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اشكالية تحديد مفردات تدريس منهجية اللغة العربية في كليات االعالم
دراسة قياسية في بناء نموذج منهجي للغة االعالمية

أ .م .د .أكرم فرج الربيعي

مقدمة Introduction
المستخلص
اشكالية تحديد مفردات تدريس منهجية اللغة العربية في كليات االعالم
دراسة قياسية في بناء نموذج منهجي للغة االعالمية
تبحث هذه الدراسة في اشكالية تحديد مفردات منهجية تدريس اللغة العربية في
كليات االعالم اذ لمس الباحث وجود تداخل بين المقررات الدراسية لالختصاص
العام في اللغة العربية واقسامها في الجامعات مع المفردات اللغوية المهنية الخاصة
التي تناسب الدراس االعالمي  ،لذا تحاول هذه الدراسة تقديم انموذج منهجي للغة
االعالمية يراع اختصاص االعالم ويلبي حاجاتهم المعرفية اللغوية في االعالم على
اساس قياس مدى استفادة الدارس االعالمي من طلبة كليات االعالم للمقرر المنهجي
في تدريس اللغة العربية بما يناسب االغراض االعالمية باستعمال مقياس قناعة
المستفيد .

الكلمات المفتاحية :
اإلشكالية
تدريس
منهجية اللغة العربية
اللغة االعالمية

االطار المنهجي Methodological Framework
أهمية البحث :
تنبع أهمية البحث من مكانة اللغة العربية وأهمية تدريسها كونها غنية بالمفردات
ومهيئة لتقبل كل مستجد فضال عن تعدد ادواتها ومن بينها القياس والتوليد  ،وعليه
تكمن أهمية البحث في الوقوف على الخلل المنهجي للمقرر الدراسي للغة العربية في
كليات االعالم وأقسامها في الجامعات ،وامكانية اقتراح مفردات تلبي حاجة الدارس
االعالمي من اللغة عن طريق تطبيق مقياس مستوى قناعة الدارس االعالمي المستفيد
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تتميز اللغة العربية في مجال تدريسها بمحتويين رئيسيين هما العام والخاص،
فاألول يهدف أساسا الى تزويد الدارس بالكفاية األساسية لمفردات اللغة والتي تمكنه
من استعمالها بصورة عامة ،والثاني يميل الى التركيز على حاجات الدارس في مجال
تخصصه ،ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في كيفية جعل المقرر المنهجي لتدريس
اللغة العربية لطلبة كليات االعالم وأقسامها المختلفة يلبي حاجات الدارس االعالمي في
مجال تخصصه المهني وعمله.
ومن خالل رصد ومتابعة مفردات منهج تدريس اللغة العربية في كليات االعالم
كاف المحتوى التخصصي
واقسامها اتضح ان بعض هذه المفردات ال تراع بشكل
ٍ
االعالمي الخاص للدارس في هذه الكليات وما يحتاجه فعال منها ،بل تقدم مفردات
يحتاجها الدارسون في اختصاص اللغة العربية حصرا  ،بينما يحتاج الدارس االعالمي
الى محاور منهجية لغوية تساعده في عملية التحرير االعالمي وتحقيق االتصال الفعال
وهنا تكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم وجود حدود فاصلة بين المقررات اللغوية ذات
االستعمال العام والمقررات اللغوية ذات المحتوى الخاص في االعالم .
وتسعى هذه الدراسة الى فك هذا االشتباك المنهجي بطريقة علمية عن طريق
اجراء قياس عملي لمدى فاعلية مقررات منهجية تدريس اللغة العربية في كليات
االعالم واقسامها المختلفة باستخدام مقياس قناعة المستفيد الذي يعد من اكثر المقاييس
استخداما لتقويم فاعلية أنظمة المعلومات ألنه يفترض بأن هناك عالقة مباشرة بين
فاعلية نظام المعلومات وبين قناعة المستفيد من هذا النظام ،اذ يتم التعبير عن فاعلية
النظام المعلوماتي المتمثل بالمقرر المنهجي للغة العربية في كليات االعالم بالمدى الذي
يرى فيه المستفيد بأن المقرر الدراسي للغة االعالمية يلبي احتياجاته المعلوماتية ،
فضال عن محاولة بناء نموذج منهجي مقترح للغة االعالمية .
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من مفردات تدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية ،اذ يسد هذا البحث النقص الذي
شخصته الدراسات السابقة في عدم وجود منهج خاص لتدريس اللغة العربية ألغراض
اعالمية عن طريق تقديم نموذج مقترح بهذا الخصوص .

التي تصف الظاهرة في وضعها الراهن.

