
0

أسباب تدني مستوى تعليم اللغة العربيةمن 

المحتويات:
ضعف إعداد معلمي اللغة العربية-أوالً 
عدم مساعدة معلمي املواد األخرى ملعلمي اللغة العربية يف جمال تعليم اللغة وتعلمها-ثانياً 
ضبابية األهداف يف أذهان القائمني على تعليم اللغة وتعلمها-ثالثاً 
يف بناء املناهج اللغوية الرتبويةالقصور-رابعاً 

القصور يف وظيفية احملتوى والبعد بني اللغة واحلياة-خامساً 
تعليم اللغة العربية وتعلمها:ختلف طرائق-سادساً 
اإلخفاف يف تكوين املهارات اللغوية.1
عدم التدرج يف تقدمي املهارات اللغوية.2
سيطرة الطرائق التلقينية.3
ية يف املراحل املبكرة من تعليم اللغةتقدمي املصطلحات النحو .4
غياب التعزيز.5
ضعف استعمال املناشط اللغوية الصفية والالصفية.6
ات واملعلوماتيةينضآلة استعمال التق.7
اإلخفاف يف إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت والقراءة احلرة.8
القصور يف أساليب التقومي-سابعاً 



1

العربيةأسباب تدني مستوى تعليم اللغة 
د. محمود السّيد.أ

طاملا أقيمت مؤمترات، وعقدت ندوات، على نطـاق السـاحة القوميـة ملعاجلـة مشـكالت 
تعليم اللغة العربية!

إىل تـدين مسـتوى تعلـيم اللغـة العربيـة وطاملا أشار باحثون إىل عدد من األسـباب املؤديـة 
د يف حني حيصرها باحثون ! إال أن تلك اإلشارات كان بعضها حيصر األسباب يف عامل واح

آخرون يف أكثر من سبب وعامل.
يف تـدين املسـتوى اللغـوي، وتتجلـى هـذه ويف ورقتنا هذه مثة حماولة حلصر العوامـل املـؤثرة 

معلمي املواد األخرى العوامل يف ضعف إعداد معلمي اللغة العربية من طرف، وعدم مساعدة 
رف آخـر، كمـا تتجلـى العوامـل أيضـاً يف ضـبابية ملعلمي اللغـة العربيـة يف النهـوض باللغـة مـن طـ

األهداف يف أذهان القائمني على تعليم اللغة وتعلمها، واستعمال العامية يف العملية التعليميـة 
والقصور يف بناء املناهج اللغوية، ويف وظيفية احملتوى والبعد بني اللغة واحلياة، إضـافة التعلمية، 

وتعلمهــا ويف أســاليب التقــومي. وفيمــا يلــي تبيــان لكــل عامــل إىل القصــور يف طرائــق تعلــيم اللغــة
من هذه العوامل.

ضعف إعداد معلمي اللغة العربية-أوالً 
إذا كانــت املنظومــة الرتبويــة تشــتمل علــى عــدة مكونــات أو عناصــر، تتبــادل التــأثري فيمــا 

املنظومـة إمنـا هـو بينها، حبيث إن كًال منها يـؤثر يف غـريه ويتـأثر بـه، فـإن حجـر الزاويـة يف هـذه
وعلــى يديــه تتحقــق األهــداف، وبوعيــه وإدراكــه دوره املعلــم، إذ إنــه يعــد األولويــة األوىل فيهــا، 

علــى أســس ســليمة، واإلســرتاتيجية الــيت تســتند إليهــا ومهمــا تــُك املنــاهج اللغويــة مبنيــة 
ا بفعاليــة ال روح فيهــا، وال مشــاركة املعلمــني يف تنفيــذهدون

ومن هنا قيل أعطين معلماً جيداً أعطـك طالبـاً جيـداً؛ لمون األكفياء بكل جدارة واقتدار!املع
علــى األجيــال جــيالً بعــد ي خطــأ آخــر بســبب انعكاســه واخلطــأ الــذي ميارســه املعلــم يفــوق أ
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آخــر، وترســخه يف أذهــان املتعلمــني وصــعوبة حمــوه، ولقــد قيــل: إن الطبيــب اجلاهــل يقتــل فــرداً، 
أما املعلم اجلاهل فيقتل أمة!

