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 :بالعربيةالملخص 

العربية في مجال التعليم، مبرزا المشاكل والصعوبات والعوائق التي يجدها  يتناول هذا البحث واقع اللغة العربية في المدرسة الجزائرية، مركزا على أسباب ضعف        
أسباب وعوامل داخلية وخارجية، قد تكون    إن ضعف استعمال اللغة العربية أصبح واقعا مجسدا في مدارسنا نظرا لعدة  .العربية في مختلف المراحل العمرية  متعلمو 

وفي ظل هذا التطور الحضاري واالزدهار الثقافي، في مجاالت عديدة وميادين   نابعة من المدرسة أو البيت أو الشارع. كما تكون نابعة من مستويات تعليمية مختلفة. 
 . مسايرة الركب التكنولوجيو  لعصرلمواكبة ا مختلفة ألصبح من الواجب السهر على االرتقاء بحال اللغة العربية

 اللغة العربية، التعليم، المدرسة الجزائرية، واقع، حلول.  الكلمات المفتاحية:

 الملخص باإلنجليزية:

     This research deals with the reality of the Arabic language in the Algerian school, focusing on the reasons for the weakness 

of Arabic in the Field of education, high  lighting the problems, difficulties and obstacles That Arab learners find at different 

ages. 

The poor use of the Arabic language has become an embodied reality in our schools due to several reasons, internal and external 

factors, which may stem from the school, home or street. It also comes from different educational levels. In light of this 

civilizational development and cultural prosperity, in many fields and different fields, it became necessary to ensure the 

improvement of the state of the Arabic language to keep pace with the times and keep pace with the technological process 

Key words: Arabic language, education, Algerian school, reality, solutions. 
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 مقدمة: -1

تبرز قيمته، وتعكس    العربي؛، ورمز لسيادتنا، وهي مرآة للمجتمع  إن اللغة العربية هي مقوم من مقوماتنا   
صورته الثقافية واالجتماعية، واختالل اللغة يعني اختالل ثقافة المجتمع. وعلى هذا األساس صار لزاما  
علينا أن ننظر في واقع اللغة العربية في المدرسة الجزائرية؛ بأن نشخص الداء الذي يعصف بها في كل 

  ال بد من تقديم   .ها بمستقبل زاهر وغد مشرق نستشرف ل وحتى  ،وقت وحين، ونقضي على مظاهره وأسبابه
مقترحات علمية وحلول منهجية كي ننهض بمستواها بين أوساط المعلمين والمتعلمين على حد سواء، وما  

 أعظم أن ننشئ جيال متمكنا؛ يفهم ويناقش ويتكلم بهذه اللغة على أحسن وجه وأفضل صورة. 

أبرز القواعد واآلليات لتطوير تعليمها  ما واقع اللغة العربية في المدرسة الجزائرية؟ ما هي    أسئلة البحث:-أ
 وتعلمها؟ ما هي أبرز الحلول المقدمة لنجاح هذه العملية التعليمية؟ 

 أهداف البحث: -ب

جتمع بوصفها  يسعى البحث إلى إبراز مكانة اللغة العربية وأهميتها في التعليم، ودورها في نشر ثقافة الم    
األساس الذي تقوم عليه أي حضارة، ثم التطرق إلى أهم المشاكل والصعوبات التي تعترض طريقها في  
مجال التعليم، وقد ركزت على المدرسة؛ ألنها أبرز المحطات األولى التي إما أن يستقيم المتعلم فيها أو ال  

ح اللبنات األساسية التي تقوم عليها العملية  بإصال- إلى حد كبير  –يستقيم. وعليه، فمستقبل العربية مرهون  
 ، المتعلم، المحتوى، المنهج(. )المعلمالتعليمية، وهي 

ويهدف البحث إلى إبراز االتجاهات اللسانية ودورها في تعليم اللغة العربية؛ إذ ال مناص أن ننهل من    
اللساني الحديث أنجع طرق لغة إلى بر األمان، ونستطيع  ، وأفضل أدواته وآلياته، حتى نصل بالهالدرس 

 بفضلها أن نواكب عصر الحضارة والتقدم.

يركز المنهج على الوصف والتحليل، أي تشخيص أسباب ضعف اللغة العربية، وتحليلها،   منهج البحث:- ج
تقدي المتقدمة، ثم  الدول  مصاف  ندخل  حتى  طريقها  وتقويم  إلصالحها،  السبل  وأنجح  الطرق،  أفضل  م 

 بمستقبل زاهر وغد مشرق.ونستشرف لها 
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تحتل العربية حيزا ال يستهان به في مجال التعليم، بل إن   :في التعليم  وأهميتها فضل العربية-2
التعليم في أساسه يقوم على هذه اللغة، إذ ال يمكن أن نتصور جيال بدون لغة، أو لغة بدون جيل، 

 الفكرة:  هذه المشعل ورائد هذا والنشء هو حامل  

 ترب  باح قد اق  وبك الص       ان  اء  َ  رج أنت   ئش  ن   اي                              

 1ب  ه  ت   وال وب  ط  الخ   ذ  وخ      ا ه  ـ  الحـــــس للحياة   ذ  خ                              

يمكن أن يتحصن به هذا الجيل المتعلم هو سالح اللغة، فبها يفرض وجوده، ويحقق أهدافه  إن أول سالح  
العظمى المتقدمة، التي حققت نجاحات في كثير  الدول  ضمن من العربية دولتناغايته، وال غرو أن تكون و 

