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  ص البحثخلم

 الكفاء اللغوية يف عملية التعليم عامة والتعليم قال احلديث عن دوريتناول هذا امل

، حماوال حتديد أسباب تسرب ضعف الكفاءة اللغوية إىل نيجري�يف  ،العريب خاصة

رامسا طرائق حل هذه املشكالت، على ضوء الدراسات اللغوية و  ،األساتذة والطالب

إىل التعليم ى إعادة احليوية والنشاط احلديثة وعلم الرتبية احلديث، عّل ذلك يساعد عل

  .العريب يف نيجري�
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  مقدمة

اللغة هي أكرب أداة للتواصل بني ألن ، إن الكفاءة اللغوية البد منها لكل عملية التعليم

فال . لنقل األفكار والرغبات واملشاعر إىل اآلخرين وإحدى الوسائل األساسية ،بين البشر

عن  إال عن طريق اللغة سواء -الباغ– هطالبقل ما لديه من املعلومات إىل ينميكن للمعلم أن 

من  تلقونأنفسهم ال ميكن هلم فهم ما ي هطالبوكذلك . الكتابة م النطق أماستخدطريق ا

  . الكفاءة اللغوية املعلومات إال إذا كان عندهم حصيلة ال �س �ا من

وقد . يف نيجري� العريب تعليماللغوية والة املقالة إىل احلديث عن الكفاء �دف هذه ،لذا  

  :خامتة مرتبة على النحو اآليتو ثالثة حماور و  مقدمة انطوت على

  .املقدمة -

 .وعالقتها �ملواد الدراسيةتعريف اللغة : احملور األول -

 .كيفية اكتساب الكفاءة اللغوية: احملور الثاين -

 التعليم العريب يف ها يفوأثر  أسبا�االلغوية  مشكلة ضعف الكفاءة: احملور الثالث -

 .نيجري�

 .اخلامتة -

وأن ، ميخالصا لوجهه الكر   املتواضع ل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا العملوأخريا أسأ

  . وأساتذةطال� ن �ذه اللغة اخلالدةيستفيد به املهتمو 

  

    . إبراهيم علي يونس
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  الدراسية وعالقتها �ملواد مفهوم اللغة :احملور األول

   :مفهوم اللغة  - 

نسان وذلك ألمهيتها يف حياة اإل، اا وحديثً ا كبريًا �للغة قدميً لقد أوىل اللغويون اهتمامً 

فال يوجد ولن يوجد . عنهاال ينفك  ال تنفك عنه واليت ته يصصولكو�ا قرينة بين البشر وخ

أو هذا ا�تمع  ا اإلنسانأنه يعيش هذألن معىن هذا وذلك ، غري لغةبإنسان أو جمتمع يعيش 

ا�تمع اإلنساين بفصيالت  وأولو حدث هذا ألشبه الفرد ، ال كالم وال كتابة وال قراءةب

للتواصل أكرب وسيلة هي بل ، ظاهرة إنسانية  فاللغة .شك أن هذا مستحيل وال، احليوا�ت

  .بني بين البشروالتعاون والرتابط االجتماعي 

. )١:العلق( M  KL:القرآن الكرمي بقولههل نزول ث استاحتفى �للغة حيواإلسالم   

 "مْ لَّ عَ تَـ "فهوم األوسع واألمشل واألوقع ر�ا �ملفهوم الضيق املعلوم للعامة أم �ملوالقراءة سواء فسّ "

ملام �طرافها �لقدر الذي يرشح وجوب حتصيلها واإلبل ، تستلزم منطقيا وواقعيا معرفة اللغة

  .)١("من املعنيني السابقنياإلنسان للقراءة �ي 

ا إليصال وسيلة غري غريزية إنسانية متامً : "عّرفها العامل األمرييكي سابريفاللغة كما   