وإذا ألقينـــا نظـــرة علـــى مســـتوى إعـــداد معلمـــي اللغـــة العربيـــة فإننـــا نالحـــظ أنـــه مـــا يـــزال 
ضـعيفاً علـى الـرغم مـن اإلصـالحات املسـتمرة يف منـاهج إعـداد املعلمـني قاصراً، وما يـزال أداء 

املعلمـــــني، إذ إن مثـــــة أخطـــــاء يرتكبهـــــا املعلمـــــون يف شـــــرح دروســـــهم، ومل يقتصـــــر األمـــــر علـــــى 
األخطـــاء النحويـــة يف األداء وإمنـــا امتـــد إىل اســـتعمال العاميـــة علـــى ألســـنة معلمـــي اللغـــة ال يف 

علـــيم اجلـــامعي ويف مناقشـــات رســـائل املاجســـتري والـــدكتوراه يف التعلـــيم العـــام فقـــط وإمنـــا يف الت
)1(للغة العربية أحياناً ويا لألسف!أقسام ا

وجتدر اإلشارة إىل أن املعلم يف نظر املتعلم إمنا هو القدوة احلسنة واألمنوذج واملثـال، وال 
ذ إن لـه الـدور ميكن أن يتسرب إليه اخلطأ كما يـرى طالبـه ومريـدوه، وجبودتـه جيـود املسـتوى، إ

معلــم نــاجح اكتشــف مواهــب طالبــه وعمــل علــى تنميتهــا فــازدهرت وأمثــرت وأعطــت أفضــل 
من مادته بسبب فظاظته وقصور إعداده، فعمل على نتاج ! وكم من معّلم ضعيف نّفر طلبته 

يف عقول ناشئته!درات اإلبداعية وأد الق
عدم مساعدة معلمي المواد األخرى لمعلمي اللغة العربية في تعليم العربية - ثانياً 

وتعلمها

للغــة علــى إكســاب اللغــة العربيــة الســليمة يف أثنــاء شــرح دروســهم يســاعد ذلــك كلــه معلمــي ا
، فلقــد أصــدر يف تعلــيم لغتهــااملتعلمــني اللغــة الســليمة، وهــذا مــا حتــرص عليــه الــدول املتقدمــة

الوطنيـة....اخل أن يكـون معلماً سواء أكـان معلمـاً للفيزيـاء أو الرياضـيات أو التـاريخ أو الرتبيـة 
معلمــاً للغــة األم أوًال، كمــا أن معلــم الرياضــيات يف فرنســا عنــدما خيطــئ املــتعلم يف أثنــاء حــل 

ويطـاير الشـرر مـن عينيـه، ويقـول لـه: إن خطـأك ،املسألة الرياضية خطأ لغوياً حتمر عينا املعلـم

2009-حبث إعـداد معلـم اللغـة العربيـة-الدكتور حممود السّيد)1(

3ص2009» أبريل«نيسان -» اللغة العربية يف التعليم«وعنوانه 
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Die Wielt»«رد يف جريـدة ولقـد و . )1(يف لغتك أدهى وأمر من اخلطأ يف حل املسألة الرياضية

ال شــــهادة ثانويــــة مــــع ضــــعيف يف اللغــــة «حتــــت عنــــوان خــــرب علــــى الصــــفحة األوىلملانيــــة األ
مفاده أن طالبة أملانية رسبت يف الشهادة الثانوية، »األملانية

نـة االمتحــان، الــيت عـززت رأي جل» فرانكفـورت«يف اللغـة األملانيـة، فرفعـت قضــيتها إىل حمكمـة 
Kasselوحكمت بسقوط الطالبة، فشكت الطالبة أمرها إىل احملكمة اإلدارية العليا يف كاسل 