مشكلة البحث The Problem

توصلت أغلب الدراسات التي تناولت منهجية تدريس اللغة العربية ألغراض
اعالمية الى ان مناهج التدريس لم تحقق أهداف كليات االعالم في الجامعات العربية
ألسباب عدة من أهمها عدم تصميم منهج خاص بتدريس اللغة العربية لألغراض
الخاصة تراعى فيه حاجات الدارسين وتخصصاتهم( .حافظ ،استثمار اللغة العربية في
مناهج تدريس االعالم والمخرجات المتحققة منه )2008 - 11 - 13
وقد شعر الباحث بهذه المشكلة عن طريق مالحظته للتداخل الحاصل في مفردات
منهج تدريس اللغة العربية في كليات االعالم ألغراض عامة ومفردات تدريسها ألغراض
خاصة اذ تنحصر مشكلة البحث في السؤال الرئيسي االتي :ما االشكالية االساسية في
تحديد مفردات منهجية تدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية ؟  ،وينبثق عن هذا
السؤال مجموعة أسئلة فرعية هي :
 . 1أي نوع من أنواع المحتوى الخاص للغة العربية يمكن اعتماده في تدريس اللغة
العربية في كليات االعالم وأقسامها في الجامعات؟
 . 2أي المناهج التي تستخدم ألغراض محددة يمكن ان يعتمد عليها في تصميم المقرر
المنهجي لتدريس اللغة العربية في كليات االعالم؟
 . 3ما النموذج المنهجي المقترح الخاص بالمفردات اللغوية لتدريس اللغة العربية
ألغراض اعالمية؟
 . 4كيف يمكن قياس قناعة الدارس االعالمي المستفيد من تدريس مفردات المنهج
المقرر للغة العربية؟
اهداف البحث The Aims
تروم هذه الدراسة الى تحقيق هدفين رئيسيين هما:
 .1بناء نموذج منهجي مقترح لمفردات تدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية يلبي
حاجة الدارس االعالمي في اختصاصه وممارسته العملية.
 .2قياس مستوى قناعة الدارس االعالمي المستفيد من مفردات منهجية تدريس اللغة
العربية في كليات االعالم.
منهج البحث ونوع الدراسة:
اتبعت هذه الدراسة خطوات المنهج الوصفي في جمع البيانات والمعلومات
وتسجيل المالحظات عن الموضوعات المتصلة بموضوع البحث ومن ثم تحليلها
والوصول إلى النتائج والتوصيات ،وعليه فأن هذه الدراسة تنتمي الى البحوث الوصفية
10
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أداة البحث Search tool
استعمل الباحث أداتين رئيسيتين للحصول على البيانات المطلوبة الخاصة
بالدراسة هما :المالحظة المقننة ومقياس قناعة المستفيد اذ أعد الباحث مقياسا على
وفق صيغة ليكرت الثالثي ليكون بموجبه التعرف على مدى قناعة الدارس االعالمي
بالمقرر المنهجي لتدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية.
حدود البحث:
 .1الحد المكاني :يتحدد المجال المكاني بكلية االعالم واقسامها في جامعة بغداد
 .2الحد الزماني :يتمثل بالسنة الدراسية 2015 – 2014
 .3الحد الموضوعي :يتعلق بإشكالية تحديد مفردات تدريس منهجية اللغة العربية في
كليات االعالم.
مجتمع البحث وعينته :يتمثل مجتمع البحث بطلبة كلية االعالم – جامعة
بغداد ،اما العينة المختارة فهي العينة الصدفة ،وهذا النوع هو أحد أنواع العينات غير
االحتمالية التي يمكن اعتمادها للحصول على البيانات المطلوبة والنتائج التي تبغي
الدراسة التوصل إليها ،وتستخدم عادة عند قياس الرأي العام إزاء قضية معينة.
تحديد المصطلحات
 .1االشكالية  :جذرها اللغوي (ش ك ل) ,وهو مصدر صناعي أقيم على مصدر
آخر للفعل (أشكل بمعنى التبس)  ,وهو (إشكال)  ,واإلشكالية مصدر جديد في
العربية المعاصرة يتضمن معنى المشكلة  ،فإذا كان قولهم :أشكل األمر إشكاال
بمعنى التبس التباسا  ,فإنه يمكن القول  :بأن اإلشكالية هي القضية الملتبسة،
لكن المصطلح بهذه الصيغة لم يرد في المعاجم العربية القديمة  ،بل نجد مصطلحا
قديما مرادفا لمصطلح اإلشكالية  ,وهو مصطلح (المشكل) الذي يعني ((:ما ال
ينال المراد منه إال بتأمل بعد الطلب))  ،وبهذا فإن مصطلح (المشكل) هو األقرب
داللة إلى مصطلح اإلشكالية المعاصر ( .يوسف )2014
ويشير أسلوب تحديد االشكالية الى معنى االنتقال من العام إلى الخاص او العكس
( .ذياب )2003
عرفه وأقام له
 .2تحديد  :تشتق كلمة تحديد من الفعل (حدَّد) ،فحدَّد الشَّي َء :حدَّهَّ ،
سلطاتُ إقامتَه :ألزمته
حدودًا "حدّد خ َطة العمل -حدّد موقفَه من األمر" ،حدَّد ِ
ت ال ُّ
س ْع َر :عيَّنه وثبَّته "حدَّد َ
س ْلعَ ِة :سعَّرها ،
اإلقامةَ في
ثمن ال ِ ّ
مكان معيَّ ٍن ،حدَّد ال ِ ّ
ٍ
الشيئين لئالّ يَختلط أَحدُهما باآل َخ ِر
اج ُز بَي َْن
وتعني تحديد ( ،ال َحدُّ)  :الفَ ْ
ص ُل ال َح ِ
ِ
أَو يَتعدَّى أَحدُهما على اآل َخ ِر وجمعُه ُحدُو ٌد ( .عمر )2008
اما تعريف التحديد اجرائيا فانه الحد الفاصل بين مفردات تدريس اللغة العربية
العدد 49
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ألغراض عامة ومفردات تدريسها ألغراض اعالمية خاصة.
َ
ُ
 .3مفردات :اسم مفعول من الفعل أفرد ،ف ُم ْف َردَاتُ اللُّغَ ِة :أ ْلفَاظ َهاَ ،ك ِل َمات ُ َها،
وتعرف اجرائيا بانها المواد اللغوية المقررة منهجيا لتدريسها في كليات االعالم.
سا ،فهو ُمد ِ َّرس،
درس ،تدري ً
در َ
س يُ ِ ّ
 .4تدريس :اسم مصدر من الفعل درسَّ ،
َّ
ونحوه :قام بتدريسه ،أقرأه وأفهمه للطلبة ونحوهم.
الكتاب
درس
َ
َ
والمفعول ُمد ََّرسَّ ،
(الجامع بال تاريخ)
ويعرف اجرائيا بانه عملية افهام الطلبة للمفردات المقررة في منهجية تدريس
اللغة العربية ألغراض اعالمية.
إجراءات الصدق والثبات:
 )1صدق فقرات المقياس
يقوم هذا النوع من الصدق على فكرة مدى مناسبة المقياس لما يقيس ولمن
يطبق عليه ،ويبدو مثل هذا الصدق في وضوح البنود ومدى عالقتها بالقدرة أو السمة
أو البعد الذي يقيسه المقياس ( .الرحمن )1998
ولغرض قياس مستوى الصدق الظاهري وصدق المحتوى في فقرات المقياس
فقد عرض الباحث المقياس على مجموعة من المحكمين ،واجمع المحكمون بأن األداة
تقيس ما وضعت من أجله ،وقد بلغت قيمة معامل اتساق كيندال بين آراء المحكمين
 0.85وهي قيمة مرتفعة تعبر عن قوة هذا االتساق( .ظاهر )2011 - 12 - 5