  )٢("داة اختيار�بات عن طريق نظام من الرموز املؤ األفكار والعواطف والرغ

ان  اإلنسانية ليست فطرية كغريها من األمور الفطرية لإلنسأن اللغة الكالم ومعىن هذا 

وأنه عن طريقها ، وجمتمعهيكتسبها الفرد من أمه وحميطه ، كاملشي واألكل بل هي مكتسبة

وينقل إليهم ما حيمله من أفكار وآراء ومشاعر ورغبات ومعارف  يتفاهم مع أفراد جمتمعه

  .إخل...ومعلومات
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 وذلك كله عن طريق، تهاكما أنه عن طريق اللغة يتم ربط العالقات االجتماعية وتقوي  

    .اتفق أفراد ا�تمع املعني على دالال�ا استعمال ألفاظ وعالمات اعتباطية

  :للغة العربيةالتعريف � - 

وتقع يف ، وهي تنتمي إىل اللغات السامية ، ات القدمية يف العاملاللغة العربية من اللغ  

ه جزيرة بني اللغات السامية اجلنوبية واللغات السامية الشمالية يف قلب شبمكان متوسط 

فأثرت ، وهذا املوقع املتوسط ساعد يف تفاعل اللغة العربية مع أخوا�ا اللغات السامية  .العرب

ولذلك اعتربت ، وأدقها قواعد ، وخرجت من ذلك التفاعل أكثرها نضجا ، ا فيها و�ثرت �

  .)٣(أهم اللغات السامية

وهي حتمل القرآن قر�  فمنذ أكثر من أربعة عشر، واللغة العربية ذات �ريخ عريق   

لغة األمة العربية اليت تعيش  وهي يف الوقت احلاضر .وما فيه من معان وأفكار وقيم، الكرمي 

ويقدر ، �لوطن العريب) اجلغراسيا(ياسية اآلن يف اجلغرافيا السعلى بقعة من األرض فيما تعرف 

دمون اللغة العربية تعبريا ستخي، أبناء األمة العربية �كثر من مائتني ومخسني مليون نسمة 

�نية أو أجنبية أو لغة  لديهم تعترب من العجم الذينها و متكلمذلك هيك عن و� )٤(.وكتابة

كما أ�ا لغة التعليم يف كثري من املدارس واملعاهد واجلامعات   .هم أيضا يعدون �ملالينيف، �لثة

  .إخل... إلذاعة و والتأليفوهي كذلك لغة الصحافة وا، يف الدول العربية وغري العربية

  :واد الدراسية�مل عالقة اللغة العربية - 

والعلوم كلها نوع من ، وسيلة لنقل األفكار املخزونة يف ذهن اإلنسان بصفة عامةاللغة   

 اللغة عن طريق لنقلها إىل اآلخرين إالسبيل  وليس مثة ،ملخزونة يف أذهان أهلهاهذه األفكار ا
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هي السبيل الوحيد لنقل العلوم اللغة العربية بصفة خاصة  فكذلك. كتابةبطريقتيها النطق وال

  .مجيع العلوم اإلنسانية فهي إذن بوتقة تنصهر فيها ،إىل الدارسني واإلسالمية العربية

لتعليم العريب ولكنها مع ذلك وسيلة ل، فحسب دراسيةليست مادة  فاللغة العربية  

  .واإلسالمي

فلن  ،الدراسية واهر العزلة واالنفصال بني بعض املوادمن ظ تصور شيئ وإذا أمكن 

نظرية ، ية كانت أو فنيةعلم، غة وغريها من املواد الدراسية تصور هذا االنفصال بني اللميكن 

فهي �لنسبة إىل سائر ، وإذا كانت اللغة هي مادة التخصص ملدرسي اللغة العربية أو عملية، 

وشرح ، مراجع هذه املواد وفهمها وسيلتهم األوىل لقراءة وهي، مفتاح ملواد ختصصهم  املدرسني