ولكـــن احملكمـــة الفيدراليـــة الـــيت توجـــد فيهـــا جلنـــة االمتحـــان، » ميشـــن«ضــّد حكومـــة مقاطعـــة 
أصـــدرت حكمهـــا بتأييـــد حكومـــة املنطقـــة املـــذكورة وجلنـــة االمتحـــان ضـــد الطالبـــة الضـــعيفة يف 

ال
.)2(»االمتحان

وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن يف تراثنـــا العـــريب حضـــاً علـــى إصـــالح اللســـان كمـــا ورد يف بعـــض 
األحاديث الواردة عن النيب عليه الصالة والسالم وعن اخلليفة الفاروق، إال أن مـا نالحظـه يف 

نــا العربيــة املعاصــرة يــدل علــى تســيب لغـــوي مــن املعلمــني كافــة ومــن بيــنهم معلمــو اللغـــة حيات
إذ إن نفــراً مــنهم ال حياســب طلبتــه علــى أخطــائهم اللغويــة، كمــا أن نفــراً مــن مدرســي العربيــة، 

األدب يف التعليم اجلامعي ال حياسبون طلبتهم على أخطائهم اللغوية.
تكاتف بني املعلمني مجيعـاً يف اسـتعمال العربيـة الفصـيحة وخالصة القول أنه عندما يكون مثة

،،
حة يف مواقف التواصل اللغوي إرساالً واستقباالً.واستعملوها بصورة صحي

ضبابية األهداف في أذهان القائمين على تعليم اللغة وتعلمها- ثالثاً 
غين عن البيان أن وضوح األهداف يساعد على اختيار احملتوى والطرائق واألساليب واملناشط 

عي حثيث إىل تنفيذها.وأساليب التقومي، كما أنه يعد املعلمني واملتعلمني حبافز قوي وس
ومــن املالحــظ أن األهــداف غــري واضــحة يف أذهــان نفــر مــن القــائمني علــى تعلــيم اللغــة 

)1(Pierre Clarak- L'enseignement du français - Presse universitaires de France – Paris

1969

قسطنطينية باجلزائر –مطبعة البعث –وزارة التعليم األهلي والشؤون الدينية –إنية وأصالة –مولود قاسم بلقاسم )2(
1975.
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ويف أذهـــان املتعلمـــني أنفســـهم، وهـــذه الضـــبابية يف متثـــل األهـــداف لكـــل مـــن املهـــارات اللغويـــة 
ب تــؤدي إىل التخــبط والفوضــى يف أثنــاء تنفيــذ الــدروس، فــإذا دروس القــراءة تتحــول إىل إعــرا

اجلهريـــة تـــارة أخـــرى، وإذا دروس األدب تتحـــول إىل تـــارة، وإىل عمليـــة ميكانيكيـــة يف القـــراءة
بالغة، وهذا حيـول دون حتقيـق األهـداف املرسـومة لنصـوص القـراءة واألدب، كمـا أن الـدخول 
يف االسـتثناءات واملماحكـات والتــأويالت يف تعلـيم النحــو يـؤدي إىل غيـاب اهلــدف مـن تعلــيم 

لم واللسان من االعوجاج والزلل.قأنه وسيلة لتقومي الالنحو على 
القصور في بناء المناهج اللغوية التربوية-رابعاً 

بناء املناهج اللغوية الرتبوية على نطاق الساحة القومية تعاين القصور، إذ ما تزال عملية 
ر إىل إن واضــــعي هــــذه املنــــاهج يف األعــــم األغلــــب يعتمــــدون املــــادة الدراســــية مــــن دون النظــــ

فأضـحى املـنهج مبفهومـه اجلديـد عبـارة عـن حصـيلة املتكاملـة، املناهج اللغويـة النظـرة الشـمولية

كمــا كالته، واملــتعلم مــن حيــث النظــر إىل طبيعتــه وفهــم خصــائص منــوه وأســاليب تعلمــه،  ومشــ
تشمل العصر الذي حييا فيه باجتاهاته ومناشطه.