=

 × 2عدد الحاالت األصلية
4× 2
5×2

= 80%

النظرية الموجهة للبحث
يعتمد هذا البحث في اطار بناءه المنهجي والبحثي على احدى نظريات التعلم
واالتصال  ،المتمثلة بنظرية التماس المعلومات التي تركز على سلوك الفرد في بحثه
عن المعلومات من مصادر االتصال المختلفة  ،والتعرف على العوامل التي تؤثر في هذا
السلوك اذ يفترض نموذج التماس المعلومات وجود حوافز او منبهات تؤدي الى سعي
الفرد للحصول على معلومات لمواجهة مشكلة ما او مقارنتها بما لديه من قيم ومعارف
سابقة بهدف القدرة على التفاعل مع المواقف الجديدة ( .السيد )2009
وعليه فأن الدارس االعالمي للمقرر المنهجي للغة العربية يلتمس معرفته
ومعلوماته بوجود حوافز ومنبهات تنسجم مع عمله االعالمي.
االطار النظري  :المحتوى اللغوي المناسب للدارسين في كليات االعالم
معان تدريس اللغة العربية
اوال :
ِ

( .2الثبات)
اعتمد الباحث في تقدير مستوى ثبات نتائج البحث على إتباع طريقة االختبار
– وإعادة االختبار  test – retestإذ قام الباحث بإجراء االختبار األول على 10
 %من الحجم األصلي للمبحوثين الذين خضعوا للقياس  ،فقد بلغ حجم العينة التي
خضعت لالختبار ثالثة مبحوثين من أصل  30مبحوثا  ،وبعد مرور خمسة عشر يوما
أعيد إجراء االختبار على العدد نفسه من المبحوثين وباستخدام آليات التحليل والترميز
نفسها  ،وبعد مقارنة النتائج التي توصل إليها الباحث في االختبار الثاني مع نتائج
االختبار األول للتحقق من قدر الثبات تبين أن درجة الثبات بلغت نسبتها  ، 80%إذ
قام الباحث بترميز اجابات ثالثة مبحوثين خضعوا للقياس في االختبار األول عن خمس
عبارات  ،وأعاد ترميز العدد نفسه من اجابات المبحوثين الخاضعة للقياس وباآلليات
ونظام الترميز نفسه الذي اتبعه في االختبار األول  ،وكانت نتائج االختبارين متفقة على
ترميز أربع عبارات في الحاالت المدروسة جميعها من مجموع خمس عبارات ،وقد
طبق الباحث المعادلة اآلتية التي حصل بموجبها على معامل ثبات بلغت نسبته، % 80
وتعد هذه النسبة وفق تقويم ( نيوندورف) مقبولة في معظم الحاالت ( .زغيب )2009
12
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معان
يكتسب منهج تدريس اللغة العربية في الجامعات على مختلف انواعها
ِ
متعددة ،اذ تستعمل مفردة اللغة بطرق عدة بعضها تقني واآلخر رمزي ،وبذا تذهب
معانيها إلى اتجاهات متنوعة ترتبط بكيفية عمل اللغة سواء كانت محكية أو مكتوبة.
(كرستال )2009
واذا كان درس اللغة العربية في الجامعات العربية اإلسالمية مطبوعا باالتساع،
وبالتفاوت واالختالف؛ فإن ميسم األزمات المتتابعة ،والرغبة في تالفيها ،واستبدال
مناهج تعليمية بأخرى ،والبحث الدؤوب من خاللها عن البديل النافع يعد في الظرف
الراهن من المقاسم البارزة ،والهواجس المشتركة التي يتفق فيها درس العربية
معان؛ تتردد بين الداللة
بجامعاتنا ،اذ تطلق عبارة "درس اللغة العربية" ويراد منها
ِ
الموسعة والمعنى المخصوص بقيد االستعمال وكاالتي( :حازم )2008 - 11 - 13
 .1يصرف معناه إلى كل ما يدخل في برامج الجامعة واهتماماتها العلمية؛ مما له عالقة
باللغة العربية من حيث الوصف والدراسة ،أو التكوين والتوظيف والتواصل،
سواء تعلق بفرع من العلوم اإلنسانية ،أو الطبيعية أو غيرها.
العدد 49
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 .2يستعمل "درس اللغة العربية" في سياق آخر ،يدنيه من المعنى العام للثقافة العربية،
بنا ًء على أن اللغة ،أية لغة هي مرآة تنعكس فيها ،ولو بطريق غير مباشر
أحوال مستعمليها وأوضاعهم الثقافية والحضارية ،فيصير حينئذ درس اللغة
العربية معناه :درس أحوال الثقافة والحضارة العربيتين ،وفي هذا السياق،
تنتعش شروط المقابلة بين اللغة العربية وثقافتها من جهة ،واللغات األجنبية
على اختالف ثقافاتها وتعددها الحضاري من جهة ثانية.
 .3قد يورد على درس اللغة العربية في الجامعة معنى ثالث ،كرسته في بعض الدول
أقسام (أو شعب) اللغة العربية وآدابها ،ووفق هذا المعنى ،فإن جهود التدريس
تنصب على اللغة العربية وآدابها في كل األزمنة واألمكنة ،من العصر الجاهلي
وما يليه إلى آخر ما تكشف عنه قرائح العرب المبدعين ،من األدباء واللغويين.
 .4ينحصر "درس اللغة العربية" في مواد التدريس الرئيسة التي تعتمد في جامعاتنا،
لوصف اللغة العربية ،وتفسير نظامها ،وضبط أصولها ،وتعليمها من حيث هي
لغة معرفة وتواصل.
المعان االربعة المشار اليها آنفا نجد ان معنى درس اللغة العربية
ولو تأملنا في
ِ
في كليات االعالم هو المعنى المخصوص بقيد االستعمال ،أي بتعبير اخر ما يحتاجه
الدارس االعالمي من اللغة لتحقيق اتصال فعال مع المتلقي من حيث استيعاب المهارات
اللغوية التي تمكنه من تحرير واعداد وصياغة رسائله االعالمية بمختلف انواعها
الصحفية الخبر والتقرير والتحقيق والمقال والحديث الصحفي باستعمال اللغة  ،وهو
ما ينطبق عليه المحتوى الخاص للغة العربية ،اذ يتميز المحتوى اللغوي في االعالم
بلغة خاصة مكثفة موحية تعتمد اإليجاز المعبر باللفظ المثير الذي يجذب اهتمام المتلقين
ويدفعهم إلى االهتمام بالموضوع ومتابعته ( .جواد )2008
لذلك تتحرر الصحف عادة من بعض القيود اللغوية عند صياغة العناوين
المختصرة لألخبار ،فاالعتراضات التي تثار حول اختيار عبارات العناوين في الجريدة
هي اعتراضات اقرب إلى الجوهر منها إلى القالب اللغوي ،فلغة العناوين الصحفية مثال
ال يقصد بها إال إلى عرض الخبر عرضا موجزا( .هاريس )2002
وبذلك تتسم اللغة العربية في مجال االعالم بأنها واقعية وحية ذات نسيج قوي
ومتماسك ومركز وبأسلوب بسيط وواضح وتعبيري وعملي في آن واحد ( .ربيع
)2009
وتوصف هذه اللغة بالخاصة لتميزها بكلماتها المعدودة الموجزة والجذابة وذات
الداللة المباشرة مما ينطبق عليها الوصف الذي أطلق على مصطلح اللغة بأنه " التنظيم
الدقيق للكلمات عندما تندرج في تعبيرات تيسر مهمة اإلحالة المزدوجة ،فاللغة نسق
اصطالحي للتعبير" ( .فضل )1994
تطورات سريعة اجتاحت نشاطات الحياة كلها ،ومنها
وقد شهد عصرنا الحالي ّ
النشاط اللغوي اذ ظهرت نظريات لغوية حديثة غطت على ما قبلها من نظريات ،فبظهور
آراء تشومسكي انزوت النظرية السلوكية التي كانت تنادي بتفسير السلوك اللغوي
سلوك ،وحلّت مكانها نظريّة التركيز
اعتمادًا على العوامل الخارجيّة التي تؤثّر في هذا ال ُّ