  .و�ليف الكتب هلم، ووضع املذكرات ، موضوعا�ا للتالميذ

فقد ثبت �لتجارب ، من املواد الدراسيةوهناك عالقة وطيدة بني اللغة وغريها   

 من كثريحتصيل  على التقدم يف واملشاهدات أن تقدم التالميذ يف اللغة العربية يساعدهم 

القراءة يستطيع أن يف فالتلميذ السريع اليت تعتمد يف حتصيلها على القراءة والفهم؛ ، العلوم

والتلميذ املتمكن من اللغة يفهم ما يقرأ ، حتصيله يف سرعة وسهولةمنه يستوعب ما يراد 

  .والعكس صحيح. ؛ فيساعده هذا على اإلملام مبا يقرأ من املواد األخرىعةر بس

أو فلسفية منطقية أو حل مسألة فقهية فهم أو ملثال ال يستطيع الطالب فعلى سبيل ا  

وكذلك  .)٥(�للغة العربية مادام ال يفهم دالالت ألفاظها وعبارا�ا إخل...هندسةحسابية أو 

لطالب على ة درسه لدفلن يستطيع تقدمي ما املدرس نفسه إذا مل تكن له قدرة لغوية كافية

  . الوجه املنشود
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اللغة العربية بصفة خاصة ومدرسي املواد  فإن على مدرسي، ان ذلك كذلكإذا كف   

 أن يسعوا بصفة عامة -امها يف تدريسهاستخدالعربية هي الالزم ا مادامت –األخرى 

العظيمة أداء �جحا  ية اليت تضمن هلم أداء هذه العمليةاكتساب الكفاءة الكافجاهدين إىل 

    .�جعاو 

  وطرائق اكتسا�ا اللغوية )٦(الكفاءة :احملور الثاين

أن يكون الرجل : ومنه الكفاءة يف الزواج، املماثلة يف القوة والشرفهي : الكفاءة لغة -

  .)٧(يف حسبها ودينها وغري ذلك� للمرأة مساو 

والوصول إىل النتائج املرغوب فيها هي القدرة على حتقيق األهداف  :والكفاءة اصطالحا -

ال أو هي املعارف واملهارات املهنية اليت جيب أن ميلكها املعلم �قل التكاليف من جهد وم

  .)٨(ويستطيع ممارستها من أجل أن يؤدي واجباته التعليمية أداء متقنا

  .    والقدرة على استعماهلا نطقا وكتابة وقراءة واستماعا هي التمكن من اللغة: والكفاء اللغوية

  :لغويةالطرائق اكتساب الكفاءة  -

لقد حتدث علماء اللغة و . فاءة اللغوية بصفة عامة مكتسبة وليست فطريةإن الك  

وممن حتدث . وحددوا هلا أبعادا، قدميا وحديثا اللغوية عن طرائق اكتساب الكفاءةوالرتبويون 

 عن الكفاءة اللغوية يقول "ملكة"وكان يسميها  عن ذلك من القدماء ابن خلدون يف مقدمته

  :بصفة عامة

 للعبارة اللسان، يف اتملك هي إذ �لصناعة، شبيهة ملكات كلها اتاللغ أن اعلم"

 �لنظر ذلك وليس. نقصا�ا أو امللكة متام حبسب وقصورها وجود�ا املعاين عن

 تركيب يف التامة امللكة حصلت فإذا. الرتاكيب إىل �لنظر هو وإمنا املفردات، إىل
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 يطبق الذي التأليف ومراعاة دة،املقصو  املعاين عن �ا للتعبري املفردة، األلفاظ

