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  يميةتعليمية�اللغة�العربية�bغراض�أكاد
  

  أ.�د�/�نواري�سعودي�أبو�زيد

  الجزائر�،مدير�مخ`;�معجم�ا-صطلحات،�وأستاذ�اللسانيات�التطبيقية،�جامعة�سطيف

  تمهيد

يمثل�تعليم�اللغة�Èغراض�خاصة�توجها�جديدا��ي�مجال�تعليمية�اللغة،�
�بجملة� �ا-تعلم �تزويد �هو�مجرد �اللغة �تعليم �من �الهدف �كان �أن بعد

� �تضبط �ال°� �جانب�القواعد �إ«ى �تمظهرا��ا، �بكافة �اللغة �إنشاء عملية
�اختلفت� �مهما �للحياة"، �شعار�"التعليم �تحت �الضرورية �ا-هارات مجموع
�هذه� ��ي �ونحن �اللغة. �ف¾�ا �تستخدم �ال°� �وا-يادين �و�هتمامات القدرات
�ا-جال� �هذا ��ي �تطرح �ما �كث>;ا �ال°� �ا-فاهيم �مناقشة �نتقصد الدراسة،

� �ال°� �و�سس �والطرق�الخاص، �التدريس �منهجيات � �مع �إل¾�ا يستند
�الفعلية� �الحاجات �ع�ى �بالخصوص �ذلك �يقوم ��كتساب. ��ي الفعالة

�العربية. �باللغة �العربية �اللغة ��ي �البحث �إ«ى �حاجاته �ونع�� �التخص÷��، �محيطه ��ي �هذه��للمتعلم ��ي إننا
  الدراسة�سå;كز�ع�ى�مستوي>ن:�

Pاللغة،�وال°��يركز�ف¾�ا�ع�ى�الشائع�وا-طرد�من�ا-عيار،�وال°��تطعم��مستوى�القوان>ن�ال°��تضبط�صوابية:�أو
  ب>ن�الح>ن�والح>ن�ببعض�مظاهر�ا-خالفة�للنمط.

أما�ا-ستوى�الثاني�فهو�مستوى�ا-عجم،�وفيه�تراéى�طبيعة�الكلمات�العامة�بنسبة�ما،�ولكن�يركز�كث>;ا�:�ثانيا
  §�ذا�النوع�من�ا-جال��كاديم�.��ع�ى�تطعيمه�بالكلمات�التخصصية�وا-تعلقة�أساسا

ع�ى�أن�هذين�ا-ستوي>ن�ينب�ي�أن�يقدما��ي�قالب�تواص�ي�وإ�Pسنكون�حيال�ضرب�من�العملية�التعليمية�
  ال°��لن�تثمر�شيئا�ومتعلم�يقف�عند�حدود�لغة�محنطة��Pلغة�حية�يراد�م�Õا�النفع.

� �أو�تعددية �ثنائية �شكل ��ي �ذلك �يتج�ى ��ول �ا-ستوى �للمجتمع،�فع�ى �ا-ركب �الطابع �عن �ناجمة لغوية
كا-جتمعات�ال°��يتكلم�أفرادها�أك½;�من�لغة�ع�ى�قدم�ا-ساواة،�أو�Ñي�وليدة�ف�;ات�استعمارية،�عمل�أثناءها�
�السكان��صلي>ن،�كما�كان�الشأن� �جنب�مع�لغة �إ«ى �موطئ�قدم�للغا��م�جنبا �إيجاد الغزاة�وا-حتلون�ع�ى

عض�مستعمرا��ا�كالهند�ومصر�وغ>;هما،�أو�ع�ى�ان�Úاج�سياسة�Dح�ل،�كالذي�يخ`;نا�بالنسبة�ل`;يطانيا��ي�ب
به�التاريخ�عما�صنعته�فرنسا��ستيطانية��ي�الجزائر�ع�ى�مدار�قرن�واثن>ن�وث�ث>ن�عاما،�من�حظر�التعامل�

�الدي�� �الوقف �ومصادرة �الحرة، �الوطنية �ا-دارس �ع�ى �القائم>ن �وم�حقة �العربية، �الزوايا،�باللغة �وغلق ،
وتحويل�ا-ساجد�إ«ى�كنائس�وإصطب�ت�عسكرية،��Pل��ïء�سوى��ÉÈا�الحاضن�الطبي ي�للسان�العربي�الذي�

  حفظ�ل�مة�انتماءها�العربي�Dس�مي.
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��ي� �منفصلة �الثقافة ��ي �متباعدة �مختلفة �مجتمعات �ب>ن �الناجمة �اللغوية �الع�قات �مستوى �ع�ى أما
�يل �فتظهر�فيما �لهاالجغرافيا، �مباينة �أخرى �تأث>;�لغات �نتيجة �اللغات �إحدى �هذه�)١(حق �تحمل �ما �وكث>;ا ،

التأث>;ات�ع�ى�مستوى�اللسان�تأث>;ات�ع�ى�مستوى�الفكر�من�تبعية�وتقليد�وتأثر�وليد�ا�Éزامية�ولو�بدرجة�ما،�
�وامت �انتشار�الفتوحات �بعد �سائر�الشعوب �لغات ��ي �كتأث>;�العربية �كث>;ة، �شواهد �التاريخ �شرقا�و�ي دادها

�السياسة�)٢(وغربا ��ي �العالم، �قيادة �إل¾�ا �آلت �أ�Éا �بحكم �باØنجل>Âية �ا-عاصرة �اللغات �وكتأثر�كث>;�من ،
�قولبة� �سوى �مدلو��Pا �أحد ��ي �تع�� P� �ال°� �"العو-ة" �يافطة �تحت �القيم، �الفكر�وصناعة �و�ي و�قتصاد

  Dنسان��ي�صورة�نموذجية�واحدة�"Dنسان��مريكي".

