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البعد التداولي للمعاصر من اللغة ،ومناهج تصميم الكتاب املدرسي
د.اجلمعي حممود بولعراس

*

امللخص
حيظى الكتاب املدرسي بعناية كبرية عند األمم املتقدمة ،فهو غاية ومثرة التعلم والتعليم ،به يستطيع الفرد أن يصل إىل درجة املواطنة
بامتالك ثقافته ،ومن مثة يتمثل الفرد املعرفة واستثماراتها يف تفاعالته مع اجملتمع فكرا وتواصال ورؤية وتكوينا؛ أي أن مقاييس الضبط
االجتماعي و قيمه السلوكية واحلضارية الراسخة واملتجددة حيفزها ويربزها إىل السطح يف شخصية املتعلم الكتاب املدرسي ،وهلذا فإن الثقافة
اللغوية الراهنة للكتاب وجب أن حيتويها الكتاب واليت تتمثل يف نظرنا يف:
 املناقشة واحملادثة واملناظرة والسؤال واجلواب. - 2حكاية القصص والسرد ومتثيل الشخصيا وتقليدها.
 - 3التقارير واخلطب والكلما واألحاديث.
 - 4إلقاء التوجيها والتعليما .
 - 5املقابال الشخصية وإدارة االجتماعا واملشاركة فيها.
 - 6وصف األشياء بالدقة الواقعية ،واحملاججة والدفاع عن الرأي وطلب احلجة ،والتفسري واحلوار والتحليل واالستطالع والتعليق.
و هذه املناحي جيب أن يتمثلها الكتاب املدرسي لغة وأسلوبا يف رأينا ،حتى ترقى بعوامل اللغة املعاصرة ختطيطا وتعريفا ومشاركة الواقع
بوسائل عرض اللغة الوظيفية وحدودها اليت ترتك انطباعا تكوينيا غري مباشر ،وفضال عن املادة العلمية فإن طريقة العرض وأسلوب معاجلة
املضام ني وتقديم احملتوى وطبيعة األنظمة اللسانية املتاحة واألساس الرتبوي الناتج ،تعدّ مداخل إجرائية ومنطقية للمحصول الثقايف اللغوي،
فمثال الرتديد وعواقبه اإلبداعية يف ما بعد التعليم وبصماته النفسية واإليديولوجية والفكرية ملا تلقاه املتعلم يف الكتاب املدرسي هي اليت تكوّن
رؤيته للعامل وخصوصا من حيث اللغة تواصال وحمتوى وتقنية حتى ختلق جيال غري منفصم الشخصية عن واقعه.
املفردا الرئيسية :التداولية ،الكتاب املدرسي ،املناهج ،التصميم.

ــ تاريخ التسلم 322/8/8 :هـ .ش؛ تاريخ القبول 323/ /22 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد مبعهد اللغة العربية ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

Email: boulaares.d@live.fr
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ـ أهمية الكتاب املدرسي ووظيفته وعوامل جودته
ميثل الكتاب املدرسي بقيمه ومثله العليا سلوك املتعلم ،ومنه تستفاد اجلوانب التكوينية لشخصيته الثقافية بل حتى الفكرية
والسلوكية ،وهو على تنوعه جيسد النبوغ والطموح والرغبة وامليول ،ولذلك فله أثر بليغ عند غالبية املتعلمني ،ومن مثة يعوّل
تعويال كبريا على الكتاب يف تكوين املتعلم ثقافة وسلوكا ،وعليه يتكئ الطالب يف اكتساب خربا احلياة ،وهو إحدى الوسائل
اليت يستمد منها املتعلم الرتبية ومنها الرتبية اللغوية.
وللكتاب شأن يف تغذية الطالب باملعلومة وطرقها املعرفية وسلطانها العلمي ،والكتاب يف ذلك املستند واملعتمد واملتكل وحتى
املرجع األيديولوجي ،واملتعلم يقيس صحة املعلومة وكيفية حصوهلا مبا تلقاه يف الكتاب املدرسي وكيف تسربت إليه املعلومة ومن
مثة فهناك واصل تكمن فيه الثقة العمياء بالكتاب وحمتوياته.
إذا كان الكتاب مصدر املعلومة فهو كذلك القدوة يف التصرف باملعلومة وكذلك فهو مكمن احلقائق الفكرية املتكونة لدى
متعلمي الشعوب وثقافتهم ،ومكمن كذلك رؤى العامل ومسطر أهداف اجملتمعا (صاحل 261 ،م) ،ومثال ذلك أن الثورا اليت
تظهر يف العامل دافعها ثقافة الكتاب املدرسي مبا يكوّنه يف الطالب من تشبع فكري وثقايف ورؤية للعامل وللحياة ،فنحن مل نعرف
الرؤى اإلمربيالية والرأمسالية واأليديولوجيا املختلفة إال من خالل الرؤى املدرسية يف الكتب وما متارسه من إقناع وما تقدمه من
حجج وبراهني ولو كانت خاطئة ،وتكريس الكتاب املدرسي هلذه املفاهيم كما وكيفا يف املستويا التارخيية واحلضارية وما يؤديه
من تغييب وإبراز لبعض الوصاف املنهجية هلذه األفكار أو تلك.
يتعدى الكتاب املدرسي إذن مرحلة الرباءة إىل املمارسا السلطوية مبا يقدمه من مادة وطريقة وحمتوى تقديسا أو تسفيها
ملوضوعا احلياة ،وما يهمنا حنن هنا هو البسط اللغوي الثقايف والفكري والداللي واللفظي ،وطريقة املعاجلة ،فالصناعة اللغوية
عند املتعلم اليت من بني ركائزها األساسية الكتاب املدرسي تبنى انطالقا منه وبالنظر إليه ،وهلذا فلهو خطورة كبرية على الناشئة
اليت تتمثله عبارا وألفاظ وممارسا لغوية سنتطرق إليها الحقا يف املناشط اللغوية واألبعاد احلضارية واالجتماعية هلا.
إن إعداد الكتاب املدرسي مطلوب منهجيا فهو املوّجه للجيل االجتماعي واملنظور احلضاري ،وهلذا يعوّل عليه كثريا يف بناء
األيديولوجيا االجتماعية اليت تتماشى والكتاب (ابن سلمة2115 ،م) ،وال جيب النظر إىل ذلك باالعتباط وترك الفجوا بني
متداولي الكتاب املدرسي يف األجيال االجتماعية ،فكل مرحلة جيب أن تُتبع مبرحلة الحقة حتى نكون احلضارة املبتغاة ،ولذلك
البدّ من إعداد الكتاب منهجيا وتصميما وهدفا وغاية ،فمثال درس موضوع حنوي معني والطريقة اليت يقدم بها الدرس انطالقا من
عينة لغوية ومناقشة هذه العينة وطريقة استخالص قاعدة لغوية تتحكم يف األمناط اللغوية املتصرف بها يف احلياة ،ال تقدم فقط
معلومة بل تقدم طريقة يف التفكري (أبو الفتوح رضوان وآخرون 262،م ،ص  .)8واإلقناع واملناقشة واإلبداع والتحقق وكل العمليا
الفكرية األخرى يف التحليل والتعليق والنقد وغريها من العمليا العقلية املطروحة يف اجملتمع.
ومن هنا كان لزاما أن نصمم الكتاب بالطريقة العلمية اهلادفة واملعقولة غري االعتباطية.
يطغى على الكتاب املدرسي وجها نظر مؤلفيه ومنظري الكتاب من تربويني يف طرق تدريس األنشطة املوجودة يف الكتاب
واحملتوى الذي ينقل هذه املعلوما والتصرف فيها وإعطاء انطباع عنها واحلكم عليها ،وتبقى بصمة ناقصة يف كتبنا وهي تركت
ـ أساسي ،إضايف ،مرجعي.
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للقارئ وللمتعلم وللمتعامل بهذا الكتاب احلكم والنقد والتغذية الرجعية ،واالستفادة من هذه االنتقادا البناءة غري األحادية
اجلانب ،فنشرك بذلك املؤلف واملتعلم واملعلم وولي األمر واجملتمع بكل أطيافه وهو إحدى أركان التعلم والتعليم.
2ـ خصائص الكتاب املدرسي
يوضع الكتاب املدرسي لقراء جمربين على التعامل معه عكس الكتاب العادي الذي خيضع النشغال بعض القراء وقدرتهم على
الشراء ،وكذلك لعلم الكتاب وفنه بعكس الكتاب املدرسي الذي خيضع جلملة من االعتبارا  ،وهي:
 .الكتاب املدرسي والسياسة الرتبوية للدولة :وهو ما يعين أن الكتاب ليس رؤية واحدة ملؤلف واحد ،وغنما خيضع جلملة
من املعايري متليها السلطة الرتبوية اإلدارية والسياسية واليت جترب مؤلفي الكتاب على اجتاه وقناعة معينتني ،فال حرية بذلك للمؤلف،
والسلطة السياسية الرتبوية متلي مجلة من القيود كالتوجه العام للدولة وما متليه اإلسرتاتيجية املرسومة لتنشئة اجليل على قيم وما
تهدف إليه يف تكوين جيل يساير السياسة العامة للبالد مدنيا ودينيا وإداريا وغري ذلك من املصاحل اليت يسوقها الكتاب املدرسي.
 .2احملتوى واملقرر الدراسي الرمسي :يشرتط يف الكتاب املدرسي أن يساير الربنامج واملقرر واملنهج املرجعي للطالب ،ومن
مثة فالكتاب يف تبويبه واختيار عناصره ليس للمؤلف دخل فيه ،فاملواد والعلوم واألفكار اليت تتمثل احملتوى مدروسة مسبقا
(اخلوالدة2114،م ،ص .)315
.3