 للسامع، مقصوده إفادة من الغاية حينئذ املتكلم بلغ احلال، مقتضى على الكالم

 يقع الفعل ألن األفعال بتكرار إال حتصل ال وامللكات. البالغة معىن هو وهذا

 غري صفة أ�ا احلال ومعىن. حاالً  فتكون تتكرر مث صفة، للذات منه وتعود أوالً 

  )٩("راسخة صفة أي ملكة فتكون التكرار يزيد مث راسخة،

 ملكة حصول نإ":حتصيله وكيفية  بصفة خاصة مث تكلم عن امللكة العربية 

 املنوال خياله يف يرتسم حىت العرب، كالم من احلفظ بكثرة هو إمنا العريب اللسان

 معهم نشأ من منزلة بذلك ويتنزل. عليه هو فينسج تراكيبهم عليه نسجوا الذي

 عن العبارة يف املستقرة امللكة له حصلت حىت كالمهم، يف عبارا�م وخالط

  )١٠("كالمهم حنو على املقاصد

  :وعلق الشيخ آدم عبدهللا اإللوري على هذا الكالم قائال

وعلى قدر جودة احملفوظ وطبقته يف ، البد من كثرة احلفظ ملن يريد تعلم اللسان العريب"

فامللكة الشعرية تنشأ حبفظ  .كة احلاصلة عنه للحافظجنسه وكثرته تكون جودة املل

وملكة اخلطابة تنشأ حبفظ اخلطب ، وملكة الكتابة حبفظ األسجاع والرتسل، الشعر

وامللكة ، وامللكة العلمية تنشأ مبخالطة العلوم واالدراكات واألحباث واألنظار ، البليغة 

ايل الغة العالية إمنا حتصل حبفظ الغبوملكة ال. الفقهية مبخالطة الفقهاء وتنظري املسائل

  .)١١("من الكالم

جليا أن اكتساب الكفاءة يف اللغة العربية ليس �ضم القواعد خالل ما تقدم يَِعنُّ  من  

 ،ا فحسبوال بقتل الصرف والبالغة درسً ، النحوية التقليدية كما قد يبدو للدارس أول الوهلة

  :من اآليتالبد فكله عالوة على ذلك  ولكن 
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 .ألن األصوات هي اليت تتكون منها املفردات، أصوات العربية إتقان -١

  .حفظ كمية كبرية من مفردات العربية -٢

 .حفظ كثري من كالم العرب منظومه ومنثوره -٣

 .والنسج على منوالهالعرب كالم القياس على الصحيح املأثور من   -٤

  .لكالم العريبعلى النطق �املمارسة املستمرة والتدريب املكثف  -٥

  .اإلملام �لدراسات اللغوية احلديثة ومناهجها واالستفادة من نتائجها -٦

ألن معلم اللغة العربية هو يف حقيقة األمر معلم ثقافة ، احلصول على الثقافة العامة -٧

من الثقافة العامة وخصوصا الثقافة املتعلقة �لعصر  بد أن حيّصل ولو قسطافال ، وفكر

  .يهالذي يعيش ف

ألن علم اللغة مل يعد . التزود مبعطيات علم الرتبية وعلم النفس واألنثربولوجيا واالجتماع -٥

بعلوم كثرية ومن بينها ما  وإمنا أصبح يستعني، علما مستقال يعيش مبعزل عن علوم أخرى

  .كثري من املسائل اللغوية وحتليلها  ةِ لَ وَ رْ بَـ لِ  ذكر�

 ال مناص من توافرها الكتساب الكفاءة يف اللغة فهذه وغريها هي الطرائق اليت     

  .العربية

  :نيجري� التعليم العريب يف يف أسبابه وأثره ضعف الكفاءة يف اللغة العربية: احملور الثالث

 ثالثة عناصر تعود أساسا إىل نيجري� يف لعل مشكلة ضعف الكفاءة يف اللغة العربية   

  .درسوامل واملنهج الطريقة: رئيسة وهي

  :الطريقة :ولاأل
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ها املعلم قبل الدخول إىل الدرس ويطبقها داخل وسيلة أو خطة يرمس" الطريقة  

  )١٢("الصف

، تغري وتتغري مالحمهوما ومن عليها يتتغري فاألرض ، ود متغريء يف الوجاشيمن األ كثري  

 تتطور احلياة والبقيت جامدة ال تتلون بتلون  نيجري� يف ولكن طريقة تدريس العلوم العربية