التحول بدوره إلى المطالبة
على الدارس وحاجاته وأغراضه من تعلّم اللغة ،وقد قاد هذا
ّ
بتدريس اللغة ألغراض خاصة تتماشى وأغراض الدارس وحاجاته( .التنقاري )2008
وعليه يعني مفهوم اللغة العربية ألغراض خاصة " ذلك المنهج الذي حدّدت
ت اإلبالغية للمتعلم " ( .عشاري
سبَق للحاجا ِ
مواد مقرراته بصفة رئيسة وفق تحليل ُم ْ
)1983
اذ ان حاجات الدارس وأغراضه هي المحك الرئيس في تصميم مقرر اللغة
الخاصة ،وبهذا تنتفي عنده رسالة المؤسسة التعليمية وميول المدرسين ،فأي منهج
للغة خاصة يجب أن يسبقه تحلي ٌل واستقصا ٌء لحاجات الدارس ،فدارس اللغة الخاصة
يجب أال يُشغل بقواعد اللغة العامة ،ألنَّ تلك المرحلة يفترض أن يكون قد هض َمها من
لتصب في خانة الحقل الذي يعمل ،أو
قبل ،وهو اآلن يسعى الى توظيف هذه المعرف ِة
َّ
يود أن يعم ُل فيه ( .التنقاري ،اللغة العربية الغراض خاصة اتجاهات جديدة وتحديات
)2008
ومن هنا ينبغي ان ال يثقل الدارس في كليات االعالم بموضوعات اللغة العربية
العامة التي درسها في المراحل الدراسية االبتدائية والمتوسطة واالعدادية بل يجب
وضع منهج مقرر يتضمن مفردات تنسجم مع ما يحتاجه فعال في تخصص االعالم ،
وعليه فان تحديد منهجية تدريس مفردات اللغة العربية في كليات االعالم يتطلب معرفة
صة ،
اهم الفروق النوعية بين مفهوم العربية ألغراض عا ّمة ومفهومها ألغراض خا ّ
وقد توصل عدد من الباحثين الى مجموعة من الفروق من ابرزها ( :عبد  )1990؛
(رشدي )2003
ان مفهوم اللغة العربية ألغراض عامة يَتّسم منهجه بالعموم واالتساع ،ويُخاطب
مجموعات غير متجانسة ،الختالف مجاالت التخصص ،والتباين في األعمار ،ويركز
على القدرة اللغوية بضروبها المختلفة ،ويغلب عليه ال ُّ
طول من حيث الزمن لتعامله
مع اللغة ككل ،ويُصمم لجميع المستويات (ابتدائي – متوسط – متقدم) ،بينما مفهوم
العربية ألغراض خاصة يَتّسم بالخصوصية ،والمحدودية والتَّخطيط ،ويبنى بنا ًء على
حاجات الدّارس وأغراضه ،ويُخاطب مجموعات متجانسة يجمعهم مجال التخصص،
ي النَّزعة إذ يركز على النَّمط اللغوي الذي
ويغلب عليهم التقارب من حيث العُمر ،وانتقائ ّ
يبتغيه الدارس ،ويغلب عليه ال ِقصَر لتركيزه على جزئية أو جزئيات محددة من اللغة،
ويُصمم للمتوسط والمتقدم ،والمستوى اللغوي الذي تُكتب به المادة محكوم بغرض
المتعلم وهدفه.
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صة
ثانيا  :أنواع اللغة الخا ّ
اتفق عدد من الباحثين على االنواع الثالثة للغة الخاصة التي حددها ديفيد كارتر
 ،David Carter 1983وهي).Gatehouse.Kristen n.d( :
 .1لغة حرفة أو مهنة محددة مثل لغة النوادل في المقاهي والمطاعم ،ولغة سائقي
سيارات األجرة ،وهذا النوع من اللغة يتصف بالمحدودية أي ال يخرج عن إطار
العدد 49
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العمل ،واإللمام بهذه اللغة ال يُ َم ِ ّكنُ صاحبَه من التواصل بفعالية خارج بيئة العمل.
 .2اللغة ألغراض أكاديمية ،واللغة ألغراض مهنية ،تسعى األولى لمساعدة الدارس
ليتفوق أكاديميًا في مجال تخصصه إذ تمدّه بما يحتاج إليه من أدوات لغوية  ،أما
ألغراض مهنية فهي تشبع حاجات الدارس في ميدان عمله ،ألنَّ كل مهنة تتطلب
قدرةً خاصة ،وإلما ًما كامالً بلغتها ،فضالً عن اللغة العا َّمة ،ولعل دمج األكاديمية
والمهنية في درجة واحدة مردّه إلى صعوبة الفصل بينهما ،ألنَّ الشخص قد
يجمع بين الدراسة والعمل في آن واحد ،وهذا السبب نفسه هو الذي َح َمل
فرعين أكاديمي،
هيتشنسون في شجرته عن  ELTإلى تقسيم اللغة الخاصة إلى
ِ
ومهني)Hutchinson.T.and waters 1987( .
 .3لغة مرتبطة بموضوعات محددة ،وهذا النوع الثالث كما ذكر كريستان ينبغي أال يع ّد
نوعًا ثالثًا ،ألنه ذو صلة بالنوع الثاني.
وتحتاج عملية اعداد منهجية ومقررات تدريس اللغة العربية في كليات االعالم
الى تطبيق النوعين الثاني والثالث المشار اليهما آنفا (اللغة ألغراض أكاديمية ومهنية،
واللغة المرتبطة بموضوعات محددة) ألنها األساس لتطوير قدرات الدارس االعالمي
أكاديميا ومهنيا وتنمية مهاراته وتلبية ما يحتاجه في مجال اختصاصه.