مستوى الطالب والكتاب املدرسي :خيضع كذلك الكتاب املدرسي ال لقيمة املعرفة وتقصي تطوراتها وإمنا لنضج الطالب

وخربته ومعرفته ،فقد يكون تناول املوضوع والفكرة واحملتوى ببساطة ال تلم باجلوانب املعرفية هلا ،وهلذا فحجم املوضوع ودرجة
تفصيله وأسلوب تقدميه واملادة اللغوية اليت تنقله حقيقة ال تكون إال جتسيدا الهتمام الطالب ودرجة نضجه العقلي وقدرته على
إدراك احملاصيل اللغوية وجتسيدا كذلك يف طريقة عرض املوضوع يف مفرداته وأسلوبه ( ينظر على سبيل املثال :عمر 281 ،م ،ص  2ـ
.) 5

 .4خضوع الكتاب املدرسي لنظام االمتحانا التعليمي :يستخدم الكتاب املدرسي مبقرراته أقوى عامل يؤكد جانب احلفظ
واالستظهار ومتثل احلقائق دون تفكري ونقد ظاهر ملتنه ،ومن مثة فقد تؤخذ املعارف والسلوكيا يف أنظمة متون ونُظم تقيد متطلبا
أعمال الفكر واالستقاللية به يف الرأي وعرض املوضوع ،ومن مثة فإننا يف طرحنا نعارض أوال تعريض الطالب الختبارا حتصيلية
وثانيا نعارض السلطة العلمية له ،وطريقة عرضه املوضوع وبسطه ،وحتكم السلطة التعليمية يف الكتاب املدرسي من طريق فرض
مقررا لالمتحان دون غريها اليت ال حتتم قيود الرقابة وتشجع على االكتشاف العلمي وطرق حتصيله ألن العلوم ال حدود هلا يف
التحصيل وتشجيع التفكري والنقد والنظر يف طرق حتصيله هو السبيل األمثل حلصر العلوم.
سعة
 .5عامل التأثري يف الكتب احلرّة :يتميز الكتاب املدرسي بعوامل تؤثر يف الكتب احلرة ألنها الدافع إىل القراءة املو ّ
ملوضوعاته وحمتوياته ،ومن مثة يعترب الكتاب املدرسي مسوّق ومروّج ألفكار الكتب احلرة اليت تطرح يف السوق ،والذي يؤثر سلبا
على العلوم وطرقها اليت قد تكون تكرارا ملوضوعا الكتب املدرسية واليت يف بعض األحيان ال تتجاوز التلخيص والتقليد.
 .6استقاللية الكتاب املدرسي مبواصفا معينة :وهنا تتدخل السلطة العلمية يف بعض الدول على إقرار كتب تعليمية تتمثل
قناعاتها املختلفة يف املقررا اليت يكون الكتاب املدرسي فيها مرشدا ال أكثر.
 .2الرقابة على الكتاب املدرسي :إن جناح أمة معينة هو جناح يف كيفية تكوينها ،ومن مثة فالسلطا السياسية تعوّل كثريا على
املناهج التعليمية اليت تؤثر يف االستقرار والبناء احلضاري ومتثل القيم الوطنية غري احلرة ،وال ننسى القيمة العلمية اليت يقدمها
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الكتاب املدرسي فضال عن القناعا السابقة ،ومن مثة يكون من الواجب أن يتميز الكتاب املدرسي بسعة األفق والشجاعة األدبية
والتكوين العقلي واللغوي وأساليب احملاججة فيه على سبيل املثال كما سنبينه الحقا ،ومن مثة يعول الكتاب املدرسي يف التكوين
الفكري واللغوي للطالب فضال عن تكوين الشخصية االجتماعية واملعرفية العلمية وغريها.
 .8القيود االجتماعية والدينية واالقتصادية وغريها اليت تفرض على الكتاب املدرسي رقابة وقانونا ومن الواجب أن يتميز
الكتاب بعامل مقاوم لكل هذه القيود.
 .2يف بعض البلدان وخاصة الغربية ترتك للمدارس حرية يف اختيار الكتب املناسبة للمقررا الوطنية وهو ما يرتك منافسة يف
تطوير الكتاب املدرسي نشرا وإخراجا وطباعة ووفرة (ابن سلمة2115 ،م) ،عكس الكتب املؤممة.
. 1