يات أكثرهــا فائــدة للمــتعلم فتحــدد أساســيات املــادة حتديــداً علميــاً، مث خيتــار مــن هــذه األساســ
ومـن هنـا ال ميكـن االعتمـاد 

نهج علـى حنــو سـليم، ذلـك ألن كـالً مـن املـادة الدراسـية واملــتعلم علـى أسـاس واحـد يف بنـاء املـ
ن أن يكــون مثــة 
تعـــارض فيمـــا بينهـــا، فـــإذا ظهـــر مـــثالً تنـــاقض بـــني موقـــع املـــتعلم الفعلـــي يف مســـتواه مـــن جهـــة 

كـان احلـل يكمـن » التكنولوجيـا«املستوى املرتقـب الـذي نطمـح إليـه يف عصـر العلـم والتقانـة و 
تعلمـني يف يف البدء مبوقع املتعلم وصـوًال إىل اهلـدف املطلـوب، فإنكـار املوقـع الفعلـي احلـايل للم

نصل إليه ألننا لن نصل مبتعلمينا إليه.
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ع ومتطلباتـــه يف املســـتقبل، معنـــاه بدايـــة 
)1(صحيحة ولكن إىل ضياع! 

لذا كانت النظرة الشـاملة ال جتـد يف تعـدد املصـادر الـيت ينبغـي أخـذها يف احلسـبان مجلـة 
، بل على العكس من هذا كله جتد فيه نسقاً متصالً تشتيتاً أو بعثرًة للجهودنهجعند وضع امل

اً مرتاصاً يساعد بعضه بعضه اآلخر.يكمل بعضه بعضه اآلخر، وبنيان
القصور في وظيفية المحتوى والبعد بين اللغة والحياة-خامساً 

كـان البـد للغـة الـيت يتفـاعلون معهـا أن تكـون قريبـة مـنهم، ومؤديـة وظيفـة هلـم، ومـن املالحـظ 
مثــــة نفــــوراً مــــن اللغــــة الــــيت يتفــــاعلون معهــــا يف املــــنهج لبعــــدها عــــن احليــــاة النابضــــة الزاخــــرة أن 
»

.)2(»هم ينطلقون على حد تعبري الدكتور مراد كامل
وإمنــا قــد أشــار إىل أن لغتنــا العربيــة ال تــدرس يف مدارســنا، »طــه حســني«وكــان الــدكتور 

يــدرس فيهــا شــيء غريــب ال صــلة بينــه وبــني احليــاة، وال صــلة بينــه وبــني عقــل التلميــذ وشــعوره 
ويــة النحويــة الــيت تــدرس يف مدارســنا وعاطفتــه، وهــاجم املماحكــات والتــأويالت يف املــادة اللغ

االضـطراب يف »عبـاس حسـن«كمـا محّـل األسـتاذ 
.)3(املادة النحوية واخلالف فيها مسؤولية الضعف، وتدين مستوى التحصيل يف اللغة العربية

ادة النحوية أو يف التعبري أو املالذي يشتمل عليه املنهاج وظيفياً إن يف وإذا كان احملتوى 
يف النصوص فإن الدافعية الكتساب املهارات اللغوية تكّون حـافزاً لـدى الدارسـني حنـو اإلقبـال 

و الفهم والتوظيف يف مواقف احلياة.التمثل على التفاعل اإلجيايب و 

تخلف طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها-سادساً 

2004-2003–منشــــورات جامعــــة دمشــــق –اللغــــة العربيــــة يف طرائــــق تــــدريس –الـــدكتور حممــــود أمحــــد الســــّيد )1(
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15القاهرة ص–دار اهلالل -جلرجي زيدان»اللغة العربية كائن حي«الدكتور مراد كامل يف مقدمة كتاب )2(

