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 مخلص

ثير من    إمكانية تمتلك دراسات الفلسفة  
 
 كبيرة في التا

 
لحصول على مناهج اجل  ا

ساس 
 
ا له  التعليم  في  العلمي  بالخطاب  الخاص  المنهج  وتطويرها.  العربية  اللغة  تعليم 

نظرية الو  ئيمبدال  الجهاز  فلسفي وتاريخي ونفسي واجتماعي. وفي الوقت نفسه، لم يشهد
في تطوير مناهج تعليم اللغة العربية تقدًما ملحوًظا، إذا ما ُنظر إليه من بعض   مناسبة ال

ي واًل: 
 
ا ك ثر من  الجوانب. 

 
ا إلى  العربية كلغة دينية  اللغة  تاريخ  ثانيًا: تركيز   14عود  قرنًا. 

خرى. ثالًثا: لم يتطور اهتمام وتوجه 
 
جنبية اال

 
ن اللغات اال

آ
وتطوير المناهج ال يعادل حتى اال

العرب في محاو  خرى رة  علماء 
 
اال التخصصات  ساس   .(interdisciplinary)  مع 

 
اال رابًعا: 

قل وضوًحا، وبالتالي فإن البناء المعرفي لمنهج تطوير تعليم اللغة العربية لم 
 
الفلسفي ا

يلبي االحتياجات في هذا المجال. هذا البحث الذي يهدف إلى استكشاف وإيجاد نظرية 
حمد طعيمة. 

 
 المعرفة الهيكلية لمنهج تعليم اللغة العربية وفق فكر رشدي ا

بحاث والنتائج في هذه الدراسة من خالل الم  بناءعلى    وقد تم الحصول
 
 قاربة اال

البحوث  (  philosophical approach)  ةالفلسفي ضمن  البحث  هذا  دبيةويندرج 
 
، اال

النظرية   الفلسفة  على  كبر 
 
ا بشكل  يركز  من   (theoretical philosophic)والذي  ك ثر 

 
ا

في   البيانات  الحصول على  التجريبية. ومصدر  ك تب االختبارات  خوذ من 
 
ما البحث  هذا 

حمد طعيمة، المقرونة بمصادر البيانات في المجالت والك تب واإلنترنت وغيرها 
 
رشدي ا

( دراسة صحة 1عبر مراحل عدة : )  ت جمع البيانات تمإجراءات  من البيانات الوثائ قية.  
البيانات؛ ) و 

 
ا البيانات؛  )2الوثائق  و 

 
ا المستندات  كد من مصداقية محتويات 

 
التا  )3 ) 

و البيانات بالموضوع الذي تم بحثه في هذه الدراسة. تم تحليل البيانات 
 
صلة الوثائق ا

والتفسير  والمقارنة  الوصف  مع  الوصفي  التحليل  طريقة  باستخدام  جمعت  التي 
و المعروفة    (Epistemology)واالستنتاج. اإلطار النظري المستخدم هو نظرية المعرفة  

 
ا

العلم  نظرية  اإلبيتمو  باسم  و 
 
قل، لوجيا ا

 
اال على  نقاط  ربع 

 
ا هناك  النظرية  الناحية  . من 

 وهي؛ الموارد والطرق و طرق العمل والصالحية. 
وبعد تحليل شامل ودراسة عميقة، توصلت نتائج هذا البحث إلى نتيجتين تجاوًبا 

كاديمية التي سبقت في المقدمة، وهما:  
 
حمد 1مع اإلشكاليات اال

 
( اللغة حسب رشدي ا

ن اللغة طعيمة، ليست ف 
 
ك ثر من ذلك ا

 
قط كوسيلة للتواصل و تبادل إعالمي للفكر بل ا

العربية هي لغة تعكس البناء البشري لبيئتها، وهي: الرمز الذي يعني التعبير عن شيء له 
النظام  اللغة هي  اللغة هي صوت في شكل كالم بشري. )ج(  العالمة. )ب(  وراء  معنى 

(system)ي القواعد ال  ، ، وهي كالقاعدة
 
مثل. ا

 
ن يعمل بها شيء ما على النحو اال

 
تي يمكن ا

، ة من جيل إلى جيل. )ه ( اللغة هي ثقافالبشرية  )د( اللغة هي عرفية، واللغة ميراث نقلتُه  
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ن تعلم اللغة يساعد في تعليم الثقافة التي تنتج 
 
اللغة وتنمو فيها. )و( اللغة هي   ها كما ا

فكار  
 
ا إيصال  على  قادرة  اتصال   الفرد  وسيلة 

آ
وفهم  لال  خرين 

 
الفهم ا ساس 

 
ا على  فكارهم 

(understand)    والتفاهم(to make understand). 
ن يرتكز تطوير مناهج اللغة العربية، بحسب رشدي  2

 
 ( يجب ا

 
حمد طعيمة، على ا

واًل: اللغويات، ثانيًا علم االجتماع، وثالثًا المتعلمين.
 
مور، ا

 
همية فكر و  ثالثة ا

 
يمكن رؤية ا

حمد 
 
( رشدي ا

 
طعيمة في تطوير منهج اللغة العربية في إندونيسيا من جوانب مختلفة: )ا

النهج،  هو   حيث   مستوى  العربية  اللغة  لمتعلمي  المناسب  المدخل  ن 
 
ا الباحث  وجد 

مستوى (pragmatice-humanice approach)  ة اإلنساني-ةالبراغماتي   قاربةالم )ب(   .
الط هو  المدخل  هذا   عن  والناتج  التدريس،  الشفاوية طريقة  السمعية  ريقة 

(Audiolingual Method)    الكلية المادية  االستجابة   Total Physical)وطريقة 

Response method)معايير ربعة 
 
ا هى  العربية  للغة  التعليمية  المواد  مستوى  )ج(   . :

 ، و(validity)الصالحية  
 
، والرعاية (tendency)، واالتجاهات  (significance)همية  اال

. )د( مستوى التقييم هناك بعض (universality)  العالميةو  (dividual carein)  الفردية
 التقييم؛ هو  

 
ن تعتبر نظاما موحدا للتعليم، ومبدا

 
صالحية، المبادئ التقييم التي يجب ا

والتعليمية، وموجه الك فاءة، عادلة وموضوعية، منفتحة ومستدامة وشاملة. المساهمة 
هو ظهور المدخل الذي يقدم   (Contribution to knwoladge)المعرفية من هذا البحث  

الم هو  العربية  اللغة  تعليم   pragmatice-humanice)ةاإلنساني-ةالبراغماتي  قاربةفي 

approach,) . 
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ABSTRACT 

Philosophy studies have a greater potential for implication on the 

access and development of the Arabic language education curriculum. 

The curriculum on scholarly discourse in education has a philosophical, 

historical, psychological and sociological basis. Meanwhile, the device's 

principle and theory in the development of the Arabic language education 

curriculum has not experienced significant progress, if seen from some 

aspects. Firstly, that Arabic language as the language of religion is over 

14 centuries old. Secondly, the focus and development of the curriculum 

is not yet equivalent to other foreign languages. Third, the spirit and 

orientation of the Arabic scholars have not grown and developed in an 

effort to be interrogated with other disciplines (interdisciplinary). Fourth, 

the philosophical Foundation is less obvious, so the epistemological 

construction of the development curriculum of Arabic language education 

has not represent needs in the field. It is behind this research, which aims 

to explore and find a skeleton epistemology of the curriculum of Arabic 

language education from the thought Rusdy Ahmad Thua'imah. 

The construction of research and findings in this study was 

obtained through a philosophical approach (Maqârabah Falsafiyah) and 

refers to the type of literature research (library Research), which focuses 

more on the theoretical philosophic than empirical tests. The source of 

data acquisition in this research comes from books by Rusydi Ahmad 

Thua'imah, and coupled with data sources in journals, books, internet and 

other data that is documentative. Data collection is a single 

documentation with stages: (1) Study the authenticity of documents or 

data; (2) validity or correctness of the contents of documents or data; and 

(3) The relevance of documents or data with the subject matter examined 

in this study. Then the collected data is analyzed using the descriptive-

analytice method with the description, comparation, interpretation, and 

conclution stages. The theoretical framework used is the theory of 

Knowledge (Epistemology) or commonly called Theory of Science. In 

theory there are at least four points, namely; Resources, methods or 

workways, and validity. 

After thorough analysis and study, the results of this research 

obtained two findings in response to the academic anxiety contained in 

the formulation of problems, namely: 1) language according to Rusdy 

Ahmad Thu'aimah, not only as a means of communication, and the media 

exchange the thought and the idea more than that the Arabic language is 

a language that reflects the human construction of its environment, 

namely:, A symbol means expressing something that has the meaning 

behind the mark. (b) The language is a sound, in the form of human 
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speech. (c) Language is system, which is the rule by which something can 

work optimally. (d) Language is customary, language is an inheritance 

that has been received by mankind from generation to generation. (e) 

Languages are cultural, language learning also learns the culture where 

the language is born and grows. (f) Language is a communication that is 

able to convey his thoughts to others and to understand their ideas on the 

basis of understanding (Al-Fahm) and to make an understanding (Al-

Tafahum). 

2) Foundation of the development of Arabic curriculum, according 

to Rusydi Ahmad Thu'aimah should be based on three things, first; 

Linguistics, second, sociology and third, learners. The relevance of the 

thought Rusydi Ahmad Thu'aimah in developing the Arabic language 

curriculum in Indonesia can be seen in various aspects: (a) the level of 

approach, researchers found that the relevant approach to learners of 

Arabic is a pragmatic-humanist approach; (b) The level of method 

resulting from this approach is the Audiolingual Method (Sam'iyyah  

Syafawiyah) and the Total Physical Response method; (c) The level of the 

English language learner is the four material criteria of validity, 

significance, tendency, individual care and universality; and (d) 

evaluation level there are several principles of evaluation that must be 

held as a standardized system of education institutions, namely the 

principle; is valid, educational, competency oriented, fair and objective, 

open, sustainable and thorough. The findings in this study (Contribution 

to Knwoladge) is that there is an approach offered in Arabic learning that 

is a pragmatic-humanist approach (Muqârabah al-Baragmatiyah al-

Insaniyyah). 

Key Word: Epistemology, curriculum, and Rusydi Ahmad Thu'aimah. 
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 الشكر  و  مالتقديكلمة 

باهلل من شرور   ونعوذ  نحمده ونستعينه ونستغفره,  الحمد هلل  إن 

سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي  أنفسنا ومن  

له, وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  

 صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

وتعالىقد   سبحانه  هللا  حضور  على  الكاتب  النعم  ،  شكر  فيض 

والهداية الرسالة    وبهذه،  والتوفيق  هذه  يرتب  أن  للكاتب  يمكن  املناسبة 

بها  بالعنوان: الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  منهج  دراسة  :  بناء 

 . إبستمولوجية عن فكرة رشدي أحمد طعيمة

تلبية متطلبات الحصول على درجة   إلى  يهدف إعداد هذه الرسالة 

في   )د.(  الدراسات    كليةالدكتوراه  برنامج  في  والعربية  اإلسالمية  الدراسات 

جامعة سونان    العليا  اتالدراس  كليةالعليا في الدراسة اإلسالمية والعربية  

الحكومية اإلسالمية   UIN Sunan Kalijaga)  جوكجاكرتا  كاليجاكا 

Yogyakarta)  .  والتي النهاية،  إلى  البداية  من  الرسالة،  هذه  كتابة  عملية  في 

ارها في هذا الوقت، ال يمكن فصلها عن دعم مختلف األطراف  سيتم اختب

إل الكاتباملوجه  ال  .ى  هذه    كاتبيدرك  إعداد  من  االنتهاء  أن  اإلدراك  تمام 

الرسالة هو بفضل التشجيع والتوجيه واإلرشاد واملساعدة من عدة أطراف.  

مرحلة   حتى  الرسالة  كتابة  عملية  إلتمام  والسعادة  االمتنان  عن   
ً
تعبيرا

 ل:  المتحان املفتوح، يود الباحث أن يشكرا

كرئيس   .١ وهو  املاجستير،  املاكين،  بيل  د.  كاليجاكا  أ.  سونان  جامعة 

الحكومية في جامعة  .  جوكجاكرتا  اإلسالمية  بأكمله  األكاديمي  واملجتمع 

الحكومية اإلسالمية  كاليجاكا  اإلرشاد    سونان  أجل  من  جوكجاكرتا، 
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والراحة   الباحثواملراقبة  هذه    عند  كتابة  إكمال  في  الكفاح  ملواصلة 

 الرسالة.

جامعة    العليا  اتالدراس   وهو كمدير كلية  املاجستير،املستقيم،   أ. د. عبد .2

 . جوكجاكرتا سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية

وجميع   .٣ املاجستير،  مهاجر،  د.  و  املاجستير،  سوغييونو،  د. سوجنج  أ. 

والنقد  األساتذ   املشورة  تقديم  في  بلطف وصبر وشامل  يتعامل  كمرّوج 

 من أجل توفير تغيير كبير في هذه الرسالة.   لباحثوالتحفيز ل

أ. د.   .4 د. يونس مسرحين، املاجستير و د. تبلوس مصطفى، املاجستير و 

كممتحن يقدم النقد واملدخالت لتحسين هذا  املاجستير،    عبد املنيب،

 العمل. 

التي  .٥ إندونيسيا  بجمهورية  الدين  بوزارة  اإلسالمي  العالي  التعليم  مديرية 

دكتوراه جزاهم   ٥٠٠٠دراسته ببرنامج    تكاليفأتاحت الفرصة للباحث ل

 هللا خير الجزاء. 

البا .6 املحمدية  جامعة  من  الكبيرة  وخاصة  تش األسرة  د.  أ.  يتان، 

دراسة  الفرصة والحافز ملواصلة  الباحث  منح    قد   سوتريسنو، كمدرب،

الجامعة  ب  ئونوا  الدكتوراه. واملحاضرين  رئيس  واملسؤولين  والعمداء 

 ى اآلن.واملوظفين، لتعاونهم حت

برنامج    ون وظفيامل .7 سيدة    اتالدراس  كليةفي  وخاصة  التي   إنتانالعليا، 

 بصبر وإخالص. تقدم خدمات لطالب برنامج الدكتوراه

( الذين دعموا ودائما صلوا من أجل  بوئمان وجيتون املرهمةإلى والدين ) .8

  الثالثة، هتري بوجياستوتي وأوالد ه. وال سيما زوجتة الباحثنجاح دراس

  ة نسو ال  اءفة، ورودينا أزكيص وفة منأمحمد إرشاد ضياء الحق، وياسمين  

( ( الذين  2٠١٥الذين قدموا الدعم في إكمال هذه الرسالة. واألصدقاء 
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فصل  حضروا محاضرات نظرية في قسم الدراسات اإلسالمية والعربية  

 .دولي

درك أن  يأن تكون هذه الرسالة مفيدة لجميع القراء.  الباحث  أمل  

لذلك  كتاب الكمال،  عن  البعد  كل  بعيدة  الرسالة  هذه  بالنقد  ية  رحب 

أخيًرا،   الكمال.  ملزيد من  الشكر  يأن    الباحث  وديواملدخالت.  بجزيل  تقدم 

 يرا، إلى كل من شارك في استكمال هذه الرسالة. ث خيرا كجزاكم هللا  والتقدير،  

 2٠2١ أغسطس، جوكجاكرتا 

 الباحث، 

 
 

 أحمدي  
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 الباب األول 

 الـمقدمة

 

 أ. خلفية املسألة 

كانت دراسة عديدة    (the curriculum)دراسة عن املنهج الدراس ي  ال

هو   تجذب واملنهج  واملثقفين،  واملفكرين  املعلمين  لدى  والتركيز  االهتمام 

في املنهج الدراس ي، صيغ عن   1مكّون واحد له دور هام في النظام التعليمي. 