وحالها بين أوساط    من األصعدة والمجاالت، وإذا أردنا أن نكون كذلك فال بد أن ننظر في واقع اللغة العربية
المعلمين والمتعلمين؛ ألن األمم التي اهتمت بلغتها استطاعت أن تنشر علومها وثقافتها على أوسع نطاق،  

والكتب والمجالت وفي مختلف العلوم والثقافات، وهي   اإلنجليزية في اإلشهارات   رى حين ن  ولننظر اليوم
 . ؟تفرض هذه الثقافة في زمن التكنولوجيا وعصر التحديات. أليس ذلك يرجع إلى تقدير أبنائها لها

اهتمام األمم  ال سبيل إلى النهضة والتطور ما لم نعط لهذه اللغة حقها، ونحفظ قدرها، ونعلي شأنها، "ف   
ا على صيانة لغتها وهويتها وثقافتها، واللغة العربية مقوم من مقومات الحضارة  بلغتها دليل على حرصه

، وذخيرة لحفظ تراث األمة وثقافتها، وسبيل لنقل هذا التراث بجميع أنواعه لألجيال الصاعدة  العربية اإلسالمية
ة للتواصل؛ بل هي لربط صلتها بحضارتها وتراثها وثقافتها وقيمها، فاللغة ليت مجرد وعاء للقواعد ووسيل

... واللغة كيانهالرمز الهوية واالنتماء وأداة لتنمية الفكر ونقله إلى اآلخرين، وهي بالنسبة إلى األمة حافظة 
العربية لغة رسمية لدول الوطن العربي؛ إذ هي اللغة القومية التي تجمع أبناء الشعوب العربية، فضال عن 

 لذا وجب علينا أن نعلي شأنها ونرفع قدرها.  2" .كونها لغة االتصال والتفاهم فيما بينهم

 اللغة العربية في المدرسة الجزائرية:  -3

؛ بل  ال نعدو الحقيقة إن قلنا أن حال العربية في المدرسة الجزائرية ال يشرف، وهو يبعث على الحزن 
  ، إن ضعف استعمال اللغة العربية أصبح واقعا مجسدا في مدارسنا نظرا لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية 

 
 . 269صم، 1983، 1باديس، مجالس التذكير، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، طعبد الحميد بن  - 1
اللغة العربية في المدرسة  )الملتقى المغاربي -المدرسة المغربية أنموذجا-حسيني فاطمة، مقاربة منهاجية لتطوير استراتيجيات تعليم اللغة العربية وتعلمها - 2

 .58، اإلصدار السادس، ص2018ماي  09-08المغاربية الواقع واالستشراف(، 
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رغم أننا ال ننكر بأن تعليم العربية في المدرسة الجزائرية قد أشواطا ال يستهان بها، وهذا بفضل الجهود التي 
بوية حديثا، ولكن مع ذلك تبقى الثغرات قائمة  بذلت في إطار عملية اإلصالح التي عرفتها المنظومة التر 

والنقائص موجودة" ولعل ما يثبت هذا الحكم هي الصعوبة التي يجدها الكثير من المتعلمين في التخاطب  
  باللغة العربية واستعمالها في التعبير عن حاجاتهم، بل وفي إنتاج كتابي ذي تراكيب سليمة وألفاظ صحيحة 

إلى سوء التكوين القاعدي الذي أخذ هؤالء المعلمون والذي يوصف -في رأينا   – االستعمال. وكل ما يعود  
باالرتجالية وانعدام التقنين. لقد أضحى لزاما على معلمي اللغة العربية أن يرتقوا بتعليمهم إلى ما هو أحسن،  

ا، من مبادئ وذلك بالتنور بأنجع التقنيات، وأنجح الطرق، وما توصلت إليه اللسانيات خاصة الحديثة منه 
في ميدان تعليم اللغات على أن ال يشتغل بها كما يفعل اللساني، وإنما يوظف منها ما يراه مالئما، ومطابقا  

 للوضع البيداغوجي الذي يواجهه، وهو يؤدي رسالته التربوية.

 أسباب ضعف تعليم اللغة العربية في المدرسة الجزائرية: -4

،  فهذا يقودنا حتما :" إذا أردنا أن نقضي على الداء فالبد أن نقضي على أسبابه"إذا كان المثل يقول    
العلمية   السبل  وضع  ثم  عموما،  الجزائرية  المدرسة  في  العربية  اللغة  تعليم  ضعف  أسباب  تشخيص  إلى 

 الناجحة في مقاومة هذا الداء الذي يعصف بها في كل وقت وحين.

است    داخلية إن ضعف  أسباب وعوامل  لعدة  نظرا  واقعا مجسدا في مدارسنا  العربية أصبح  اللغة  عمال 
 وخارجية، قد تكون نابعة من المدرسة أو البيت أو الشارع. كما تكون نابعة من مستويات تعليمية مختلفة. 