104ص2005منشورات وزارة الثقافة يف سورية عام –يف األداء اللغوي –الدكتور حممود السّيد )3(
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املادة اللغوية وما فيها من اضطراب وفوضى وبعد عـن إذا كانت األنظار قد اجتهت إىل

تـــدريس الـــيت يرجــع إىل طريقـــة ال«الســبب ال يرجـــع إىل املـــادة اللغويــة وتعـــدد اآلراء فيهـــا، وإمنـــا 
وقوالـب صـماء نتجرعهـا جترعـاً عقيمـاً بـدالً مـن أن لقينية ة وإجراءات تتعلم العربية قواعد صنع

.)1(»نتعلمها لسان أمة ولغة حياة
ويتجلى التخلف يف طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها يف النقاط اآلتية:

اإلخفاق في تكوين المهارات اللغوية:.1

كان تكوين هذه املهارة يستلزم املران واملمارسة والفهم وإدراك العالقات وتـوفر القـدوة احلسـنة 
املتعلم والتشجيع والتعزيز إذا كان األداء جيداً، والتوجيه إذا مل يكن األداء جيداً، حبيث يبصر

مبواطن القصور يف أدائه ليعمل على تالفيها.

دي إىل اكتسـاب اكتساب أي عادة يف احلياة كانت ممارسة املهارة ممارسة مستمرة هي الـيت تـؤ 
يف حــني أن العــادة تنفــذ مــن دون بــالوعي، 

مشـــاركة الـــوعي، أي تنفـــذ بصـــورة آليـــة ألن املـــتعلم قـــام بأدائهـــا مـــرات عديـــدة مـــن قبـــُل. ومـــن 

املـــؤداة مبشـــاركة الـــوعي هـــي خطـــوة غـــري متفـــق واحلقـــائق النفســـية، ذلـــك ألن ممارســـة املهـــارات
ضرورية لتكوين العادات اليت تؤدى من دون حاجة إىل تفكري واع ألدائها.

يم المهارات اللغوية:عدم التدرج في تقد.2
وأن غين عن البيان أن املهارات اللغويـة هـي أربـع: احملادثـة واالسـتماع والقـراءة والكتابـة، 

إلرســــال، يف حــــني أن االســــتماع والقــــراءة تعــــدان مــــن احملادثــــة والكتابــــة تعــــدان مــــن مهــــارات ا
مهارات االستقبال.

ومــن األخطــاء املرتكبــة يف طرائــق تعلــيم اللغــة أن املعلمــني كــانوا يبــدؤون بتعلــيم األطفــال 
وقد يكونون غري مستعدين لتعلمها، وهذا ما يؤدي إىل نفـور األطفـال مـن األحرف األجبدية، 

196ص1969-دار املعارف مبصر-لغتنا واحلياة-»بنت الشاطئ«اشة عبد الرمحن الدكتورة ع)1(
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جو املدرسة وكراهة معلميها، كم
الوقت نفسه.

أمــــا الطرائــــق احلديثــــة فــــتلح علــــى االنطــــالق مــــن لغــــة املتعلمــــني ولغــــتهم احملادثــــة فلنبــــدأ 
بتدريبهم على احملادثة واالستماع ليألفوا أصوات اللغـة، ويتجنبـوا بعـض صـعوبات لفظهـا، كمـا 

عني من التهيئـة: أن البدء باحملادثة يوفر نو 
والكتابــة مــن القوالــب واملفــردات الــيت دّرب عليهــا األطفــال يف احملادثــة، علــى أن ينّمــى القــراءة 

االستعداد لتعلم القراءة والكتابة لديهم.
علـى القـراءة الصـامتة ومن األخطاء املرتكبة أيضاً أن نفـراً مـن املعلمـني يـدربون األطفـال 

يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي، يف الوقت الذي نالحـظ فيـه أن القـراءة الصـامتة 
لــتاليف الصــعوبات اللغويــة ال تكشــف عــن األخطــاء، إذ البــد مــن الرتكيــز علــى القــراءة اجلهريــة 