ومركزا.   واضحا  التعليم  برنامج  ليكون  تحقيقها  إلى  ترمى  والغايات  القصد 

وباإلضافة إلى ذلك، يوفر املنهج في فهم التعليم الذي يجب أن يكون مملوك  

 لدى املتعلم وما يحيط به من املكونات الداعمة. وموجود

أن املنهج    (Eric Thomas Ogwora)قد بين أيريك توماس أوكوورا  

الدراس ي بالجملة لديه األسس الفلسفية والتاريخية والنفسية واالجتماعية.  

والنظريات، املبادئ  من  مجموعة  له  الدراس ي  املنهج  سبيل    ومجال  وعلى 

وفي  جدا.  معقدة  أفكار  وصف  مفهوم  هو  نفسه  املنهج  مصطلح  املثال، 

واألهداف   املنهجية  واألهداف  التربوية  الفلسفة  مثل  مبادئه  التعليم 

التدريب   ومراكز  املدرسية  البرامج  تطوير  في  تطبيقها  يتم  التي  التعليمية 

وامل  2والجامعات. املعارف  من  به  هيئة خاصة  له  الحقل  كمثل  هذا  هارات، 

 
املنهج متكامل بعضه بالبعض، وهناك اختيار إيجاد الوقت املناسب للمالحظة والتأمل، وخلق فرص   1

للطالب الكتساب مهارات أكاديمية جديدة، في املواقف الحقيقية املتعلقة بحياتهم ومجتمعاتهم، وتعزيز ما تم  

املعلمات املزيدة؛ سامية هاشم   تدريسه في الفصل من خالل تعزيز عملية التعلم، وعن طريق تعزيز التعلم...،

التعليماملغربي، عنوان املشاركة: "تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين"،   لتقويم  الدولي  ،  2018،  املؤتمر 

   81ه(، ص.   1440ربيع األول  28 -  26اململكة العربية السعودية،  :)الرياض
البداية لعمل ما، سواء كان العمل في  أهمية تحديد األهداف التعليمية، فإن األهداف دائما نقطة    2

إطار النظام التربوي أم النظام اآلخر، وهي تعد بمثابة القائد واتحاه لكافة األعمال. وهناك من إبراز الدور املهم 
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املبدئية واملهارات من علم   املعرفة  تعتمد على  املحتوى مما يجعلها  اختيار 

 النفس والفلسفة وعلم االجتماع.

وفقا ملاجد عرسان الكيالفي: أصحاب املفهوم األول يرون أن املنهج 

التعليمية   والنشاطات  والخاصة،  العامة  األهداف  تتضمن  تربوية  خطة 

في املنهج ميدان دراسة تتضمن:  والتقويم. وأصحاب املف الثاني فيرون  هوم 

واملمارسة   املعرفة  بها، وطرق  االهتمام  يجري  التي  الدراسية  املواد  سلسلة 

معنى ثالثا هو النظام الذي يحدد  (  Bichampe)  بيشامب املتبعة، ويضيف 

ويبلورها   املؤسسة    (crystallized)القرارات  في  وتطبيقه  املنهج  بناء  حول 

 3.التعليمية

خطة   أو  دورة  عن  عبارة  هو  املنهج  أن  اآلخر  البعض  يعتقد 

والجودة   الوقت  يشمل  لذلك،  والطريقة  و لتدريسها؟  واملحتوى  األهداف 

أي   للدارسين  يحدث  ما  هو  الشامل  بمعناه  فاملنهج  والتقويم.  والتنظيم 

للدروس   التقليدي  املحتوى  أكثر من  فهو  التربوية.  املؤسسات  في  املتعلمين 

عطي، وهو أيضا طريقة تقويم وطريقة تجمع فيها الطالب في الصفوف، التي ت

يشير   فاملنهج  التفاعل.  وأشكال  والواجبات  الوقت  بها  إلى    -إذن-وينظم 

الخبرات الشاملة تقدم للطلبة في املؤسسات التربوية سواء أكانت مخططة  

 
تعني األهداف التعليمية في مجتمع معين بصياغة عقائده وقيمه وثروته    (،  1ألهداف التعليمية على النحو:  

واحتياجات الدراسية   (،  2ه.  وآماله  للمراحل  التدريس ي  املحتوى  اختيار  على  املنهج  مخططي  األهداف  تعين 

تساعد األهداف التعلمية على تنسيق وتنظيم اتجاه العمل    (،  3املختلفة وصياغة األهداف التعليمية املرجوة.  

صول الدراسية...، املعلومات  لتحقيق الغاية الكبيرة لبناء اإلنسان املتكامل عقليا ووجدانيا وكل املجاالت والف

جبريل،   من هللا  للتدريس، املزيدة: جالل  التعليم  التصميم  في  وأثارها  السلوكية  التعليمية  األهداف    صياغة 

   153(، ص. 2005)السودان: دار املنظومة، 
الكيالفي،    3 عرسان  فيهاماجد  العاملون  واملربون  اإلسالمية  التربية  الطباعة، مناهج  الكتب،  عالم   ،

 6٩ص.  (،ه1416  -م1٩٩5لبنان. سنة  -بيروت )والنشر، والتوزيع، الطبعة األولى، 
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ات في  من املفترض أن يكون التركيز على التغييرات والتطور  4أو غير مخططة.

املمارسة التعليمية الالزمة لتحقيق نتائج وتعلم الطالب على أساس املنهج  

 التعليمي. 

يتم   ثم  التعليم.  فلسفة  حول  قراره  يتضمن  املنهج  وتخطيط 

هذه  تحويل  املعتقدات.ويتم  تلك  من  املناهج  وغايات  األهداف  اشتقاق 

امل التعلم  ومخرجات  الدراسية  الفصول  في  الحق  وقت  في  رجوة.  الحاالت 

املربين   والفلسفة لها تأثير أكبر على الوصول إلى جودة املنهج وتطويره ويوفر

والتنفيذ   للتخطيط  النظرية  إطار  مع  الدراسية  املناهج  واملعلمين وواضعي 

هي  ما  على  اإلجابة  في  أنهاتساعد  كما  املدرسة.  في  الدراس ي  املنهج  وتقييم 

أ ينبغي  كيف  املهمة،  املوضوعات  وما  واملواد  املدارس  الطالب  يتعلم  ن 

جب أن تستخدم. وتقدم الفلسفة نقطة االنطالق والحيوية  يوالطريقةالتي  

 5والكشف عن مجريات األمور في اتخاذ حول التعليم في مجملها القرار. 

 املنهج عبارة عن سلسلة من املنظمات التي تشمل الجوانب التالية؛

وآباء   واملعلمين  واإلداريين  املنهجية  السياسات  وصانعي  املنهج،  واضعي 

هام    (student parents)الطالب   دور  لهم  الذين  أنفسهم.   والطالب 

(dominant role)  من التطبيق العملي، واملنهج له   ةاألكديمي  ثمرةذ الخفي أ

بمرور الصور  هذه  تتغير  نتائجه.  إلى  املنهج  بداية  من  كبير  الوقت    تأثير 

الفلسفة   مجال  في  وإبستمولوجي  الجديدة  الصور  إدخال  مع  لتتوافق 

 وللحصول على نظرية املنهج الجديدة. 

 
   6٩ص.  مناهج التربية اإلسالمية، ...ماجد عرسان الكيالفي، 4

5 Eric Thomas Ogwora, “Philosophy as a Key Instrument in Establishing Curriculum, 

Educational Policy, Objectives, Goals of Education, Vision and Mission of Education”, 

Journal of Education and Practice, 4 no. 11, (January 2013), pp. 96 
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مثل سحابة تخدم غرض    (curriculum metaphor)استعارة املنهج  

لبلبيس   بالنسبة  ديناميكية.   ظاهرة  باعتباره  الدراس ي  املنهج  في  النظر 

(Belbase)،  ثل حالة من بخار املاء، ولكن من  سحابة ليست مجرد كائن، م

الهواء،   واضطراب  الحرارة،  ودرجة  املاء  بخار  بين  الدينامي  التفاعل 

والجاذبية، والجسيمات في الغالف الجوي. وباملثل، فإن املنهج هو التفاعل  

في  بين السياقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية  الدينامي 

والعاملية، املحلية  في    الساحة  الناس  من  املختلفة  املذاهب  بين  من  وأثرت 

 ملنهج الدراس ي. (game players)السلسلة الغذائية من العبي اللعبة 

لسيلور،   وفقا  أيضا،  يفسر  أن  يمكن  (، 1٩81)   (Saylor)واملنهج 

وهو أوال مواد التدريس، وثانيا صياغة مخرجات التعلم املرجوة، وثالثا توفير  

التعلم،   املتعلمين.فرص  التزامات  السابقة،    6ورابعا  البيانات  خالل  ومن 

لة هو منهج تعليم  رسا أن يوضح  أن املنهج املقصود في هذه ال الباحث  ريديف

العربية. خاللها   اللغة  من  يتم  التي  الرئيسية  الوسيلة  هو  املنهج  أن  ويرى 

واملواقف  إدخال األطفال املتعلمين إلى هذه القيم من املهارات واالهتمامات  

ل وفقا  املوضوع،  ولب  تيرني   واملفاهيم  جي.  وويليام  تومبس  إي.  وليام 

William E. Toombs)   (William G. Tierne and  املنهج فكرة  تميز  قد 

أحد اآلراء األساسية هو أن املنهج    7الدراس ي عبر مجموعة واسعة من املعاني. 

هو "كل ما يتم تدريسه." وجهة نظر ضيقة ترى أن املنهج هو "اختيار ونشر  

العواقب  هي  التي  واملهارات  والقيم  واملبادئ  املعرفة  تقدم  التي  املواد 

 
6 A. Heris Hermawan, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Subdit Kelembagaaan 

Direktorat Pendidikan Tingggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian 

Agama RI), pp. 225 
7 William E. Toombs and William G. Tierney, “Curriculum Definitions and 

Reference Points”, Journal of Curriculum and Supervision, 8, no. 3 (Spring 1993), pp. 

176 
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املنهج يجب أن   أناملقصودة من التعليم الرسمي". ويحتمل رؤية واسعة إلى  

أشكال   أنه  على  النشاط  ُيفهم  من  الجامعات  إيجابية  في  مشتغل  كل  من 

 واملعاهد واملدارس.

ويمكن بناء مفهوم العمل حول العديد من املفاهيم املشتركة. أوال،  

مفهوم املنهج كخطة للتعليم املتطور، استنادا إلى تحليل شامل للمؤلفات  

املوضوع. هذا  أعضاء    8حول  بين  امليدانية  البحوث  من  الكثير  أدى  حينئذ 

مجلس اإلدارة إلى أن املادة هي جزء أساس ي من هذه الخطة. ثانيا، يمكن أن  

 ينظر إلى املنهج كنظام تعليمي،  

  
ً
باعتباره فرعا في املنهج  للنظر  النظام  ثالثا، لقد تم تمديد مفهوم 

 للجامعات واملعاهد واملدارس، مما فتح تحليل املدخالت واملخرجات.  
ً
رئيسيا

بأ النهج يمكن وصفه  النظامي." رابعا،  هذا  الدراس ي  تم  نه "تخطيط املنهج 

كتابات   بعض  في  ودمجها  الطالب  لتنمية  كوسيلة  املنهج  فكرة  اكتشاف 

إلحاًحا األكثر  العالي  خامسا،  التعليم  القوي  .  التقليدي  التوجه  يستمر 

وفي   األساس ي"  "املنهج  في  املعرفة  لهياكل  مشابًها  باعتباره  الدراس ي  للمنهج 

 . املعاصرة (reinterpretation)ات إعادة التفسير 

على   "القائم  املنهج  هو  األمريكية  البراغماتية  تقاليد  أفضل  من 

القرن    (Competency-based)  الكفاءات  الدراس ي، منذ عشرينات  "للمنهج 

ة"  هار بذكر "امل   (Alverno)  ألفيرنو  في كليةتم توضيحه بشكل كامل  املاض ي  

إلى   أيًضا ميزات برنامج تؤدي  أو ترخيص خارجي، هي  الحصول على شهادة 

مثل التمريض واألعمال والهندسة. تم العثور على نفس النهج املوجه نحو  

 الهدف في املنهج الدراس ي في االهتمامات املعاصرة. 

 
8 William E. Toombs and William G. Tierney, “Curriculum…, pp. 179 
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لم  األكاديمي،  العالم  في  "املنهج"  مفهوم  تطبيق  فإن  وباختصار، 

لماء األكفاء على أن  يصل إلى املفهوم الدقيق للمعنى  وقد توافقت آراء الع

معيار املمارسة املهنية تصبح مهمة في مجال التعليم. أولئك الذين يطبقون  

املفاهيم في املنهج في الحاالت الحقيقية يجب أن يحددوا أوال تعريف العمل  

التشغيلي ثم يمارسونه بعد ذلك. وبذلك قد ال تكون كلها سيئة، ألنه يفرض  

ملي يجب أن يمنح  مجاال واسعا للمبادرات  النظر في املعاني، وأي تعريف ع

ماري    املحلية. ولذلك، ال بد من تطوير املنهج الدراس ي نظريا و تطبيقا. وترى 

وهادفة    (Mary Alvior):  الفيور  مخططة  عملية  بأنه  املنهج  تطوير  أن 

وتقدمية ومنهجية للتحسين اإليجابي في نظام التعليم. كلما حدث تغيير أو  

التعليمي، فيتأثر املنهج الدراس ي. وهناك حاجة إلى تحديثها  تطور في العالم  

 من أجل تلبية احتياجات املجتمع.