الثقافي، في مجاالت عديدة و      بح من  مختلفة ألصميادين  وفي ظل هذا التطور الحضاري واالزدهار 
نحو سبل  بها    ننحوالواجب السهر على االرتقاء بحال اللغة العربية لمسايرة الركب التكنولوجي، وذلك بأن  

 . التطور مزاحمة هذامنهجية علمية واضحة تساعد على 

إن هذا الضعف اللغوي نشاهده في مدارسنا ومؤسساتنا، وهو يتفاقم يوما بعد يوم، ويتجلى ذلك بوضوح      
نالحظه من عجز فاضح مستمر في استعمال اللغة العربية إن على المستوى الشفهي أو الكتابي.  وإذا   مافي

حرص كل الحرص على ن " فإنه من باب األهمية أن  إنما جعل اللسان على القلب دليالكانت الحكمة تقول"  
الجي   العربياالستعمال  الخاطئ أللفاظ  فالتوظيف  اللغة،  لهذه  اللبس  د والتوظيف الحسن  إلى  ة مثال يؤدي 

إذ "إن عدم التمكن من التواصل  الداللي أو الخطأ المعنوي الذي يحول في كثير من األحوال دون التواصل،
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وارتكاب أخطاء نحوية أو شفهية أو كتابية يعد ضعفا، والسقوط بالعربية وبشكل سليم يعد ضعفا،    أو التعبير
 (1)".في أخطاء إمالئية يعد ضعفا

العامية،    شارـاهرة ضعف الطالب في اللغة العربية فهناك من يرى أنها نتيجة انتـدت أسباب ظتعد      
الب  ـت والشارع، ومن الباحثين من يرى أن ضعف الطـغة بين المدرسة والبيـعها إلى ثنائية اللوهناك من يرج

قصها عنصر  ـكتب المدرسية ينـفي اللغة العربية إنما هو بسبب سوء تصميم المناهج المدرسية، كما أن ال
التشويق، واالرتباط بواقع الطالب وحياتهم ومتطلباتهم، وهناك من يقول إنها تعود إلى المعلم وتأهيله وطريقة  
يته، ورغبته في إدراك المهارات األساسية في اللغة العربية   تدريسه ومنهم من يرجعها إلى الطالب وعدم جد 

 (2)  .المختلفة مسؤولية هذه الظاهرة الخطيرةوهناك من يحمل اإلعالم ومدارسه 

واضح لمستوى اللغة العربية    يؤثر في األعماق ما نجده من تدن  في النفس، وي  إن الشيء الذي يحز     
المطلوب والكافي، وفي عدم   التعليمية من حيث عدم استعمالها بالشكل  المؤسسات  كلغة    توظيفهاداخل 

سة بها، حيث يلجأ المتعلمون في  للتواصل داخل حجرات الدرس سواء في مادة اللغة العربية أو المواد المدر  
بينها وبين ا المزاوجة  إلى  المكثير من األحوال  العامية  اللغوية(  بوغة بكلمات أجنبيةص للغات  اللكنة   (  ،

وكثيرا ما تميل الكفة إلى استعمال هذه األخيرة على حساب لغة الضاد، الشيء الذي تغيب معه فرص تمكن  
المتعلمين من استعمالها، ومن ثم اكتساب آلياتها، والنتيجة أنه صار من الصعب على المتعلمين التعبير  

) المعلم،   راف التعليميةـلوجدنا كل األطخاطرهم من أفكار تحدثا وكتابة. ولو بحثنا األسباب    عما يجول في
المادة، المنهج( معني ة بالتقصير؛ لذلك وجب إعادة النظر في هذه المقومات مع األخذ بعين االعتبار    ،المتعلم

 على المتعلم.   الكم والكيف والمستوى العقلي للمتعلم، فالكم الهائل ال يعود بالفائدة

وقد اطلع د. عبد الرحمن الحاج صالح رفقة اللسانيين على الحصيلة من المفردات التي تقدم للطفل في     
اللغوية    المدارس االبتدائية في وقتنا الراهن في ذلك يقول:" تقدم للطفل غالبا كمية كبير جدا من العناصر

وقد يكون ذلك ،  بالتخمة اللغويةلك تصيبه ما نسميه  ، ولذ ال يمكن بحال من األحوال أن يأتي على جميعها
 (3) ".المتثالياسببا في توقف آليات االستيعاب الذهني و 

 
 .108، م 2016، 12ضعف اللغة العربية في المدرسة، مجلة المصطلح، جامعة تلمسان، العدد  حاج عبد القادر فاطمة، مقال موسوم" تجليات - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  - 2

 . 205، صم 2007عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفم للنشر، الجزائر، دط  - 3
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، ألن الشيء إذا زاد عن الحد انقلب إلى الضد، والمطلوب من اثنانوهذا أمر ال يختلف في صحته     
المفردات   هذه  من  المتعلم  ينهله  الذي  الكم  هو  ليس  الميس  التعليم  الكيفية  وإنما  والمذللة  اللغوية،  التي  رة 

 من هذه المفردات. قليال شيئاولو  يستوعب بها

ويؤكد عبد الرحمن الحاج صالح هذه الفكرة قائال:" وهذا التنوع في المفردات قد يالحظ في النص الواحد    
وهذا األمر هو الذي ال يتناسب    (1) مع وجود صعوبات أخرى تخص غرابة التراكيب بل غرابة المفاهيم."

ب، والعبرة كما قلنا ليست بالكمية،  والمستوى العقلي للمتعلم، الذي ال يجني من هذا الحشو اللفظي إال التع
 إنما هي بالكيفية. 