التدرج من السهل الى الصعب او من االقوى الى االضعف كما هو معمول به في قوالب
تحرير االشكال الصحفية سواء كانت القوالب الخبرية او قوالب تحرير التقرير الصحفي
وغيرها من الفنون الصحفية االخرى  ،وكذلك بعض مفردات المنهاج الذي يعتمد على
المهارات اللغوية األربع (استماع ،وكالم ،وقراءة ،وكتابة)،ألنها تفيد الدارس االعالمي
في الصحافة االذاعية والتلفزيونية والصحافة المقروءة والعالقات العامة اذ يحتاج
الدارس في الصحافة االذاعية والتلفزيونية الى مهارات االلقاء واالستماع والقراءة
 ،ويحتاج الدارس في الصحافة المقروءة الى مهارات الكتابة والقراءة  ،بينما يحتاج
الدارس في العالقات العامة الى هذه المهارات كلها ،ويمكن االستفادة من المناهج التي
تعتمد على المحتوى والفكرة الن أساس أي موضوع صحفي هو اختيار الفكرة  ،فهي
النقطة األولى بالشروع في كتابته .

ثالثا  :مناهج تدريس اللغة العربية ألغراض محددة
اتفقت اغلب الدراسات العلمية على تصنيف المناهج االكثر انتشارا ً في تعليم
العربية ألغراض محددة ،باآلتي( :الظاهر )1996
 .1المناهج التي تعتمد على شكل اللغة ،وفيها يَت ُّم تقسيم اللغة إلى أجزاء صغيرة بناء
على مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب ،ويُعاب عليها أن الدارس ال يستطيع
فيها اكتساب القدرة الوظيفية.
 .2المناهج التي تركز على المحتوى ،وهي تركز على الموقف والموضوع وذلك بتقديم
ما يحتاجه الدارس أكاديميا ً أو مهنياً.
 .3المناهج التي تركز على المهارات ،ويقصد بالمهارات ،المهارات اللغوية األربع
(استماع ،وكالم ،وقراءة ،وكتابة).
 .4المناهج التواصلية ،وهي تنقسم بدورها إلى قسمين ،وهما:
أ .المنهج القائم على الوظيفة االتصالية للغة نحو :إعطاء التعليمات ،التحية،
السؤال  ...إلخ.
ب .المنهج القائم على الفكرة ويركز هذا المنهج على المفاهيم نحو :الوقت،
والفراغ ،والكمية ،والمكان  ...إلخ.
وتعد المناهج التواصلية القائمة على الوظيفة االتصالية للغة هي االنسب في
تدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية في كليات االعالم واقسامها في الجامعات المختلفة
ولكن ذلك ال يعني اهمال بعض مفردات المناهج االخر التي تحقق اغراض محددة مثل
المنهاج الذي يعتمد على شكل اللغة ألنه يناسب االشكال الصحفية وتحريرها وفق
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رابعا  :اشكاليات درس اللغة العربية في الجامعات
تنطلق االشكالية الرئيسة التي أثارت أسئلة مقلقة بشأن درس اللغة العربية في
الجامعات من ما يستبان بالمالحظة العابرة التي مفادها أن مدار درس اللغة العربية
في الجامعة يكون على محورين بارزين هما  :المحور القديم ،والمحور الحديث ،وكان
األصل أن يبدو هذا التوزيع عاديا مستساغا ،لوال ما سجل من أن القديم والحديث
في هذا الدرس ،هما معا ،مستقطبان في مدار آخر منغلق ،يلتقيان فيه ،ويتقلبان في
إساره ،ونقصد به ظاهرة التقليد واإلتباع ،وبيان ذلك ،أن محور القديم في درس اللغة
العربية ،ليس اتصافه بالقدم من قبل  ،بل أن طابعه العلمي العام مرتكز على مقومات
المعرفة التراثية؛ يستلهمها ،ويبني في ضوئها معرفة لغوية حالية ،بل وجه قدامته،
أن مهمته الرئيسة في التدريس تقوم على تلقين أشتات من مسائل لغوية ،ينتقيها
ويجترها اجترارا ،وهي قد مضى على إنتاجها زمن طويل حتى عدت قديمة ،فصفة القدم
في هذا الدرس زمنية أكثر منها معرفية ،وكذلك نعت الحداثة فيه ،ال يفيد بالضرورة
أنه يستحدث معلومات ونظريات ،أو يبتكر وسائل معرفية جديدة لمواجهة معضالتنا
اللغوية ،لذا فإن الباحث حين يتصل بتلك النظريات والمعلومات في أعمال مبدعيها
األصليين ،يجد أن أصولها أرسخ ،ومعلوماتها أسلس وأعمق ،فال يلبث أن يتبين ،بعد
ذلك ،أن الحداثة في درسنا اللغوي الحديث قوامها التقليد واستهالك بضائع اآلخرين؛
مما يسنح القول بأن الحداثة كالقدامة في هذا الدرس ،هي زمنية أكثر منها معرفية،
فضال عن أن الحداثة غالبا ما توظف اللغة العربية في أسئلة غير أسئلتها الصميمية،
وتدفع بأوضاعنا الثقافية الخاصة في سياق ثقافي مختلف؛ مظهره الخارجي إبداع،
وحقيقته احتذاء واتباع( .م .حازم )2008 - 11 - 13
خامسا :األسس اللغوية في تصميم منهج تدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية
عند الحديث عن األسس اللغوية في تصميم المناهج ،أو إعداد المواد التعليمية،
العدد 49
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أو تأليف الكتب يقف تعريف اللغة في مكانة خاصة ،إذ إن هذا التعريف موجه للمشتغلين
بالمناهج ،والمواد التعليمية ،سواء في اختيار المادة المرغوب في تدريسها ،أو المهارات
المطلوب تنميتها ،أو الطريقة التي يقدم بها هذا كله.
وإذا كان هذا يصدق على مداخل تعليم اللغات بشكل عام ،فهو أصدق عند الحديث
عن تعليم اللغة اتصالياً ،ولعل السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو :ما موقع عملية
االتصال من المفاهيم والتعريفات الخاصة باللغة؟ وإلى أي مدى يدرك أصحاب هذه
التعريفات الجانب االتصالي؟ ثم ما موقع الوظيفة االتصالية من الوظائف المختلفة للغة؟
( .الناقة )2006
ومن هنا فان تحديد مفردات المقرر المنهجي لتدريس اللغة العربية ألغراض
اعالمية في كليات االعالم وأقسامها في الجامعات ينبغي ان ينطلق من تحديد موقع
الوظيفة االتصالية للغة فاإلعالم نمط من انماط االتصال  ،وعليه يجب ان تسهم المفردات
اللغوية المطلوب تدريسها في كليات االعالم في مساعدة الدارس والمتعلم في كليات
االعالم واقسامها في الجامعات على تحقيق الكفاية اللغوية والمنهجية والتحريرية
للرسالة االعالمية  ،فما هي هذه المفردات وكيف يجب تناولها لغويا واعالميا ؟ ،
ولإلجابة عن هذا السؤال ينبغي تحديد ما يجب تجنبه في التحرير االعالمي وما يمكن
التركيز عليه من مفردات لغوية وكاالتي :
 .1المفردات اللغوية التي يؤثر استخدامها في تحرير الرسالة االعالمية بدرجة
مصداقيتها ودقتها ودالالتها ،مما يتطلب تحديدها وتجنبها ،ومن أبرز هذه
المفردات:
أ .المقيدات النحوية :اذ ذهب (ركين فيتكيل) الذي عمل محررا في الميامي
هيرالد والنيويورك تايمز والداالس تايمز هيرالد في محاضرة ألقاها في معهد الصحافة
األمريكية إلى تحديد المقيدات النحوية التي يجب تجنبها في الصياغة االعالمية بمختلف
اشكالها مثل النعت الذي يعد عكاز المحرر غير الواثق ،ألنه يضع نعتا كلما توقف عن
الكتابة ليفكر ،ويفرط في استخدامه ربما أمال في أن تساعده في توضيح فكرته ،ولكن
النص المكتوب جيدا ال يتطلب الكثير من النعوت واألحوال بل بضعة نعوت وأحوال جيدة
مستخدمة في أماكنها المناسبة ،وبتعبير آخر يجب أن ال تثقل الرسالة االعالمية بحال
يؤدي المعنى نفسه طالما استخدمت فعال قويا ذا معنى دقيق ،فال تكتب أن المذياع صدح
عاليا ،فصدح هو فعل يفيد العلو ،وال تكتب أن الرجل عض على أسنانه بشدة ،فما من
طريقة أخرى للعض على األسنان ،وبعض األحوال يكون استخدامها مفيدا في (لعب
بسوء) أي إنها تخبرنا انه لم يلعب جيدا ولكن أن تقول (حزن بكآبة) أو (ابتسم بسرور)
فذلك حشو ،وينطبق األمر نفسه على النعوت ،وتجنب المقيدات الصغرى مثل  :أيضا،
كثيرا ،تقريبا ،بل ،نوعا ما ،قليال فهي تضعف النصوص ،وتجنب األحوال االستهاللية
الفضفاضة فهي توكيد ال يخدع الكاتب به إال نفسه ومن هذه األحوال  :في الوقت نفسه،
من سخرية القدر ،ببساطة( .مالبيت )31 ،1988
ب .المشترك اللفظي :وتشمل االزدواج في المعنى ،والتضاد اللغوي
ج .الترادف ،والفاظ التورية

 .2المفردات اللغوية التي يجب التركيز عليها لفائدتها في تحرير الرسالة االعالمية
وتطوير مهارات الدارس االعالمي وتشمل:
أ .عالمات الترقيم في الكتابة الصحفية :
اذ يسهم الصوت والحركة بدالالت إضافية في إفهام السامع ما يريد المتكلم
إبالغه ،بيد أن الكتابة  -باعتبارها رموزا بصرية  -عاجزة نسبيا عن نقل بعض ما كان
يصاحب الحديث من إشارات ونبرة صوت ،فتكون بذلك غير قادرة إلى حد ما عن نقل
األفكار على النحو المناسب من الوضوح ،ومن هنا كان لزاما على مستعمل الكتابة
أن يبحث عن رموز بصرية أخرى لسد هذا الفراغ الموجود في األبجدية حتى يتحقق
المرجوة ،لهذا وضعت عالمات الترقيم لتحقيق ما عجزت عنه
اإلفهام والفهم بالطريقة
ّ
األبجدية ،فالترقيم – على هذا األساس -رموز اصطالحية معينة توضع بين الجمل
والكلمات ،وتكون داللتها في الفصل بين أجزاء الكالم والتفصيل والتفسير وإبراز
غرض الكاتب وانفعاالته من تعجب واستفهام ودهشة وغير ذلك ،لهذا يضطرب المعنى
إذا أسيء استعمال عالمات الترقيم ( .الفرجاني السنة )2005 ، 30
لذا ينبغي ان تكون عالمات الترقيم احدى المفردات التي يجب ان يدرسها طالب
كليات االعالم ألنها تلبي حاجتهم في تحرير الرسالة االعالمية وتحديدا في الصحافة
المقروءة .
ب .األفعال في اللغة العربية وتوظيفها في تحرير الرسالة االعالمية
أن الدقة في توظيف األفعال سواء كانت أفعال النشاط أو الرأي أو المواقف
تساعد المتلقين على وضعها في سياقاتها الطبيعية وتبين الفروق الكامنة بين فعل
وآخر ،واللغة العربية من اللغات التي تضمن هذا األمر بقوة إن روعي أمر الدقة  ،إذ
إن األصل في اللغة العربية هو البدء بالفعل وال يقدم االسم إال إذا كان هناك سبب بالغي
يقتضي ذلك ،وقد أتاحت الصحافة الفرصة لبعض األفعال دون غيرها لكي تنتشر ويعمم
تداولها ( .بليبل رجب  1422هـ)3 ،
وتختلف األفعال فيما بينها من حيث المعنى واالستخدام " ،فالفعل (قال) يحمل
معنى مختلفا عن األفعال (صرح) أو (أعلن) أو (أكد) وهكذا ( .المحتسب )2007
فلكل فعل معنى دقيقا  ،لذا يقتضي المحتوى الخاص لتدريس اللغة العربية
ألغراض اعالمية تناول الفعل باللغة العربية وخصوصا الفعل المضارع الذي يحتل
موقعا متميزا في تحرير الخبر الصحفي ألنه يحقق له عنصر االنية والحالية .
ج .العبارات االنتقالية في الرسالة االعالمية:
هناك جوانب في اللغة لها طبيعة أسلوبية ،وهي غير الجوانب التي تدخل في
عداد المباحث النحوية ،بل تدخل في صميم العملية الكتابية وال يستطيع أستاذ الكتابة
والتحرير الصحفي تجاهلها أو إناطة تدريسها إلى أستاذ النحو الذي يدرس المادة
التقليدية في النحو ،وهذه الجوانب تتمثل في أدوات الربط أو العبارات االنتقالية أو
الجسور اللغوية التي تزخر بها كتب النحو إال انه ال تصح دراستها إال على أساس
أسلوبي خاص بها( .مكاوي )178 ،1999
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د .االرقام وكيفية كتابتها في الرسالة االعالمية
يحتاج الدارس االعالمي الى مهارة التعبير عن االرقام في الرسالة االعالمية،
فالدقة في التعبير عن األرقام في الخبر الصحفي مثال تجعله واقعيا ومقبوال ،فهو يحدد
مدى صحة الخبر لدى المستقبل ،فعندما يتحدث خبر ما عن نسب االنجاز في مشروع
معين وكان التعبير عن األرقام مبالغ فيه فان الخبر يفقد شروط الصحة والدقة والحياد،
فضال عن الصحة اللغوية في كتابة االرقام وقراءتها( .حداد )1989
هـ .االسلوب
تقتضي الصحافة المعاصرة أن يكون ممتهنها ملما بأساليب تحرير أجناسها
المختلفة ،ومتحكما بشكل معمق في اللغة المستخدمة ،وكذلك واعيا لألخطار التي قد
تنجم عن المعالجات الصحفية العارضة والسطحية والتوظيفات غير السليمة لألساليب
واأللفاظ ،وانتهاكات القواعد النحوية والصرفية ( .الربيعي )151 - 150 ،2012
لذا" ينحصر موضوع التحرير اإلعالمي في بابين  :األسلوب ولغة التعبير
اإلعالمي  +الفنون اإلعالمية من حيث ارتباطها بكل وسيلة من وسائل اإلعالم مع بيان
كيفية التجسيد والتبسيط التي يقوم بها اإلعالمي " ( .بليبل ،االرتقاء باللغة العربية في
وسائل االعالم  1422هـ)8 ،
وهنا يقتضي المحتوى الخاص لتدريس اللغة العربية في كليات االعالم تناول
االسلوب وعناصره وأنواعه وطرائق تعبيره بالتركيز على االسلوب الصحفي.
و .لغة الخطاب االعالمي
يحتاج الدارس االعالمي الى تدريس اللغة في عملية االتصال الجماهيري،
معان ( :همام
والوقوف على معان الخطاب التي حددها الفرنسي اوليفي روبول بثالثة
ِ
)10 ،1984
الشائع  ،واللساني المختزل ،واللساني الموسع  ،وضرورة التمييز بين التعامل
مع اللغة نصا ً والتعامل معها خطابا ً ( .اوكان )42 - 41 ،2002
مع األخذ بعين االعتبار خصائص لغة االعالم وأنواعها (لغة الصحافة ولغة
االذاعة ولغة التلفزيون ولغة االعالم الجديد االنترنيت ومواقع التواصل االجتماعي).
والنموذج اآلتي يبين المفردات اللغوية التي تساعد في بناء مقرر منهجي مقترح
خاص بتدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية.
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ايجابيا في تحرير الرسالة اإلعالمية

 المقيدات النحوية  :وتشمل :النعت  - ،عالمات الترقيم واالرقام في الكتابةوبعض االحوال ومنها االحوال االستهاللية الصحفية
الفضفاضة  ،والصفات
 االفعال وازمنته في تحرير االنواع المشترك اللفظي :وتشمل ازدواج الصحفيةالمعنى ،والتضاد اللغوي .
 العبارات االنتقالية وادوات الربط االسلوب واالسلوبية الترادف الفاظ التورية لغة الخطاب االعالمي لغة الصحافة لغة االذاعة لغة التلفزيون لغة االعالم الجديد ( االنترنيت ومواقعالتواصل االجتماعي )
 البالغة ودرجة الصفر البالغيوالسيمياء في االعالم
 اقسام الكالم والمهارات اللغوية االربع(الكالم ،االستماع ،الكتابة ،االلقاء)
 االخطاء اللغوية الشائعة في االعالمقياس مستوى قناعة الدارس االعالمي المستفيد
من تدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية
أجري الباحث دراسة مسحية استطالعية آلراء عينة من طلبة كلية االعالم –
جامعة بغداد عن مدى تلبية مفردات تدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية حاجة
الدارس في كليات االعالم ،وقد بلغ حجم العينة المختارة ( )30طالبا وزعت عليهم
استمارة االستبانة بطريقة الصدفة باستخدام مقياس أعده الباحث لقياس قناعة الدارس
االعالمي بالمنهج الدراسي للغة العربية يتكون من خمس عبارات يبين فيها المبحوث
موافقته من عدمها أو حياده لكل عبارة ،وكانت النتائج كما مبينة في الجـــــــــدول
اآلتي:
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 .1اعادة النظر في تحديد مفردات المنهج المقرر لتدريس اللغة العربية ألغراض
اعالمية بما يلبي حاجة الدارس االعالمي ،ووضع منهج جديد يتضمن مفردات
تنسجم مع ما يحتاجه فعال في تخصص االعالم ،ويمكن االستفادة من النموذج
المنهجي المقترح في هذه الدراسة.
 .2ينبغي ان ال يثقل الدارس في كليات االعالم بموضوعات اللغة العربية العامة التي
درسها في المراحل الدراسية السابقة (االبتدائية والمتوسطة واالعدادية).
مراجع

يتضح من المؤشرات االحصائية المبينة بالجدول المركب اعاله ان نسبة كبيرة
من المبحوثين يرون انهم بحاجة الى مفردات لغوية جديدة تضاف الى المنهج المقرر
لتدريس اللغة العربية في كليات االعالم تلبي حاجتهم في مجال اختصاصهم االعالمي
اذ كانت نسبة المبحوثين الذين وافقوا على عبارات القياس اجماال  % 67.3تقابلها
نسبة  % 26.7لم يوافقوا عليها ،و  % 6كانوا محايدين ولم يحددوا موقفهم من هذه
العبارات .
االستنتاجات
 .1انسب المناهج في تدريس اللغة العربية ألغراض اعالمية في كليات االعالم واقسامها
في الجامعات المختلفة هي المناهج التواصلية القائمة على الوظيفة االتصالية
للغة .
 .2تحتاج عملية اعداد منهجية تدريس اللغة العربية في كليات االعالم الى تطبيق
معان اللغة هما (اللغة ألغراض أكاديمية ومهنية ،واللغة المرتبطة
نوعين من
ِ
بموضوعات محددة).
 .3ان معنى درس اللغة العربية في كليات االعالم هو المعنى المخصوص بقيد االستعمال
ألنه يلبي حاجة الدارس االعالمي من اللغة لتحقيق اتصال فعال مع المتلقي.
التوصيات
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