القيمة التجارية للكتاب املدرسي :إن حرية االجتار يف الكتاب املدرسي يُظهر أنواع خمتلفة منه تكتب امللخصا واحلوليا

اليت يقبل عليها الطالب لعوامل تتعلق بسرعة االستيعاب واالستظهار ،ومن مثة فيالحظ أنه يف بعض البلدان يقبل الطالب على
الكتب املوازية للكتاب املدرسي لعوامل ترتبط مبا سبق وأخرى تتعلق بكثرة التدريبا وتنوعها وإملامها باملوضوع وطرق وأساليب
بسطها للمعرفة ،وهو ما يؤثر سلبا على الكتاب املدرسي إذا مل يتدارك هذه العوامل يف السوق (اخلوالدة2114،م ،ص .)51
3ـ تصميم الكتاب املدرسي واألنشطة اللغوية
يُنظر إىل الكتاب املدرسي يف كثري من األحيان على أنه مصدر املعلومة وجيب أن يتمثلها الطالب حفظا واستظهارا غري أنه من
املؤسف ال ينظر إىل أسلوبه وطريقته يف التعامل مع املعلومة فضال عن طريقة استخدامه ،كما أنها تهدف إىل أن تكوّن طالبا حمشوا
باملعلوما ال أكثر .وهناك أمر خطري وهو أن الكتاب املدرسي مصدر السلوكيا اإلجيابية واملشوّهة اليت يرتعرع فيها الطالب من
جوانبه األخالقية واأليديولوجية والفكرية والعلمية فضال عن السلوكيا األخرى ،فما الفائدة مثال من تقديم األنشطة اللغوية
ومهاراتها دون النظر إىل الظروف احمليطة باملعلومة وموقف الدارسني منها على مر العصور واألجيال اليت لألسف أصبحت تنظر إىل
األنشطة اللغوية مبنظار السخرية ال مبنظار فائدتها اليت تكوّن شخصية قومية متينة تقاوم هزا الظروف احلضارية يف تقديم لغة
سلسة ذا فائدة يف تكوين شخصية تتميز باملواطنة ال السلبية واملهمّشة يف عامل عسري التكوين (دمعة 282 ،م) ،ومن مثة فقد
تكوّنت قناعتنا يف طرق املوضوع يف احملتوى والتوجيه البعيد املدى لألثر الذي يقدم به الكتاب النشاط اللغوي.
إن حتليل الكتاب املدرسي والتعرف الواعي آلثار النشاط اللغوي واستخدام الطالب لألفكار اللغوية فضال عن متثلها يف اجملتمع
خارج املدرسة حيدد اخلطوط الرئيسة واهليكل العام ملوضوعا

املقرر ومشكالته املرتبطة باملوضوع والطالب واحلياة (اخلوالدة،

2114م ،ص  ،) 32وجيب أن تكون أسئلة الكتاب تتعلق بالطرف احلضاري لألمة وكذلك جيب أن تكون التمرينا قائمة على حل
املشكال متعلقة باالستخدام الفعلي للغة ،كما أن طريقة بسط املوضوع واملادة العلمية يفاضل يف تكوين الشخصية اللغوية
واملتميزة يف استخالص قاعدة احلياة اللغوية ،ومن مثة تتكامل املعلومة باحلياة فيجب أن يبدأ الكتاب من وجهة نظرنا مبشكلة لغوية
تتعلق بالواقع املعيش وطريقة تقدميها تكوّن فردا ممعنا بالظروف الشبيهة بهذه املشكلة ،كما أن املعلومة اليت يقدمها الكتاب املدرسي
مساعدة لفهم املوضوع اللغوي كما عند األسالف مثال ،وألننا يف عامل يفرض منطا معينا من السلوك اللغوي الذي تتمازج فيه
اللغا وقوانينها وتتداخل بفعل االقرتاض واالستخدام واالختصار وبفعل التقنية وتوجها احلضارة املعاصرة ،ومن مثة كان لزاما
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على الوجهة الرتبوية أن تتمثل هذا التطور وإال أصبحت بعيدة تستدعي اهلزل وحتفز على التمرد ويصبح النظام الرتبوي بعيدا عن
الرؤى اليت يقدمها الكتاب واليت أشرنا إليها سلفا.
إن الفلسفة اليت يقوم عليها الكتاب هي مساعدة الطالب على االخنراط اإلجيابي يف احلياة ومتطلبا السلطة ،ال أن يصبح
النظام الرتبوي اللغوي أساطري األولني ،ومن مثة أيضا كان لزاما من وجهة نظرنا أن يقوم الكتاب على منهج النشاط وحاجا
الطالب واعتبار ميوهلم حمور العملية التعليمية ونقطة البدء فيها ال على منهج املواد الدراسية املنفصلة« ،ويتخذ من مشكالت التالميذ

واحلياة حماور يدور حوهلا نشاطهم وخيضع املادة الدراسية ومصادر املعرفة والثقافة املختلفة هلذه احلاجات وامليول واملناشط القائمة على أساسها»
(املصدر نفسه ،ص .)224