ل اللغة، وقد الدرس، ومفع  إن المعلم هو المحور األساسي في العملية التعليمية التعلمية، وهو محرك     
ط فيها المتعلم، كما  ب العوائق والصعوبات التي قد يتخب  لة في التعليم إلى تجن  رة والمذل  تفضي طريقته الميس  

رة الستيعاب ما تحمله اللغة من أفكار وما تختزنه من فوائد وقيم،  أن يوف    يمكنه  ر لهذا المتعلم طرقا ميس 
واستعمال   .ولكن ذلك قد يكون أكثر سهولة بانتهاج الطريقة التفاعلية الحديثة المبنية على الحوار والمناقشة

 مشقة. ال هذه ب الكثير منقد يجن   -بال شك  –الوسائل التعليمية الحديثة  

ومن أسباب ضعف اللغة العربية هو تعلم اللغة األجنبية قبل تعلم العربية، أو النطق بها لغير سبب، وهذا 
إذا اعتبرنا أن ازدواجية اللغة  هي   -ما يؤدي إلى انسالخ المجتمع العربي من لغته، أو بقائه بغير لغة

صورة للمجتمع  هي    العربية  يمكن أن نتصور جيال بال لغة، أو لغة بال جيل، واللغة  فال-ليست من اللغة
أن   وجب علينا ة أن ينهض قوم بلغة غيرهم، لذلكتها وضعفها في أهلها، وال يمكن البت  العربي بحيث أن قو  

السلبية التي نجنيها  ص محمد بن إبراهيم الفوزان اآلثار ، وقد لخ  لهويتناألنها رمز   لغتنا العربيةنحافظ على 
 نذكرها كاآلتي:  أجنبيةعند التعلم بلغة 

 إعاقة نمو ملكة اإلبداع.  -1
 التبعية الفكرية وذوبان الذات الحضارية.  -2
 صعوبة نشر الثقافة العلمية وفهم األحاسيس.  -3
 جمود اللغة العربية. -4

 
 .205، صعلوم اللسانعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في  - 1

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022  -  الثالثالعدد  -الثالثالمجلد     مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة

 المؤتمر الدولي حول عالمية اللغة العربية وأثرها في التواصل الحضاري 

 

261 
 

 ( 1) تدهور مستوى التعليم الجامعي. -5

أقطار الوطن العربي، فينبغي أن ننظر فيها، ونبحث عن حلول وهذه أزمات حقيقية تعاني منها أغلب  
 لها.

 تعليم اللغة العربية)سبل منهجية ، حلول ومقترحات علمية(   -5

ق الباحث العربي عموما والباحث الجزائري خصوصا على مستوى اللغة هو كيفية الوصول  إن ما يؤر      
ناج  وسبل  ناجعة  طرق  االرتقاء  حإلى  ألجل  على ة  والحفاظ  والتخصصات،  الميادين  شتى  في  بمستواها 

ها بحق  ونحو ذلك من اإلشكاالت التي نعد    ...سالمتها من كل أشكال الضعف والعجز والقصور، واللحن
 .أزمة عصرية عويصة تحول دون التقدم والتطور ومسايرة روح العصر

على سالمة اللغة العربية    -غة العربيةرئيس المجمع الجزائري لل  -لقد حرص عبد الرحمن الحاج صالح     
ودعا المجمعيين على ضرورة التفتح على اللغات واستعمال المصطلحات األجنبية كلما تشتد إليها الضرورة 

ي المتداول في المحيط، وفي العلمية ودعا إلى إعادة النظر في تدوين المسموع بتكييف الحرف العربي ليلب  
 (2)االستفادة منها في تطوير اللغة العربية.مسايرة العصر بتوظيف آلياته و 

ف المسموع مع الواقع شريطة أال نخل  وهذا يعني أنه البد من وضع العربية نصب األعين؛ بأن نكي     
بقواعد اللغة العربية، ألن اللغة عموما هي ممارسة كالمية بقواعد علمية مضبوطة، ال يمكن البتة أن نخل  

 بها.  

اهتمامات العلماء والباحثين، وقد أكد بعضهم على    يعد من أجل    سبل تطوير اللغة العربيةإن البحث في     
التي من شأنها أن ترقى بمستوى اللغة   حوث العلمية الميدانية ذات النطاق الواسعضرورة االعتماد على الب

ما    والتي لم تعد تنفع  (قل/ ال تقل )العربية إلى مدارج عالية، وذلك باالبتعاد عن اللغة الوعظية الممثلة في  
ز وت ؤازر بعمل جاد يقود إلى تغيير الوضع التعليمي تغييرا جذريا، وإن ذلك   "  ال يتأتى وال يكون إال   لم ت عز 

ل إليه، وما سوف يتوصل إليه البحث العلمي اللغوي، وغيره   إذا بني على أسس علمية؛ أي على ما توص  
كالبحوث التربوية والنفسية اللغوية، وهذا يقتضي أيضا استغالل الحصيلة العلمية التي يحققها العلماء في  

 
 . 76-69م، ص 1989الفوزان، اللغة العربية والعولمة نقال عن غنيم كارم، اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، مكتبة ابن سيناء، القاهرة،  محمد بن ابراهيم - 1
 .156، مرجع سابق، صعبد الرحمن حاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية - 2
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كل الميادين. والقيام ببحوث ميدانية ومخبرية دقيقة على أسسها ومنوالها حتى ينكشف أوال الوضع الحقيقي  
  ة لعربية في جميع المستويات وفي جميع البلدان العربية، ونحصل بذلك على المعطيات الموضوعيللغة ا

 (1) التي تشوبها األحكام الذاتية."