ال تزعزعها صروف الزمان  ،أكل على خشبتها الدهر وشرب ،فهي راكدة جامدة، بتطورها

 ما عدا طريقة تدريس العلوم شيء كتب عليه التغّري وكأن كل ، قرابة ثالثة عقود أو يزيد

   .العربية

ردة وحتفيظها تلقني القواعد ا� املتبعة يف التعليم العريب يف نيجري� هي طريقة طريقةالف

وهذه الطريقة . وهي الطريقة اليت اصطلح عليها الرتبويون بطريقة القواعد والرتمجة ،للطالب

ملا يفرض ملواد الدراسية وكراهيتهم من اهم فرار الب من التعّلم التقليدية تؤدي إىل نفور الط

ذلك وينجم عن حترميهم من املناقشة واحلوار واالستنباط و عليهم من عملية احلفظ والتلقني 

وكثريا ما جتد أستاذ العربية نفسه ال يفهم منها إال  .اخنفاض يف مستوى حتصيلهم الدراسي

، األخرى املواد أساتذةذلك �هيك عن و  ،ا على الطالبقواعد حفظها بكثرة ما يدند�

م طال�لة كثري من األساتذة فما �لك بفإذا كانت هذه حا )١٣(أمرو أدهى  مفاألمر عنده

  : يُنتج إال األضعف، و� دّر القائلن الضعيف الإ حيث

  فشيمة أهل البيت كلهم رقص   #   إذا كان رب البيت �لدف ضار�

  : املنهج: الثاين
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جمموعة من املواد الدراسية  أو املقررات الالزمة للتأهيل يف جمال دراسي  هوو املنهج   

وهي نظرية ، )١٥(يجري� مبين على نظرية الفروعن  يفإن املنهج املتبع يف التعليم العريب  )١٤(معني

لذا نالحظ حىت اآلن ما زال منهج مدارسنا العربية . تقوم أساسا على تفكيك اللغة إىل فروع

، فقد قسم اللغة العربية إىل فروع ووضع لكل فرع منها منهجه اخلاص. يقوم على هذا األساس

  .والكتاب املقرر له

ج اخلاص به والكتاب املقرر و�لتايل هو الوحيد املنوط س النحو وضع له املنهفمدرّ   

فإن تعلموا وأفصحوا فكفى وإن أخفقوا فعليه ، على كاهله مسئولية تعليم الطالب اإلعراب

فكأن كل مادة تعيش لنفسها . وهكذا األمر مع بقية املواد األخرى .والعتابوحده اللوم 

  .ينهما و بني املواد األخرى وبقية املدرسنيومدرسها هو أيضا يعيش لنفسه وال عالقة تربط ب

وقد أثبتت البحوث الرتبوية املعاصرة أن املنهج املبين على نظرية الفروع يضر �لطالب   

  :أكثر مما ينفعهم؛ ملا فيه من عيوب أمهها

ا فهذا التمزيق يعدُّ تفتيتً  .وخيرجها عن طبيعتهاوهذا يفسدها  ،إىل فروع متزيق اللغة  -أ

ولعل هذا من أسباب عجزهم عن استعمال اللغة يف ، اليت يكسبها التالميذ اللغويةللخربة 

فهم ال يتحرون الضبط الصحيح والنطق ، املواقف احليوية استعماال سليما من مجيع الوجوه

وال ، وال يتأنقون يف اختيار العبارات إال يف حصة األدب ، إال  يف حصة القواعد السليم 

وال يرمسو�ا رمسا مجيال إال يف ، ت رمسا صحيحا إال يف حصة اإلمالءيهتمون برسم الكلما

 .حصة اخلط وهكذا
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فقد تشتد محاسة املدرس ويزيد إخالصه يف حصة ، يف النمو اللغوي عدم التعادل  -ب

وخيبو ذلك اإلخالص ، مث تفرت هذه احلماسة ، فينعكس ذلك على التالميذ، القواعد مثال 

و�ذا االضطراب ال يتكافأ النمو اللغوي عند  ،ينتفع التالميذفال ، يف حصة القراءة 

 .التالميذ

مع أن التعبري هو مثرة الدراسات ، ضيق جماله و ، التدريب على التعبري  توفري فرصقلة  -ج