4ـ قناعتنا يف تدريس األنشطة اللغوية وما يلزم تصميم الكتاب املدرسي
ركز األمم املختلفة على تعليم لغتها مبقدار مهم يف حياتها ،ألنها تعترب اللغة سرّ بقائها ،وألن اللغة العربية أُهينت مبشكال
حالت بينها وبني روادها وطالبها يف االكتساب ،مما حال دون قيام حضارة عربية معاصرة رائدة على غرار ما كان عند األسالف،
ونظرا لشح املناهج والتأليف فيها ويف طرائق تدريسها مبا يتماشى والعصر ومتطلبا الطالب وميوله ،كان من الضروري االلتزام
بإصالح تعليم اللغة العربية ،إصالحا شامال ،وألن الغاية من تدريس اللغة العربية هي تكوين مواطن حيسن اللغة معرفة وتواصال،
دون الوقوع يف عوائق التواصل باللغة العربية القياسية ( /الفصحى املعاصرة) .ونظرا إىل أن التواصل الشفهي عدّ قطب الرحى يف
اكتساب اللغة واعترب كل املساقا األخرى خادمة له ،وغاية العملية التعليمية هي الوصول إىل ذلك إتقانا وممارسة صائبة
وسلوكا لفظيا حضاريا.
5ـ واقع تعليم اللغة عامليا
تعليم التواصل اللغوي هو الشغل الشاغل لكل التعليمية ،إذ تناولته كثري من الدراسا املعاصرة بالتساؤل والبحث ،وهو
األمر الذي تبنته وزارا الرتبية الوطنية يف العامل واملؤسسا الرتبوية الدولية وجمالسها البحثية والعلمية ،فالعامل الرتبوي مدعو
بكل ما أوتي من شجاعة وقوة لئال يتوقف عن إعادة طرح مسائل تعليم التواصل اللغوي لكونه أمرا ضروريا ،وحنن إزاء هذا
الوضع اخلطري اليت آلت إليه العربية اليت ظلت حبيسة الصف الدراسي ليس إال وذلك يف أقصى احلدود ،ويف ظل تفاقم سيطرة
العاميا اآليلة إىل التقارب اخلطري إىل الذوبان يف اللغا األجنبية مدعوون إىل طرح السؤال التالي وهو :ماذا سنفعل جتاه هذا
الوضع؟ هل سنقف متفرجني واللغة العربية تُبتلع؟
اإلجابة واضحة وصرحية ،نعم التواصل الشفوي يفرض نفسه علينا منذ أن وجد العربية ،ويف احلقيقة إننا ال نستطيع تصور
أن احملادثة والتواصل الشفوي بالفصحى مقصوران على قاعة الدرس ،حتى وإن أصبح هذا الفضاء األخري تغزوه مظاهر العاميا
لألسف ،إذ مل يعد تدريسه واضح األهداف واملقاصد بفعل التجاوزا وبفعل الدروس اليت ال تصلح جليل العربية املعاصرة،
وألن التواصل بهذه اللغة أصبح غري مرغوب فيه يف سوق العمل باعتباره ضرورياً لدخول عامل الشغل.
لقد كان منذ مدة إتقان التواصل الشفوي واحملادثة باللغة العربية شرطا ضروريا القتحام سوق العمل ،وخاصة مهنة التدريس،
إىل حد هذا الوضع يعدّ األمر مقبوال ،لكن أن نالحظ هجوما على التواصل باللغة العربية الفصحى واالكتفاء مبعلوما عنها من
طرفنا هو األمر األغرب ،ألننا رمبا مل نُقبل عليها ،ونرفضها بفعل القواعد اجلامدة واألساليب التدريسية وفقدان اإلطار املرجعي
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والسياقي للتحادث بها .هذا األمر هو الذي يدفعنا إىل التساؤل عن أي حمادثة باللغة حنن نعلّم ،وأيّ أهداف نسعى هلا واليت تنتهي
بانتهاء املرحلة الثانوية يف تعليم الفرد ،فهل يكفي أن نتوقف عن تعليم اللغة عند انتهاء املرحلة الثانوية ،وألن نتائج االمتحانا
النهائية للتعليم ما قبل املرحلة اجلامعية ال تُظهر بصدق الكفاءة الالزمة ملواصلة الدراسة ،خاصة أن األمر يرتكز على التواصل
الكتابي أكثر من الشفوي ،ثم إنه يتعلق مبواضيع التواصل اللغوي.
ويف السياق نفسه فنحن نعلم جيّدا أن القراءة اجلهرية ومنذ أمد بعيد تُلحق بتمارين نطقية وتلفظية مشدّد عليها من طرف معلمي
اللغة ،وألجل التعود على التواصل اللغوي البد من إعطاء هذا النشاط بُعدا تواصليا ،إذ توجّه القراءة ألغراض أخرى ،وال يركز
عليها يف حدّ ذاتها ،فنفرتض قراءة تعبريية أو إميائية إشارية وجسدية وبالنظرا  ،بإدماج الفعاليا اللسانية وغريها يف الشفهي.
السؤال املنبثق من خالل هذه املقدما البسيطة هو أن نتحقق من أن الكتاب املدرسي ميكنه من إعطاء الشفهي بُعدا أكثر تلقائية
يف سياقا التواصل املفتوح أو املفتعل ،وجيب أن نعلم أننا ال نستطيع أن نظل مرتبطني بفضاء دقيق جدا يعاجل فقط بعض األمناط
العادية يف سياق حوار ال يتعدى طلب بعض احلاجيا العادية مثل األكل والشرب والتعلم ومفرداته وأسئلته ،حتى وإن كانت هذه
ضرورية يف البداية ،ومن جهة أخرى جيب أن نركز على عدد كبري من متارين احلوار والتفاعال االجتماعية وحاجا اجملتمع
داخل الصف ،إذ يتطلب هذا إذن إمكانية تفضيل احلديث التلقائي يف الصف دون العودة إىل الوقوع يف فخ بدايا التدرب على
اللسان.
وفيما يتعلق باجلانب التعليمي بالتحديد ،فقد ميز
)standards sprachen) (Kuhn, 2008

الدراسة التوجيهية يف الغرب واملعروفة

بـ:

’ (Buildingsكثرياً من املهارا املعروفة منذ األزل ،واليت تصنف حتت جماال الفهم

الشفهي والتواصل اللغوي ،واليت متيّزهما عن بعضهما البعض ،حيث أن التعليم الشفهي يأتي من أسباب بيداغوجية حبتة ،ويف
الواقع فنحن نعلم أن اللسان كليّ التشكل وال يقبل التجزئة يف التعليم بطريقة صناعية ،فاملهارا املختلفة جيب أن تعلم بشكل
ثنائي مبسط ،وكون التواصل اللغوي عمليا لغوية إجرائية يف حياة الفرد يُحتّم أن يظهر وحدة واحدة ،إذ يسمع الطالب ويشرح
ويتدخل يف املناقشا ويعرض وجهة نظره وغري ذلك .والتحدي يف التدريس الشفهي هو كيفية إدماج خمتلف الكفاءا بطرق
الدراسة املعروفة بـ (Buildings 'standards sprachen):يف الغرب ـ واليت نريد أن نسرتشد بها باعتبارها جتربة ناضجة أعطت مثارا
إجيابية يف تعليم التواصل اللغوي يف الغرب عامة ويف فرنسا خاصة ـ يف الصف الدراسي ،إذ ترى أنه ألجل األسباب الرتبوية
اخلالصة جيب أن نثري بشكل أو بآخر أي مهارة من خالل تعالق الدروس وترابطها للسري بها قدما إىل اإلنتاج الشفهي.
إن ما نقدّمه من خالل هذا البحث من خدمة ال يعدّ ثورة علمية ،بل هو وجهة نظر عرفت عند الغرب وحققت نتائج باهرة كما
نراها ،وأغنت وغطت النقائص اليت نراها طافحة على السطح يف عاملنا العربي ،ونراها تثري املعامل السابقة ،والتقصي يدور حول
عدد من األنشطة الشفهية اليت حتتاجها املدارس واملعلمون ،وميكنها من متارين إضافية جلهودهم.
6ـ زوايا تداول اللغة يف الكتاب املدرسي
وذلك بتمثل األنشطة التالية:
 .املناقشة :يتبادل الطالب الرأي حول موضوع ما أو إشكالية معينة ،وفيها يهتدي الطالب إىل حل أو إجابة أو قرار،
والوصول إىل فهم واضح ،وللمناقشة أشكال منها :املؤمتر واملناقشة العامة واملنتديا واحللقة الدراسية.
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 .2احملادثة :حتتل احملادثة املكانة العظمى يف التواصل اللغوي يف بداية كل تلفظ وهي مناقشة حرّة وتلقائية ،عادة ما تكون
على مستوى جمموعا صغرى حول إشكالية ما.
 .3املناظرة :وهي مبادرة لسانية يف موضوع ما أو حماججة شفوية بقصد اقرتاح أجنع اآلراء واملسائل ،وتقوم على طرح
وجها النظر املتعارضة وترتكز على اجلدل واحلوار املخالف وتقديم املربرا اليت تصاحب كل مناظرة.
 .4السؤال واجلواب :وتكون بإلقاء الكتاب األسئلة وجياب عنها ،ويبدأ متثل الكتاب هذا النشاط منذ رياض األطفال.
 .5حكاية القصص والنوادر :وذلك باستغالل متعة القص وحبّ الطفل له حني يسمع ذلك وحني يسرد قصة ما ،وملا فيها
من أبطال يفضلهم ،وحياول أن يتمثلهم ،وهلذا يركز على هذا النشاط يف حياة الطفل التعليمية سواء أكانت واقعية أم خيالية إىل
حني منوّه اإلدراكي يتجه إىل القص الواقعي ومتثّل األبطال احلقيقيني ،ويسهم هذا النشاط ليس فقط يف تعلّم املهارة اللغوية ،بل
يهذّب اإلحساس ويرقي الوجدان ويدفع الذهن إىل اإلبداع ،ومتيل به اللغة وتنمو به من الواقعية إىل اخليال وإىل املغامرة والبطولة،
وهلذا على الكتاب أن يشعر الطالب باملتعة يف اختياراته ،ويف ضوء شخصية الطالب ومالئمة ميوله ،حتى يتمثّلها طواعية واختيارا
ويسردها بتسلسل وبرتابط ومتضمنة األلفاظ والعبارا  ،وكذلك يتمثلها إلقاءً وصوتا وإيقاعا وإمياء ،وميكن أن يتخذ شكل حكاية
القصص تكملة هلا أو تطويلها أو تعبريا عن قصص مصورة أو تأليفا لقصة خمتارة.
 .6السرد :وهو عرض األحداث متوالية متعاقبة مصحوبا باإلمياء والتعالق املوضوعي والذاتي واإلجابة عن اخلرب« :متى»،
«كيف» من وجهة نظر الراوي ومن وجهة نظر القارئ ،وميكن أن يكون السرد واقعيا أوخياليا.
 .2التمثيل (متثيل األدوار) :ومثله اللعب التمثيلي ،وذلك بتمثل شخصيا ومواقف يف الكتاب لطالب القسم ،ومن خالله
ميتلكوا التلقائية والطالقة يف اللغة والبحث عن احلقيقة واملعلوما اليت جتسدها الشخصية املقلّدة ،بل يقدمها يف عالقا جديدة
معانيا وأفكارا وإبداعا .ويكسب التمثيل الطالب التواصل احلر وتقبّل احملاورة وتبادل اآلراء ،ويدربه على العمل اجلماعي ،ويصقل
ذهنه ويقوي الثقة بالنفس عنده ،وخيرجه من دائرة اخلجل إىل االندماج اجملتمعي فضال عن كونه يضفي على احلياة املدرسية املتعة
والسرور ،ناهيك أنه يطبع اللغة بسهولة التناول وسالسة األداء ،وجيب أن يراعي الكتاب املدرسي يف تدريس التمثيل:
-

واقع الطفل والقيمة االجتماعية للعمل.

-

مناقشة التمثيلية مع الطالب ،والتعريف مبهمة كل شخصية وأفعاهلا وحركاتها.

-

إشراك كل الطالب يف التخطيط ويف اختيار األزياء املناسبة واملناظرة املقرتحة.

-

تدريب الطالب على التمثيل.

-

تشبّع املمثل بالشخصية اليت ميثلها.

-

تعقيب التمثيل باملناقشة.

-

استخدام بعض الوسائل املعينة اليت تساعد على تذكر احلوادث.

إن التمثيل عرب برنامج يُظهر املوهوبني واملاهرين يف التعبري ،وله عائد ال يستهان به يف الرتبية اللغوية.
 .8التقرير الشفهي :أو ما يسمى بتقنية "انظر واخرب واشرتك" ،ويرتبط هذا النوع باحملادثة كأن يعرض الكتاب املدرسي صورا
لفيلم ،ويطلب من الطالب التدقيق فيها ثم يعرب عن ذلك ،وهو قريب من منهجية عرض الصور أو املنظر ،أو ختيل ما جيري ،وإذا
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كانت الصورة منتزعة من متعدد فال بدّ من أن يراعي املعلم توجيه الطالب إىل مراعاة التسلسل والزمن والرتابط أو التنافر واحلديث
عن اجلزئيا

والربط بينها لتكوّن املنظر ،ثم يعلق على املنظر كما يرتاءى له (ينظر :املشيقح 412 ،هـ.ق،ص .)22