الت تطوير اللغة العربية بشكل ـيق إلى مشكـنظر اللصمرهون بال  تطوير تدريس اللغة العربيةولكن       
لناس لهذه اللغة في مستوييها الرسمي والشعبي، فضال عن  عام، ومرهون أيضا بالنظر في كيفية استعمال ا

تلق   التي  اللغوية  بالمادة  اللغوية التي  كون هذا التطوير مرتبطا  ن ألطفالنا في المدارس من جهة، والمادة 
يلتقطها المواطن عبر وسائل إعالمية سمعية وبصرية، من جهة أخرى، وهذا التكامل المترابط يفرض من  

 ( 2) ي األداة التي يعتمد عليها التبليغ بالدرجة األولى، واألداة التي يتم بها تحليل الواقع.باب أن اللغة ه 

  الذي   وهو  ؛  المستوى الراقي  ألجل تطوير تدريس اللغة العربية:هناك مستويين من التعبير ينبغي مراعاتهما   
اختزال لأللفاظ مع عنايته الفائقة في  ، فيه يتفنن ويتحفظ المتكلم دون  يسمى بمقام االنقباض   يستجيب لما

تصحيح األصوات، ومستوى آخر يستجاب فيه بمقام األنس:" وهو التعبير الذي يسترسل فيه صاحبه، ألنه  
يخطب شخصا مأنوسا... وفيه يكثر اإلدغام واالختالس لحركات الحذف للكلمات،...وما كان العرب قديما 

  " .المستوى، إال أن ذلك مجهول اآلن من أكثر األساتذة والمعلمينيخاطبون بعضهم بعضا في أنسهم إال بهذا  
(3) 

وعلى هذا األساس صار من األهمية بمكان تنبيه المتعلم إلى هذين الوجهين من اللغة، وما يقتضيه      
مقام كل واحد منهما. والبد أيضا من التفرقة بين الفصيح والعامي، حتى أن بعض األلفاظ التي نستعملها  

التي    ،تيّمم()يستعمـلها العام ي وهو يريد  التي    (تّيم)يحة من مثل لفظة  ـاظ فصـوم في عاميتنا هي ألفالي
وفي    وهما لفظتان فصيحتان.  عامية،ـمن ال  ) تي م/ تيم م (ام عض حين يحسبهـطئ البــوربما يخ  (،قصد  معناها)

و  القرآن الخ  م  يم  ت    ال:"  تقصدوا.،  -267-البقرة    "فقون ن  ت    ه  ن  م    يث  ب  وا  من    أي  كثيرة  ألفاظ  ذلك  غرار  وعلى 
، وإن تنبيهنا لمثل هذه األشياء قد نحقق نجاحا كبيرا على مستوى لغة التخاطب؛  الفصحى نحسبها من العامية 

مردفا:" فإذا نحن أردنا أن يقبل الناس على دراسة  %90إذ نقترب منها لتصير شيئا فشيئا فصيحة بنسبة  
العربية، فالبد من تشويقهم بتنبيههم على وجود مستوى من التعبير الفصيح، ال يقل خفة وعفوية عن العامية  

 
 . 156، ص1، مرجع سابق، جاللسانيات العربيةعبد الرحمن حاج صالح، بحوث ودراسات في  - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  - 2
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ل ـأو اللغات الحية األخرى التي يوجد فيها أيضا هذا النوع من التعبير االقتصادي، ولهذا فالبد أيضا أن نحم  
 (1)  ".تمثيالت واألشرطة السينمائية على استعمال هذا المستوى كلما كان المقام مقام أنس واسترسالفي المؤل  

وينبغي أن ننب ه أيضا إلى أن دراسة القواعد لنفسها، ودراسة األدب لذاته منهجان ألحقا تدهورا كبيرا بمستوى   
ابن إليه  التفت  الذي  الشيء  أمام متعل ميها، وهو  العربية  الثاقب  خلدون    تدريس  الحاج    –بفكره  كما يرى 

صالح:" فالملكة عنده هي الصفة الراسخة أو المهارة المكتسبة في استعمال اللغة، فهي قدرة يكتسبها اإلنسان 
ي حك م بها أفعاله الكالمية، وهي غير علم النحو، فمعرفة المتكلم للغة التي ينطق بها هي معرفة علمية غير  

 (2) "ال الفكر في بنية اللغة وأوضاعه.نتيجة إلعم  نظرية ، أما علم النحو كعلم قائم بذاته فهو

أن جوهر النظم بالنسبة    -هو اآلخر  -هذه الفكرة، فقد رأى  عن    منأىرجاني بجولم يكن عبد القاهر ال   
الرأي قائال:" وإذا كان   ذابهـ   وقد أقرتبار بمعرفة مدلول العبارات ال بمعرفة العبارات.  ـ لعلم النحو هو االع

فالبد من إيجاد الوسائل التعليمية المناسبة إلكساب المتعلم الملكة هذه المهارة، أما إكسابه    األمر كذلك،
،  معرفة نظرية، فهذا يأتي بعد مرحلة اكتساب الملكة األساسية، ومهما كان، فهو فرض كفاية، ال فرض عين

خصوصا وأن  (3)  غة."إذ ليس المقصود من تدريس اللغة أن يتخرج كل الطالب في الجامعة علماء في الل
 علوم اللغة شتى ومتنوعة. 

