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 الطالب وضعف األساس اللغوي

 

يف رحاب جامعة اإلمام  مد بن سعود اإلسـالمية خـالل    عقدت

ــبوع املنصــــرم نــــدوة  ــة  " :األســ ــعف اللغــــوي يف املرحلــ ــاهرة الضــ ظــ

ــة ــاهرة   "اجلامعيــ ــرة ظــ ــات املعاصــ ــعف اللغــــوي يف اجملتمعــ , والضــ

ــة      تشــت ــح اللغ ــيس األمــر مقصــوًرا عل ــات ول ــا كــل اجملتمع كي منه

العربية ولعل الذين درسوا يف الغرب يدركون وجـود هـذه املشـكلة    

لديهم وحجمها الكبري, وأنها أصبحت من أهـم مـا يقلـل الرتبويـون     

هنـــاك وأنهـــم يقومـــون باألحبـــام والدراســـات املتعـــددة لعـــالج هـــذه 

مــن الضــعف يف اللغــة  الظــاهرة, وال شــك أن هنــاك شــكو  عامــة   

العربيــة يف حيــاة النــاس العامــة ويف عمــوم املراحــل التعليميــة, وقــد    

لنــاس العــادي تصــل املشــكلة إىل حــد االنفصــام التــام بــني كــالم ا  

 قواعـــد اللغـــة العربيـــة النحويـــة    نييـــنهم وبـــ ولغـــة التفـــاهم فيمـــا ب  

ط الطــالب اســظــة يف أووالصــرفية, والضــعف اللغــوي ظــاهرة ملحو

لذين هم يف مرحلة الت هيل للعمل وللتـدريس, وهـذا لـن    اجلامعيني ا

ىل تالميـذ  إيتوقف ت ثريه عليهم وحـدهم بـل سـينتقل إىل اجملتمـع, و    

أولئــك الضــعفاء الــذين بــالطبع لــن يكونــوا أفضــل مــن أســاتذتهم,   
                                                           

 األربعــاء األول مــن مجــاد  اآلخــرة    جبريــدة الــبالد شــر هــذا املقــال   ُن ,
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ــا      ــا أن نــدرك أنــه لــيس مرتبًط وعنــد البحــث يف هــذا الضــعف فعلين

ــه جــذو    ًرا عميقــة منــذ بــدايات  باملرحلــة اجلامعيــة وحــدها, بــل إن ل

التكوين اللغوي للطالـب يف املراحـل الدراسـية األوىل, وعـالج هـذه      

املشــكلة يف تصــوري ينبغــي أن يبــدأ مــن املراحــل الدراســية األوليــة   

حيث ينبغي أن يهتم باللغة العربية دراسة وتطبيًقا عملًيا, وأن يربط 

العلمية املختلفة, الطالب ربًطا واقعًيا باللغة العربية من خالل املواد 

شك أن الرتكيز واملتابعة من قبل األساتذة وتنشئة الطالب علح  وال

النطـــل الســـليم والكتابـــة الســـليمة أحـــد أهـــم األمـــور الـــيت ينبغـــي  

الرتكيز عليها, كما أن األمر يتطلب إعداد املناهج مبـا يـؤدي إىل   

حتقيــل األهــداف املرجــوة مــن تــدريس املقــررات اللغويــة يف املراحــل   

الدراســية املختلفــة مــع مراعــاة عوامــل اجلــذب والتشــويل والتحبيــب  

للمــواد ذات الصــبغة اجلافــة عنــد الطــالب وخصوًصــا مــادة النحــو,   

حيـث ينبغـي التقليـل مـن القواعـد اللغويـة والرتكيـز علـح الشـواهد          

من القر ن واحلديث كمـا ينبغـي الرتكيـز يف هـذه الشـواهد علـح       

ــاس اليوميــة ووا     ــا ميــس حيــاة الن ــذي يعيشــون فيــه حتــح     م قعهــم ال

ميكــن أن يطبقــوا مــا يتعلمــون يف حيــاتهم العامــة وتطبيقــاتهم ويف    

ــواهد بالشـــكل    ــبط الشـ ــا ينبغـــي ضـ ــبرياتهم, كمـ ــاتهم وتعـ كتابـ

والرتكيز علـح تعلـم القـراءة للمشـكول قـراءة صـحيحة واإلكثـار        

منهـا, ومـن املهـم أن يقـوم الطـالب يف مراحـل التعلـيم حبفـ  بعـ           
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وتصـحيح نطقهـم وإثـراء     ألسـنتهم تساعد علح تقويم  النصوص اليت

 حصيلتهم اللغوية العامة.

ــد     ــح تعوي كمــا ينبغــي الرتكيــز يف املراحــل الدراســية األوىل عل

الطالب القراءة الصحيحة للقر ن الكريم حيث أن من  يد قراءة 

القر ن  يد النطل السليم وهذا من أهم األهداف اليت قامت علـوم  

 لتطبيقها. اللغة املختلفة

حــول أســباب الضــعف اللغــوي   واألحبــاموال شــك أن الدراســات 

هامـة جـًدا لكـن إ ـاد احللـول ومعرفـة الـدواء هـو األهـم, ولــذلك          

ن يزيلوا مـا  أعلح املختصني أن يتوجهوا مباشرة إىل ما يرقح باللغة و

 علل يف أذهان الناس من تعقيداتها.

ــا, هلــا دور م    ــدوة املشــار إليه لمــوس يف تشــخيإ  وال شــك أن الن

هلـا, لكـن الـدور ال يتوقـف علـح       ةاملشكلة واقرتاك احللول املناسـب 

جمرد التـنظري الـذي خيـرج بـه عـادة يف مثـل هـذه النـدوات, فـاألمر          

ــوي      ــاج إىل جهــود مضــاعفة مــن مجيــع العــاملني يف احلقــل الرتب حيت

والتعليمي ليس للقضاء علح الضعف اللغوي فهذا أمـر بعيـد ولكـن    

قدر اإلمكان وهذا بالطبع يكـون مـع بـدايات املراحـل      للتقليل منه

ــ ن يصــل اإلنســان إىل مقاعــد اجلامعــة    ــة ب واهلل املســتعان  ,التعليمي

 وعليه وحده التكالن.
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