خالل   التاريخية،  املالحظة  إلى  يحتاج  الخالف،  هذا  ولتوضيح 

العصور القديمة، وقد علم الناس املعرفة واملهارات لدى أطفالهم من أجل 

صيد الحيوانات من    البقاء على قيد الحياة عن طريق اصطياد األسماك أو

تعلموا   وقد  الفترة،  تلك  خالل  رسمي  تعليم  أي  يتلقوا  ولم  الغذاء.  أجل 

واكتسبوا املعرفة واملهارات الالزمة للبقاء على قيد الحياة. لذلك، خالل تلك  

تعليمهم تسمى مقاربة سابر في  بالفعل مقاربة  لديهم  كان   األسنان-الفترة، 

(toothed-Saber) .هذا النوع من املناهج يشير إلى نوع من املناهج التي كانت    ٩

 
لها عالقة بحقيقة  (  toothed-Saber)إن أهمية النمور ذات سيفية األسنان    Bebb’s Theoryوقالت    ٩

مثل   ويركضون  الفور  يتحولون على  فإنهم  األسنان،  سيفية  نمر  أول  مع  لوجه  وجًها  الناس  يأتي  عندما  أنه 

إلى    الرائحة الكريهة، ولكن عندما يأتون إلى تيار ويجدون أن الحجر الذي وضعوا فيه ليخطو ، فإنهم يضطرون

التوقف. باإلضافة إلى عدم وجود تشابه واضح بين الهروب من نمر سيفية األسنان والجلوس على ضفة نهر،  
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أجل   من  التعليم  من  الغرض  كان  والتي  القديمة  العصور  خالل  موجودة 

البقاء. ومع ذلك، عندما أصبحت آثار االكتشاف واالختراعات شيئا ال جدال  

فيه، تغيرت طريقة حياة السكان القدماء إلى األفضل. ونتيجة لذلك، أصبح  

املنهج بشكل منظمة ومخطط له وموجه  يعمل على تطوير   ليم الرسمي  التع

  وتقدمي، حتى اليوم.

يتعلق   ال  ألنه  جدا،  واسع  نطاق  له  الدراسية  املناهج  تطوير  إن 

بشكل   املجتمع  بتنمية  أيًضا  ولكن  فحسب،  واملعلمين  والطالب  باملدارس 

ر املنهج له دور  عام. في مجال االقتصاد الحالي، على سبيل املثال، أن تطوي

للظروف    
ً
حلوال أو  إجابات  يقدم  كما  البلد.  اقتصاد  تحسين  في  مهم 

االجتماع   واالقتصاد  والسياسة  البيئة  مثل  امللحة،  العاملية  واملشكالت 

 والقضايا األخرى املتعلقة بالفقر وتغير املناخ والتنمية املستدامة. 

لتنمي  العمليات اإلنمائية  ة املجتمع  وينبغي أن تتحقق سلسلة من 

قدرة   مستوى  على  وخاصة  الدراس ي،  املنهج  تطوير  وضع  يجب  التعليمي. 

االقتصادي   نموها  وضمان  الوطنية  الهوية  على  الحفاظ  في  الطالب، 

واستقرارها. لذلك، يجب أن يكون عند الحكومة مع العلماء واملثقفين رؤية  

يجب أن   واضحة لشعبهم واتجاه تنمية بالدهم. بالنسبة للمستوى الجامعي،

في   الطالب  جذب  أجل  من  واملبتكرة  اإلبداعية  املناهج  برنامج  لديها  يكون 

حصة السوق املحلية أو الوطنية، حتى من البلدان األجنبية سيتم تسجيلها.  

كان   إذا  وبالتالي،  الجامعات.  إيرادات  ارتفاع  املسجلين  عدد  ارتفاع  ويعني 

وا  املعلم  لترقيات  كبيرة  إيرادات  استخدام  واملكافآت.  يمكن  الدراسية  ملنح 

 
يمكن تفسير السلوك األول من حيث نموذج التحفيز   (،  behaviors)هناك تمييز مهم بين هذين السلوكين  

 والتحفيز املألوف اآلن. واملعلومات املزيدة في هذا االطتاب:

Guy R. Lefrançois. Theories of Human Learning, (Cambridge University Press, 2020), 

pp. 107 
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وإدخال   التجارية،  األعمال  البحوث وتطوير  لتمويل  استخدامه  يمكن  كما 

وسائط   من  وغيرها  واملختبرات  واملكتبات  التعليمية  للمؤسسات  مرافق 

 اإلعالم الحديثة. 

أن تحسن طريقة   يمكن  البالد  اقتصاد  أن  نعتقد  ماري،  أكد  كما 

املناهج تطوير  من خالل  الناس  وخبراء    حياة  لتطويرها،  الدراسية. وسعيا 

الكبار   مجلس  أي  النواب  مع  العمل   عليهم  يجب  املختصين  أو  املناهج 

وأعضاء املؤتمر، واملسؤولين الحكوميين املحليين، مثل املحافظين ورؤساء  

املصلحة   وأصحاب  والصناعات.  األعمال  مجتمعات  وغيرها؛  البلديات، 

تطوير  واملراد من    10ات التعليمية. لضبط تنفيذ قواعد وسياسات اإلصالح

العربية،   اللغة  لتعليم  الدراس ي  املنهج  تطوير  هو  السابق  الدراس ي  املنهج 

باعتبارها اللغة الدينية لجميع  املسلمبن فهي  لغة القرآن والحديث.لذلك  

 منهج تعليم اللغة العربية ش يء ال بد منه. 

العربية يصبح  وقال محبيب عبد الوهاب: أن املنهج الدراس ي للغة  

وتطوير   تحسين  أو  الجديدة،  اللغة  منهج  بناء  كان  للغاية، سواء  املهم  من 

ومنهج تعليم اللغة في عصر العوملةهو أكثر تعقيدا ألنه يجب  .  املنهج القائم

أن يأخذ في االعتبار مجموعة من العوامل واملتغيرات املتعلقة بالفلسفة ما  

والجوانب اللغة،  من  وظيفة  بطبيعة  ونفسية    سمي  والثقافية  االجتماعية 

التعليم  ونظام  والسياسية،  االجتماعية  والبيئة  اللغة،  متعلمي  طالب 

ويهدف منهج تعليم اللغة العربية في إنتاج جيل جديد  والتعلم، وما إلى ذلك. 

من العلماء الذين يفهمون اللغة العربية وآدابها في كل تشعباتها والقادرين  

 
10 Guy R. Lefrançois. Theories of Human,  املرجع السابق 
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الفهم، وصياغة األفكار الهامة الخاصة باللغة العربية  على القراءة والكتابة و 

 الفصحى الحديثة.

اللغـوي  العـالم  كيونغ   (Ryding)ج  رايـدين  قـال  أون  يون  نقله    كما 

(Yun Eun-Kyeong)  العربية اللغة  إتقان  في  ترغب  كنت  إذا  يقول:  أنـه   :

وهي   األقل،  على  اللغة  من  أنماط  ثالثة  تتقن  أن  يجب  فصحى  بطالقة، 

(. لذلك من املهم تنظيم  1٩٩1العصر وعامية املثقفين واللهجات العامية ) 

تعليم اللغة العربية لألجانب من خالل تبني أساليب تعليمية شاملة تجمع  

متنوعة   مجموعة  وباستخدام  املحلية،  واللغات  الكالسيكية  اللهجات  بين 

لتعلم، وهذا يكفي من املواد التعليمية لتلبية رغبات الطالب وتوقع أهداف ا

 11لتحسين املهارات اللغة أكثر فعالية بأربع مرات. 

خالل   من  املنهج  تطوير  أهمية  على  السامع  عبد  مصطفى  أكد 

االهتمام بأربعة أمور: التوقعات واإلجراءات والعمليات والتقدم الذي سيتم 

ر  تحديثه. إن استراتيجية تطوير املنهج الدراس ي للغة العربية تؤكد على تطوي

إلى أقص ى حد وممكن أن    ،( active communication)الفعالي  كفاءة االتصال  

برنامج  على  معتمدة  الحاسوب"    تكون  بمساعدة  اللغة   CALL"تعلم 

(Computer Assisted Learning Language)،    :األربعة األشياء  هذه  بتقنيات 

 ,reeducation, responsibility)إعادة تأهيل، واملسؤولية، والعالقة، والتقرير  

relevance, rapport)   الدراس ي املنهج  تطوير  فإن  وبالتالي  التعلم،  عملية  في 

 12الذي يمكن أن يوفر ضمانات وجودة املنتج في عملية التعلم. 

 
كيونغ،  11 أون  بهايون  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لتعليم  منهج  اللغة - أفضل  علم  نظر  وجهات  من 

 ٩٩ص.    (،  2012اللغة العربية، )هانكوك: بجامعة هانكوك للدراسات االجنبية،  ، محاضرة في قسم  -االجتماعي
12 Muhbib Abdul Wahab, “Standarisasi Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab Di 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, Arabiyât: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 

dan Kebahasaaraban, 3, no. 1, (July, 2016), pp. 33  
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كنتيجة أحمد طعيمة:  إلى مفهوم  وقد وضح رشدي  توجيهها  يتم   ،

إلى التفكير في  ، حيث يميل العاملون في هذا املجال  موجز ملنهج تدريس اللغة

مفاهيم مناهج واسعة وفعالة، والتي تعتقد أن تعلم اللغة ال يمكن أن يتم 

خاللها   من  التي  والتواصل  والحياة  العادية  اللغوية  املواقف  خالل  من  إال 

يمارس املتعلمون اللغة مثل ممارسة طبيعية، لذلك يرى املثقفون أن املنهج  

املوا هذه  بين  من  الخبرات.  تجميع  اللغوية يعني  الخبرات  إعداد  يتم  قف، 

وأنشطة االتصال وإعدادها واختيارها وتخطيطها وتنظيمها حتى يتمكن من 

تقدير املعرفة اللغوية وتعلمها وممارستها حتى يتمكن من استخدام اللغة في  

 االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 

الضروري   فمن  العربية،  اللغة  تعليم  منهج  شكل  ألهمية  نظرا 

كثيف األبحاث حول بنية منهج تعليم اللغة العربية، وفي وفي هذه الدراسة  ت

يهتم الباحث بدراسة اإلبستمولوجي أو نظرية املعرفة على أنها فرع من فروع 

الفروعالفلسفة،   أن    وهذه  الرغم،  على  جدا.  مهم  ومجال  بطبيعة  تهتم 

البحث رؤية  البحث يدور حول إمكانية املعرفة ومصدرها وطبيعتها. ويشمل  

املمكن   من  كان  إذا  وفيما  املعرفة،  على  قدرتها  عدم  أو  وجودها  إمكانية 

لإلنسان من خالل العلوم املختلفة أن يدرك حقائق معينة ويقتنع بصحة  

وعيه وصحة معلوماته، أو ما إذا كانت قدرته على معرفة ش يء ما هي مسألة  

 شك وعدم يقين.  

لل يخضع  املعرفة  البحث عن مصادر  وأدوات  إن  املصادر  في  نظر 

النهج لضمان أمن اكتساب املعرفة. يحاول   البحث وقدرات هذا  وأساليب 

على   الحصول  يمكن  كيف  املعرفة؟  هي  ما  التالية:  األسئلة  على  اإلجابة 

املعرفة؟ ما مدى املعرفة بموضوع ما؟ يركز البحث واملناقشة في هذا املجال  

 هيم. على تحليل طبيعة املعرفة وصلتها باملفا
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وأن الفلسفة هي نشاط العقل. العقل البشري يحدق ويتأمل في  كل  

ش يء في هذا الكون. وقد أدى ذلك إلى إعادة النظر في مفهوم الواقع، عن كل  

ذلك. هذا الجهد يعرف كل ما تم القيام به على أساس منتظم، مما يعني أنه 

في يبحث في . وهذا العقل الفلس ةمعرفي  ةيستخدم العلوم املعرفية قانوني

والعميق.    والعمقي  األساس ي  املعنى  على  يحصل  حتى  األشياء  كل  حقيقة 

 والفلسفة لديها فهم أساس ي من أنواع مختلفة، من بين األمور التالية: 

املضاربة   . 1 املنظمة    (speculative effort)محاولة  الرؤية  تقديم  إلى 

 واملتكاملة من جميع الوقائع. 

 الحقيقة الواقعية املطلقة واألساسية والظاهرية.املحاولة لوصف  . 2

املصدر،  . 3 وهي:  املعرفية،  النطاقات  لحدود  التحديدية  املحاولة 

 13والقيمة. ،(validity) والحقيقة، الصحة 

تبناها   التي  األفكار  من  مجموعة  عن  عبارة  هي  كعلم  الفلسفة 

منهجي   بشكل  رتبت  اللغة  حقيقة  حول  باستخدام  الفالسفة  لدراستها 

اللغة   التفكير، هي فلسفة  في  الوقت نفسه، كطريقة  أساليب محددة. وفي 

هو التفكير الجذري واملنطقي والعاملي حول حقيقة اللغة. وفقا لفلسفة ريز  

املادي    نتشر امل املوضوع  أو    (material object)أن  الفلسفية  اللغة  هو 

 formal)املوضوع الرسمي    استخدام اللغة في سياق الفلسفة، في حين أن

object)    هو وجهة نظر أيديولوجية أو فلسفة استطالعات اللغة. وفي الوقت

هي  اللغة  فلسفة  في  املادي  املوضوع  الهدايات:  أحمد  آلسيب  وفقا  نفسه، 

النظرية     الناحيةاللغة نفسها بشكل عام، في حين أن املوضوع الرسمي هو  

الفلسفة  نظر  وجهة  من  للموضوع  شاملة  مراجعة  وهو  عام  رأي    أو 

 
13 A. Heris Hermawan, Filsafat Pendidikan Islam, ... pp. 225 
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  بيست   وجيا، واإلبستمولوجيا، األكسيولوجيا( وأساسا، وفقا لقول )األونتول 

(Best)  بوتو لكمن  كما نقله  (Putu Laxman)    كل نظرية في نهاية املطاف لها

 أربعة عناصر وهي:

وهو شرح    (theory of knowledge)    أو نظرية املعرفة  -اإلبستمولوجيا   . 1

إلى معرفته".  "كيف يمكن لإلنسان أن يعرف/ معرفة ما   الناس  يحتاج 

 كل نظرية على إرشادات حول كيفية اكتساب املعرفة عن ش يء ما. 

أو نظرية الواقع لشرح أو توفير فهم أساس ي    - أنتولوجيا أو علم الوجود   . 2

 للواقع، أو من أي أعراض الحقيقية التي يمكن تعلمها.

أنشئت ألول مرة،  لشرح كيفية تشكيل النظرية عند ما    -املوقع التاريخي   . 3

في سياق أي نوع من حالة ما، بحيث يمكن للمستخدمين لديهم معرفة  

 الخلفية النظرية حول هذه النظريات املذكورة.  

املقترحات   . 4 أنشطتهم    (prescription)سلسلة  في  كدليل  الستخدامها 

 14اليومية كأعضاء االجتماعي.

نناقش جميع فروع من بين املعلومات الواردة السابقة، ال نريد أن  

الفلسفة كلها، ولكن ستركز املناقشة على الدراسة اإلبستمولوجية فحسب.  

يقول   اإلبستمولوجي    )O'Dowd Ryan(ثم  املشروع  طبيعة  أن  املهم:  لهذا 

املعرفة  في  الثقة  ثم  املتواضع  اإلبستمولوجي  نوعا من  ليتطلب  هنا  شرحنا 

املعرفة الحقيقية واملحتملة،    دون اللجوء إلى الدوغمائية أو الدقة العلمية.

يحجب   أو  يشوه  ما  غالًبا  بسهولة،  عليها  الحصول  دائما  ليس  ولكن 

تفضيالتنا الشخصية والسياقات الثقافية واالجتماعية التي تحيط بها. من  

 
14 Pendit, Putu Laxman, Penggunaan Teori dalam Penelitian Ilmu Perpustakaan & 

Informasi, (Jakarta: ISIPII, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Informasi Indonesia. 2015), 

pp. 5 
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أجل الحفاظ على هذا التوازن الدقيق، وسوف يحتاج إلى قول املزيد حول  

الهرماناتيكي الذي سيجلب التفسير  األسلوب التأويلي أو ما سمي باألسلوب  

 15واإلبستمولوجي معا.