 ات المشاكل التي تتعرض لها اللسانيات التربوية متسائال: ى ألم  لم يفت الحاج صالح أن يتصد     

 ماذا يجب أن نتعلم من اللغة؟ وكيف يجب أن نعل مه؟  -

 وقد أثار بهذا التساؤل ثالثة جوانب أساسية هي: 

 يقدمها المدرس للمتعلم.النظر في محتوى اللغة التي  -1
 النظر في محتوى الطريقة أو الطرائق التي يتبناها المعلم لتبليغ محتوى اللغة المقدمة للمتعلم.  -2

 
 164، ص1، جعبد الرحمن حاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية - 1

 . 166المرجع نفسه، ص - 2
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النظر في تأدية المدرس لهذه الطرائق بينه المتعلم، وكيفية تطبيقها على وجهها األكمل أو األقل...، -3
بدافع أن كيفية تطبيق المدارس لطريقة من الطرق يعود  حتى وإن كان الباحث ال يتناول هذا الجانب الثالث  

 (1)  بالدرجة األولى إلى مهارة وتجربة وحنكة المربي نفسه، وال يعود فقط، إلى المقررات والمناهج المراقبة...

ق  وخالل الجانبين األولين نجد الباحث يدعو المربي إلى االنطالق من الواقع المحسوس، ألنه ال يوف      
هو أو غيره في كشف الحقيقة وماهيتها إال بوسائل علمية يستثمرها استثمارا سليما، مضيفا إليها نتائج وثمار  
علم اللسان والتربية اللذين يوجهانه إلى الهدف المنشود، أال وهو تعليم اللغة بإحكام وأحكام سديدة تقوم على  

 . اإلعجابيةالمالحظات الجزئية أو االنطباعية االستقراء الواسع، وعلى القوانين الموضوعية، ال على 

ن مدرس اللغة العربية تحصينا أقرب إلى السالمة وساحل األمان منه إلى المغامرة والمجازفة      وما يحص 
وفوضى المناهج، أن يلق ح محاصيله الثقافية والتربوية بما جد من ميكانيزمات أو نظريات لسانية حديثة  

ه الذي يوجد حاضره ومستقبله بين يديه، وتحت رحمته، ألن ما ينبغي أن يفهمه مدرس مفيدة لوظيفته ومتعل م
ألننا نؤدي رسالة األنبياء، وال    سواها،منا فهما صحيحا أن مهنتنا تختلف اختالفا جوهريا عن أية مهنة  

 (2)تتباين معها إال بمعطيات الغيب، والقوة الخارجية

 يم اللغة العربية: تعل الحديثة وأثرها في  اللسانيات-6

إن رفع مستوى العربية في المدارس الجزائرية مرهون بالنظر اللصيق إلى اآلليات واألدوات التي ينبغي     
إلى هذه االتجاهات الحديثة التي أن تستثمر من الدراسات اللسانية الحديثة، وما أحوج المدرسة الجزائرية  

المنهاج(، -المعلم، المتعلم، المحتوى  ز على العناصر األساسية في العملية التعليمية وهي:)  يتركز أيما ترك
 هي العمود الفقري الذي تقوم عليه العملية التعليمية. -دون شك -هذه البنى 

م    مهمة  كثيرة  جوانب  نستثمر  أن  البد  مستوى  أبعد  إلى  ونطورها  األطر  بهذه  ننهض  الدرس ولكي  ن 
 اللساني الحديث، وبخاصة اللسانيات البنيوية. 

 

 

 
 . 175- 147، صعلوم اللسانعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في  - 1
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 في النهوض بالمتعلم: اللسانيات السلوكية وأثرها-6-1 

سلوك يفرض على المتعلم -بحد ذاته–ينظر علم اللسانيات الحديثة إلى اللغة على أنها سلوك، والتعلم      
أن يملك القدرة على االستجابة للمثير، ويستدل على ذلك بالتمارين التي ينبني عليها تعليم اللغة القائمة على  

والج بالمتعلم  السؤال  الوصول  هو  التعليمي،  الفعل  هذا  من  ينشدونه  مقصد  وأهم  إلى  واب، 
(، أي إلى مرحلة يصبح فيها قادرا على إنتاج جمل على شاكلة األنماط التي تعلمها  Automatismeاآللية)

ألولى وقياسا عليها. وهو الشيء الذي تلح عليه المناهج الحديثة في المدرسة الجزائرية، خاصة في المرحلة ا
من التعليم االبتدائي حيث يستند المعلم إلى جمل نموذجية أو باألحرى اختبارية في تقديم حصة التعبير  
الشفهي ويدعو تالميذه إلى تقليدها واالستئناس بها في إنتاج جمل من إنشائهم. ونفس الفعل يتم في حصص  

اإلتيان بكلمات يستوحونها من قواميسهم    القراءة، فهو ينطلق من كلمات يختارها فيتدرج معهم ليصل بهم إلى
 1اللغوية.

 تطوير المنهاج:   البنيوية وأثرها في  -6-2

فهو قواعد صارمة ينبغي أن تحترم أثناء ال يمكن أن نغفل عن دور المنهاج في إنجاح العملية التعليمية،    
وتعني عندهم تجنب تدريس اللغة "التطبيق، ولذلك تركز اللسانيات البنيوية على ما يسمى باألنماط البنيوية؛  

العربية كقواعد نظرية تحفظ عن ظهر قلب، وإنما كأنماط تكتسب بالدربة والمران، ألن معرفة أخذ معلومات 
. لهذا نراهم يميزون بين طريقتين  لمهم، وإنما المهم هو مراعاتها إبان االستعمالنظرية عن اللغة ليس هو ا

 في تعليم اللغة:

(: وتتضمن عرضا مباشرا للقوانين التي تقوم عليها  Grammaire expliciteالقواعد الصريحة المباشرة)-أ
 التراكيب والجمل.