 .2اخلطب والكلما واألحاديث :وذلك بإلقاء كلمة يف موقف معني يف حفال أو مؤمترا أو خطبة يف اجتماع عام ،مع
مراعاة القدرة على اختيار وتنظيم املستوى اخلطابي للخطبة أو الكلمة ،وجتنب العوارض والقدرة على احلكم ،مع الظهور باملظهر
الالئق واحرتام السامعني مع حسن األداء والنطق واختيار العبارا املناسبة.
 . 1إعطاء التعليما والتوجيها  :وذلك بتدريب الطالب على إعطاء أو إلقاء بعض التوجيها أو القيام ببعض الشرح
والتفسري لشيء ما يواجهونه يف احلياة اليومية أو أثناء لعبهم أو القيام بعمل ما من خالل الكتاب املدرسي ،وهو ما يعطي فرصا
متعددة للطالب ملمارسة اللغة بتوجيه من املعلم كأن ينصحهم بتسجيل ذلك والتدرج فيه والتمرن عليه ،ويعرف كيف يوجههم،
وهو نشاط ال يستغنى عنه يف كل مرحلة ويف كل موقف ،ويقوم ذلك بالرتكيز على التنظيم والوضوح والعرض وعوامل الرغبة
وامليل واللغة املناسبة وعرضها السهل واملعلوما اليت حتملها وإجابة عن األسئلة التالية :ملن توّجه التعليما أو الشروح أو
التفسري؟ ومتى يوجهها؟ وأين؟ وكيف يلقيها؟ مراعاة يف كل ذلك لسالمة اللغة وحسن الصياغة ومالءمة املوقف والوضوح
واإلجياز من خالل مواقف طبيعية حقيقية غري مصطنعة يف الكتاب املدرسي.
 .املقابلة الشخصية :وذلك بإدارة مقابلة شخصية مع غريهم أو مع مدرّس مثال لديه ميل خاص أو هواية ما ،وهي فرصة
للتسجيل ،وفرصة لتقييم جمموعة القسم يف حلقا تدير مقابلة ،وذلك كله بإرشاد من الكتاب املدرسي .إن الطالب ميتلك من ذلك
بناء وطيد للشخصية على خماطبة اآلخرين ذوقا وأدبا ولطفا وكياسة ،ويراعى يف املقابلة الشخصية أهمية ما يتكلم به وما يطرحه من
أسئلة والصدق واألمانة واإلفهام وإبداء اللطف واللباقة يف املقابلة ،ومعرفة اهلدف الواضح من ذلك والفائدة منها واإلعداد اجليّد
هلا وتدوينها ،ومراعاة البداية واخلامتة ،ومتى يتدخل اآلخر يف املوضوع مباشرة واحرتام الوقت واإلطار العام للمقابلة دون اخلروج
عنه ،ومراعاة املناسبة إلجراء هذه املقابال  ،وهذا ما يُطلب من الكتاب املدرسي.
 . 2إدارة االجتماعا واالشرتاك فيها :وغايته مهمة يف هذا العصر الذي ظهر فيه الدميقراطيا والنوادي واملنتديا
واحلوارا والنقابا واهليئا وغريها اليت تتطلب التحدث يف اجتماعا أسرية أو رمسية أو مدرسية أو إدارية أو رياضية ،وغري
ذلك مما حيتاج إىل مناقشة وأحاديث تبدو فيها اآلراء ووجها النظر .قد يأخذ هذا النشاط شكل حمادثة أو قص أو سرد للخرب أو
مناقشة ،وكل ما حيتاج إىل موقف لغوي دقيق وموجه ومضبوط .وهو األمر الذي يتطلب رعاية اآلداب العامة اليت ختلق جو
الصداقة والسلوك االجتماعي املرغوب فيه وعمق التفكري وتبادل املعارف وآداب تقديم االعتذار والرتحيب وتبادل التحية ،كما
يقود إىل جتنب الغلظة والفظاظة يف التواصل أو عدم االكرتاث ،وبذلك يستمتع الطالب مبمارسة عادا اللغة اجلميلة ،وخربتهم
يف ذلك تتكون ابتداء من هذه اللحظة ،يف ثقة بالنفس واالطمئنان ،حيث حيسنون تقديم اآلخرين ويتعلمون النقد ،وهذا مما جيب
أن يتحمله تأليف الكتاب املدرسي ويقع على عاتقه يف إعداد اجملتمع لذلك ،من حسن التصرف واملناقشة العميقة والتدريب اهلادف
يف أشكال تعبريية مالئمة للمواقف االجتماعية السائدة.
 . 3الوصف :وذلك باستحضار شيء ما مفهوما أو فكرةً لألحياء واألشياء احملسوسة يف عالقة مع شيء آخر باستخدام اللغة
للتعبري عن الرأي واملالحظة ،بصفة واقعية يف جتسيد املوصوف واالنطباع عنه وجدانيا أو واقعيا مادياً ،إنه لون تصويري ترسيمي
بأدوا اللغة من صو وتركيب وداللة ،وتكمن أهميته يف التواصل بني الناس أو رواية القصص أو تبيان للوقائع اعتمادا على
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املالحظة الدقيقة والتنظيم احملكم ،وهو مطلب سابق ملهارا السرد واحلجاج واحلكم واملقارنة والتقييم .وينقل الوصف صورة
خمتلف مظاهر احلياة يف جتلياتها املختلفة وحتوالتها ومظاهرها املتنوعة اليت تنقلها العني وتدركه احلواس فيما تعلق باللفظ والبنى
الذهنية واإلدراكية والبصرية والتصويرية.
 . 4احلجاج :وهدفه إقناع املخاطب مبوقف أو رأي أو حكم بوساطة أساليب التفسري واالستدالل والربهنة واحلكم والدفاع
عن فكرة أو عن شخص أو موقف أو عقيدة ،إلقناع املتلقي والتأثري فيه وتغيري رأيه أو دفعه الختاذ موقف معني ،ويعتمد احلجاج
على اجلدل واملناقشة ،ويقتضي الوضوح وقوة الربهان والدليل وحسن األداء يف العرض وتقديم األفكار واحلجج واألمثلة كي
يتحقق اإلقناع واستمالة املخاطب ،ويتطلب احلجاج من حيث األسلوب دقة العرض وسالمة الرتكيب وصحة التأليف وفصاحة
التواصل عن املعاني يف يسر وسهولة ،ومناسبة الكلما للموضوع واملتلقي واملقصود والصور املالئمة للموضوع ،وجيب أن يتميز
احلجاج باجلودة والتنسيق يف املعاني واألدلة حتى يُسدّد الرأي ويصدق (فضل اهلل2113 ،م) ،وهناك أساليب لإلقناع منها :االستقراء
واالستنباط واألساليب التعبريية من توكيد ونفي واستفهام وغري ذلك من أساليب اإلقناع األخرى كالتأثري والدعاية واإلغراء
واإلثبا والربهنة.
 . 5مهارة التفسري :ونعين بذلك كشف املعنى وإظهاره بوساطة أمثلة وتربير أسباب وجود ظاهرة بالتقيّد باملوضوع ونقل
احلقيقة ،ويتميز التفسري بتقديم معلوما وإفهام حقيقة ما وإدراك الشيء والتعرف على جزيئاته ومكوناته ،وذلك بتشرحيه وتبسيط
معطيا عمله وخصائصه .يعتمد التفسري غالبا على اإلجابة على :كيف؟ وملاذا؟ وحيدد األسباب والعالقا والنتائج وذلك
بالتحلي بالواقعية واملوضوعية ،وخطواته هي :التعريف والشرح والتحليل واالستشهاد والتمثيل والتواصل عن الرأي الشخصي،
وقد يتخذ أشكال الرتمجة والبحث عن املعلوما وقراءة الوثائق والبحث امليداني وتوسيع الفكرة املعاجلة والتصاميم ،ويتم التفسري
كذلك بالتذوق ملا يقرأ من نصوص وفهمها ووضعية تلفظها ومعرفة ملوضوعها وبنيتها ونقدها ،والتواصل عن وجهة النظر وعن
امتداداتها.
 . 6احلوار :وهو الذي يدور بني طالبني على األقل يف أي موضوع بشكل مسرحي أو غري ذلك ،ويَفرتض متثيل أدوار عن
مواقف وكشف خلبايا النفس ،ويوظف يف احلوار تقنية السؤال واجلواب ،واحلوار أنواع :حوار هادئ أو ساخن ،وميثل احلوار
كذلك املواقف املسرحية واملونولوج واجلدل الفكري أو حوار دار القضاء أو الندوا واملناظرة ،وتتوسط مهارة احلوار السرد
واملناجاة ،ويرتكز على املرونة يف التواصل والرتكيز الشديد واقتضاب املعنى واإلجياز فيه أو الشرح واإلطناب إذا تتطلب املوقف
ذلك ،وأن يكون عفويا غري متكلف وطبيعيا ،ويتم احلوار عرب وسائل إعالمية (تلفزة ،إذاعة ،صحافة ،و )...يف جماال متعددة
مرتمجة يف الكتاب املدرسي .وأساليبه مباشرة حيث يندمج يف السرد ومظاهره ما كان داخل قوسني أو عبارا معرتضة ،ويف املسرح
خيتفي السرد وال يبقى إال احلوار ،وغري مباشرة متخذا شكل العرض أو استباق الكالم بكلما خاصة ويف أفعال القول؛ ومظاهره
مثل الذي يكون يف القصة والرواية واملقال واالستطالع والتحقيق واخلاطرة واخلطابة وغري ذلك ،وغري مباشرة حرّة دون أن يكون
مسبوقا بأفعال دالة على القول.
 . 2املهارة اإلعالمية :أي بتقديم أخبار أو مقاال

