرمزيــة للكلمــات وداللتهــا والصــور الــيت تعــرب عنهــا 
ا واحلركات واألشياء، ومــن حيــث االتصــال واملظهــر الكمــي للغــة الطفــل متمــثًال  وأصوا

  فهي، وأخرياً من حيث مستوى الذكاء.يف رصيده الش

  ـ استعمال األلعاب اللغوية في العملية التعليمية التعلمية:3

لأللعـــاب اللغويـــة فوائـــد عديـــدة منهـــا تزويـــد املـــتعلم باملعلومـــات واملفـــاهيم واخلـــربات اجلديـــدة 
ــة  وتنميـــــة قدرتـــــه علـــــى التفكـــــري واملهـــــارات العقليـــــة واســـــتعداداته وقدراتـــــه كالقـــــدرة املكانيـــــة والعدديـــ

واللغويـــة، وإغنـــاء خيـــال الطفـــل، وتنميـــة املهـــارات اللغويـــة اســـتماعاً وحـــديثاً وقـــراءًة وكتابـــًة، وميكـــن 
تعلـــيم األطفـــال مـــن خـــالل األلعـــاب اللغويـــة املفـــاهيم اللغويـــة كاملفـــاهيم اخلاصـــة بـــاحليوان وبـــاأللوان 

  كري والتأنيث... اخل.فراد والتثنية واجلمع والتذ زاء اجلسم، واملفاهيم اخلاصة باإلوبأج
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ــا عامــل أساســي لتعلــيم بعــض املفــاهيم اللغويــة للطفــل،  وهكذا نظر إىل األلعاب اللغويــة علــى أ
إذ بطريقهـــا يبـــدأ الطفـــل يف التعبـــري عـــن نفســـه والتوجـــه إىل اآلخـــرين، والتفاعـــل معهـــم باالســـتماع إىل  

اللغــوي للطفــل، وهلــذا النمــو قيمــة  كالمهم، والتحدث إليهم، األمر الذي يؤدي إىل اإلسهام يف النمو 
  كبرية يف التعبري عن النفس، والتوافق الشخصي واالجتماعي والنمو العقلي.

  ـ استعمال التعليم االلكتروني في تعليم اللغة وتعلمها:4

  يهتم التعليم االلكرتوين يف تعليم اللغة وتعلمها بـ:

ـــــ تـــــوفري مواقـــــع تعليميـــــة علـــــى 1 الشـــــابكة العامليـــــة «و »Intranetت انرتانيـــــ«احملليـــــة  الشـــــابكةـ
Internet« .لعرض املادة التعليمية  

ـــ االتصـــال الكتـــايب باحملادثـــة عـــرب شـــبكات املعلومـــات ملناقشـــة املـــ2 التعليميـــة بـــني عناصـــر  ادةـ
ال من خمتلف دول العامل.   العملية التعليمية ومع متعلمني يف هذا ا

  لمني وهيئة التدريس يف أي وقت، ومن أي مكان.ـ االتصال الشفهي الثقايف املشرتك بني املتع3

  ـ االتصال البصري باستخدام عرض الرسوم والصور واألفالم الرقمية ومشاهدة اآلخر.4

  ـ عرض الثقافة واللغة العربية على املشاهدين يف العامل ومتعلميه.5

شـــاركة ــــ املشـــاركة يف مـــؤمترات الفيـــديو عـــن بعـــد مبشـــاركة طـــالب مـــن مجيـــع دول العـــامل وم6
  هيئات تدريس ملناقشة القضايا اللغوية والتعليمية عرب شبكات املعلومات.

ــا أحــد أســاليب التعلــيم احلديثــة، ونشــر 7 ــ عــرض أنشــطة الطــالب التعليميــة والثقافيــة علــى أ ـ
  الثقافة العربية عرب شبكة املعلومات.

يف تنميــة روح ســاعد ـ اســتخدام لوحــات املناقشــة يف عــرض أفكــار املتعلمــني ومناقشــتها ممــا ي8
  العمل اجلماعي.

  ـ استخدام الصحف االلكرتونية لعرض إبداعات املتعلمني اللغوية.9

  ـ تشجيع املتعلم اخلجول على التحدث والكتابة والتعبري عن نفسه أمام أقرانه يف العامل.10

  ـ تنمية جمتمع املعلومات العاملي.11
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كل مــتعلم مــن خــالل مســاعدة املتعلمــني   ـ اإلسهام يف حتقيق أقصى درجات التفوق لدى12
بعضــهم لبعضــهم اآلخــر، وطلــب مســاعدة هيئــة التــدريس مــن أي موقــع تعليمــي علــى 

  شبكة املعلومات.

ــــ الرتمجـــة الفوريـــة للجمـــل والكلمـــات مـــن اللغـــات األخـــرى إىل العربيـــة، وعـــرض املفـــردات 13
  املتنوعة للكلمات، وتقدمي خدمات القاموس التعليمي الناطق.

  تقدمي خدمة تعدد املصادر التعليمية هليئة التدريس واملتعلمني وتوفريها باالتصال املباشر. ـ14

ـ توفري التعليم غري احملدد بزمان ومكان مع تغطية املوضوعات بكفاءة يف العمق واالتســاع 15
  .)12(املعلومايت

الســـــتخدام  الرتبويـــــة يف الغـــــرب تـــــويل اهتمامـــــاً متزايـــــداً  الدراســـــاتاإلشـــــارة إىل أن  وجتـــــدر
لتنمية مهــارات القــراءة األساســية واملتقدمــة مــن ريــاض األطفــال  »االنرتنيت«احلاسوب والشابكة 

حـــىت طالـــب اجلامعـــة، وهنـــاك عـــدد مـــن الـــربامج احلاســـوبية املتـــوفرة حاليـــاً ابتـــداًء مـــن مهـــارة متييـــز 
ات انتقـــاء احلـــروف والكلمـــات إىل اســـتيعاب النصـــوص األدبيـــة وتنميـــة حصـــيلة املفـــردات، ومهـــار 

الكتب، والبحث عن املعلومات، وزيــادة ســرعة القــراءة، ويســتخدم احلاســوب حاليــاً أداة أساســية 
  يف عيادات أمراض القراءة للتشخيص والعالج وتقييم اجلاهزية القرائية.

وداعــــاً قــــراءة املطالعــــة والتلقــــي الســــليب واالقتصــــار علــــى «ومثــــة صــــيحات تنطلــــق لتقــــول: 
ءة التفاعــل واإلحبــار والســيولة الرمزيــة النصــهار املكتــوب واملرئــي واملســموع النصــوص، ومرحبــاً بقــرا

  .)13(»يف وسائل الوسائط املتعددة

  ـ التركيز على وحدة اللغة والتكامل بين مهاراتها:5

كانت املناهج الرتبوية مــن قبــل تعمــل علــى جتزئــة اللغــة وتفكيــك أوصــاهلا إىل قــراءة وقواعــد 
اب مقرر لكــل جــزء مــن هــذه األجــزاء والفــروع، فتبــدو هــذه األجــزاء وحنو وتعبري، مع ختصيص كت

ــا علــوم منفصــلة بعضــها عــن بعــض مــن غــري رابــط يــربط بينهــا. أمــا الرتبيــة املعاصــرة  والفــروع وكأ
فرتى أن هذه الفروع ما هي إال روافد للتواصل اللغوي والتعبري، فالقواعد النحوية وسيلة وليســت 

واللســان مــن االعوجــاج والزلــل، والقواعــد اإلمالئيــة وســيلة لتقــومي القلــم  غايــة، وســيلة لتقــومي القلــم
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من اخلطأ، والقراءة والنصوص وسيلتان لتزويد املتعلم بــاملفردات والقوالــب اللغويــة واملعــاين والفكــر 
  والصور واألخيلة واالجتاهات والقيم لتستخدم بعد ذلك يف التعبري والتواصل.

ــا كافــة مــن ويف ضوء هذا التوجه تقدم ا ا وحدة متكاملة، ويــدرب علــى مهارا للغة على أ
خــالل موضــوع واحــد أو نــص واحــد، يســتمع إليــه املتعلمــون، مث يقرؤونــه ويعملــون علــى حتليلــه، 
ومن مث يعربون عــن مضــمونه شــفوياً وكتابيــاً، فيتعرفــون مســتويات اللغــة أصــواتاً وكلمــات وتراكيــب 

اخل، وميارســــون املهــــارات اللغويــــة اســــتماعاً وحمادثــــة وقــــراءة  وأمناطــــاً وأســــاليب وصــــوراً وأخيلــــة...
وكتابــة، فــالنص الــذي يقرؤونــه يعــربون عنــه شــفوياً بأســاليبهم، واملوضــوعات الــيت يتحــدثون عنهــا 
ــا، وكلمــا تطــورت قــدرة املــتعلم علــى االســتماع تطــورت قراءتــه، وكلمــا تطــورت  بأســاليبهم يكتبو

االعتماد على نفسه يف عملية التعليم. وغدت الرتبيــة املعاصــرة  قدرته على ما يدفعه بالتدريج إىل
تركــز علــى الــنص املتكامــل واملهــارات املتكاملــة كمــا هــي عليــه احلــال يف واقــع احليــاة ويف ســياقها 

  اللغوي ال جمزأة وال منفصلة.

  ـ إيالء مهارة االستماع األهمية:6

خاطئة، منها أن مهــارة االســتماع لقد كانت هذه املهارة مهملة من قبُل بسبب اعتقادات 
ا شــــأن غريهــــا مــــن املهــــارات تنمــــو مــــع الطفــــل بصــــورة طبيعيــــة كاملشــــي أو الكــــالم، ومنهــــا  شــــأ
االعتقاد أن مهارة االستماع تستعصي على البحث العلمــي والقيــاس الكمــي، وأن االســتماع هــو 

وقتــه متكلمــاً أو قارئــاً  الســماع وال فــرق كبــرياً بينهمــا، ومنهــا االعتقــاد أن اإلنســان يقضــي معظــم
أكثر منه مستمعاً، وأن االستماع نشاط مصاحب لألنشطة األخرى، ومهــارة مشــرتكة مــع غريهــا 

  من املهارات األخرى مما ال يستوجب أن خيصص هلا حصص لتدريسها أو أوقات لتنميتها.

يضاف إىل ذلك كله قلــة البحــث العلمــي الــذي أجــري يف ميــدان االســتماع وعــدم تــدريب 
ملعلمــني علــى تدريســه، وعــدم تــوفري أدوات موضــوعية لقياســه، ومــن مث تقــومي مســتوى املتعلمــني ا

  فيه.
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أمـــا التجديــــد الــــذي حصــــل يف ميـــدان تعلــــيم اللغــــة وتعلمهــــا فهـــو إيــــالء مهــــارة االســــتماع 
األمهيــــة كغريهــــا مــــن املهــــارات اللغويــــة، وإيــــالء قــــراءة االســــتماع األمهيــــة أيضــــاً، علــــى أن يوظــــف 

  يف تعزيز سائر املهارات اللغوية األخرى.االستماع 

  ة في اختيار المادة:يـ التركيز على الوظيف7

علـــى الـــرغم مـــن أن الـــدعوة إىل الوظيفيـــة كانـــت معروفـــة يف تراثنـــا العـــريب، إال أن مناهجنـــا 
الرتبويــة مــن قبــُل مل تكــن تتخــري املوضــوعات واملباحــث يف ضــوء االســتعمال والشــيوع والتــواتر يف 

ياة، فكانت مثة دعوة يف الرتبية املعاصرة إىل النحو الــوظيفي والتعبــري الــوظيفي، أي إىل مواقف احل
مع أفراد جمتمعه بصورة ميسرة، حبيث تــؤدي اللغــة وظيفــة  ما يساعد املتعلم على التواصل اللغوي

احليــاة، له يف التعبري عــن حاجاتــه ورغباتــه وميولــه واهتماماتــه والتفاعــل اإلجيــايب الفّعــال يف مواقــف 
وبعــد أن كــان التعبــري مييــل إىل اجلانــب اإلبــداعي غــدا الرتكيــز حاليــاً يف مراحــل التعلــيم كافــة علــى 
التعبري الوظيفي من حيث إلقاء الكلمات يف املناسبات املختلفة، وأصول تقدمي الطلبات، ومــلء 

  وكتابة حماضر اجللسات... اخل.االستمارات، وإدارة االجتماعات، 

النحــــــــو يثقــــــــل كاهــــــــل املتعلمــــــــني باملماحكــــــــات والتــــــــأويالت والشــــــــذوذ وبعــــــــد أن كــــــــان 
واالســــتثناءات، صــــار الرتكيــــز حاليــــاً ينصــــب علــــى تعلــــيم املتعلمــــني أساســــيات القواعــــد النحويــــة 
مصطلحاً وتطبيقاً واستبعاد املماحكات والتأويالت اليت تعسر املادة وتنفــر املتعلمــني مــن اإلقبــال 

  عليها.

ة وتعلمهــا مبعطيــات علــوم اللســان، ومــن معــايري هــذه العلــوم أن يــتم ولقــد تــأثر تعلــيم اللغــ
يف تعلــيم اللغــة وتعلمهــا اســتناداً إىل مبــدأ الشــيوع والتــواتر حبيــث يــتم الرتكيــز انتقــاء املــادة اللغويــة 

على املوضوعات األساسية، فمــا اســتخدم بكثــرة عــدُّ أساســياً، ومــا مل يســتخدم إال بنســبة ضــئيلة 
  رتك للمتخصصني فيما بعد.ُعدَّ ثانوياً ي

  ـ تعليم اللغة من خالل قوالبها وبناها ال من خالل مفرداتها:8

ـــا بـــل مـــن خـــالل  يـــرى اللســـانيون املعاصـــرون أن تعلـــيم اللغـــة ال يكـــون مـــن خـــالل مفردا
ــا أكثــر ممــا جتلــى يف  ــا كلما ــا املتجانســة، ذلــك ألن اللغــة تتجلــى يف الطريقــة الــيت تــنظم  تركيبا
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ــا منفــردة. ومــن هنــا كــان الرتكيــز علــى األمنــاط اللغويــة يف تعلــيم اللغــة وتعلمهــا حبيــث ســائر كل ما
يصبح استخدامها عفوياً من غري الــدخول يف املصــطلحات يف بــادئ األمــر، وميكــن تعلــيم آالف 
املفــردات مــن خــالل قالــب واحــد أو بنيــة واحــدة. والطفــل نفســه يســتخدم الكثــري مــن الرتاكيــب 

ة بصورة ال شعورية، واملعــرب بــني الالشــعور إىل الشــعور واإلدراك هــو املســتند األول يف والبىن اللغوي
ـــرد . ويف عمليـــة )14(تشـــكيل البـــىن اللغويـــة، وأمـــا املســـتند الثـــاين فهـــو العبـــور مـــن احملســـوس إىل ا

االرتقـــاء مـــن القوالـــب الـــيت يســـتخدمها الطفـــل ال شـــعورياً ال بـــّد مـــن أن يأخـــذ املعلـــم بيـــده ليدلـــه 
يســاعده علــى اإلدراك والفهــم مــن خــالل جمهــود شخصــي اســتقرائي يبذلــه الطفــل حتــت مراقبــة و 

  .)15(معلمه وتوجيهه

  ـ تفريد التعليم:9

ــم كتلــة متجانســة، أمــا الرتبيــة املعاصــرة  كانــت الرتبيــة التقليديــة تنظــر إىل املتعلمــني علــى أ
تنويــع أســاليب التعلــيم وتعلــيم كــل فــرد فرتى أن مثة فروقاً فردية بني املتعلمــني، وهــذا مــا يــدعو إىل 

ديــد األنشــطة ملقدمة أيضاً، وحتحبسب إمكاناته اخلاصة، كما يدعو إىل تنويع املستويات اللغوية ا
والوســائل والتقنيــات يف ضــوء ذلــك، وإضــفاء شــيء مــن املرونــة علــى املــنهج حبيــث يراعــي مــا بــني 

م بغيـــة دفعهـــم إىل مزيـــد مـــن املعلمـــني، وإتاحـــة الفرصـــة للمتفـــوقني مـــنهم لتنميـــة ميـــوهل م وقـــدرا
  التقدم.

  م الذاتي:ـ التركيز على التعل10

ملا كان التعلم الذايت هو األساس للتعلم املستمر مدى احلياة، عملت الرتبية املعاصرة على 
إيالئــه االهتمــام، ويف تعلــيم اللغــة وتعلمهــا روعــي الــتعلم الــذايت يف التــدريبات والتطبيقــات املربجمــة 

 اإلمالء أو يف القواعد أو يف البالغة أو يف العروض أو يف األســاليب... اخل. ومــن أشــكال إن يف
  .. اخل.التعلم الذايت الرزم التعليمية واملختربات اللغوية والتعليم باحلاسوب.

وإذا جنـــح النظـــام الرتبـــوي يف غـــرس الشـــغف بـــالقراءة لـــدى املتعلمـــني غـــدت القـــراءة احلـــرة 
  وغدا الكتاب الصديق الصدوق للمتعلم يف حّله وترحاله. مطلباً ملحاً لديهم،
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  ـ  اعتماد االختبارات الموضوعية في قياس األداء اللغوي:11

مل تعــد االختبــارات التحصــيلية معيــاراً واحــداً للحكــم علــى مســتوى األداء اللغــوي يف مجيــع 
قتصـــر االختبـــارات املهـــارات اللغويـــة، وإمنـــا وضـــعت معـــايري علميـــة موضـــوعية هلـــذا احلكـــم، ومل ت

املوضــوعية علــى القواعــد النحويــة واإلمالئيــة ومعــاين األلفــاظ والعــروض، وإمنــا شــقت طريقهــا إىل 
  التذوق األديب.

ايــة مرحلــة معينــة، أو يف  ويف ضــوء هــذا التجديــد وضــعت اختبــارات الــتمكن اللغــوي يف 
  ... اخل.الدخول إىل اجلامعات واملعاهد أو يف املسابقات اليت جتريها الدولة

  ـ اعتماد المفهوم المنظومي في بناء المناهج اللغوية:12

ضــوء مــا يــراه الكبــار الراشــدون واملتخصصــون يف كان بناء املنــاهج اللغويــة يــتم مــن قبــُل يف 
فقـــد  «System»املـــادة اللغويـــة. أمـــا بنـــاء املنـــاهج وفـــق النظـــرة اجلديـــدة إىل املـــنهج علـــى أنـــه نظـــام 

تمــع أصــبح عبــارة عــن حصــيلة تفا موعــة متشــابكة مــن العوامــل تشــمل ا عــل عضــوي مســتمر 
بثقافته وفلسفته ومشكالته، واملــتعلم مــن حيــث النظــر إىل طبيعتــه وفهــم خصــائص منــوه وأســاليب 

  تعلمه، كما تشمل العصر الذي حييا فيه املتعلم باجتاهاته ومناشطه.

ملـــادة حتديـــداً علميـــاً، مث ويـــتم بنـــاء املنـــاهج احلديثـــة يف خطـــوات تبـــدأ بتحديـــد أساســـيات ا
خيتــار مــن هــذه األساســيات أكثرهــا فائــدة للمــتعلم مــن حيــث مســاعدته علــى اإلســهام يف حــل 
يــأ  مشــكالت جمتمعــه، ومواجهــة مشــكالت حياتــه اخلاصــة، وإشــباع حاجاتــه وتنميــة ميولــه، مث 

  .)16(الظروف واإلمكانات املناسبة لتحقيق األهداف اليت وضعت هذه املناهج من أجلها
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