ملاذا  ويمكن أن يتوقع الـمرأ النفعية ليحقق نتائج أفضل في شرح:  

املعرفة مهمة  الذي    ،وصفت  به  االعتقاد  مجرد  من  فائدة  أكثر  قيمة  ولها 

يعتبر الحقيقة. وكانت التقاليد وراء مفهوم األسئلة أو قضايا املعرفة مهمة  

، ألنه يجيب عن سؤاله مع التأكيد  ثل كيف سمع أفالطون ينقل ذلكجدا. م

التي    على العالقات  من  الصحيح،  االعتقاد  من  تجاوزا  أكثر  هي  "املعرفة 

تربطه". املعرفة عند أفالطون تبدو أن يقترح، أنها اعتقاد صحيح وأن ترتبط  

 بحيث ال يمكن الهروب  منها بسهولة. 

أسس   عموما  الدراس ي  ونفسية  وللمنهج  وتاريخية  فلسفية 

املبادئ    واجتماعية. من  مجموعة  على  الدراس ي  املنهج  مجال  يحتوي 

والنظريات في تطوير منهج تعليم اللغة العربية، بدًءا من املستوى األساس ي 

وحتى التعليم العالي أي الجامعة الذي  لم تشهد تقدًما كبيًرا، إذا ما نظر إليه  

 من بعض الجوانب.  

، أن ا
ً
للغة العربية كلغة دينية منذ فجر اإلسالم حتى اآلن عمرها  أوال

، إن تركيز وتطوير املنهج الدراس ي غير قادر  
ً
. ثانيا

ً
أكثر من أربعة عشر قرنا

على مطابقة أو معادلة اللغات األجنبية األخرى. واملبدأ الثاني الذي يستحق  

تصر على أي  التأكيد عليه هنا هو أن تدريس اللغة العربية ال ينبغي أن يق

مستوى معين من التعليم، بل يجب أن يدمج في جميع مراحل منهج اللغة 

العربية. وينبغي أن يبدأ العمل على املفردات بمجرد أن يتمكن املتعلمون من  

 
15 Ryan O'Dowd, The Wisdom of Torah: Epistemology in Deuteronomy and the 

Wisdom in Deuteronomy and the Wisdom Literature, (Germany: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2009), pp. 8 
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البدء في الجمع بين الكلمات لتشكيل العبارات والجمل البسيطة واالستمرار  

لصف املخصص ملفردات  في جميع مستويات التعليم. يجب أن يزيد وقت ا

تصميم   يجب  كما  املتعلم،  لدى  الكفاءة  مستوى  زيادة  العربيةمع  اللغة 

 16األنشطة املتعلقة باملفردات سواء داخل الفصول الدراسية أو خارجها. 

فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية عبر املستويات، هناك مسألة عدد  

ة. على حد علم  الباحث، الكلمات املطلوبة للوصول إلى الكفاءة في كل مرحل

ال يزال مجال تدريس اللغة العربية يفتقر إلى الدراسات حول حجم املفردات  

املطلوبة على مختلف املستويات. باستخدام الدراسات العامة حول حجم 

العربية،   اللغة  معلمي  من  القصصية  والتقارير  يتنبأ  املفردات  أن  يمكنه 

العرب اللغة  متعلمي  وصول  أجل  من  من    يةبذلك  املتقدم  املستوى  إلى 

بين   تتراوح  مفردات  إلى  هناك حاجة  عالية    3500و    3000الكفاءة،  كلمة 

التردد. ولكن في مناقشة عدد الكلمات وقائمة تردد الكلمات باللغة العربية،  

يأخذ في االعتبار حقيقة أن اللغة العربية تقوم على النظام    حريصاومعلم  

ع إلى  باإلضافة  وأنه  عدد الجذري،  تقدير  إلى  بحاجة  وهو  الكلمات،  دد 

املفردات   اكتساب  ونمط  الجذر  نظام  ودمج  مستوى.  لكل  الالزمة  الجذور 

يمكن   عندما  بعدها،  وما  والعالي  املتوسط  املستوى  على  حاسما  يصبح 

كلمة  معنى  في  التخمين  في  النظام  هذا  من  الكاملة  االستفادة  للمتعلمين 

 جديدة.

، روح وتوجه فرصة  
ً
الحصول على الوظيفة، واحتياجات توظيف  ثالثا

عند الخريجين أو الحاصلين على بكالوريوس اللغة العربية لم تحظ بنفس  

الفرصة مقارنة ببكالوريوس اللغة األجنبية اآلخرين. كما قال كاسم م. وهبى: 

 
16 Kassem Wahba, Zeinab A. Taha, Liz England, Handbook for Arabic Language 

Teaching Professionals in the 21st Century, (New York: Routledge Tylor and Francis 

Group, 2014), pp. 333 
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الدراسات   تلك  نعني  ال  العلمية،  الدراسات  خالل  من  العربية  اللغة  إن 

 من خالل  الرسمية التي تنتج لن 
ً
الكليات وبعض املغادرين للغة    تبديلا يوميا

العربية. وتجري معظم هذه االجراءات وفقا لعينات سابقة الصنع وضعت  

في الغرب، أي على أساس الواقع الغربي. مهما كان تأثير هذه الدراسات التي 

قد تستخدم في معظمها لوصف الواقع الحالي. إن الحل الظاهري للمشاكل  

ف بتعليم اللغة العربية والتي تظهر في مثل هذه الدراسات ال يعدو  التي تعص

 فردية، تفتقر إلى املكونات األساسية التي نود أن نشير إليها  
ً
أن يكون أحكاما

ولذلك ال بد من الخريجين أو حملة البكالوريوس  في   17في الصفحات التالية. 

اللغة عن  دراسات  لتطوير  جهدهم  يبذل  أن  العربية  في    اللغة  العربية 

 املستقبل. 

، وبالتالي فإن البناء اإلبستمولوجي  
ً
، أساس فلسفي أقل وضوحا

ً
رابعا

يمثل   يكن  ولم  اآلن  حتى   
ً
قائما كان  العربية  اللغة  تعليم  منهج  لتطوير 

وإن العلم يعمل إذا كان يمكن أن يشرح بشكل واضح  .احتياجات هذا املجال

يتع التي  واألشياء  نفسه  العلم  وضع  عبد  ونظامي  محبيب  أكد  كما  لمها. 

 كعلم إذا كان هذا املبنى  
ً
الوهاب فالعلم العربي مثال، يمكن اعتباره صالحا

يستطيع أن يشرح وضعه العلمي على الطرف الواحد، وموضوع الدراسة أو  

املادة والجوهر الذي هو املجال الدراس ي. وبعبارة أخرى، فإن اإلبستمولوجي 

صية وبناء العلم"؛ ملاذا وكيف يمكن تصور  يقود اإلنسان إلى مدى فهم "شخ

؟ إن االستجواب في الوضع العلمي ليس 
ً
 ونظاميا

ً
 ومنهجيا

ً
هذا العلم منطقيا

 أن يستجيب لكيفية  
ً
من مهم معرفة "املالمح املعرفية"فقط، بل يمكن أيضا

 18تطوير العلوم، ويتضمن منهج تعليم اللغة العربية.

 
17 Kassem Wahba, Zeinab A. Taha, Liz England, Handbook for Arabic…, pp. 382 
18 Muhbib Abdul Wahab, “Standarisasi Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab…, pp. 36 
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ية للغة العربية، لذلك أعاد تمام  وفي مثل هذه األهمية اإلبستمولوج

حسن كما نقله محبيب إحياء تقوية أساس دراساته اللغوية من خالل البدء  

"غير   الحالية  اللغوية  الدراسية  للمنح  وفقا  العلمية.  أسسه  ترسيخ  في 

بحيث   مستمر  تطوير  إلى  ُيحتاج  النمو،لذلك،  طور  في  زالت  وما  مكتملة" 

 يكون هناك تجديد للجدية. 

لى آراء العلماء املختصين سابقا، وينظر إلى صاحب فلسفة  بناء ع

رتبت   العربية  اللغة  حقيقة  حول  الفالسفة  أفكار  من  كمجموعة  اللغة 

والشمولي   واملنطقي  الجذري،  التفكير  ومحاولة  لتعليمها،  املنهجي  بالشكل 

املسألة عن   البحث على تحديد  في هذا  اللعربية، ركزنا  اللغة  حول حقيقة 

أنم العربيةتصميم  اللغة  تعليم  ملنهج  األبسيمولوجية  البنية  الذي  وذج   ،

 .أقترحها رشدي أحمد طعيمة 

 ب. تحديد املشكالت 

بعد أن نكشف كشف الباحث عن القلق األكاديمي كما هو موضح  

البحث على تحديد املسألة أساسا على لب  السابقة ركز  في خلفية املسألة  

بنية   فهم  هو  البحث  هذا  التي موضوع  املعرفة  نظرية  أو  أبستمولوجية 

اقترحه رشدي أحمد طعيمة. من أجل تأصيل هذا البحث، أن يكون هناك  

 اتجاه واضح، فيحتاج إلى اقتراح املشكلة على النحو التالي: 

بوصفه   . 1 العربية،  اللغة  تعليم  منهج  بناء  يتم  املعرفية    كاألنظمةكيف 

 بمنظور رشدي أحمد طعيمة؟

أنمو  . 2 هي  وفقا  ما  العربية  اللغة  تعليم  ملنهج  اإلبستمولوجية  بناء  ذج 

 لرشدي أحمد طعيمة؟ 
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 ج. أهداف البحث وفوائده 

فوائد كبيرة في املجال    (Research) من املتوقع أن يكون لهذا البحث  

عن بناء   دراسة معمقة ومن حين أن تكشف  ،(The scientific field)العلمي 

طعيمة   أحمد  رشدي  منظور  من  العربية  اللغة  تعليم  منهج  أبستمولوجي 

ة املتينة  
ّ
بين هذه األفكار لتطوير عالم التعليم والتعلم    (relevance)والصل

العربي في هذه األيام. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الفوائد التي يمكن تحقيقها  

 contribution to)املعرفية  والنتائج املتوقعة من هذا البحث هو املساهمة  

knowladge)تعل لعالم  وخاصة  الناحية  ي،  من  سواء  العربية،  اللغة  م 

 النظرية والتطبيقية. 

أو   املتين  املفهوم  ُيظهر  أن  املتوقع  ومن  النظرية،  الناحية  وفي 

النظرية الجديدة من هذا البحث، باإلضافة إلى إثراء خزانة نظريات تعليم  

ون  خطوطا ألساس التطوير تعليم اللغة العربية في  اللغة العربية، وأن يك

بناء املنهج الدراس ي. ومن الناحية التطبيقية يمكن استخدام نتيجة البحث  

، وخاصة  (fundamentally)كأساس في تحديد الخطوات العملية األساسية  

أكثر   اإلبستمولوجية  األسس  على  العربية  اللغة  تعليم  وتطوير  تنظيم  في 

ف وقوة  تحديد .  (futuristic)املستقبل   يوضوحا،  في  ذكرنا  ما  إلى  وبالنظر 

املشكالت، تهدف أهداف البحث إلى توضيح النتائج املستقبلية على النحو  

 التالي:

اء منهج  أفكار رشدي أحمد طعيمة املتعلقة ببن  ،(explore)الستكشاف   . 1

واللغوية    تعليم االتصالية  كالوسائل  باعتبارها  العربية،  اللغة 

 واإلبستمولوجية. 

بن  للعثور  . 2 إلى ااإلبستمولوجي  اءعلى  املفاهيم  يتم تحويل هذه  ، وكيف 

 تطوير منهج تعليم اللغة العربية. 
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 د. الدراسة السابقة 

للتدليل على أصالة هذا البحث، نبذل جهدنا، للعثور على البحوث  

باملوضوع. على سبيل املثال زيارة املكتبات املختلفة سواء كان داخل  املتعلقة  

املدينة أو خارجها، حتى خارج البالد، من خالل مساعدة محرك بحث جوجل  

(google searching)    البحوث أن  النتائج  وظهرت  األخرى.  واملساعدات 

والدراسات على فكرة رشدي أحمد طعيمة ، في مجموعة متنوعة من وجهات  

أن فكرة  ال أخرى،  وبعبارة  االن.  عليهاحتى  العثور  يتم  لم  أو  توجد،  نظر ال 

 رشدي أحمد طعيمة. لم يعثر الباحث عن دراسات سابقة تناولتها.  

ومع ذلك، في سياق تعليم اللغة العربية، هناك العديد من الكتب  

العلمي  البحث  أوال  بينها:  من  بها،  املتعلقة  العلمية  والبحوث  والدراسات 

لنبيل لدك العقول  ثالثية  باملوضوع:  الدكتورة  رسالة  على شكل  مهاجر  تور 

البنائي   )املنظور  إندونيسيا  في  العربية  اللغة  مناهج  كإبستمولوجيا  علي 

اإلطار   واكتشاف  تحرى  هو  البحث  هذا  من  والهدف  الوظيفي(. 

اإلبستمولوجي لـمناهج اللغة العربية الـمأخوذ من أفكار نبيل علي. وبدءا من  

تقدما  م العربية  اللغة  مناهج  تشهد  لـم  الجامعات،  حتى  الـمدارس  ستوى 

عدة   من  إليها  نظرنا  إذا  وذلك  اللغة   األولى،نواحي.  كبيرا،  عمر  وصل  قد 

إلى   وطرق    الثانية،قرن.    14-13العربية  الدراسية  الـمناهج  في  التطوير 

  الثالثة، .  التدريس مازال متخلفا على ما وصلت إليه اللغات األجنبية األخرى 

التفاوت في تعليم اللغة العربية ابتداًء من مستوى الـمدارس حتى الجامعات. 

اإلبستمولوجي  الرابعة، البناء  وضوح  الـموجودة  -عدم  للمناهج  الـمنهجي 

 اليوم. 

تى البحث بثالث نتائج في استجابة ألزمة أكاديمية  
َ
وبهذه الـمراحل أ

( اللغة، وفقا لنبيل علي، هي نظام  1وصيغت في صياغة املشكلة الـمطروحة:  



1٩ 

الصوت الذي يتحول إلى معنى )رموز( يعكس الفكرة والـمعرفة وُيستخدم كأداة  

رى نبيل علي إلى أن  االتصاالت العامة إما بـمساعدة التكنولوجيا أو بعدمها. ي

وظائف اللغة هي )أ( أداة التفكير، )ب( أداة اإلبداع، )ج( وسيلة للنمو الذهني،  

الـمنتجات   تحويل  و  التكنولوجيا  تحويل  أداة  )ه(  الخطاب،  تنمية  أداة  )د( 

في   علي،  نبيل  يصوره  كما  ووظائفها،  اللغة  من  التعريف  وهذا  التكنولوجية. 

من   كشكل  وظيفي  بنائي  هدف منظور  تحقيق  نمط  على  الحفاظ  أشكال 

أخرى.   نظم  على  آثار  له  نظاما  يكون  كي  أن 2املرجوة،  إلى  علي   نبيل  يرى   )

الـمعرفة ولدت من ثالثة عقول؛ العقل اإلنساني والعقل اآللي والعقل الجماعي. 