  . )١٦(اللغوية مجيعها

    :املدرس :الثالث

قد تسرب  يف نيجري� يةاملواد العربية واإلسالم أن مدرسي مما ال خيتلف فيه االثنان        

فإما أن تكون قراء�م بطيئة أو ، أصبحوا ضعفاء يف القراءة  فلقد، إليهم الضعف من زوا� شىت

أصا�م الضعف يف  وكذلك .أو يعانون صعوبة يف ضبط األلفاظ وشكلها، انطقهم معيب

ن هذا  وأعظم م !.فال اخلط جيدا واإلمالء يف بعض األحيان سليما صحيحا، جانب الكتابة

األ�م حيافظ على سالمة لسانه عن الوقوع  فقلما جتد أستاذا يف هذه، ةدثااحمل كله الضعف يف

ميدان التدريس اخنرطوا يف هذا �إلضافة إىل أن أغلبية املدرسني للغة العربية اليوم ، اخلطأيف 

 ،ضف إىل هذاأ .اجليد الذي يضمن هلم جناح عمليتهم التعليمية دون التزّود �لتدريب الرتبوي

  :ةالتالي املتمّثل يف النقاط اليوم العربية معظم مدرسي اللغة يف التقصري اجللّي الذي يعاين

وحىت أستاذ املادة العربية يدرسها �للغة  ،يسمحون ألنفسهم التدريس �للغة احملليةأ�م  -أ

 .احمللية دون أن يشعر �حلرج أو اخلجل
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ومنهم من ، التالميذ أية فائدة لغوية يدونفِ يُ  وأن مدرسي املواد األخرى قل ما -ب

يف ، وإذا عرضت مشكلة لغوية . وا الصوابن عن تصحيح األخطاء؛ بل رمبا خطّأيعجزو 

إما أن يتهاون ويسمح  -لعدم إميانه بوظيفته احلقيقية –جند املعلم ، غري حصة اللغة العربية 

منه احلرص تعنيف التلميذ الذي يبدو إىل وإما أن تبلغ به االستهانة ، مبرور هذه األخطاء

 .اللغة العربيةسالمة على 

فيهم �زاء إخوا�م  الذي ساهم يف قذف الشعور �لنقصاألمر ، قلة ثقافتهم العامة -ج

 .املدرسني للعلوم الغربية

  :نتائج هذا الضعف

ا فال احلديث �ا أتقنو ، يف نيجري� نتج عن كل ما تقدم ضعف كفاءة الطالب العربية  

ضروري  -أية لغة يف عملية التدريس-فهم اللغة  وقد سبق أنّ . أحسنواأو قراء�ا وال كتابتها 

إىل  األن اللغة هي األداة املستخدمة لبيان تلك العلوم وإيصاهل ،لتحصيل أي علم من العلوم

التحصيل الرتبوي  عفلذا ملا ضعفت الكفاءة يف العربية لدى الطالب النيجرييني ض .اآلخرين

   .عندهم

   :ذه املشكالتهلحلول  - 

اليت يعاين منها التعليم العريب يف اللغوية حلل مشكالت ضعف الكفاءة الباحث قرتح ي   

  :قاط التاليةيجري� أن نعاود النظر يف النن
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عديلها حىت تكون مالئمة وحماولة تطويرها وت العربية الدراسية املناهجإعادة النظر يف   - ١

والنفسية والعقلية مع ربط املواد الدراسية �لواقع الذي حيياه  الطالب اجلسمية ملستوى

 .الطالب ومستواهم

، أن ننظر إىل اللغة العربية، واملراد �ذا، األخذ بنظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية  - ٢