  ع�تعليم�اللغة�العربية�وسبيل�تحس%ن�سياسات�التكوينواق

� �ا-قوم �الدين �وجودهايظل �للعربية �يحفظ �الذي �والسنة�الرئيس �الكريم �القرآن �التشريع: �بمناط �Pرتباطها ؛
ا-طهرة،�ولكو�Éا�لغة�التعبد�ب��منازع،�وإن�كان�يجوز�سواها��ي�غ>;ه.�إ�Pأنه�جد��ي�العصر�الحديث��ي�حياتنا�

�الدو  �العربية،�من �تعلم �إ«ى �غ>;�العرب �من �الناس �من �فئات �أحوج �ما �والعلمية �و�قتصادية �السياسية اéي
�لتلك�ا-همة،�سم��بتعليمة� �فظهر�فرع�من�اللسانيات�يتصدى �ومحاولة�إتقا�Éا، ونشط�لذلك�Dقبال�عل¾�ا

  العربية�لغ>;�الناطق>ن�§�ا.�

�Pقبال�ع�ى�العربية�إDتخرج�عن:وع�ى�تعدد�بواعث�وأهداف��Pا��Éأ  

تعليم�العربية�Èغراض�عامة:�وÑي�ال°��يطلق�عل¾�ا�تسمية�تعليم�اللغة�للحياة،�ويراد�به�"تعليم�اللغة�العربية��  - أ
�باستثناء� �و�هتمامات.. �والخصائص، �الوظائف، �متعدد �الجمهور �من �قطاعا �تشمل �ال°� �العامة �ال`;امج �ي

بي�Õم،�أ�Pوهو�أ�Éم�يتعلمون�اللغة�لقضاء�شؤو�Éم��ي�الحياة���ðء�واحد�يلتقون�عنده،�ويمثل�القدر�ا-ش�;ك�
 .)٣(بشكل�عام"

تعليم�العربية�Èغراض�خاصة:�وهو�نمط�من�التعليم�أعد�بناء�ع�ى�تحديد�مسبق�لحاجات�ا-تعلم>ن،�وتم��  - ب
�ت �وغ>;ه �داد«ي �توني �حاول �وقد �ا-س�Úدفة. �الفئة �اهتمام �-جال �تبعا �وطرائقه �ومحتوياته �أنشطته حديد�بناء

  :)٤(جملة�خصائص�تضبط�تعليم�اللغة�Èغراض�خاصة�فحصرها��ي�فئت>ن

�أساسية �بعي�Õاخصائص �لحاجات �التصميم �و : �ا-س�Úدف؛ �للمجال �ا-ناسبة �و�نشطة �ا-نهجيات ؛�توظيف
  .ال�;ك>�Âع�ى�اللغويات�من�قواعد�ومعجم�وأساليب،�وا-هارات�ا-ناسبة�للغرض�الخاص�ول�نشطة�ا-حددةو 

قد�يقت���äمنهجيات�تختلف�عما�يعتمد�من�منهجيات�؛�و قد�يضم�مجا�Pأو�عدة�مجاPت�:رعيةخصائص�ف
�عامة �Èغراض �اللغة �تعليم �و �ي �مجال�؛ ��ي �اللغوية �الكفاية �تعوزهم �الكبار�ممن �طائفة �به �يقصد �ما غالبا

  .�)١(غالبا�ما�يوجه�لذوي�ا-ستوى�ا-تقدم�أو�ا-توسط؛�و مع>ن

                                                           
بداية من التأثريات الصوتية وصوال إىل التأثريات البنيوية الكربى:    interferenceللغوي القصد هنا إىل التأثريات اللغوية املتمثلة يف مظاهر التداخل ا  ـ  ١

لفتـني كمـا أساليب اخلطاب وبناء اجلمل، وكلها ترتد إىل خلفية اجتماعية نفسية. وال ميكن احلديث عن التداخل مـا مل يكـن الفـرد مسـتعمال للغتـني خمت
 يصرح اللسانيون االجتماعيون.

ــ  ٢ ، ولــذلك كانــت لغــات األمصــار اإلســالمية كلهــا بني عليهــاأن لغــات أهــل األمصــار إمنــا تكــون بلســان األمــة أو اجليــل الغــال اعلــمول ابــن خلــدون "يقــ  ـ
واد لـه كلهـا مـباملشرق واملغرب هلذا العهد عربية. والسبب يف ذلك ما وقع للدولة اإلسالمية من الغلب على األمم والدين وامللـة صـورة للوجـود وللملـك و 

  . ٣٧٩، ص١٩٨٩، ٧والصورة مقدمة على املادة، والدين إمنا يستفاد من الشريعة وهي بلسان العرب". املقدمة، دار القلم بريوت، الطبعة 
ة: مفاهيمه رشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة: تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات، الباب الرابع [تعليم اللغة ألغراض خاص   ـ ٣