( إن أهمية فكر نبيل علي في تعليم اللغة العربية في إندونيسيا يمكن أن ينظر  3

عدة مستويات؛ النهج )املدخل( والـطريقة والتقنية والـمادة. )أ( مستوى  إليها في  

النهج، وجدنا أن النهج الـمالئم لـتعليم اللغة العربية هو نهج النظم الـمشتركة.  

النهج املنظمي هي طريقة تكنو الناتجة عن  االستماعي -)ب( مستوى الطريقة 

بية تشمل على خمسة مبادئ  النحوي. )ج( التقنية في تدريس اللغة العر -وتكنو

االرتباط وهي:  والتجربة  (relating)  للتعليم،   ،(experiencing ) والتطبيق  ، 

(applying،)    والتعاون(cooperating)    والتحويل(transforming) )د(  . 

مع   ومتسلسلة  هرمية  صفة  ذات  دراسية  مواد  على  يرتكز  الـمادة،  مستوى 

الب وهذا  التكنولوجيا كوسيلة.  في استخدام  نهج جديد  في ظهور  يساهم    حث 

تعليم اللغة العربية وهو النهج الـمنظومي.والنتائج التي توصل إليها هذا البحث  

تتوقع أن تساهم في توضيح اتجاه تطوير مناهج اللغة العربية في إندونيسيا، 

االنتظام    الثانية،  األولى، البناء اإلبستمولوجي الواضح.  وذلك ألسباب التالية:

 1٩البالغة وصلتها بمناهج اللغة العربية. والثالثة، أهميتهاوآخر.  بين جزء

 
19 Muhajir, “Ṡulāṡiyah al-‘Uqūl Nabil Ali sebagai Epistemologi Kurikulum Bahasa 

Arab di Indonesia (Perspektif Struktural-Fungsional)”, Disertasi, (Yogyakarta, 2015), pp. 

viii 
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وثانيا البحث العلمي لنور خاتمة، تحت عنوان أهمية فلسفة اللغة  

الدافع وراء هذا   أن  بالها  في  العربية،وما خطر  اللغة  تعليم  في تطوير منهج 

البحث أن تصميم منهج تعليم  اللغة العربية وتنميتها، باإلضافة إلى ضرورة  

تمرارية، والتطبيق  االلتفات إلى املبادئ العامة مثل العالقتية واملرونة واالس 

العملي، والفعالية، كما يجب االنتباه إلى مبادئ محددة فيما يتعلق بإعداد  

في   اللغوية  الفلسفة  والتقييم. وجاءت  التعلم  واملحتوى، خبرات  األهداف، 

املناهج   وتطوير  لتصميم  استراتيجي  موقع  لها  التي  اللغوية  التخصصات 

أ من املبادئ الخاصة التي تتراوح  تعليم اللغة العربية. ويرتبط ذلك مع مبد

التقييم   ودرجات  التعليمية،  والخبرات  واملحتوى،  األهداف  إعداد  بين 

(assessment)  ال العربية،  للغة  والفلسفية  اللغوية  الجوانب  تجاهلت  إذا   .

سيما في صياغة وتطوير منهج تدريس اللغة العربية، فلن يشجع ذلك عملية  

سيفتح أيًضا إمكانية نقل املهارات العربية    التعلم غير الفعالة فحسب، بل

 20املنخفضة والبطيئة. 

عنوان   تحت  العلمية  باملجلة  املنشور  العلمي  البحث  وثالثا، 

حاولت  " طعيمة"  أحمد  رشدي  عند  العربية  اللغة  وتعليم  تعلم  مستويات 

العربية   اللغة  تعليم  الكشف عن مستوى عملية  الدراسة  في هذه  الباحثة 

رشدي أحمد طعيمة. يعتبر هذا البحث بحثا نوعيا ألنه يتبنى وتعلمها عند  

مدخال وصفًيا وتحليلًيا ال يحتاج إلى تصميم فرع بحثي وال يستخدم بيانات  

، وجدنا أن  
ً
إحصائية وهي تفسير نتائج البحث.ونقدم الخالصة كما يلي: أوال

العربية اللغة  تعليم  في  األكاديمي  الفكر  لديه  كان  طعيمة  أحمد  ،  رشدي 

مرحلة   في  الغربية  الوالية  من  تخرجه  أثناء  الغربية  اللغة  بعلماء   
ً
متأثرا

 
20 Nur Chotimah, “Urgensi Filsafat Bahasa Dalam Pengembangan Kurikulum 

Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Turats, Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa dan 

Peradaban, (September, 2015), pp. 1 



21 

  ( Bloomfield)  الدكتوراه، ومن بين العلماء الغربيين الذين أثروا فيه بلومفيلد

  وبرونر  (Gertne)  وجيرتنر  (Carol)وكارول    (Robert Ladeau)الدو    وروبرت 

(Brunner) .    وجد الباحث أن مستوى تدريس وتعلم اللغة العربية عند ،
ً
ثانيا

يعادل  طعيمة  أحمد  األخرى  رشدي  األجنبية  اللغات   
ً
اإلنجليزية   أيضا مثل 

والفرنسية واإلندونيسية ألن نظريته لغوية شائعة وهو ال يتخصص في اللغة  

، وجد الباحث  أن رشدي أحمد طعيمة يشرح دائم
ً
 في  العربية وحدها. ثالثا

ً
ا

التدريس   تعلم  وعملية  العربية،  اللغة  في  املستوى  هو  ما  كتبه  بعض 

اللغة   أ. تدريس  الكتاب  التي تسرد املستويات، وهي:  بالتفصيل، ومن كتبه 

مهارات   ج.  اتصاليا"،  اللغة  "تعليم  كتاب  ب.  بها،  الناطقين  لغير  العربية 

 21اللغوية.

كتبه الذي  العلمي  البحث  تحت  (Robinson)  ربنسون   ورابعا،   ،

كتابته العلمية    وهو يبين في  عنوان: "اإلبستمولجيا في علم التعليم اللغوي"

اإلبستمولجيا هو  املعرفة العلمية كوسيلة كيفية وضع الحق في املعرفة  أن  

إلنتاج ما توصل إليه العلم. العلم هو املعرفة املنهجية املتولدة من األنشطة  

 ف، وله العديد من الفروع الهمة. ومن ثمالهامة التي تركز على هذا االكتشا

تعد واحدة من علم    أن التي  العلوم  التطبيقية هي فرع من فروع  اللغويات 

املجتمع.  ا اهتم في  موجودة  كانت  التي  العملية  املشاكل  لحل  اللغة  مات 

التطبيقية نفسها لديها عدة أجزاء، واحد منهم هو علم لتعليم   واللغويات 

اللغة، وهو نظام من املعارف حول تعليم اللغة املكتسبة من خالل البحوث  

العلوم خاصة  املحدثة،  العلوم  من  اإلبستمولوجيا  فإن  وهكذا   املكثفة. 

 
21  " البانتاني،  محرم  طعيمة"، أزكيا  أحمد  رشدي  عند  العربية  اللغة  وتعليم  تعلم  مستويات 

Arabiyat:،Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan kebahasaan, 1 no. 1 (January, 2014), pp. 

146 
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في املعرفة إلنتاج   اللغة عبارة عن مجموعة من كيفية إعداد الحق  لتعليم 

 مخرجات تدريس اللغة نفسها. 

أشكال   من  شكل  في  املعرفة  تنظيم  كيفية  حول  مناقشة  عند 

في  الزاوية  حجر  هو  الذي  العلمي،  باملنهج  نتعامل  أن  وبالطبع  املعرفة، 

من الدراسة. مع البحث   اإلبستمولوجيا نفسه. ال يمكن فصل املنهج العلمي 

وسوف نحصل على مفهوم حل مشاكل الحياة. مع أبحاث تعليم اللغة سنجد  

حتى   اللغة  تعليم  في  جديدة  استراتيجيات  أو  والنماذج،  النظريات  تطوير 

أو   القرارات  اللغة، واتخاذ  تعليم  املشاكل  تؤثرفي  التي  العوامل  العثور على 

اليب املستخدمة في الدراسة لتعليم السياسات. وهناك أنواع كثيرة من األس

 22اللغة.

باحثون    خاللمن   بها  قام  التي  والبحوث  العلمي  العمل  بيانات 

منهج   إبستمولوجي  بناء  إن  القول  يمكن  تنظيمي  بشكل  أجريت  سابقون 

التي   املشاكل  إن  يقال  أن  يمكن  بها،  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تدريس 

آخرون. لذا تأكد من اختيار هذا املوضوع  أثيرت في هذه الدراسة لم يدرسها

 . األصيل

 ه. اإلطار النظري 

في   مناقشتها  تمت  التي  التحليلية  واألداة  ومشكلة،  اكتشاف  كأداة 

  هذه الدراسة، ويستخدم الباحث النظريتين الرئيسيتين. أوال، نظرية املعرفة 

ي، التي اشتهرت باسم اإلبستمولوجي وهو من فرع من فروع املجال الفلسف

امل يستعمل  البحث.    (philosophy approach)  ةالفلسفي  قاربةلذا  هذا  في 

 
22 Robinson, Epistemologi Ilmu Pendidikan Bahasa,  (Yogyakarta: Prodi Linguistik 

Terapan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, tt), pp. 11 
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واألفكار،  املواضيع  خريطة  لرسم  النظري  اإلطار    واألفكار  ويستخدم 

 واملفاهيم والظروف االجتماعية والثقافية للموضوع املبحوث.

البحثي   من    (object of research)ثانيا، لتفتيش مفهوم املوضوع 

ال تعليم  واألساليب  حيث  املدخل  بشأن  الخبراء  رأي  طرح  ثم  العربية  لغة 

والتقنيات، وكذلك األشياء الفردية في التعليم. ويتم ذلك كمقياس للمقارنة  

 وجدلية األفكار من أجل العثور على املوقف من إيجابيات وسلبيات. 

بشكل   اإلبستمولوجي  تعريف  ولد  من  يتم  مختلفة.  أشكال 

اإلبستمولوجي كفرع من فروع الفلسفة املتعلقة بطبيعة العلم واملعرفة. ثم  

استخدم الفالسفة مصطلح اإلبستمولوجي بشكل مختلف قليال، وغالبا ما  

يشير إلى مصطلح املعرفة الشخصية كمعتقد حول تكوين الطالب املرتبطين  

الد هذه  إحدى  كانت  والعلوم.  املعرفة  هي  بطبيعة  األولى  الدراسة  راسات 

أجراها  (longitudinal study)الطولية   بيري    التي    (William Perry)ويليام 

حول  1٩70) الطالب  لوصف  مخططات  ينتجون  الذين  للطالب   )

املخطط،   لهذا  وفقا  حول  اإلبستمولوجي.  معينة  أفكار  من  الفرد  ينتقل 

لى كل املعرفة على أنها  املعرفة، عبر مرحلة من النسبية املتطرفة حيث ُينظر إ

صالحة بشكل متساٍو، وفي النهاية يبدأ في إدراك أن املعرفة هي مؤقًتا حقيقة  

املعايير   تقييمها ضد مجموعة من  ادعاءات متنافسة متعاطفة ويجب  من 

 23التي ال تتعارض بعضها البعض.

بار  هو  الفرنس ي  والكاتب  الناقد  هناك  ر طوكان   Barthes)  الن ا س 

Roland)  التعليم من  البنيوية  بعد  وما  البنيوية  تجاوز  أنه  من  الرغم  على   ،

النقدي، ولكن اسمه كان يعزى إلى نهج بنيوي، حيث أصبحت وجهة نظره  

 
23 Emily J. Borda and friends, “Concept Maps as Tools for Assessing Students’ 

Epistemologies of Science”, Electronic Journal of Science Education, 13, No. 2, (July, 

2009), pp. 161 
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الرئيسية   املحاور  على  اآلراء  هذه  توزيع  تم  فقد  بنيوي،  لدرس  مميزة  سمة 

 الي: الثالثة للعملية اإلبداعية: املتلقي، والنص، واملبدع، على النحو الت

 في إنتاج   -1
ً
املتلقي: يضع بارتس املتلقي كمحور الهتمامه، ويجعله شريكا

ال   بارتس  ألن  اللغوي،  االستهالكي  األدب  نص  فقط  وليس  النص، 

للقراء   املكتوب  النص  يستهدف  بل  املنتظمين،  القراء  يستهدف 

عمقه،  في  والتحقيق  النص،  شفرة  وضع  يمكنهم  الذين  املتعلمين 

معنى عن  الذين    والكشف  للقراء  فيه،  اإلبداع  ووضع  الجمال 

 يستطيعون قراءة النص الشعري 

النص: يتكون نص بارتس من ترتيب لغوي، وهو بالغة لغوية مكتوبة  -2

على أساس فرز العالمات اللغوية، بمعنى أن كل نص أدبي له مظهران.  

مشاهدات كبيرة ممثلة بأحرف وتتكون من الكلمات وتعبيرات الدالة،  

  ملحوظ. هذا هو الجانب املجرد أو اإلدراك للعقل. ومظهر 

بار   -3 طلب  مع    طساملبدع:  والتواصل  املؤلف  سلطة  من  النص  تحرير 

بارت الشهيرة   القارئ، وبناًء على هذا االدعاء يمكن فهم كلمة  سلطة 

يفعل  ال  لكنه  تماًما،  املؤلف  إبطال  ينوي  ال  ألنه  املؤلف،  وفاة  حول 

خارج النص حتى ال يتأثر القارئ بسيرته الذاتية.  ذلك. يشير إلى أي ش يء  

مؤلف أو بيان آخر يوجه القراءة، لذلك يرى بارت يتحدث عن قارئ  

 24متعلم يمكنه فهم ما يعنيه املؤلف. 

إن األبستمولوجيا هو: كيف يعرف اإلنسان تنظيم املعرفة التي تجعل 

املعرفة   مفهوم  حول  الضمني  املعرفي   (knowledge of concepts) بيان 

واألفعال )مثل التمثيل(، والكيانات، واألنظمة. في القيم تلك املفاهيم، وفقا  

 
الطبعة األولـى، )سورية:    ترجمة منذر عياش ي،إلى التحليل البنيوي للقصص"،  راالن بارطس، "مدخل    24

 10م (، ص.  1٩٩3مركـز اإلنمـاء الحضاري ، حلب، سورية،   
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واملوقف املعرفي  يجعل املعرفة  أنه    (Joseph T. Tennis)تنس تي. جسبه  ل

يحددان نوع املعرفة التي يريدها الشخص. بعض األسماء الشائعة للحاالت  

  ذرائعية عملية البركماتية والوضعية والتشغيلية واملرجعية وال  املعرفية هي:

التجريبية والعقالنية والواقعية وما إلى ذلك. وكل من هذه املطالبات تجعل  و 

من خالل البحث، وكيفية جمعها، وكيف  ألي نوع من املعرفة يمكن أن تنشأ  

عليها.   العمل  ويرد  بهذا  يقوم  الذي  املعرفي  املوقف  لدى إنه  ألن  الجليل، 

لتلك   معرفة  ولديهم  الواقع،  أرض  على  منهجية  نظر  وجهة  املثقفون 

املعرفة   بتنظيم  إليها. وقد قمنا  ينسب  أن  يمكن  التي  املعانى  أو  املطالبات، 

املعرفي املوقف  تدعي  معنى   التي  عن  العقالنية  املواقف  ضد  بيانا  العملي 

 الحقيقة، وكيف يأتى للتعرف عليها. 

قال: قد يقدم لنا هذا   (Hjorland)  هجرالند  بما نقله منراالند  ويضيف  

هو   العظيم  والعمل  املعرفة؛  تنظيم  لدراسة  املعرفية  املواقف  من  عدًدا 

إلى   ثم  النظري،  النشاط  خالل  ومن  املادة  من  سيتم  االنتقال  ما  بعض 

استخراجه من موقع العقالنية الضمنية. ومن ثم إلى وجهات النظر الواقعية  

الناقدة. وهي ليست وحدة في تحديد مدارس الفكر املعرفي في تنظيم املعرفة.  

التعاريف   العديد من  يقرب  ما  أن هناك  املجال نجد  في هذا  ومع املصلحة 

ال هذه  في  كر 
ُ
ذ هناك  أن  كما  املصطلحات  وتنويعات  لهذه  كتابة. 

(variegations)  ،من تفسيرات اإلبستمولوجيا واملواقف املعرفية، وأمثالها

وجعل تحديد واستخدام اإلبستمولوجيا من مشكلة وصعوبة لنا في تنظيم  

  أنماط األنظمة املعرفة. هناك عبئا إضافيا على تجسيد املوقف املعرفي في  

وفي الكتابات، األمر الذي يؤدي إلى عدد من سوء الفهم في االتصال العلمي. 

النثر  ع استخدام  البنيوي  بعد  ما  املفكرين  من  العديد  املثال،  سبيل  لى 

لزعزعة استقرار املوقف من املعرفة مستقرة، وأنها، كما لعب ذلك في اللغة 
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عملهم. من  والتفسيرات  النتائج  لتحقيق  يستخدمونها  قسم   التي   وقد 

 هذه املتطالبات إلى ما يلي:   جوسب

 ( Common-sense Approach)السليمي  عقلمقاربة ال . 1

ألنها   املعرفة  لتنظيم  املحركات  من  مهم  جزء  هو  اإلبستمولوجيا 

تعكس افتراضات حول اللغة، واملادة األساسية ألنظمة تنظيم املعرفة  

(knowledge organization systems)  ،السائدة هي  يزال  ال  واملوقف   .

والتمثيل، ويحجب والتي يمكن أن نسميها: مدخل الحس السليمي للغة  

تعقيد وتنوع الحالي في تمثيل وطلب املعرفة من خالل استخدام اللغة.  

الحس  املدخل  لهذا  نقد  لتقديم  تستخدم  أدوات  هي  اإلبستمولوجيا 

السليمي. وهو يتناول مسألة ملموسة وكيفية تعرف ما سيتم عرضها في 

ط أيضا  التصنيف والفهرسة، أو غيرها من أنظمة تنظيم املعرفة. ويرتب

 25بهذا املنهج العلمي. 

 ( Meaning Approach)مقاربة املعاني  .2

تترتب  التى  واملطالبات  املعرفية  املواقف  ولها  املعرفي  الفكر  تغير 

على مر الزمن. في بعض الحاالت تعايشت اثنين أو أكثر من املواقف، وفي 

سفينيوس   حين انخفضت غيرها من مصالح، وفي تركيز معنى لها، بحث

(Svenonius)     وتصف املعرفة.  لتنظيم  األساسية  املعرفية  املواقف 

ية  (Operationalism)التشغيلية  
ّ
، والنظرية املرجعية، والنظرية الصك

(Instrumental Theory)،   أو واحدة  طريقة  في  كما  األنظمة  ونظرية 

املعرفة. لتنظيم  أخرى  في   26أساسية  البحوث  املواقف  هذه  أثرت  وقد 

املؤسسة املعرفة منذ بداية القرن العشرين. وكل هذه تجعل بعض بيان  

 
 املرجع السابق ...، ترجمةراالن بارطس، "مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص"،   25

26 Joseph, T. Tennis. Epistemology, Theory, and Methodology in Knowledge… 
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واحدة،   كلمة  تعنيه  ما  يعرف  كيف  التحديد  وجه  وعلى  املعنى،  حول 

ونتيجة لذلك، وأن تعرف كيفية بناء املنظمة املعرفية التى ذات املعاني.  

 كما يمكن ربما أن تقرأ من عناوينها. 

الكلمات معانيها جديدة، وبعضها ببعض واصلة للكشف   وتعطى 

عن نوايا الجديدة. يدعي هذا املوقف املعرفي والكلمات التي تعرف بأنها 

حاليا تحد من تحقيق االكتفاء الذاتي من املعاني، ولذا فال بد أن تصاغ  

حديثا أو إعادة تصميم من عقار املعنى. هذه القائمة جذرية ملعاني كلمة  

ذلك، تع املعاني  تعرف  كيف  الواقع،  عن  متميزة  املعرفة  املطالبات  زز 

 وعالوة على ذلك، نظرية معينة، وتدفق منهجية من هذا املوقف.

هؤالء من  الباحثين،  بعض    وبينتريش   (Hofer)  هوفر  هناك 

(Pintrich)  (1٩٩7  )  وساندوفال(Sandoval)  (2005بما نقله ،)  إلبي  أندرو 

(Andrew Elby)    ويقولون: أن تعريف اإلبستمولوجي له وجهات النظر حول

التعليم.   طبيعة  حول  النظر  وجهات  ليس  ولكن  والعلم  املعرفة  طبيعة 

الذي   اإلبستمولوجيا  من  رحابة  أكثر  تعريف  باستخدام  اآلخرون  ويستمر 

يشمل وجهات النظر حول التعلم. ونزعم أن نطاق اإلبستمولوجيا ال ينبغي 

ب تماما  يتقرر  العلم  أن  طبيعة  حول  الناس  آراء  تحولت  حين،  وفي  داهة. 

واملعرفة من أصولها  في مجال الفلسفة )على الرغم من تشابهها( إلى وجهات  

فمن   ثم  التعليم،  مجال  في  بالكامل  ونطاقه  التعلم  طبيعة  حول  نظرهما 

لتلك املجموعتين  املنطقي لتحديد منطقتين منفصلتين من دراسة مماثلة 

البني من  النتائج  فصل  أن  إال  النظرية،  الرؤية  بعض  ومن  النفسية،  ة 

التجريبية قد تدعم التفسير أن وجهات النظر حول املعرفة متشابكة بدون  

باستثناء   الحالة،  هذه  وفي  التعليم.  حول  النظر  وجهات  عن  االنفصال 

وجهات النظر حول التعلم من اإلبستمولوجيا يحجب بدال من يلقي ضوءا  
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وال املحتوى  واضحة،  على  تكون  أن  الطالب.  النظر  وجهات  املعرفية  بنية 

ويقول أفالطون: أنا ال أعتقد أن املجتمع تقرر، اآلن، إلى حفر "وجهات النظر  

أنه   ذلك  من  بدال  وأزعم  اإلبستمولوجيا.  تعريف  في  التعليم"  طبيعة  حول 

ي أكثر إنتاجية ال تتالقى على تعريف حتى يشير إلى املزيد من التقدم التجريب

طريقة   أفضل  نحو  بنا  مفاصلها". ل"والنظري  في  الطبيعة  وهناك   27نحت 

تعريف اإلبستمولوجيا يجب أن تستوعب وجهات النظر حول التعليم من  

 هذه املراحل التالية: 

الدراسات   .1 في  التعلم  حول  اآلراء  ذلك  في  بما  الشك:  أو  الخلط 

النظر   وجهات  بين  الخلط  يخاطر  فإن  مع  اإلبستمولوجية،  املعرفية 

 الدوافع واملعتقدات األخرى عند الطالب. 

تعريف  .2 في  التعليم  نظر  وجهة  دمج  إن  التعريفي:  التخطيط 

تعريف   بها  يتم  التي  الطريقة  مع  االنسجام  في  يفشل  اإلبستمولوجي 

 معظم العالجات النفسية والفلسفية في مجال اإلبستمولوجي.

لي  .3 اإلبستمولوجي  معنى  تعيين  عن  الوضوح:  فقط  النظر  وجهات  شمل 

 28املعرفة ومع العلم واملثقف يوفر وضوح لألبحاث وبناء النظرية. 

وهكذا بعض شرح املعلمات موجزة لنظرية خريطة أو مفهوم اإلبستمولوجا  

 وسيتم شرحه بالتفصيل في الباب التالي.

 

 

 
27 Andrew Elby, Defining personal epistemology: A response to Hofer & Pintrich and 

Sandoval, (USA: Dept. of Physics and Dept. of Curriculum & Instruction University of 

Maryland College Park, 2011), pp. 2 
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 و. منهجية البحث 

وهو  معين،  هدف  لتحقيق  املهمة  الوسائل  إحدى  هو  املدخل 

الكتشاف   املشاكل  حول  دراساته  في  نتبعها  التي  القواعد  من  مجموعة 

املدخل من هذا البحث    2٩. الحقيقة أو في معالجة املوضوعات التي نتعلمها

هي طريقة تستخدم لجمع األدلة وتحليل البيانات التي نحتاجها لإلجابة على  

امل يأحذ  أن  هو  البحث   هذا  في  يستخدم  الذي   املدخل  أم  دخل املسائل. 

من خالل   (Description)الفلسفي. ويقدم املدخل الفلسفي إلجراء الوصف  

النصوص   والثقافي  ،(texts)توصيف  االجتماعي  والتحليل  املفهوم  وتحليل 

(context) املعنى على  العثور  في  للمساعدة  النصوص  وصف  ويستخدم   ،

كمساعد  الحقيقي وراء ش يء ما، في حين أن وصف هذا املفهوم، يستخدم  

فكرة،   لديه  الذي  املفتاح  أو  أصل  تعتبر  التي  الكلمات  معنى  على  للعثور 

والثقافي  االجتماعي  على    ووصف  العثور  في  للمساعدة  القتضاء  يستخدم 

 فهوم مع واقع في املستقبل.امل

املكتبي البحث  إلى  ينتمي    الذي   البحث،  هذا  نوع  من   
ً
 وانطالقا

(research library)علمي فكر  وهو  أو    ،  الكتب  أبحاث  نتائج  إلى  يستند 

املقاالت وغيرها املتعلقة بموضوع البحث. وعلى هذا النحو، يعتمد الباحث  

في عمق النتائج على الكتب الشهيرة ذات املحتوى بأفكار أو روايات من وجهة  

 نظر املفكرين.  

 . مصادر البيانات ١

على   فنعتمد  املكتبية   البحوث  من  البحث  هذا  أن  إلى  نظرا 

املصادر املكتبية املطبوعة. ومصادر البيانات في هذا البحث تنقسم إلى 

 
وانظرمحمد   43م(, ص.  1٩83)د.م.: داراالوزاعي،  منهج البحث في العلوم االسالمية،محمدالدسوقي, 2٩

 5م(, ص. 1٩٩٩)بيروت لبنان: دارالنفاس,   طرق البحث في الدراسات االسالمية،رواس قلعة جي, 
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فاملصادر األساسّية في هذا البحث  30.املصدر األساس ي واملصدر الثانوي 

العربية لشيخ   اللغة  تعليم  الدراس ي ككتاب  املنهج  تبين  التي  الكتب  هي 

جم رشدي أحمد طعيمة، والكتب األخرى التي لها عالقة بالبحث، واملعا

واملوضوعات غيرها، املصادر الثانوية هي مصادر أخرى لها ارتباط وثيق  

 بموضوع البحث.

 .  طريقة تحليل البيانات ٢

الكيفية   أو  الطريقةالنوعية  نستخدم  األطروحة،  هذه  في 

(qualitative)    الكمية هذه  (quantitative) وال  في  التحليل  وطريقة   ،

وصفية   طريقة  هي  املحتوى    ( descriptive)األطروحة  بتحليل  تتعلق 

(contentanalysis)    وطرق البيانات، ثم يتم وصفها وتفسيرها باستخدام

 الطريقة النقدية بطريقة منظمة ودقيقة للحصول على املعنى املقصود.

ملعمول  وهذا البحث الوصفي الذي يهدف إلى وصف كل ما هو ا 

الحالة   وتفسير  وتحليل  وتسجيل  لوصف  محاولة  وهناك  حاليا.  به 

الوصفية   الدراسة  أن  أخرى  وبعبارة  القائمة.  األحداث  أو  الراهنة 

النوعية هي التي تهدف إلى الحصول على معلومات حول الوضع القائم  

 فيها.

نوعية لجمع  تم تصميم دراسة وصفية  ويرى بعض املختصين: 

روف الفعلية عندما كان الحادث ال يزال يحدث. إن  معلومات حول الظ

جوهر البحث الوصفي النوعي هو طريقة إلجراءات البحث حول حالة  

مجموعة من األشخاص، أي وجود موضوع يهدف إلى تحويل هذه امليزة  

 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bulan bintang, 2002), pp. 83 
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منهجية وواقعية ودقيقة حول  و  أو الصورة أو اللوحة إلى معلومات مهمة

 أن تتحقق. الحقائق أو الظواهر التي تريد 

 ي. تنظيم البحث 

تتكون   و  ومنظمة.  مرتبة  بصورة  البحث  هذا  كتابة  الباحث  حاول 

هذه الطروحة من  خمسة أبواب، على النحو التالي : الباب األول : مقدمة و  

البحث،   وفوائد  وأهداف  املشاكل،  وتحديد  البحث،  خلفية  على  تحتوي 

 البحث. والدراسات السابقة، ومنهجية البحث وتنظيم 

اإلبستمولوجية العامة للمنهج الدراس ي،   البنية   الباب الثاني: قراءة 

ويحتوي هذا الباب على نظرة عامة عن اإللستمولوجية و ما يتعلق بها من  

املنهج   فلسفة  عن  البحث  ثم  اإلبستمولوجي،  في  وأساسية  مهمة  نقاط 

 الدراس ي.

الباب نستعرض حياة رشدي أحمد ط  في هذا  الثالث:  عيمة.  الباب 

االجتماعية   الخلفية  بداية  هو  ذلك  من  واملقصود  التاريخي  السياق  وفق 

التفكير  في  الحجر األساس ي  والتعليم لدى رشدي أحمد طعيمة،  والفكرية 

و   اإلسالم  وتعليم  العربية  اللغة  تعلم  تجديد  خطاب  وكذلك  وأعماله 

 املسلمين.

للم نظاما  بوصفها  اللغة  مناقشة  في  يبحث  الرابع:  عرفة،  الباب 

واللغة مع التخصصات العلمية األخرى، وتكشف مزايا ونقصان عن فكرة  

رشدي أحمد طعيمة. يجب أن يغطي مخطط هذا القسم أيًضا أساسيات  

من   بدًءا  أيًضا،  العربية  اللغة  بتعليم  املتعلقة  أحمد طعيمة  تفكير رشدي 

م اللغة البناء اإلبستيمولوجي، اإلطار والتطور العلمي أولوية كمصدر للتعل

 العربية وتعلم اللغة العربية يرتبط مع التخصصات العلمية األخرى. 

 : الخاتمة ويشتمل هذاالباب على النتائج واالقتراحات.الخامسالباب 
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 الباب الخامس 

 الخاتمة

السابقة،   األربعة  الفصول  ووصف  قد  في  بتفكيك  الباحث  قام 

املستخدمة   النظرية  والدراسات  البحثية،  املنهجية اإلنشاءات    كاملقاربة 

البحث   عن  املوضوعية  والبيانات  البحثية،  لألشياء  االجتماعي  واإلعداد 

وأهميته، في هذا الفصل، سيتم إيالء االهتمام لتقاطع ما تم تحديده سابقا.  

املشاكل   بين  املخططين  من  واضح  ترتيب  هناك  يكون  حتى  ذلك  ويتم 

يجر  التي  االستنتاجات  مع  املشكلة  صياغة  على  تركز  التي  ي  األكاديمية 

 استدامة البحوث األخرى في املستقبل. في تجميعها. كما أن لديها أهمية 

 جئالنتا .أ

دمت فيما يتعلق  
ُ
 إلى سلسلة من األوصاف والتحليالت التي ق

ً
واستنادا

بهذه األطروحة، يمكن استخالص بعض االستنتاجات، من بين استنتاجات  

ة ليس  طعيمحمد  دي أ شاللغة العربية حسب ر (إن  1أخرى على النحو التالي:

لل  اإلعالمي  والتبادل  للتواصل،  كوسيلة  و ر فقط  و اء  على    اقبعو الألفكار. 

ن اللغة العربية هي لغة تعكس بناء اإلنسان  أة  طعيمدي أحمد  شر   رى ذلك، ي

  
ً
لكيفية   (representation)تمثيل  اللبيئتها، مما يعني أن اللغة العربية هي أيضا

. والنتيجة املنطقية هي أن  تكلمينامل د  عنحكمة  ال التفكير وفلسفة الحياة و 

، لذلك ليس من املستغرب أن يتم  معنى  اللغة العربية تحتوي على "مليون 

دين". وفي التطورات الالحقة، ولدت دراسة اللغة العربية  الاختيارها كلغة "

دي  شتخصصات مختلفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وهو، بحسب ر 

اللغة العربية قادرة على تحليل نفسها، من ناحية، وهي  ة، ألن  طعيمأحمد  

 جدلية مع العلم اآلخر، من ناحية أخرى.

ن هناك ستة  أ ة  طعيمدي أحمد  شر   د شرحوفي سياق معنى اللغة، ق

. اللغة هي رمز، رمز يعني التعبير عن ش يء له معنى معين  
ً
معان للغات هي: أوال
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ال  كلمة ليست عالمة تشير  و   نسبي،  صفو . لذلك الرمز له  ناسيتفق عليه 

ش يء   يدل على  باملحسوس، وقد  مرتبط  رمز  هي  الكلمة  ولكن  الكائن،  على 

التي يمكن تلخيصها   الرموز،  القانون الستخدام  القدماء  مجرد. وقد وضع 

يحل محل   الرمز  أن  واحد فقط.  يظهر معنى  واحد  رمز  التالي؛  النحو  على 

س املعنى. معنى الرمز العام هو نفس الرمز  املعنى اآلخر، وكالهما يشير إلى نف

  عند تعيين الداللة، مثل كلمة: "هذا الحيوان"، في إشارة إلى رمز كلمة القط 

. يظهر الرمز ما هو شائع االستخدام لإلشارة إليه، ويجب أال يشير  أو الفأر

إلى ما هو أفضل إلظهاره في االستخدام الجيد، ما هو مفهوم أنه أكثر شيوًعا  

يمكن استبدال  و ألهمية العادية. يحتوي الرمز املركب على رموز جزئية،  من ا

و  ب  أحدها. 
ّ
يرت مكانا  أن  يتضمن  منها  كل  معينة،  نظم  في  معا  اآلثار  جميع 

 (. integrated system) واحدا في النظام

اللغة   اللغة صوت،   ،
ً
أعضاء  هي  ثانيا قبل  من  ونطق  إنساني  صوت 

محدودةمتكلميه مساحة  له  الصوت  محدودة  .  املتكلمين  أعضاء  وقدرة   ،

أيضا، ألنها تنتج عددا من األصوات ويتم التعبير عنها بالترتيب األبجدي. ومع  

نتج العديد من الضوضاء الجهاز تتراوح  يذلك، فإن هذا الصوت املحدود،  

بين الحنجرة والحلق واللسان والشفاه واألنف. وهذا حضور واسع ومتنوع  

أساسا   لتكون  لغة،  آالف  ستة  حوالي  عنها  تعبر  التي  اللغوية  للتخصصات 

  فيصال لجميع الحضارات التي كانت موجودة على األرض، فضال عن كونها  

 ت األخرى. والكائنا  الناس املتكلمينبين 

األساس الذي يمكن من خالله    أناملعنى هنا  و ثالثا، اللغة هي النظام، 

تنفيذ الوظيفة على النحو األمثل، والقاعدة التي يتم التحكم في إعداداتها 

والتسلسالت باللغة العربية لتشمل طريقة يتم بها  بنية  بناًء عليها. وتمتد ال

من   وتتألف  الحروف،  و النظام  التعيين  يعني مجرد  الصوتي  ال  وهذا  جمل. 

قواعد نحوية، بل أيضا قواعد مختلفة تحكم العالقة بين مختلف مكونات  
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التقليدي الطابع  والتراكيب.  واالقتراحات  والحروف  والصوت    اللغة 

(conventional character)    املذاهب لديه  الذي  األساس ي  املبدأ  هو  للغة 

نها قادرة على تحريك ما يسمى  واملتطلبات التي اللغة هي نظام إشارة حيث أ

 . (productive mental ideas) فكرة عقلية منتجة

، اللغة عرفية، بحسب ر 
ً
يمة، اللغة تراث تلقاه  طعي أحمد  شدرابعا

كتفسير،    بشرال اللغوية  الظواهر  بعض  هناك  يكون  قد  جيل،  بعد  جيال 

صيل لتلك  وأحياًنا قد ال يجدها املرء. واملطلوب هنا أال يعترض املعلم بالتف

التعليل، إن محور  شالظواهر خ ية أن يجد نفسه في موقع يعجز فيه عن 

اهتمام املعلم هو تعليم اللغة العربية وليس حديث عن فلسفتها أو ظواهرها  

في املبتدئين  الب  طللاللغوية   خاصة  بالطالب  ينأى  أن  بمعلم  الجدير  إن   .

لل التعرض  العربية عن  اللغة  تعلم  من  األولى  أو  املرحلة  اآلراء  بين  خالفات 

، يمكن أن يؤدي  ويرفض بعضها اآلخرالتعليالت التي قد يقبل العقل بعضها  

متقدم مرحلة  في  غالًبا  يحدث  والذي  سليم  عقل  إلى   advanced)  ةجزئًيا 

level ) . 

، اللغة هي الثقافة، العالقة بين اللغة العربية والثقافة أوضح  
ً
خامسا

ا مجال  في  البشر  عنها  يتحدث  ثقافي مما  وعاء  العربية  الجزيرة  ألن  لحياة، 

وإحدى الوسائل هي األكثر قدرة على نقلها من شخص إلى آخر ومن جيل إلى  

اللغة   معلم  و  وراء    جودة  كثر  األآخر.  املوجودة  الدالالت  يعرف  هوالذي 

االستخدام اللغوي في حاالت وظروف مختلفة. يتطلب تدريس اللغة العربية  

بها  غير  ل اإلسالميةمعالناطقين  والثقافة  العربية  اللغة  جيدة   رفة  .  بصورة 

يسيران   اإلسالمية  والثقافة  العربية  بيداللغة  فصل  يدا  املستحيل  ومن   ،

أحدهما عن اآلخر. كما أن تدريس الثقافة العربية واإلسالمية يأخذ إحدى  

الثقافة    (devote)طريقتين، األولى مباشرة، وهي تكريس   في  الوقت للدراسة 
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العربية أو غيرها. والثاني غير مباشر، في إشارة إلى دالالت الثقافة العربية في  

 . والعبارات املستخدمة  تكوين املفردات أو الجملة

هنا يعني القدرة على نقل أفكاره  ، واملراد  سادسا، اللغة هي االتصال

لها وظيفتين أساسيتين: فهم   اللغة  إلى اآلخرين وفهم أفكارهم. ولذلك فإن 

معينة.  أجنبية م. ومن املعروف أن كل شخص لديه هدف في تعلم لغة افهإو 

الطالب  واحتياجات  البرنامج الجيد هو البرنامج القادر على تحقيق رغبات  

وتلبية مطالبهم لتعلم لغة جديدة كهدف لدراسته. لذلك، قبل البدء في تعلم 

محددة،   وأهداف  لجماهير  العربية  تعلم  فاللغة  عليهم  فة  ومعر يجب 

أهدافهم من تعلم اللغة العربية واملواقف واملجتمعات العامة حيث يريدون  

التواصل مع املتحدثين. إن ذلك من شأنه أن يستثير دوافع الطالب لتعليم  

خبرة   كله  هذا  من  ويجعل  إجادتها،  نحو  خطاهم  ويستحث  العربية.  اللغة 

 . في املستقبل طيبة يسترخصون في سبيلها الجيد والوقت

ر   أن  (2 بحسب  العربي،  املنهج  تطوير  أساس  أحمد  شيستند  دي 

والثالث،  طعيم االجتماع  علم  الثاني،  اللغة،  علم  أولها؛  أمور،  ثالثة  إلى  ة، 

ة في تطوير منهج اللغة  طعيمدي أحمد شاملتعلمين. يمكن رؤية أهمية فكر ر 

 العربية في إندونيسيا بعبارات مختلفة: 

 ة م اللغة العربييمن تعل  هدافاأل  أ. 

تعل ر يهدف  التي وضعها  العربية  اللغة  أحمد  شم  هي طعيدي  مة 

متعدد الجوانب  (multi-orientation) التوجهات -هدف  من  إليه  وينظر   .

اللغويات، هو وحدة ال يمكن فصلها بتخصصات   ، مفهوم 
ً
التالية؛ أوال

أخرى، أي أن اللغويات هي أجزاء تتكامل مع بعضها البعض، جزء واحد 

دي  شتعريف اللغة الذي قدمه ر و موجود بسبب األجزاء الداعمة األخرى.  

للمصطلحات متعددة االتجاهات.   (reflection)يمة هو انعكاس  طعأحمد  

ن اللغة هي كلمة الصيغة الصوتية  أ  مةطعيدي أحمد  شر   رى ي أساسا، و 
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ه. من هنا يبدو أن  تر خباملمدودة وهي انعكاس ألفكار اإلنسان ومشاعره و 

أحمد  شر  واأل طعدي  املفاهيم  بين  يجمع  والطبيعة  اللغوية  ة نظميمة   .

نظام كتابة، أو نظام ناتج  ، أو  صوتاألصلية للغة هي النظام، إما نظام  

 عن اللهجة االجتماعية والثقافية.  

اللغة  تعلم  يكون  أن  الضروري  ومن  ذلك،  إنكار  يمكن  ال   ،
ً
ثانيا

ت   أي  األجنبية التي  العناصر  بين  جدلية  صلة  بمتكلميهاالعربية،  .  حيط 

دائما    تكون عنصر علم االجتماع يصبح جزءا هاما في نقل اللغوية التي  

  ( main parameter)الرئيسية    اتم و املعل  يه  هل إلى جيل. هذ وراثية من جي

من   إليه  ينظر  أن  يمكن  االتجاهات  متعدد  الهدف  هذا  أن  صياغة  في 

 الجوانب االجتماعية للمتعلمين. 

الطالب.   املدعون ثالثا،  أي التعليم  وهم  املستهدفين  ون  ،  الطالب 

، ( assignment)إعطاء املهمة غير منظمة    وأاملنظم    تدريس بال  سواء كان

كان   مرحلة  سواء  متوسط(elementary)ة  أساسيفي  أو    (middle)ة  أو 

أن اللغة العربية    دريسمن ت  هدفيجب أن يكون الو   .( advanced)ة  متقدم

في   الجانب  (consider)ينظر  جانبهذا  أن  أي  هام  كاملتعلمين    ،  عنصر 

 يرمز إليه، بحيث يكون له اتجاه واضح للتنمية.

 دريس طرق الت .ب

  دريس يمة ونتيجة ألهداف التطعدي أحمد  شما بدأه ر   مع االطالع على

اللغة العربية هي   دريسيمكن صياغة طريقة تف،  سابقةالتي تمت صياغتها  

محدًدا   تصوًرا  تكون  أن  يمكن  طريقة  كل  وراء   (specific conception)أن 

لعملية التعلم، ووظيفة اللغة، ونظرة معينة للطبيعة البشرية. ويمكن وراء  

كل طريقة تصور معين لعملية التعلم ووظيفة اللغة، ونظرة محددة للطبيعة  

إنها   م  لقتنت  باختصاراإلنسانية.  تحكم   (Approaches)  قاربةإلى  معينة 

يب العمل  كل طريقة مجموعة من أسال  طبيق، ولتمبرراتهاتها وتصوغ  اخطو 
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الفص جدران  بين  تحدث  ما  و .  الدراسية  ل و التي  هي  األساليب   ىسمت هذه 

أن له تصور جيد    بحسب رشدي أحمد طعيمة   .  (Procedures)باإلجراءات  

مفيد لعملية تعليم اللغة ومنه تشتق املعايير اآلتية الختيار طريقة تدريس  

العربية السياق  ،اللغة  هي:  املعايير  االجتماعية(Contextualization) هذه   ،  

(Sociality )البرمجة  ، (Programming )الفردية  ، (Individuality)النمذجة  ، 

(Modelling)التنوع  ، (Diversity)  التفاعل،   (Interaction )،   املمارسة  

(Practice ) ،الذاتي التوجيه (Self-direction) . 

مالحظة   ر   الباحث وفي  يقدم  أحمد  شوتحليله،  على  طع دي  طريقتين  يمة 

  ،
ً
. يتم تطوير (Audiolingual Method)  الشفويةية  معطريقة الس  الاألقل. أوال

إذا  ( effective)هذه الطريقة على أساس أن عملية تعلم اللغة ستكون فعالة 

النشط باالستماع  النتيجة  (Actively listening)   بدأت  هي  الطريقة  هذه   .

ونظام. لذلك   ،وصوت  ،اللغة رمز  يمة بأنطعدي أحمد  شاملنطقية لرأي ر 

تدريسها يجب  التي  املادة  فإن  ش يء  كل   وقبل 
ً
إلى خطاب    أوال االستماع  هي 

ة في شكل حروف وكلمات وجمل.  ويبنية اللغالرموز الكالم للنظم سليمة في  

بياجي لجان  املعرفية  (Jean Piaget)ت  وفقا  التنمية  نظرية   piaget’s)في 

theory)     تنص على أن األفراد يؤسسون بنشاط فهم املعرفة في العالم من

امل  بعض التطورات؛  إلى  الوظيفتان  وتستند  املعرفي.  التطور  ة  نظم مراحل 

(organization )  والتكيف  (adaptation)ل الزيادة  .  ينظم  املعرفة،    طالب فهم 

كار  على سبيل املثال، سيقوم الطفل بفصل األفكار الهامة عن األف،  تجاربهم

املالحظات   تنظيم  خالل  من  البعض.  بعضها  مع  وربط  أهمية،  األقل 

فكار جديدة. سيتمكن الطفل مع أ   هتفكير   والخبرات، فإنها قادرة على تكيف

على   القدرة  تحسين  تم  إذا  جيد  بشكل  العربية  اللغة  مع  التكيف  من 

كان    بناءفي    أساليب تنظيم  و االستماع.   إذا  جيدا  سيكون  العربية  اللغة 

 . (intently)ا ستماع إلى الناطقين بها مكثفلال 
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ال  االستجابة  طريقة   ،
ً
املجسدثانيا  Total Physical)ة  جموعيية 

Response Method)تقوم على التي  اللغة    دريس . هذه الطريقة هي طريقة ت

واإل   (coordination)  التنسيق الكالم  هذه  (actions)جراءات  بين  تسعى   .

تعليم   إلى  الالطريقة  األنشطة  خالل  من   physical)جسدية  اللغة 

activity) ة  أو األنشطة الحركي(motor activities)    أو بعبارة أخرى التنسيق

واأل الكالم  أشر    نشطةبين  جيمس  يشير  أن   James Asherالبدنية.  إلى 

أثناء تعلمه لغة ما، يبدو ألول مرة أكثر استماًعا من الحديث   اإلنسان 

االستماع أنشطة  )الوصول   وأن  جسدية  باستجابات    مصحوبة 

(reaching)ر و ، والشع  (feeling)واالنتقال ،  (moving)والرؤية ،  (seeing ) ،

.  (right brain) وما إلى ذلك(. كما أنه يعطي االهتمام لتعلم الدماغ األيمن

فإن   الدراسيةوهكذا،  طريقة    ةاملستخدم  الفصول  مجموع  من 

ا  ا نش  طالبالتي يسمع فيها ال صول االستجابة الحركية النفسية هي الف
ً
ط

. تهدف  جراءات. يركز املدربون بشكل مباشر للغاية في اإل فيه  ويتصرفون 

إلى أن يكون لدى الطالب قدرات   املجموعية  يةجسدطريقة االستجابة ال

ل املبكرة من التعلم.  في املراحأي أن يتكلموا على قدر استطاعتهم  لفظية  

التعلم من خالل  النشطة.  التحدث  مهارات  النهائي هو  الهدف  فإن  لذا 

في    ( basic features)  الجمع بين اللغة وأنشطة الحركة هو سمة أساسية

في   اللغة  اكتساب  مثل  التعلم  عملية  فإن  لذلك،  العربية.  اللغة  تعلم 

يتم    ، ثممروااأل ي على  الطفل: اللغة التي يسمعها األطفال غالبا ما تحتو 

 في  
ً
 نشطا

ً
الرد عليه بعد ذلك بإجراء جسدي. وهنا، يلعب املعلمون دورا

توجيه األنشطة التعليمية؛ حدد محتوى النشاط في نموذج، وحدد املواد  

طريقة االستجابة  و .  (supporting learning materials)  الداعمةالدراسية  

العربجموعيامل  جسديةال اللغة  تعلم  في    عند رأيية هي طريقة أفضل  ة 

ألنها تجعل الطالب يشعرون بالسعادة واالستمتاع والحرية من    لباحثا
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طويلة  ( stressful)  اإلجهاد لفترة  يستمر  أن  يمكن  تدريسه  يتم  ما  كل   ،

لفهم وحفظ املعلومات. وبعبارة    املناسبلتفكير  ه الم يكن لديو ،  هلتذكر 

وا البدنية  الحركات  بين  الجمع  فإن  واستخدام  أخرى،  الفكري  لنشاط 

 يكون له تأثير كبير على تعلم اللغة العربية. جميع الحواس

 اللغة العربية دريسمواد ت .ج

ت سياق  في  مع    دريساملواد  العربية  - املقاربةالبرغماتيةاللغة 

مواد مختلفة، مثل املخطوطات    اد الدراسية هيكون املو ة، وقد تنسانياإل

ومحتوى الفيديو    (audio content)واملشاكل والصور واملحتوى الصوتي  

(video content )    الطالب لتعليم  تستخدم  مواد  هي  املواد  ذلك.  إلى  وما 

أن   يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة  التعليمية.  األهداف  تحقيق  في  واملساعدة 

بالنظر إلى  ذلك  و   هم،احتياجاتيتبع تصميم املواد الترتيب الذي يناسب  

املو  مكوناته   من  (hierarchy)  تسلسل هرمي   ا له  ادأن  إلى  ابين  باإلضافة   .

 لر 
ً
ة، ينبغي أن يستند تعلم اللغة العربية  طعيمدي أحمد  شذلك، وفقا

 :معاييرإلى تحليل االحتياجات من خالل مراقبة الجوانب التالية من 

يكون واقعيا    عندماحتوى صادقا  ، يعتبر امل( Validity)معيار الصدق   -1

 وأصيال وصحيحا علميا فضال عن تمشيه من األهداف املوضوعية.

يعتبر املحتوى مهما عندما يكون ذا    ،(Significance)معيار األهمية    -2

ميادين   من  املختلفة  الجوانب  تغطية  مع  الطالب،  حياة  في  قيمة 

والقيم   بتنمية  و املعرفة  مهتما  وأساليب  املهارات  العقلية،  املهارات 

االتجاهات   تنمية  أو  للمتعلم  مفيدة  جعلها  أو  املعرفة  تنظيم 

 اإلجابية لديه. 

واالهتمامات    -3 امليول  مع  (Interest)معيار  متمشيا  املحتوى  ويكون   ،

هذه   دراسة  من  أساس  على  يختار  عندما  الطالب  اهتمامات 
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ية بالطبع بما يعتبر  االهتمامات وامليول فيعطيها األولوية دون التضح

 مهما لهم.

للتعلم   -4 القابلية  للتعلم  (Learnability)معيار  قابال  املحتوى  ويكون   ،

عندما يراعي قدرات الطالب متمشيا مع الفروق الفردية بينهم، مراعيا  

 ملبادئ التدرج في عرض املادة التعليمية.

العاملية  -5 عن  (Universality)  معيار  جيدا  املحتوى  يشمل  ويكون  دما 

أنماطا من التعلم ال تعترف بالحدود الجغرافية بين البشر، وبقدر ما  

الطالب   يربط  أن  ينبغي  للمجتمع  املحلية  الصيغة  املحتوى  يعكس 

 . بالعالم املعاصر من حوله
 اللغة العربية. دريستقييم ت .د

اللغة العربية هو واحد من سلسلة من األنشطة    دريس تقييم ت

و  التعلم،  تخطيط  عملية  من  تبدأ  التي  التعلمية    األنشطةالتعليمية 

، وكذلك  للطالبتقييم التعلم. تقييم قدرة املهارات اللغوية    يهة و  خير األ 

، في تدريس اللغة العربية، هناك  سابقاضح  وُ قد  على عنصر اللغة، كما  

يتقنها الطالب للحصول على درجة   ما ال يقل عن أربع مهارات يجب أن 

العربية.   اللغة  مجال  في  القدرة  لديها  إحداها  املهارات  وتلك  الكفاءة، 

القدرة على تصحيح القراءة،  الستماع أي رة اامهب سميتاللغوية هي التي 

الكالم  ا مه التو أي  رة  على  مه القدرة  على أي  بة  تاكالرة  ااصل،  القدرة 

القدرة على القراءة. التقييم هو النشاط الذي  أي  ة  اء القر   هارةالكتابة، وم 

درس  يقوم به دائما كل معلم من املواد
ُ
، ويتم ذلك ملعرفة ما إذا كان  التي ت

طالب. ويتم ذلك من قبل كل  الالغرض من التعلم قد تم تحقيقه من كل  

في تعلم اللغة العربية، يتم ذلك،    أيضا. باإلضافة إلىللغة العربية  ا  يمعلم

قياس القدرات املعرفية، ويقيس املعلمون قدرة الطالب على استخدام  

 لر الجيدة  اللغة العربية
ً
يمة، هناك بعض مبادئ  طعدي أحمد  ش. ووفقا
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التقييم التي ينبغي أن تعقد كنظام موحد للمؤسسات التعليمية، ومبدأ  

 :يالتقييم هو كما يل

، يجب أن يوفر تقييم التعلم دقة في توفير املعلومات  (valid)  صحيح (  1

حول نتائج الطالب وعملية التعلم. وترتبط هذه الدقة ارتباطا وثيقا  

األمرين   هذين  فإن  ولذلك،  املستخدمة.  والتقنيات  باألدوات 

م. ّ
 من قبل مقي 

ً
 يالحظان جدا

أنشطة التقييم  له  أن تكون  من املعلم على  يجب    ،( educate)إن ُيرّبي   (2

أنشطة توفر تشجيًعا إيجابًيا للطالب. إذا كانت قيمة التقييم تظهر  

يمكن   حين  في  له.  تقدير  أنه  املتعلم  يشعر  أن  يجب  النجاح، 

أو حث عليه،لكي أن   استخدام النتائج التي تظهر أقل نجاحا كحافز

 . ( study harder)  يتعلم الطالب بنشاط أكبر

يشير    (Competency oriented)  الكفاءة موجه   (3 أن  تقييم  الوينبغي 

املنهج الدراس ي، بحيث تقرير  إلى الكفاءات التي صيغت في    دراس يال

 يتم توجيه الطالب لتحقيق تلك الكفاءات. 

، يجب أن تكون جميع أنشطة  ( objective)  وموضوعية  (fair)  عادلة (  4

املتعلمين.   لجميع  وموضوعية  عادلة  كانسو التقييم  لجميع    اء 

 . مباشرة أم غير مباشرة  الجوانب التي تتعلق بتحقيق نتائج التعلم

انفتاح  (open)  مفتوحة  (5 هناك  يكون  أن  يجب  التقييم  إجراء  في   ،

قبل   من  هذا  في  التدخل  يمكن  ال  لذلك  األطراف.  لجميع  ووضوح 

 . (Interests) األطراف التي لديها مصلحة

عن    ، من(Sustainable)  االستدامة (6 عامة  ملحة  على  الحصول  أجل 

ل التعلمي  التحصيل  التعلم لمتعلمينتقدم  تقييم  تنفيذ  يجب   ،

بطريقة مخططة ومستدامة. يجب أن تكون التقييم سهلة الهضم  

 .في املستقبل ويمكن متابعتها  عميق والفهم، ولها معنى
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، والتقييم بالتأكيد ال ينطوي على جانب  (comprehensive)  شاملال (7

بشم  يتم  ولكن  فقط  وبدقةو واحد  أن (due diligence)  ل  وينبغي   .

في والعاطفية    هتدرج  النفسية  الجوانب  مثل  الجوانب  جميع 

 واملعرفية. ومن املؤكد أنه ينفذ بتقنيات وإجراءات شاملة.

تم الحصول عليها  على األقل  اللغة العربية    دريسعملية تقييم ت

عليم، على النحو التالي: أ( خطوات  في مستوى الت  (The ideality)مثالية  

ومعالجة البيانات    (execution)  التقييم التي تتراوح بين اإلعداد والتنفيذ

، ب( شكل التقييم املقصود هنا هي بعض األدوات  (follow-up)  واملتابعة

نجاح   عن  معلومات  على  للحصول  املعلمين  جميع  يستخدمها  التي 

الشيئين   املذكور  النمط  في  هماالتاليينالطالب،  املنظمة    ،  االختبارات 

الستخدام   ميال  أكثر  هم  املعلمين  جميع  ج(  املنظمة،  غير  واالختبارات 

 .بعضه بعض كملالذي ي من االختبار اللغوي   ةواحد مقاربة

 االقتراحات . ب

 إلى الوصف الذي أشار إليه الباحث في الفصول السابقة،  
ً
واستنادا

على الباحث  ال    (realize)  إدراك  كان  أوجه  يبأنه  من  العديد  هناك  زال 

أو كثر  الرغم من قلة   على 
ً
كان مقتنعا الباحث    ا نتائج هذ  ةالقصور، ولكن 

العربية    تدريس اللغة  جهود وتطوير  على املساهمة في    اكون قادر يس   بحثال

  هي و (  statement)األقوال  بعض    أن يطرحفي إندونيسيا. لذلك يحاول الباحث  

جاه الذي يتم فيه تطوير منهج اللغة العربية، ويجب أن يكون  شكل االتت ما  

واالنتظام بين جزء وآخر، ويجب أن    بستمولوجيوضوح في البناء اإلالهناك  

املقصود للموضوع  ومالءمة  معنى  له  بعض    .يكون  هناك  السبب،  ولهذا 

منهج   تطوير  أجل  من   ،
ً
وهي:أوال البحث،  هذا  لنتائج  كمتابعة  االقتراحات 

ا إلى    يناملبتصميم  يحتاج  العربية  اللغة  النظرللتعليم  الاعادة  ي  ذلمنهج 

. أول (methodology) ة  واملنهجي  بستمولوجيةاإل  ى املرحلةعل  ،لهذا  اكانصالح
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واملمارسون   املثقفون  يفعله  هو    (practitioner)ش يء  العربية  اللغة  لتعليم 

من منهج تعليم اللغة العربية بحيث سيتم إنتاج  بستمولوجي  تحديد إطار اإل

تعليمية   بمواد  للجوانب  مبسطة  اهتماما  تولي  تزال  وال  العصر  متطلبات 

 ملتعلمين.نفسية االتنموية ل

مرحلة   في   ،
ً
تدريسثانيا تحل  طريقة  أن  يجب  العربية   اللغة 

العربية    دريست  وهي(  pragmatic -humanist)ة  إلنسانيا-البرغماتية اللغة 

  دريس الت  طرق فادة محل  ستاستخدام كل اإلمكانات مع القيم األساسية لال ب

في الفصول الدراسية في   (teacher centered)  التقليدية مثل هيمنة املعلمين

  باإلضافة إلى ذلك، هناك ش يء آخر أكثر إلحاًحا   عملية التدريس والتعلم،  

(more urgent)    يكون قادًرا على  سطرق التدريس  في  أي التبادل  وهو التغيير

إمكانات   وتطوير  وابتكاًرا  إبداًعا  أكثر  تعليمية  ممارسات  والدة  تشجيع 

 املتعلمين في املستقبل. 

يستند   أن  يجب   ،
ً
امل من  ثالثا تكون  اد  و جانب  لتالتي    دريس املحور 

 اد التي يتم تطويرها و اللغة العربية إلى امل
ً
وال تزال تتبع تطور    (validly)صدقا

 في عملية التدريس والتعلم. تعلمينيث تساعد املعلمين واملالتكنولوجيا بح

إلى   يستند  بحث  هو  البحث  هذا   ،
ً
املكتبة  األ رابعا  library)بحاث 

research)    ملنهج تعليم اللغة العربية، ومن    اإلبستمولوجية بنية  الللعثور على

مع شخصيات    املقارن ختبار  وهوكاال ثم ال بد من االستمرار في البحث التالي  

 تجريبي حول بناء نتائج هذا البحث. البحث الأخرى أو 
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