واألخطاء املرتكبة.
سيطرة الطرائق التلقينية:.3

ينظر إىل اللغة من قنكا
ومــا وقواعــدها وبالغتهــا وعروضــها، ومــا علــى املعلــم إال أن يّلقــن املــتعلم هــذه احلقــائق تلقينــاً، 

على األخري إال أن حيفظها ويستظهرها، وبقدر درجة حفظه هلا يعد متمكناً من اللغـة، وطاملـا 
ن مالــك، وعنــدما كــان يطلــب إلــيهم إلقــاء كلمــة يف مناســبة أو كتابــة املتعلمــون ألفيــة ابــحفــظ 
جحمضر 

العربة يف ممارسة اللغة حمادثة واستماعاً وقراءة وكتابة.
اً فهـو اإلجيـايب يف ل املعلم شرحاً وتفسـري ذا املنحى كان العبء ملقى على كاهويف ضوء ه

ومــن هنــا كانــت احلقــائق العمليــة التعليميــة التعلميــة علــى حــني أن املــتعلم كــان يتســم بالســلبية. 
الــيت حيفظهــا املــتعلم تتعــرض إىل النســيان الســريع ألنــه مل يبــذل جمهــوداً يف ســبيل احلصــول علــى 

للغوية.تلك املعارف، فضالً عن عدم قدرته على توظيف هذه املعارف يف مناشطه ا
وأســـلوب معـــني واملعلـــم الـــذي يقولـــب نفســـه يف طريقـــة واحـــدة يلتزمهـــا يف دروســـه كافـــة، 

ينتهجه يف املواقف كافـة، هـو معلـم حمكـوم عليـه باإلخفـاق، ذلـك ألن الطريقـة ال تصـنع املعلـم، 
وفــق األجــواء واملســتويات الــيت يتفاعــل معهــا، وال وإمنــا هــو الــذي يبتكرهــا ويســتعملها ويكيفهــا 
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شيء 
.)1(ال ميكن احلكم على فعالية أي طريقة إال بالتجربة العلمية املنضبطةوالفضلى، إذ 

تقديم المصطلحات النحوية في المراحل المبكرة من تعليم اللغة:.4
تقـــدميها يف مراحـــل الطفولـــة املبكـــرة يـــؤدي إىل بالتجريـــد، و تتســـم املصـــطلحات النحويـــة 

نفــور املتعلمــني مــن اللغــة، والطريــق الطبيعــي يف هــذه املرحلــة أن يكــون االنتقــال مــن الــال إدراك 
إىل اإلدراك فيما بعد، إذ إن الطفل يستعمل البـىن اللغويـة واألمنـاط اللغويـة مـن دون أن يعـرف 

ى إكسـاب األطفـال هـذه البـىن اللغويـة مـن غـري وعلى معلمي اللغة أن يركزوا علاملصطلحات، 
تسب الطفل هذه البىن بصـورة الدخول يف املصطلحات اليت تقدم يف املراحل التالية، حبيث يك

عفوية، 
غياب التعزيز:.5

ســبقت اإلشــارة إىل أن للتعزيــز دوراً كبــرياً يف اكتســاب املهــارات اللغويــة، ومــن املالحــظ يف 
ففــي ممارســة املتعلمــني للغــة مــا يلقــى التعزيــز االهتمــام مــن املعلمــني، ا العربيــة أنــه نــادراً تعلــيم لغتنــ

وعلـى املعلــم أال يقبـل مـن متعلميــه أي إجابـة إن مل تكــن إذا كـان جيّــداً، البـد مـن تعزيــز أدائهـم 
الفصيحة.على إجابة املتعلم بالعامية ثوبغببالفصيحة، كما أن عليه أن يس

التعزيــــز علــــى معلمــــي العربيــــة، وإمنــــا علــــى املعلمــــني مجيعــــاً مهمــــا تــــُك وال يقتصــــر هــــذا
ـــــة التعزيـــــز، كمـــــا أن  ـــــم العربيـــــة يف عملي املناشـــــط اللغويـــــة الصـــــفية أن يـــــؤازروا معل