أو تقارير بالنسبة للمتقدم ،أو حتاليل أو استطالعا للمستويا األخرى

يف الكتاب املدرسي ،ويتعلق كثريا بالتقارير واحلديث الصحفي والتقرير األدبي أو السياسي وغري ذلك ،أو تعليق يومي أو تسجيل
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خواطري إزاء حوادث ومواقف ،وذلك يف لغة تتسم بالعرض املسهب يف لغة متخصصة أو تقنية أو متداولة يف اجملتمع معتمدا على
التمثيل واالستشهاد والتخطيط للموضوع بصورة عامة دون االلتفا إىل التفاصيل واجلزيئا .
2ـ آفاق تعليم اللغة
تعليم اللغة تداوليا يف الكتاب املدرسي هو ذلك املزيج من العمليا الذهنية يف صياغة األفكار واملشاعر يف كلما وأصوا
حتمل أفكارا ،ومن احلدث الذي جيسم الفعل واهليئة اجلسمية واالستجابة واالستماع ،وهو العملية اإلدراكية اليت تدفع للتكلم
ناقلة مضمونا ونظاما لغويا ،وله عمليا كثرية منها :التعرف على املعاني واملعارف واملعلوما ووجها النظر واآلراء واملفردا
وال رتاكيب والصياغا اللغوية وكذلك التعبريا الصوتية واالنطباعية واستخدام اهليئة اجلسمية واملالمح ،وما حيمله من إطناب
وإجياز وإمتاع وفكاهة ومناقشة وجدل وتسلية وإقناع (فضل اهلل2113 ،م).

وللتواصل اللغوي أهمية تكمن يف أنه أكثر األنشطة اللغوية ممارسة يف قضاء احلاجا وحتقيق املطالب ،وهو الذي يربهن عن
الشخصية من لباقة وحسن مواجهة وجرأة وما ميكّن من حسن التحدث ومن آداب اخلطاب واحرتام السامعني والتعرف على
رغباتهم وميوهلم ،وهو فرصة كذلك للتخلص من اخلجل وكسر جدار اخلوف يف مواقف املناقشة والتعقيب واالسرتسال يف القص
والسرد  ،وتولّد لدى الفرد الثقة بالنفس ،والنجاح يف التواصل اللغوي هو جناح على املستوى الفردي واجملتمعي ،ويعترب التواصل
اللغوي حمصلة الكفاءا اللغوية األخرى اليت تتجسد يف الكتاب املدرسي من قراءة واستماع وكتابة.
8ـ نتائج تدريس مهارا اللغة
يطمح تدريس اللغة بالرقي مبستوى الطالب من املهارة البدائية للغة الفصيحة اليت تتمثل يف التقليد ،واإلدراك ،والتمثيل،
واستحضار األفكار واملعاني ،إىل مهارا التواصل اللغوي اليت من نتائجها املتوقعة من الكتاب املدرسي:
-

استحضار األفكار ومتثلها وترتيبها وتسلسلها.

-

اختيار العبارا واأللفاظ املعربة عن األفكار.

-

الربط بني اجلمل.

-

النطق السليم لصوامت اللغة.

-

السالسة يف التواصل دون صعوبا يف اللغة.

-

استخدام األسلوب الصوتي املعرب عن املعنى من تنغيم ومدّ ونرب وغري ذلك من التنويعا يف نربا الصو .

-

احرتام الوقفا والتوقفا .

-

االنتهاء خبامتة.

-

احرتام السامع مع ما يؤدي إىل جلب استماعه.

-

التنويع يف استخدام الكلما دون تكرارها ،والوضوح يف الفكرة والرأي الصحيح.

-

االبتعاد عن العامية.

-

اختيار العبارا املناسبة للمواقف مثل التهنئة والتعزية والتحية وغري ذلك.

-

احرتام املوجه له اخلطاب.
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-

الضبط النحوي السليم والرتاكيب الصحيحة.

-

التحدث بشكل متصل غري متقطع دون استخدام اإلشارا املصاحبة لذلك يف توضيح املعنى.

-

مراعاة اإليقاع من حيث السرعة ومتابعة احلديث وتفادي ما ينجم عن ذلك من مظاهر مشوّشة يف اللغة من إبدال وغري

ذلك.
-

اختبار الكلما املكتسبة حديثا وانتقاء األنسب منها للموضوع.
اجملاملة.

-

الصدق يف الكالم واستخدام عبارا

-

الصو غري املزعج واللطيف.

-

استخدام اجلانب اجلسمي واإلحيائي من تعبريا الوجه واجلسم واليدين.

-

مراعاة السياق واملقام االجتماعي يف اخلطاب.

-

القدرة على االستشهاد والتدليل واحملاججة.

-

التشويق.

-

وغريها.

2ـ اخلامتة والتوصيا
وإذ نقدم ما توصلنا إليه من الدراسا البحثية واملشاريع اإلصالحية يف املدارس الغربية خبصوص تطور تدريس اللغة لبناء
شخصية تتصف باملرونة والطواعية وذا ثقة بالنفس وقادرة على بناء حضارة قائمة على الرأي والرأي الضدي ومتثيل نقابا
فاعلة متتاز بسيولة يف األفكار ،فإننا نقف على ظاهرة اإلهمال هلذا النشاط الضروري يف دروس اللغة يف املدارس ،ولكونه غامض
األهداف عند املدرسني والطلبة ظلت األسباب اليت تعصف بالشخصية املتخرجة من املدرسة بعيدة عن األهداف احلضارية اليت
ترجوها اجملتمعا والدول من أجياهلا والواجب املنوط بها ،فظللنا نتخبط يف جمتمع جاهل ال يتقن التواصل بلغته القومية ،يف حني
تبذل الدول الغربية ميزانيا هائلة وجهودا عظيمة للرقي باللغة والتمثل الطبيعي ملواطنيها هلا يف فن اإللقاء واحرتام اآلخرين
والتواصل الفعال يف األشكال املشار إليها يف البحث وأهمية ذلك يف احلياة املتنوعة واملواقف االجتماعية املتعددة.
إن واقع تدريس اللغة ألجل متثلها متثّال قياسيا يف املدرسة واجملتمع جيهله املدرس وسياسة املدرسة اليت كان من الواجب عليها
فرض هذا النمط من التواصل يف حميط املدرسة على األقل كما تفعله بعض الدول وال يظل حبيس الدرس وكفى.
فرسم األهداف وتسطري الغايا املرجوة من التواصل الشفهي واملهارا املطلوبة منه ووضوحها وحتديدها وقابليتها للقياس غري
معروف بالنسبة للمعلم والطالب واجملتمع واألسرة ووسائل اإلعالم واملدرسة ،ومن مثة نشطت فريوسا

االزدواجية ال يف

األوساط االجتماعية الرمسية بل يف عقر املدارس ،فنجد لألسف املعلم يتواصل مع طالبه يف درس اللغة العربية بالعامية وال قانون
يؤطره وال عقوبا تلحقه وال فرضيا توجهه ،لذلك اُستهجنت اللغة العربية من أبنائها واستغربت فنون التواصل بها عندهم،
وفضلوا اللغا األجنبية اليت بذل أهلها الغالي والنفيس حتى يوصلوها لنا من خالل ثقافتهم .ومن مثة إذا أردنا أن نرقي بلغتنا
العربية اجلميلة واخلالدة جيب أن نصمم برناجما يرتكز على:
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-

تشجيع الكتاب املدرسي ألبنائه على استعمال الفصيح من اللغة ،وعلى التواصل على حاجياتهم حبكم األوساط اليت

تشجعهم على ذلك مثل :املدرسة ،واألفالم الكرتونية وغريها ،بل يرغبون يف التواصل وال جيدون لذلك سبيالً ،هذا إذا كانت
لدينا الرغبة امللحة يف الرقي باللغة العربية ومتثّل أساليب وجماال التواصل الشفهي وآدابه اليت ينبغي أن يُركّز عليها.
-

تشجيع الكتاب املدرسي على التواصل مع أبنائهم باللغة الفصحى ،ومنحهم فرصا لتطبيق ما درسوه خاصة يف التواصل

اللغوي حمادثةً ومناقشةً ومناظرة وحماججةً وغريها.
-

دمج الطالب مع مجاعة األقران وإعطاؤهم فرصا أكرب يف التواصل داخل املدرسة أو يف الرحال أو على األقل من

خالل اهلاتف والشابكة ،والذي جيب أن يشجعه الكتاب املدرسي مثال ،ويرتك له جانب التكملة مثال.
-

إعداد أنشطة أدبية جتسد فعاليا

الكتاب املدرسي مثل املسرحيا

والندوا

واالجتماعا

االفرتاضية واألمسيا

الشعرية واملسابقا .
-

تشجيع الكتاب املدرسي للمواهب األدبية للطالب.

-

االعتماد على القراءة املكثفة حول اللغة املكثفة ويف اللغة املستعملة للغة العربية الفصحى من قصص وروايا وأفكار

وغريها مما يُتيح للطالب أن يُكوِن فيها زاداً يف مقرر الكتاب املدرسي للغة.
-

تكوين الكتاب املدرسي للطالب وتزويده بعوامل تشجع على الشفهي وفنونه واسرتاتيجيا تعليمه.

-

تكوين الكتاب املدرسي لدافعية التواصل الشفهي ،بطريقة ممتعة ومشوّقة تُشرك الطالب بهذا املساق بزمالئه ،حيث تتنوع

األنشطة والفعاليا املقامة يف هذا امليدان حينما تستغل الفرصة ،وخيرج منها من فضاء ساكن إىل كونه احلركي داخل القسم
وخارجه ،ويتيح هلم حبسب ما رأينا حرية أكرب يف تلك املواد اليت تقدم يف جفاف وصرامة كبرية.
-

ربط التواصل اللغوي يف الكتاب املدرسي بغريه من الدروس اللغوية وخاصة التواصل الكتابي ،وإجياد تكامل داخل ما

يُسمى باملقاربة النصية (منصور 283،م ،ص .)22

-

إشراك املعلم يف اختيار مواضيع الكتاب املدرسي وإطاراته ومالءمة ذلك حباجياتهم وخرباتهم ومستواهم الدراسي.

-

إعداد إسرتاتيجية كاملة لتدخل الكتاب يف تصويب الطالب ،األمر الذي يُشكل عائقا أمامهم يف الطالقة والتلقائية

والسالسة يف التعبري.
-

إعداد الطالب يف مناشط الكتاب على إلقاء كلما يف املناسبا املتعددة.

-

إن عدم توفّر منهاج للكتاب اللغوي كان األمر الذي أوحى للمعلم بعدم جدواه ،كما أن غياب طرق تدريسه ،وقلّة

التأليف يف هذه املهارة على غرار ما كُتب يف اللغا األجنبية عنها أمرٌ يُحتم الرجوع واالسرتشاد بها خصوصا وأنهم قد خطوا فيه
خطوا جبارة.
-

استخدام طرق حديثة وغري كالسية وعقيمة يف تدريس اللغة من خالل الكتاب وبديلة له مثل اليت تعتمد الشابكة

والوسائل البصرية والسمعية ،وعدم االرتكاز على الكتاب مجلةً وتفصيالً.
-

هناك قواعد حنوية للتواصل اللغوي غري تلك القواعد املطلوبة يف الكتاب الذي يغلب عليه طابع الوصف.

-

إن ضعف الطالب اللغوي واندفاعه إىل العامية ،وقلة املخزون اللغوي وضآلة الفكر والعزوف عن القراءة احلرة وارتياد

املكتبة ،وتهيب الطالب ملواقف التواصل اللغوي واالفتقار إىل اجلرأة والشجاعة يف عرض األفكار والدفاع عن وجها النظر،

البعد التدوالي للمعاصر من اللغة ،ومناهج تصميم الكتاب املدرسي
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وعدم مشاركته يف اختيار مواضيع الشفهي وعدم مالءمتها لرغباته وتطلعاته حال دون املستوى املرغوب من تدريس اللغة من خالل
الكتاب.
إشراك الكتاب يف ميادين النشاط اللغوي الذي يُمارس داخل املدرسة مثل :اإلذاعة املدرسية والصحافة واخلطابة والتمثيل

-

وغري ذلك.
وأخريا أمتنى أن يكون عملي هذا مفيدا ونرباسا للمعلمني والرتبويني يف احلقل املدرسي واألكادميي ،ومشاركة يف الرقي مبستوى
تعليم لغة الضاد إىل مصاف التداول العاملي للغا احلية ،وخدمة للطالب واملعلم يف البالد العربية واإلسالمية ،هي اليت جتعل من
درس اللغة وسيلة وغاية يف اآلن نفسه ،ألجل إعداد جيل قادر على التواصل اإلنساني وناقالً لثقافته ومربراً لكينونته يف هذا
العامل ،من طريق املمارسة يف احلوار احلضاري وإفهام اآلخرين وتقديم أفكاره لبين جلدته وغريهم ،وتتأصل بذلك املهارة والغاية
واهلدف والفكرة ،وكما متنيت أن يُسهم عملي هذا يف ترقية تدريس اللغة من خالل الكتاب ومتثّل اللسان العربي املبني ،أن يفتح
بذلك الباب أمام املتخصصني والباحثني للقيام مبزيد من األحباث والدراسا يف هذا املضمار.
وهلل احلمد واملنة أوالًوآخراً.
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