 لعرض المباشر ألي قوانين. (: التي تخلو من اGrammaire impliciteالقواعد الضمنية) -ب 

وفي كلتا الحالتين فإلن القواعد الصريحة والقواعد الضمنية في نظرهم ضرورية في تعليم اللغة في جميع  
 2 "المراحل.

 
 .  38اإلصدار السادس، ص 2018ماي   09-08بلعباس عبد القادر، المرجعية اللسانية الحديثة وتعليم اللغة العربية، منشورات وحدة البحث تلمسان، ، - 1
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 اللسانيات الوظيفية ودورها في تعليم اللغة: -6-3

ال يمكن أن ننكر دور هذا االتجاه في تعليم اللغة، إذ يرتبط بحاجات المتعلم ارتباطا شديدا، وهو يقوي      
(،" أي القدرة على استعمال اللغة في مختلف La Compétence communicationnelleملكته التبليغية)

تمكن متعلم اللغة من  وهمهم الوحيد هو أن ي  الوضعيات الخطابية، وحسب مقتضيات األغراض واألحوال، 
فهم المسموع وفهم المقروء وحسن المشافهة والتعبير كتابة، ومن هذا المنطلق يعتبرون قواعد اللغة وسيلة  
يحتاجه   الذي يركز على ما  الوظيفي  التقليدي واعتماد اإلعراب  بإلغاء اإلعراب  وليست غاية، ويطالبون 

دمه النحو التعليمي، مع تكييفها تكييفا محكما طبقا ألهداف المتعلم، ويختار المادة المناسبة من مجموع ما يق
التعليم وظروف العملية التعليمية التعلمية، وهذا التمييز المنهجي الذي يقولون به، يؤكد مفهوم إجرائي في  

التعليمي) النقل  عليه؛  يطلق  الحديث  نقل  Transposition didactiqueالتعليمية  وهو   المعرفة (، 
المدر  Savoir savonالعالمة) المعرفة  إلى  الملكة Savoir enseigné) سة(  أن  منهم  ايمانا   )
كل Compétence linguistiqueاللغوية) في  صاحبها  تعطي  ال  السليم،  التركيب  بها  يريدون  التي   )

ن المناهج  األوقات إمكانية االستجابة  لجميع الحاالت الخطابية. وهكذا ظهرت في أوربا وأمريكا الكثير م
( والطرق Audio- visuel(، والطرق المسماة بالسمعية البصرية)Méthode directeفي تعليم اللغات)

(، استفادت كلها من البحوث المتواصلة في الحق اللساني ونتائج  Oral- Audioالمسماة بالسمعية الشفاهية) 
 1  علميمها.ميادين علم النفس وعلوم التربية التي لها عالقة باكتساب اللغة وت

 البنيوية السمعية البصرية:  -6-4

البنيات    يعتمد أصحاب هذا االتجاه أساسا على الفرضية السيكولسانية     القائلة:" إن اإلنسان ال يدرك 
اللغوية مجزأة، وإنما يدركها بصفة كلية، يسمع مقاطع لغوية منذ نشأته األولى فيقلدها وال يقلد الفونيمات أو  

وبذلك قامت هذه الطريقة على دمج الصورة والصوت والحركة في المواقف    2. األجزاء الصوتية األحادية"
يتم  إذ  للغة؛  اللغوية بشكل تصاعدي منسجم، وبطريقة كلية متظافرة  التعليمية  الجوانب  إدراكيا    تعليم كل 

ومن المبادئ التي تقوم عليها    3."وصوتيا وصرفيا ونحويا ومعجميا، على اعتبار أن النسق جزء ال يتجزأ  

 
 . 39بلعباس عبد القادر، المرجعية اللسانية الحديثة وتعليم اللغة العربية، ص - 1
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لمشافهة أكد  طريقة البنيوية السمعية البصرين: إعطاء األولوية للمشافهة والتركيز على النطق. فمن جانب ا
أصحاب هذه النظرية أن االستعمال الطبيعي للغة يعتمد قبل كل شيء على المشافهة، فمتعلم اللغة أول ما 
يبدأ متكلما، ثم بمرور الوقت ينتقل إلى التحرير فالكتابة، وتتجلى خطورة هذا الجانب في تعليم اللغة العربية  

ف المعلمين رغم أن المشافهة تأخذ حصة األسد في  في المدرسة الجزائرية كونه ال يجد التوجيه من طر 
 الحيز الزمني الممنوح لنشاطاتها. 

ومثلما ركز البنيويون على المشافهة ركزوا على النطق، وأكدوا على ضرورة البدء به في تعليم اللغة، بل    
رت في زمن متأخر، رأوا أنه ال يجب أن تقدم الكتابة عليه " ألن اللغة في أصلها منطوقة، وأن الكتابة ظه 

وأن اإلنسان ينطق اللغة أصواتا ثم حروفا، ثم أن بعض الظواهر اللغوية في الممارسة، ال تظهر إال من 
وهي ظواهر صوتية تظهر من خاللها بعض   1  خالل النطق كاإلدغام والنبر والتنغيم واإلشمام واإلمالة.."

 كفاءة المتكلم. 

 توصلنا من خالل البحث إلى جملة من النتائج نلخصها فيما يلي: خاتمة البحث:

إن ضعف اللغة العربية أصبح واقعا مجسدا في مدارسنا نظرا ألسباب: إما داخلية أو خارجية؛ فمنها    -
أو ثنائية    وى، المنهاج(، ومنها يعود إلى البيت أو الشارع.ما يعود إلى المدرسة) المعلم، المتعلم، الحت

 اللغة.
إن تعليم العربية في المدرسة الجزائرية قطع أشواطا ال يستهان بها، وهذا بفضل الجهود التي بذلت في  -

إطار عملية اإلصالح التي عرفتها المنظومة التربوية حديثا، ولكن مع ذلك تبقى الثغرات قائمة والنقائص  
 وجودة. م
نجد تدن ي واضح لمستوى اللغة العربية داخل المؤسسات التعليمية من حيث عدم استعمالها بالشكل    -

المطلوب والكافي، وفي عدم توظيفها كلغة للتواصل داخل حجرات الدرس سواء في مادة اللغة العربية أو  
زاوجة بينها وبين اللغات العامية المواد المدر سة بها، حيث يلجأ المتعلمون في كثير من األحوال إلى الم

 (. ) اللكنة اللغويةالمصبوغة بكلمات أجنبية

 
 .  40بلعباس عبد القادر، المرجعية اللسانية الحديثة وتعليم اللغة العربية، ص - 1
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ل اللغة، وقد    - إن المعلم هو المحور األساسي في العملية التعليمية التعلمية، وهو محرك الدرس، ومفع 
رة والمذل لة في التعليم إلى تجن ب العوائق والصعوبات التي قد   يتخب ط فيها المتعلم، كما تفضي طريقته الميس 

رة الستيعاب ما تحمله اللغة من أفكار وما تختزنه من فوائد وقيم.   يمكنه أن يوف ر لهذا المتعلم طرقا ميس 

من أسباب ضعف اللغة العربية هو تعلم اللغة األجنبية قبل تعلم العربية، أو النطق بها لغير سبب، وهذا   -
 من لغته. ما يؤدي إلى انسالخ المجتمع العربي 

إن البحث في سبل تطوير اللغة العربية يعد من أجل  اهتمامات العلماء والباحثين، وقد أكد بعضهم على   -
ضرورة االعتماد على البحوث العلمية الميدانية ذات النطاق الواسع التي من شأنها أن ترقى بمستوى اللغة 

 العربية إلى مدارج عالية. 

بية مرهون بالـنظر اللصيق إلى مشكـالت تطوير اللغة العربية بشكل عام، ولكن تطوير تدريس اللغة العر   -
ومرهون أيضا بالنظر في كيفية استعمال الناس لهذه اللغة في مستوييها الرسمي والشعبي، فضال عن كون  

لتقطها  هذا التطوير مرتبطا بالمادة اللغوية التي تلق ن ألطفالنا في المدارس من جهة، والمادة اللغوية التي ي
 . المواطن عبر وسائل إعالمية سمعية وبصرية، من جهة أخرى 

 :حلول ومقترحات للنهوض باللغة العربية

 من ضمن الحلول والمقترحات المهمة في نهضة اللغة العربية ما نجده في:

 إبراز مكانة اللغة العربية في نفوس الناشئة والطالب في جميع مراحل التعليم العام.  -
 االهتمام باللغة العربية، وإصدار قوانين تتعلق بالمحافظة عليها.  -
الصرفي، النحوي، التركيبي، الداللي، البالغي(، وعدم إقصاء )  االهتمام بمستويات اللغة المعروفة -

 . أيا منها
 .استثمار اللسانيات الحديثة باتجاهاتها المختلفة في تعليم اللغة العربية -
 األجنبية في المرحلة االبتدائية. تجنب تدريس اللغة  -
 تشجيع األكفاء والمبدعين والمجتهدين البارزين في حقل العربية الفصحى. -
 االهتمام بكفاءة المعلم قبل كفاءة المتعلم.  -
 التأكيد على ضرورة التسلح بالضمير المهني أثناء أداء المعلم لوظيفته.  -
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المعلم قدر اإلمكان عن الدور السلطوي في  على جلب الراحة النفسية للمتعلمين، وابتعاد   السهر -
 القسم.

 إعادة النظر في المنظومة التربوية، بإصالح الفاسد، وإزاحة النقائص.... -
من رام العلم جملة ذهب عنه  التقليص من البرنامج، واالهتمام بالكيف ال بالكم، والحكمة تقوم:"   -

 ".جملة
 المدرسة، وتهتم بسالمتها خارج المدرسة.  وضع برامج وخطط ترتقي بتعليم اللغة العربية داخل -
 توجيه الطلبة الممتازين للدراسة في قسم اللغة العربية.  -
واجب  - األم  باللغة  التعلم  ألن  األجنبية،  اللغة  وتعلم  األجنبية  باللغة  التعليم  بين  التفريق  ضرورة 

ومنوضروري،   األم،  اللغة  حق  في  جناية  األجنبية  باللغة  تعريالوا  والتعليم  في  جب  العلوم  ب 
 الجامعات العربية. 

رة. -  وجوب توجيه البرامج في وسائل اإلعالم بالفصحى الميس 
 وضع معجم عربي خاص بالمصطلحات التي تقابل المصطلحات األجنبية الحديثة. -
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