تعـــزز ممارســـة اللغـــة، فـــإذا كانـــت البيئـــة الـــيت يتفاعـــل معهـــا املتعلمـــون يف منـــأى عـــن والالصـــفية 
تســـاب اللغـــة الســـليمة، وهكـــذا نـــرى دوائـــر التعزيـــز تتســـع التلـــوث اللغـــوي أســـهم ذلـــك يف اك

انطالقـــاً مـــن التعزيـــز يف الصـــف بـــني معلـــم اللغـــة العربيـــة واملـــتعلم، ومـــن مث بـــني معلمـــي املـــواد 
وانتهـاًء بــالتعزيز وصـوالً إىل التعزيـز خـارج الصـف مـن مناشـط لغويـة الصـفية األخـرى واملـتعلم، 

اخلارجية.يف البيئة 
بالســـعادة إذا  ع التعزيـــز هـــو التعزيـــز الـــداخلي، إذ عنـــدما حيـــس املـــتعلم إال أن أفضـــل أنـــوا 

كان أداؤه حسناً فإن ذلك اإلحساس يدفعه إىل ممارسة اللغة وهو يشعر باالرتياح.
وإذا تبينا أن التعزيز بدوائره كافـة هـو نـادر إن مل يكـن معـدوماً يف األعـم األغلـب أدركنـا 

54ص2008منشورات وزارة الثقافة السورية عام –اللغة العربية وحتديات العصر –الدكتور حممود السّيد )1(
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ستوى اللغوي.ما هلذا الغياب من أثر يف تدين امل
ضعف استعمال المناشط اللغوية الصفية والالصفية:.6

إذا كانــــت املهــــارة اللغويــــة تتكــــّون بــــاملران واملمارســــة فــــإن اإلكثــــار مــــن املناشــــط اللغويــــة 
ومـن املالحـظ أن مثـة قلـة يف املناشـط الصفية والالصفية يسـهم أميـا إسـهام يف اكتسـاب اللغـة. 

بسـبب هيمنـة الطرائـق اإللقائيـة والتلقينيـة يف داخل الصفوف نإعلمونتاللغوية اليت ميارسها امل
أو يف خارج الصفوف يف اإلذاعة املدرسية أو يف جملة احلائط أو جملـة املدرسـة أو يف املنـاظرات 

ولقلــة املمارســة أثــر ســليب واملســاجالت أو كتابــة الالفتــات واإلعالنــات أو فــرق التمثيــل...اخل. 
يف تكّون املهارة اللغوية.

ضآلة استعمال التقنيات والمعلوماتية:.7
، ولقـــد شـــقت »التكنولوجيـــا«يعـــد العصـــر الـــذي حنيـــا حتـــت ظاللـــه عصـــر العلـــم والتقانـــة 

إىل خمتلـف شــؤون احليـاة، وكــان للرتبيــة نصـيب منهــا. إال أن الرتبيـة العربيــة بصــورة التقانـة طريقهــا 
يف أغلـــب وتعلمهـــا مثـــة غيـــاب متخلفـــة يف اســـتعمال التقانـــة، ففـــي تعلـــيم اللغـــةعامـــة مـــا تـــزال 

ويف املدارس علـى نطـاق السـاحة القوميـة للمخـابر اللغويـة واألفـالم واألشـرطة واحلواسـيب...اخل. 
اســـتخدام هـــذه الوســـائل إثـــارة الهتمـــام الدارســـني وجـــذب هلـــم لإلقبـــال علـــى الـــدروس والتفاعـــل 

تعلم اللغـة األجنبيـة، والفقـر يف واملتعلم لدينا حيس بالفرق بني األسـاليب اجلذابـة لـمعها بإجيابية. 
الوســـائل والتقنيـــات يف تعلـــم لغتـــه األم، فيتكـــون لديـــه إحســـاس ســـليب جتـــاه لغتـــه يرتســــخ يف ال 