ولتطبيق هذه النظرية ، وليست فروعا متفرقة خمتلفة، على أ�ا وحدة مرتابطة متماسكة 

، حمورا تدور حوله مجيع الدراسات اللغويةبية يتخذ املوضوع أو النص يف تعليم العر 

 .والتدريب اللغوي وهكذا ة والتعبري والتذوق واخلط اإلمالئيفيكون هو موضوع القراء

التالميذ على أن يتخذوها وسيلة  إذا كان الغرض األساسي من تعليم اللغة هو إقدار - ٣

ال على مدرس ، ءعاالعربية على املدرسني مج م اللغةقع عبء تعليفينبغي أن ي، للتفاهم

فمعلم اللغة العربية . على كل مدرس أن يعد نفسه مدرسا للغة العربيةاللغة وحده، بل 

وإمنا تقع املسئولية  ، ليس املسئول الوحيد عن تقدم الناس أو �خرهم يف مهارات لغتهم

يفسدوا على مدرس  وال ينبغي هلم أبدا أن، كذلك على كاهل معلمي املواد األخرى

 )١٧(اللغة العربية عمله �ستخدام اللغات احمللية أو التحدث �ا كيفما جاء واتفق

 .الوجه املنشودعلى املهمة  �ذه يقوموناء فَ كْ إجياد مدرسني أَ   - ٤

أكان سواء ويف غريها حمافظة األساتذة على الكالم �لعربية مع الطالب يف املدرسة   - ٥

   .خارجه داخل الفصل أم

الالزمة االهتمام بتدريب أساتذة اللغة العربية وتزويدهم �خلربات واملهارات الضرورية  - ٦

  .ملواكبة التطورات العلمية احلديثة
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  :خامتة

، بوي يف نيجري�يف هذه املقالة عن الكفاءة يف اللغة العربية والتحصيل الرت احلديث  تقدم

اعر لتواصل ونقل األفكار والرغبات واملشللغة لكو�ا أكرب وسيلة إنسانية ل�تعريف ل�فبدًء 

، واد الدراسية األخرى بتعريف موجز �للغة العربية وعالقتها �مل ومرورا، إىل اآلخرين

ف الكفاءة أسباب ضع وحتديد، العربية وكيفية اكتسا�ا إىل احلديث عن الكفاءة وانطالقا

طرق عالج مشكلة ضعف الكفاءة  رانتهاء بذكو ، م العريب يف نيجري�التعلي العربية وأثره يف

   .يف اللغة العربية ليحصل التحصيل الرتبوي املنشود يف نيجري� املباركة
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  :اهلوامش واملراجع

 دار غريب ، علم اللغة االجتماعي مدخل) دكتور(، كمال بشر -١

 .٢٣:ص، للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 

 دار اهلاين، اللغة وعلومها) م٢٠٠٧، ١ط(، وفاء ز�دة. إبراهيم ضوة ود -٢

وعلم اللغة االجتماعي ، كمال بشر. د.. ٣: ص، للطباعة والنشر مصر

 .وما بعدها ١٥٥: ص، دار غريب القاهرة، مدخل

 التدريس �للغة العربية ) هـ١٤١٨ -م١٩٩٨، ١ط(، مسيح أبو مغلي -٣

 ،عمان  ،زيعدار الفكر للطباعة والنشر والتو ، الفصيحة جلميع املواد يف املدارس

 .٣٢: ص

 .املرجع نفسه والصفحة  -٤

 عبد، ملوجه الفين ملدرسي اللغة العربية) بدون �ريخ، ٧ط(عبد العليم إبراهيم،  -٥

 .٥٠: دار املعارف مبصر، ص، إبراهيم العليم

 ال يقصد الباحث �لكفاءة هنا ما يقصد �ا أصحاب املدرسة -٦

، رأسها العامل الكبري تشومسكيالتوليدية التحويلية النحوية األمرييكية اليت ي

عندهم الطاقة أو القدرة  اللغوية املخزونة  Competenceوتعين الكفاءة 

يف ذهن اإلنسان اليت خصه هللا �ا عن سائر املخلوقات يف مقابل األداء 

Performance  الذي تتمثل هذه الكفاءة فيه وهو املمارسة الفعلية

مفهوم اللغة �ملعىن العام عند العامل اللغوي فالكفاءة عند هؤالء تطابق . للكفاءة

علم اللغة : راجع كتب علم اللغة احلديث مثل. السويسري فرديناند دي سوسري 

دمحم خليفة . نشأته وتطوره حممود جاد الرب والتمهيد يف علم اللغة ألستاذ� د

لغة وعلم ال، �يف خرما. واألضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة د، األسود 
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إبراهيم . والغة وعلومها د، صاحل صالح حسني. الوصفي والتارخيي واملقارن د

وغريها ... إبراهيم الدسوقي. واجتاهات  البحث اللغوي د، وفاء ز�دة. ضوة ود

من الكتب اللغوية احلديثة لتوسيع املعلومات حول املدرسة التوليدية التحويلية 

  . وغريها من املدارس اللغوية احلديثة

 املكتبة، املعجم الوسيط) بدون �ريخ(إبراهيم مصطفى وآخرون،  -٧

  .٧٩١:، ص٢تركيا، ج -استانبول، اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع

 ،  دليل املفاهيم اإلشرافية) ه١٤٢٣، ١ط(وزارة الرتبية والتعليم �لسعودية،  -٨

 .١٠١: الر�ض، ص

 –بريوت  ، دار الفكر٢ط، املقدمة، )بدون �ريخ(،ابن خلدون -٩

 .٤٥٧: ص،  لبنان 

 .املرجع نفسه والصفحة -١٠

 نظام التعليم العريب و�رخيه يف ) بدون �ريخ(، آدم عبد هللا اإللوري -١١

  .١٠٩: ص، لبنان-دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع بريوت، العامل اإلسالمي

، ٩مج ، ا�لة العربية للدرسات اللغوية: وانظر أيضا يف موضوع الكفاءة اللغوية 

  .م١٩٩٧يناير ، ١٥العدد 

 طرق التدريس )م١٩٩٩-ه١٤١٩، ٨ط) (دكتور(دمحم عبد القادر أمحد  -١٢

  .١٨: مكتبة النهضة املصرية، ص، العامة 

 مشكالت) ه١٤٢٨ -م٢٠٠٧) (دكتور(حممود يوسف الشيخ  -١٣

،  دار الفكر العريب القاهرة، تربوية معاصرة مفهومها مظاهرها أسبا�ا وعالجها

   .٧٧:ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





17 
 

املنهج املدرسي  )م٢٠٠٤، ٢ط(، جودت أمحد، إبراهيم عبد امللك سعادة -١٤

  .٣٢: دار الفكر، عمان، األردن، ص ،املعاصر

 تقسيم اللغة إىل فروع، لكل فرع منهجه وكتبهأساس نظرية تقوم على  هي -١٥

القراءة واالستظهار والتعبري والقواعد واإلمالء واألدب والبالغة : مثل حصصه،

قابلها نظرية الوحدة وهي تقوم على أساس أن اللغة وحدة يف مو . والعروض

واألسلوب املتبع يف تعليم اللغة . وليست فروعا مفرقة خمتلفة، مرتابطة متماسكة

�ذه الطريقة أن يتخذ املوضوع أو النص حمورا تدور حوله مجيع الدراسات 

واإلمالء  ، فيكون هو موضوع القراءة والتعبري والتطبيق النحوي واحلفظاللغوية

طرق ، )م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ٢ط(، )دكتور(جودت الركايب : انظر. وغري ذلك

  . ٢٨-٢٧: دار الفكر، ص تدريس اللغة العربية،

 .وما بعدها٥٠: ص، ااملرجع السابق، عبد العليم إبراهيم -١٦

 وعبدالعليم إبراهيم،. ٢٣: مسيح أبو مغلي، املرجع السابق، ص -١٧

 .٥٥: املرجع السابق، ص 
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