 .٢٣٧، ص٢٠٠٧ومنهجياته املشكلة ومسوغات احلركة] إصدار املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
  .٢٣٧نفسه، ص ـ  ٤
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نضع،��ي�مواجهة�هذا�الشغف،�خطة�لغوية�أو�سياسة�لغوية�Pستيعاب�الوافدين��لكننا��ي�عا-نا�العربي�لم
الصعوبات،�وأعتقد�أن�مرد�ذلك�و لسانيا،�وظل�تعليم�العربية�للناطق>ن�بغ>;ها�يواجه�كث>;ا�من�التحديات�

  كله�إ«ى:

  ل�هذا�الشأن.أ�ـ�غياب�خطة�واضحة�أو�سياسة�شاملة�من�قبل�الحكومات�أو�ا-راكز�البحثية�ال°��تع��Ãبمث

� وبا-قابل�ظلت�ا-حاوPت�الفردية�أو�ا-ؤسسية�ا-حدودة��ي�قدرا��ا�وأهدافها�وتمويلها�Ñي�الطاغية،�بل��ب�ـ
إن�كث>;�من�الجهود�ال°��ت�Âيى�بزي�ا-ؤسسة�ظلت�قائمة�ع�ى�ما�تبذله�من�جهد��Pتنكر،�ولكن�أثره�ا-رجو�

  يظل�دون�ا-توقع.

� �للتعليم، �واضح �هدف �غياب �ـ �الفكرية�ج ��هداف �وب>ن �وال`;امج �ا-ناهج �ب>ن �البادي ��نفصال بحكم
والثقافية؛�أي�عدم�الس ي�بجدية�لدمج�ا-تعلم>ن��ي�الثقافة�العربية�ونمط�تفك>;�أهلها�وعادا��م�وأخ�قهم�

�و  �العرب �ب�د ��ي ��جنبية �وا-دارس �ا-راكز�الثقافية �تفعل �كما �التأث>;�مزدوجا، �يكون Ã°ح� خارج�وأعرافهم،
ولنا�أن�نتصور�القصور�بصورة�جلية�إذا�نحن�قارنا�ما�تبذله�الدول��ستعمارية��ي�مستعمرا��ا�وما�.�ب�دهم

�Pستعادة� �و�ستشراف �و�س�;اتيجية �والنفسية �ال�;بوية �مراكز�ل�بحاث �من �تقيمه �وما �أموال �من تنفقه
� �ذلك ��ي �نجحت �وقد �غ>;ها، �و�ي �ا-ستعمرات �تلك ��ي �لغا��ا �منظمات�مكانة �أنشأت �ففرنسا �نجاح، أيما

�نحو: �حية، �لغة �الفرنسية �أقدام �ترسيخ �هدفها ��وجامعات ��üل�نتشار�الفرن� �الجمعيات ،�م١٩٦٤فيدرالية
ا-جلس��ع�ى�للفرانكفونية�،�و م١٩٧٥ا-جلس�العالم��للفرنسية�،�و م١٩٧٠وكالة�التعاون�الثقا�ي�والتق���و 

�و م١٩٨٤ ،� �الفرنسية �للغة ��ع�ى �و م١٩٨٩ا-جلس �بمصر�، �Dسكندرية �سنغور��ي ��ي��.)٢(م١٩٨٩جامعة أما
�Ã°ش� ��ي �الفرنسية �استعمال �إلزامية �تركز�ع�ى �وكلها �العد، �عن �تند �وا-راسيم �فالتشريعات �التشريع مجال

م�ا-�Âامن�مع�الثورة�الفرنسية�والتشريعات�تتوا«ى�إ«ى�اليوم.�كل�هذا�مع�١٧٩٤وجوه�الحياة�بداية�من�قانون�
دي�س�ي�ع�ى�كافة�وجوه�نشاط�بعث�الفرنسية�من�جديد،�وقد�أشار�فلوريان�كو-اس�إ«ى�أن�مجمل�دعم�ما

�الهيئات� �دعم �من �ذلك �يتبع �وما �الفرانكفونية �الب�د ��ي �متقدمة �لغة �الفرنسية �بقاء �ضمان �ع�ى Dنفاق
� �ب>ن �ي�;اوح ��٢٥ا-شرفة ��ي�٣٠و �مي�;ان �فرانسوا �قرار Ã�üنن� �أن �دون ،��üفرن� �فرنك �داكار��مليار قمة

� �سنة ��ي��١٩٨٩للفرانكفونية �للفرنسية �الريادة �ضمان �مقابل ��ك½;�فقرا، �الفرانكفونية �الدول �ديون مسح
�والسياسة �ربوع�)٣(التعليم �كافة ��ي �Dنجل>Âية �تفوق �لضمان �ا-تحدة �والوPيات �إنجل�;ا �اليوم �تفعل �وبا-ثل .

�ل �وتعمل �التحدي �§�ذا �تحس �ال°� �فرنسا �ف¾�ا �بما �للعربية��تجنبه.العالم �نستعيد �أن �أردنا �إذا �فإننا وعليه
  دورها�الريادي�ينب�ي:

إحياء�العربية��ي�ب�د�العرب�أوÈ�،Pن�ما�ي�حظه�ا-تابع�يصيب�باØحباط،�فكم�من�قناة�ناطقة�بالعربية�Ñي��  - أ
ن�نريد�نفسها�عبء�ع�ى�العربية،�بما�تشيعه�من�لحن�فاحش،�ومن�مستويات�عامية��Pتليق�بالفصuى�و�Pبم

 له�أن�يتعلم�الفصuى.

                                                                                                                                                                                   
محد ـ أ ١٣م، ص٢٠٠٣معهد اخلرطوم الدويل،  ندوة تعليم العربية ألغراض خاصة اخلرطوم،تعليم العربية ألغراض خاصة مفاهيمه وأسسه ومنهجياته،   ـ  ١

  ١١٦، ص١٩٨٣ ،١:٢د دراسات اللغوية، ال، الة العربية للة، املنظمة العربية معهد اخلرطومعشاري: تعليم العربية ألغراض حمدد
املدينة املنورة، أفريل رشيد بلحبيب: فطرة الدفاع عن اللغة األم بني التفعيل والتعطيل، املؤمتر الدويل: اللغة العربية ومواكبة العصر، اجلامعة اإلسالمية ب  ـ  ٢

 .١٦١، ١٦٠، ص١، القسم٥، احملور ٢٠١٢
 .١٤٧ـ  ١٤٥م، ٢٠٠٠، الكويت ، الس الوطين٢٦٣فلوريان كوملاس: اللغة واالقتصاد، ترمجة أمحد عوض، سلسلة عامل املعرفة، العدد   ـ  ٣
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Øنفاق�ع�ى�كافة�مكونات�ا-سار:�ع�ى�بناء��س�;اتيجيات�وا-تابعة�وا-راجعة�والتقويم،�وع�ى�تكاليف�متابعة�   - ب
�وع�ى� �ا-صغرة، �اللغوية �ا-جتمعات �Dكساب: �محاضن �ع�ى �وكذا �وغ>;ها، �والوسائل �الهياكل �وبناء التكوين

(كافة�مظاهر�التحف>�Âا-صاحبة
١

(. 

 التخطيط�للتعليم،�أي�الخروج�من�ا-نطق�العتيق��ي�التعليم.  - ت

�رتكاز�ع�ى�الجهود�الجماعية�لفاعلي�Úا�وجدي�Úا�وقلة�ا-زالق�ف¾�ا؛�و-ا�تحمله�من�تعدد�زوايا�النظر�وإمكانية�  - ث
العرب��تمحيص�الخطط�و�س�;اتيجيات،�ويمتد�هذا�إ«ى�التنسيق�ب>ن�العامل>ن�وا-هتم>ن�بتعليم�العربية�لغ>; 

 أصالة�أو�حكما،�كمن�نشأ�من�العرب��ي�ب�د�الغرب�من�أبناء�الجيل�الثاني�والثالث.

ا-نهج�التكام�ي��ي�تعليم�العربية،�أي�ال�;ك>�Âع�ى�ا-ضام>ن��جتماعية�والثقافية�والفكرية�والدينية�الحضارية�  - ج
�وي �للغة، ��ستعما«ي �البعد �ع�ى �يركز�به �الذي �بالقدر�نفسه �توف>;�والتاريخية، �اعتمدنا �إذا �النهج �هذا تعزز

الحواضن�لهؤPء�ا-تعلم>ن�من�خ�ل�استقبالهم��ي�الب�د�العربية�وبناء�مجتمعات�لغوية�مثالية�تساعد�ع�ى�
�ال°�� �كفرنسا �الغربية �الدول �بعض �تنتهجه �ما �وهذا ��هداف، �مكونات �-ختلف ��بعاد �ا-تعدد �كتساب

 بحسب�الهدف�من�التكوين.تعرض�منحا�متفاوتة�ا-دد�الزمنية�

�ستفادة�من�مبدأ�ا-حاقلة،�أي��ستعانة�بما�أنجزته�معارف�مجاورة�أو�متقاطعة�مع��بحاث�التعليمية،�  - ح
 فينب�ي��ستفادة�من�البحوث�ال�;بوية�والنفسية،�واللسانية،�و�جتماعية،�وتكنولوجيات�Dع�م�و�تصال.��

  رة،�وهذا�يقت���äأو�Pمراجعة�الطرائق��ي�تعليم�العربية�Èبنا�Îا.�ا-راجعة�ا-ستمرة�إذا�اقتضت�الضرو   - خ

هذه��ي�ا-جمل�ضوابط�عامة�تصلح�لبناء�سياسة�تربوية�تعليمية�موجهة�لغ>;�العرب،�وإن�كان�بعضها�يصلح�
  بأقدار�متفاوتة�لسياسة�تعليمية�Èبناء�ا-حضن.

  تعليم�العربية�bغراض�أكاديمية�

لغة�العربية�Èغراض�خاصة،�موجه�بدوره�إ«ى�غ>;�أبناء�اللغة،�ويتناول�ضمن�تعليم�هو�فرع�من�فروع�تعليم�ال
�ما� �اللغوية �والكفايات �وا-هارات �القدرات �من �ا-تعلم �إكساب �إ«ى �الفرع �هذا ��çدف �§�ا. �لغ>;�الناطق>ن اللغة

ع�ى�التعب>;�يجعله�متمكنا�من�تخصصه�ملما�بموضوع�مجال�اشتغاله،�مندمجا��ي�محيطه��كاديم�،�قادرا�
  عن�جملة�القضايا�ال°��يفكر�§�ا�أو�يتواصل�بشأ�Éا�بطريقة�سليمة�كأدنى�حد،�وأداء�راق�كمطمح�يراد�بلوغه.

  معاي%�Oلتعليم�اللغة�العربية�bغراض�أكاديمية:

�غ>;�الب�د� ��ي �بغ>;ها �للناطق>ن �العربية �اللغة �لتعليم �يتصدى �ما �كث>;ا �أنه �Ñي �قارة، �حقيقة �نش>;�إ«ى بداية
�واضحة�ا �وخطة �متكامل �م�Õاج �ع�ى ��Pيعتمدون �تدريسهم ��ي �وهم ��و«ى، �لغ�Úم �العربية �ليست �من لعربية

�من�الجهات�الرسمية�من�جهة�ثانية. �وقلة��هتمام �جهة، إن�الحديث� ا-عالم،�نظرا�لنقص�Dمكانيات�من
�الحديث ��äيقت� �العموم �ع�ى �بغ>;ها �للناطق>ن �العربية �اللغة �لتعليم �التخطيط �ركائز�العملية��عن عن

التعليمية�التعلمية�برم�Úا�من�م�Õاج�بكافة�مكوناته�الضرورية،�ومدرس�بكافة�مواصفاته،�ومتعلم�بتفاع�ت�
  أبعاد�شخصيته�ا-ختلفة.

�ومعر�ي� �علم� �مشرب �من �أو�مجموعة �واحد �فرد �يضعه �أن ��Pينب�ي �ووظائفه �مواصفاته �هذه �م�Õاجا إن
� �إذا �له، �Pبد �بل �من�نا�هأردناواحد، �واسعة �مجموعة �ب>ن �ودراسة �تداول �موضوع �يكون �أن ،Pوفعا� جحا

�وف�سفة� ��جتماع، �وعلماء �وال�;بية، �النفس �وعلماء �اللسانيون، �فم�Õم �ش°Ã؛ �معرفية �فروع ��ي ا-ختص>ن
ال�;بية�وا-فكرون،�وعلماء�الشريعة،�ويزداد��مر�حساسية�ودقة�ويصبح��هتمام�با-�Õاج�أك½;�من�ضرورة�إذا�

                                                           
 .١٢٠ص: ، ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، ١، بريوت، طللعلوم مد حيياتن، الدار العربيةترمجة حملويس جان كالفي: السياسات اللغوية،   ـ  ١
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(علق��مر�بتعليم�العربية�للناطق>ن�بغ>;هات
١

ومع�استحالة�بناء�م�Õاج�بمبادرة�فردية،�وصعوبة�تعليم�اللغة��.)
�أغراض� �من �بصدده �نحن �ما �بي�Õا �ومن �خاصة �أو�Èغراض �عموما �عامة �Èغراض �بغ>;ها �للناطق>ن العربية

�ق �معاي>;�عامة، �جملة �تحديد �يمكننا �أنه Pإ� �الخصوص، �وجه �ع�ى �ا-�Õاج�أكاديمية �لبناء �صالحة �تكون د
  ا-نشود��ي�ضو�Îا�وÑي:

 عدم�فصل�وسيلية�أو�وظيفية�اللغة�العربية�عن�مستوع��ا�الثقا�ي�والحضاري�والفكري�والدي��. .١

�Pيكون�بناء�ا-قررات�الدراسية�عشوائيا�أو�نتيجة�وجهات�نظر�مبع�7ا��ج�Úاد�النظري�مهما�بلغ�أصحابه،�بل� .٢
 ت�ميدانية�مسحية�للتشخيص�ع`;�مسارين:يلجأ��ي�ذلك�إ«ى�دراسا

�ينصح�  - أ �ال°� �القبلية �ا-كتسبات �وجملة �والتصورات، �التمث�ت �قياس �خ�ل �من �ا-ستوى: �تحديد مسار
 ).٢(ا-ختصون�باعتمادها�منطلقا��ي�برمجة�التعليم�لشريحة�أو�مرحلة�أو�وحدة�أو�حصة�أو�نشاط�تعليم�

�خاصة،�  - ب �Èغراض �العربية �بتعليم �يتعلق �بشريحة��وفيما ��حتكاك �إ«ى �نلجأ ��كاديمية، ��غراض وم�Õا
ا-تعلم>ن�لتحديد�الحاجات�ال°��Èجلها�ينخرطون��ي�التعلم،�والحاجة��ي�مفهومها��ول�والبسيط�تعب>;�عن�
الدافع�أو�جملة�البواعث�ال°��تحرك�الذات�العضوية�نحو�التعلمات،�أو�Ñي�"حالة�من�التوتر�ناتجة�عن�نقص�

  �).٣(.�أو�عن�تأث>;ات�اجتماعية"��ðء�ضروري.

وهنا�ينب�ي�أن�نش>;�إ«ى�أن�تعليم�اللغة�العربية�Èغراض�خاصة�يف�;ض�فيه�أنه�يكون�أيسر�مؤونة�من�تعليم�
اللغة�العربية�للحياة،�لكون�الثاني�بناء�ع�ى�غ>;�أساس�متقدم،�فتجد�ا-درس�وا-تعلم�يبذPن�طاقة�كب>;ة،�إذ�

تعلم�وأن�ي�;tى�معه�شيئا�فشيئا�ح°�Ãتستقيم�له�ملكة�اللغة��ي�وجه¾�ا:�ملكة�يجب�ع�ى�ا-درس�أن�يمهد�للم
��ي� �ا-حصلة �اللغوية �ال�;اكمات �ع�ى �مبنيا �فيكون ��ول �الضرب �أما �أغراضه، �التعب>;�عن �وملكة الفهم،
�له� �يكون �أن �إ�Pبعد �العلم� �البحث �مجال �وتحديدا ��ختصاص �مجال �إ«ى �به ��Pينتقل �إذ �الثاني، الضرب
��ي� �آخر�متمثل �وجه �جانب �إ«ى �هذا �مفرداته، �انتظام �بقواعد �وإ-ام �اللغوي �ا-عجم �من �ما �بدرجة رصيد

  انسجام�ا-تعلم>ن�بحكم�التخصص�الذي�يجمعهم.

ضرورة��ستفادة�من�جملة�ا-عارف�الخادمة،�ال°��تساعد�إما��ي�تصور�أوضح�لعملية�اكتساب�اللغة�وإما��ي� .٣
�طريق �عن �للمتعلم>ن، �النفس��تيس>;ها �علم �تحديدا �هنا �ونع�� �اللغة، �بنحو �تتعلق �نظريات صياغة

�إما� �بغ>;ها، �للناطق>ن �العربية �اللغة �تعليم �هذه: �والحالة ��جنبيةـ �اللغات �تعليم �يمدان �اللذين واللسانيات،
�نتيجة�عقود�من��بحاث�أثبتت�أن�الطفل�يبدأ�اكتساب�لغته�عن�طريق�السماع� Èغراض�عامة�أو�خاصةـ

  يعمل�ع�ى�ث�ثة�محاور�بشكل�م�Âامن:الذي�

  أ�ـ�تشكيل�ا-عجم�اللساني،�وهو�ا-ادة�الخام،�أو�بنك�ا-عطيات�ممثلة��ي�ا-فردات.��

  ب�ـ�بناء�قوالب�نحوية�للغة�الهدف،�يجرده�مما�يسمعه�من�الجمل،�بحيث�يقوم�بإجراء�تصنيفي�لل�;اكيب.��������������

�ال�;اك�� �لتلك �تداو«ي �تصور �بناء �ـ �وب>ن�ج �بي�Õا �يربط �أن �أي �حوله، �من �الناس �يستعملها �ال°� �الفعلية يب
  سياقا��ا.

�منذ� �تأث>;ها �تحت �ووضعه �لها، �تعريضه �خ�ل �من �الطفل �عند �اللغة �تب�� �ال°� �Ñي �الث�ث ��ليات �هذه إن
�يستعمل �مخزون �من �إليه �ويرجع �منه �يمتح �ما �وجد �للك�م ��ستعداد �عنده �كمل �إذا Ã°ح� ��و«ى، ه�الشهور

  ويحتكم�إليه.�
                                                           

  .٢٢٩، ص٢٠١٠، ١اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، الدار العربية للعلوم ناشرون، دار األمان، الرباط، ط  ـ  ١
  .٥٨.٥٧، ص: ٢٠٠٢، ١اء، طباملدرسة األساسية بني التصور واملمارسة، دار الثقافة، الدار البيض حممد ملباشري: اخلطاب الديداكتيكي.  ـ  ٢
  . بتصرف١١٨، ص١املرجع نفسه، ج  ـ  ٣
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�ا-تصلة� �والب�غة �اللغوية �الدراسات �مجال ��ي �أكاديمية، �Èغراض �العربية �اللغة �تعليم �حال ��ي وDغماس
  بالدراسات�القرآنية�ع�ى�سبيل�ا-ثال،�يمكن�تصور�أنه�قد�يدرك�بشكل>ن�اثن>ن:

�بم �اللغة �علوم �النوعية: �[ا-ساقات �ا-رادة �للمادة �التدريس �يكون �أن �أولهما ��Pب�غة�أـ �الذوق �ب�غة �ف¾�ا ا
القوالب�وا-قاييس�و�نماط،�وعلم�الدPلة�الذي�يوفر�نظريات�ومبادئ�عامة�تساعد��ي�الوصول�إ«ى�الدPPت�
�الذوق� �ع�ى �التفس>;�القائمة �ومناهج �"الهامشية"، �مصطلح �محامل �تعدد �ع�ى �الكريم �القرآن ��ي الهامشية

قالب�لغوي�راق،�Pسيما�أن�الطالب�يكون�قد�حصل�تمكنا��ي�اللغة��دبي]�قلت�أن�يكون�تناولها�جميعا��ي�
�مرحلة� �إ«ى �اللغة]، �مجتمع �داخل �اليومي �منحاها ��ي �[التواصلية �الدنيا �الوظيفية �مرحلة �به �يتجاوز العربية
الوظيفية�العليا�[التواصلية�الغاية]،�أي�أن�يكون�الوسط�منسجما��ي�هذا�ا-ستوى�ا-طلوب�تحصيله،�هذا�

� �والزم�ء�مجال �ا-ساقات، �تلك �تدريس �ع�ى �القائمون ��ساتذة �ذلك ��ي �سواء �التمكن، �ذوي �من ل�ستماع
�البيئة� �توفره �الذي �ا-صغر، �اللغوي �أو�ا-جتمع �والثقا�ي �اللغوي �السياق �بناء �من �نوع �وهذا ا-تفوقون،

غة�إ«ى�واقع�µي،�باعتبار�أن�الخارجية،�فيكون�ا-تعلم�ملزما�ع�ى�الفهم�والتواصل��ي�بيئته،�وهو�ما�يحول�الل
"محور��هتمام��ي�تعليم�العربية�لغ>;�الناطق>ن�§�ا�يجب�أن�يكون�ذلك�النوع�من�ا-فردات�الحية�ال°��يتمكن�

.�وهذا�يع���ضرورة�ال�;ك>�Â)١(الدارس�§�ا�من�أن�يعيش�كفرد�فيه�ـ�أي��ي�ا-جتمع�اللغوي�ـ�وليس�كغريب�عنه"
بدأ�فيه�الفرد�مستمعا،�إ�Pأنه�يتحول�لضرورات�ا-قام�والحاجة�طرفا�فاع��ع�ى�الطابع�الحواري�الذي�وإن�

  ،�وهذا�يجرنا�إ«ى�طبيعة�اللغة�وماد��ا.����ðء�يطور�اللغة�لديه�كمثل�الحوار�ي�ا-عادلة�اللغوية،�ف��

�أن�تتكفل�الدول�العربية�ال°��تحمل�هم�نشر�العربية�بإيجاد�تلك�ا-حاضن�الخاصة،�ال°��تضمن�ا للغة�ب�ـ
العربية�الخاصة،�وليس�أقدر�ع�ى�ذلك�من�ا-راكز�وا-عاهد�والجامعات،�ال°��تحتاج�Ñي��خرى��ي�واقعها�ا-ر�

  إ«ى�تأهيل.�

النظرة�الشمولية��ي�تعليم�اللغة�العربية�وخاصة�Èغراض�أكاديمية،�ونع���بذلك�تكاملية��نشطة�اللغوية� .٤
 Øع�ى�ا-رتبطة�با-هارات�اللغوية��ساسية:�فبا�Â<ضافة�إ«ى�السماع�ا-رتبط�با-شافهة،�ينب�ي��هتمام�وال�;ك

�ا-هارات� �بمثلث �ندعوه �ما �ضمن �جميعا �قاعد��ا �نعده �الذي �الفهم، �بملكة �مرتبطة �وكلها �والكتابة، القراءة
نه�وحينما�نتحدث�عن�التدرج�يلوح�لنا�م،�وضمن�هذا��هتمام�ا-ركز�وا-توزع�قد�ينصح�بالتدرج�).٢(اللغوية

  مظهران:

أ�ـ�تدرج��ي�التوسع:�توسع��ي�السماع�والحوارية،�وتوسع��ي�النصوص�ا-قروءة�وا-نجزة�[ا-كتوبة]،�من�مقاطع�
  قص>;ة�إ«ى�أبعد�مدى.

�ومراحل�تعليمية،� �الصلة�بالتخصص�ا-قصود،�ع`;�سنوات �تÂåيل�ا-فاهيم�وا-صطلحات�ذات ��ي �تدرج ب�ـ
سيس�حاجة�ا-تعلم�إل¾�ا،��ÉÈا�أدواته��ي�التحصيل�والبحث�والتنقيب،�،�-)٣(غالبا�ما�تكون�مختصرة�قص>;ة

  ).٤(والقراءة�والتحرير

                                                           
  .٣٤، صم١٩٨٢اللغة العربية للناطقني بغريها، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، مكة، ـ  والثقافية لتعليمرشدي أمحد طعيمة، األسس املعجمية   ـ  ١
  ٧٨، ص:٢٠١٢، ١حلكمة، اجلزائر، طينظر كتابنا: حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، بيت ا  ـ  ٢
ام متماثلة لعل من العوامل املعجلة يف تعليم العربية ألغراض أكادميية انسجام جمموعة املتعلمني واحتاد حاجام وتقارب مستواهم، فكلما كانت قدر   ـ  ٣

  .   ٣٥أو متقاربة  كانت عملية االكتساب سريعة. يراجع األسس املعجمية، ص 
 مــن بـن خلـدون: "والكتابـة مـن بـني الصــنائع أكثـر إفـادة لـذلك ألـا تشـتمل علـى العلــوم واألنظـار خبـالف الصـنائع، وبيانـه أن يف الكتابـة انتقـااليقـول ا ــ  ٤

االنتقـال مـن  احلروف اخلطية إىل الكلمات اللفظية يف اخليال ومن الكلمات اللفظية يف اخليال إىل املعاين اليت يف النفس ذلك دائمـا فيحصـل  هلـا ملكـة
طنــة األدلـة إىل املــدلوالت وهــو معــىن النظــر العقلـي  الــذي يكســب العلــوم اهولــة فيكســب بـذلك ملكــة مــن التعقــل تكــون زيـادة عقــل وحيصــل بــه قــوة ف

 .٤٢٩وكيس األمور.." املقدمة، ص: 
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  �نتقائية:�ونع���§�ا��قتصار�ع�ى��هم��ي�إكساب�اللغة�العربية�Èغراض�أكاديمية،�ويتج�ى�ذلك�من�خ�ل:� .٥

  ى�أثر�البنية��ي�الفوارق�الجمالية.أ�ـ�إدراج�جرعات�من�النحو�التعليم��ا-رتبط�باÈساليب�بغية�الوقوف�ع��

ب�ـ�انتقاء�النصوص�ا-ناسبة�ذات�الصلة�ا-باشرة�بالتخصص،�ضمن�ا-قاربة�النصية�ا-تخصصة،�وينصح�
   .�ديث�الشريف�والشعر�والخطب�وغ>;هابال�;ك>�Âع�ى�ا-تون�ذات�الصلة�بالدراسة،�كالقرآن�الكريم�والح

�غالب .٦ �الحالة �هذه ��ي �وÑي ��هداف: �باحث>ن�تحديد �تكوين ��ي �تتمثل �ومختصرة، �محددة �أهدافا �تكون �ما ا
�يمثل� �أدائي �وهو�تحكم �مختلفة، �بطرق �ولكن �نفسه �ال��ïء �قول �من �يمك�Õم �إتقانا �العربية �اللغة يتقنون
ا-ستوى�ا-تقدم،�قادرين�ع�ى�تذوق�الك�م��ي�مستواه�الثاني،�مدرك>ن�ما�ب>ن��ساليب�ا-تقاربة�التمايزات�

�فويرقات �أهداف�)١(من �وÑي �تعكسه، �كلها �التعليم �مخرجات ��Pتكون �قد �الذي �ا-ثا«ي، �هو�ا-ستوى �وهذا ،
�أو�الغايات� �البعيدة ��هداف �Ñي �هذه �إل¾�ا، �أشرنا �أكاديمية �من�مهام �ا-تعلم>ن �ينتظر�هؤPء �ما �ف¾�ا تتحكم

-ستويات�التعليمية�من�جهة،�الك`;ى�للعملية�التكوينية،�أما��هداف�القريبة�وDجرائية�فتتحدد�من�خ�ل�ا
 ومن�خ�ل�ما�يرتبط�بكل�حصة�وما�يناس��ا�من�أنشطة�تعليمية�من�جهة�ثانية.

تحديد�ملمح�ا-درس:�إن�كل�تلك�العوامل�ال°��سبق�ذكرها��Pتغ���شيئا��ي�غياب�ا-درس،�إ�Éا�تظل�أفكارا� .٧
إنه�العنصر�الفاعل��ي�كل�تلك�ا-كونات،�مع`;ا�ع�Õا�ما�لم�نجد�من�ينفخ�ف¾�ا�روح�الحياة�الحقة�وهو�ا-كون،�

�ا-ؤهل�لهذه�الوظيفة�الخاصة� ا-حرك�وا-تحكم��ي�كل�تلك�الشروط،�ما�يع���أن�الفشل��ي�تكوين�ا-كون
جدا�نكون�قد�حكمنا�ع�ى�العملية�كلها�بالفشل�وع�ى�هذا�البناء�الذي�جهد�ا-ختصون�أنفسهم��ي�إيجاده�

ى�ملمح��ستاذ�الذي�يتو«ى�مهمة�تكوين�تلك�الشريحة��ي�مجال�اللغة�العربية�با�ÉPيار،�إنه�ينب�ي�أن�نركز�ع�
بوصفها�لغة�ثانية��ي�مستوى�مع>ن�من�جهة�ولوظيفة�محددة�من�جهة�ثانية،�أي�أن�نمارس�انتقائية�ع�ى�

ا-كون�إذا�أفراد�طاقم�التكوين��Pتقل�صرامة�عن��نتقائية�ا-مارسة��ي�إطار�اللغة�وا-ستوى�وما�إل¾�ما،�ع�ى�
  أن�يكون�تكوينه�رصينا،�عارفا�بطرق�التدريس�ووسائله،�محددا�أهدافه�الخاصة.

إذا�هذه�منطلقات�وشروط�وآليات�تعليمية�اللغة�العربية�ل�غراض��كاديمية،�ا-وجهة�رأسا�للمتخصص>ن�
�غيا§�ا، ��ي �تكوين �أي �نجاح �بحال ��Pيمكن �والقرآنية، ��دبية �والدراسات �اللغة �مجال �ا-خرجات���ي وجودة

متوقفة�عل¾�ا�جميعا،�فبقدر�ما�نحرص�ع�ى�استيفا�Îا�وحسن�انسجامها�وحسن�التصرف�ف¾�ا�تكون�جودة�
�العالم� �رقعة �من �أبعد �آفاق �إ«ى �للعربية �امتدادا �لنضمن �التعلمية، �التعليمية �العملية �ومخرجات التعليم

  العربي�ا-حدودة�جغرافيا.����

  مصادر�ومراجع�البحث:

 ١:٢،�١٩٨٣،�،�ا-جلة�العربيةة�Èغراض�محددة،�ا-نظمة�العربيةاري:�تعليم�العربيأحمد�عش .١

 .�٧�،١٩٨٩ا-قدمة،�دار�القلم�ب>;وت،�الطبعة��ابن�خلدون:� .٢

�طعيمة .٣ �أحمد ��،رشدي �ومنهجياته، �وأسسه �مفاهيمه �خاصة �Èغراض �العربية �العربية�تعليم �تعليم ندوة
 م٢٠٠٣و«ي،�،�معهد�الخرطوم�الدÈغراض�خاصة،�الخرطوم

رشدي�أحمد�طعيمة،�محمود�كامل�الناقة:�تعليم�اللغة�اتصاليا�ب>ن�ا-ناهج�و�س�;اتيجيات،�الباب�الرابع� .٤
[تعليم�اللغة�Èغراض�خاصة:�مفاهيمه�ومنهجياته�ا-شكلة�ومسوغات�الحركة]�إصدار�ا-نظمة�Dس�مية�

  .٢٠٠٧لل�;بية�والعلوم�والثقافة،�

                                                           
  .١٦٧، ص٢٠٠٧، ١ة للرتمجة، بريوت، طروبار مارتان: مدخل لفهم اللسانيات، ، ترمجة عبد القادر املهريي، املنظمة العربي  ـ  ١
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