شعوره، وجيعله عازفاً عن اإلقبال على تعلمها بكل نفس راضية.
ومثـــة فجـــوة بـــني تربيتنـــا وجمتمـــع املعرفـــة، ويتجلـــى الضـــعف يف شـــبكات االتصـــال ونظـــم 

علـــى مواقـــع مالـــة املدربـــة والقـــواميس واملوســـوعات...اخل، ونصـــيب اللغـــة العربيـــة التقيـــيس والع
وتــدل هــذه النســبة أميـا داللــة علــى اهلــوة الرقميــة بــني ٪، 1.4ال يتجــاوز »اإلنرتنــت«الشـابكة 

جمتمعنا وجمتمع املعرفة.
اإلخفاق في إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي والقراءة الحرة:.8

ومثة اسـتحالة ملواكبتـه إن مل يكـن ذي نعيش فيه بأنه عصر التفجر املعريف، يتسم العصر ال
املرء مزوداً مبهارات التعلم الذايت، ويعد التعلم الذايت أساساً للتعلم املستمر مدى احلياة.

غري مواكبني لطبيعة هـذا العصـر، ومن املالحظ أن خرجيي مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا 
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ومل يكــن هــذا العــزوف حباصــل إال راءة احلــرة حــىت يف جمــال ختصصــهم، عــن القــفــرتاهم عــازفني 
بسبب إخفاق نظامنا الرتبـوي العـريب يف تكـوين مهـارات الـتعلم الـذايت وحمبـة الكتـاب واإلقبـال 

على القراءة يف نفوس املتعلمني.
ولــــيس جنــــاف أمهيــــة القــــراءة احلــــرة يف تكــــوين املهــــارات اللغويــــة، وطاملــــا كــــان نفــــر مــــن 

بـالقراءة احلـرة الـيت متـد املـتعلم املتع
واالجتاهات والقيم واألساليب...اخل.فظية وباملفاهيم والفكر والصور واألخيلة بثروة ل

القصور في أساليب التقويم- سابعاً 
األول من مستويات املعرفـة إىل قياس املستوىيف تعليم لغتنا األمتتوجه أساليب التقومي

متمــثالً 
وتقومياً وتفاعالً وحكماً وتوظيفاً...اخل.

تطــوير «
أن ، )1(»يف مراحـــل التعلـــيم العـــام يف الـــوطن العـــريبحويـــة وأســـاليب التعبـــري منـــاهج القواعـــد الن

نســبة أســئلة التعــرف يف الكتــب املدرســية علــى نطــاق الســاحة القوميــة كانــت هــي الطاغيــة، يف 
حني أن نسبة أسئلة الضبط اللغوي واإلعراب والتعليل كانت متدنية.

تقتصــر علــى االمتحانــات املكتوبــة، ومــن املالحــظ أن االمتحانــات يف الشــهادة الثانويــة 
ويف التعليم اجلامعي كان مثة امتحانات شفوية، ولكـن هـذه االمتحانـات اسـتبعدت مـن بعـض 

االمتحانـــات اجلامعـــات علـــى الـــرغم مـــن أمهيتهـــا يف الوقـــوف علـــى مســـتوى املـــتعلم، ذلـــك ألن 
الشفوية تقيس جوانب يف األداء ال تقيسها االمتحانات املكتوبة.

يف جمـال قيـاس األداء اللغـوي، شـارة إىل أن مثـة فقـراً يف االختبـارات املوضـوعية املقننـة وجتدر اإل
يف اللغــة اإلجنليزيــة للوقــوف علــى »التوفــل«وطاملــا دعونــا إىل وضــع اختبــارات موضــوعية علــى غــرار 

وحبذا لو تضع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم هذا املشروع من باملستوى اللغوي، 
.»النهوض باللغة العربية للتوجه حنو جمتمع املعرفة«يف إطار املشروع الرائد 

–عليم العام يف الوطن العريب تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحل الت–الدكتور حممود السّيد )1(
.1986إدارة الرتبية -املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم


