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Abstract  

Theoretical linguistics has a dynamic role in studying languages in scientific and descriptive 

manners.  Describing how those languages are actually used, many sciences contribute to it in 

language service. The European languages benefited from it to describe those languages 

phonetically, morphologically, synthetically, and semantically. Further, the applied linguistics 

has an important role in qualifying some fields such as language teaching, translation, and 

others. But there is in the Arab world a stranger view regarding acceptance of the linguistics 

and realizing its facts, fields, and its functions. However, they prefer traditional Arabic 

grammar. This phenomenon is with the students of SEUSL Arabic learners as they learned 

Arabic by the ways of traditional Grammar methods such as Tajwid, Sarf, and Nahw in pre-

university stage and the linguistics is being introduced after entering the university. Those 

Students are divided into two groups toward accepting theoretical linguistics. One group wants 

to continue learning it along with traditional Arabic grammar while another one is sufficient 

with learn Arabic by using traditional Grammar. Therefore, the two researchers wanted to 

conduct systematic research to investigate this phenomenon by using qualitative and quantitative 

methods. They distributed a questionnaire to know how those students differentiate between 

linguistics and Arabic traditional grammars. The interviews were carried out with lecturers to 

understand the situation and the problems of teaching and learning theoretical linguistics. The 

study reached that they didn’t realize the fact of the linguistics, and they could not differentiate 

clearly between the linguistics and traditional Arabic grammar. Also the   reasons behind this 

phenomenon are the weakness in language skills, especially in reading skill, lack in resource of 

vocabulary, concentrating with the other subjects, teacher’s part in preparing lecturers of 

linguistics, and the learning materials which suits with Sri Lankan learners’ situation.  
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 البحثص لخ  م  

وقد ، خدمة اللغة يفا علوم كثرية هتساعدو ، عليه صفها على ما هييا ا علمي  اإلنسانية حبث   اللغات  اللسانياُت تبحث 
وكذلك للسانيات التطبيقية دوو مهم يف وفع   ،ا وداللة  وحنو   اا وفرف  ووويية يف وففها فوت  األلغات الاستفادت منها 

ومعرفة حقيقتها ووظائفها  يف العامل العريب نظرة غريبة يف قبوهلا، والرتمجة وغريها، ولكن  الت تعليم اللغات اشأن جم
م تعلموا اللغة العريية إهنسريالنكا من حيث  يشرق جامعة جنويبيف العريية  اللغة لدى طلبةنفسها الظاهرة و  الهتا،اوجم

ينقسمون ف ويسمعون اللسانيات يعد دخول اجلامعة،علوم العريية التقليدية من جتويد وفرف وحنو وغريها،من خالل 
يكتفي يعلوم  واآلخر ،ياإلضافة إىل علوم العريية التقليدية يريد تعلمها أحدمها ؛ني يف قبول اللسانيات النظريةقسم إىل

قد خالل املنهجني الكمي والكيفي، فمن فحص هذه الظاهرة هذا البحث إىل يهدف عليه؛ و  ،العريية التقليدية
 مع تجريت مقايالوأُ  ،ات وعلوم العريية التقليديةيني اللساني ى عينة البحث؛الفرق لدملعرفة استبانة  تزعوُ 

مل يعرفوا وقد أظهرت النتائج أن الطلبة  ،اليت تواجههااللسانيات النظرية واملشكالت م واقع تعل   عرفةمل ؛األساتذة
 يف مهاوات اللغة العريية همضعفُ ذلك أسباب أهم ومن  ،والفرق يينها ويني علوم العريية التقليدية ،حقيقة اللسانيات

يف  بكالوويوس، ودوو املدوساللدواسة اهتمامهم ياملواد األخرى التكميلية و  ،وياألخص مهاوة القراءة وقلة ثروة األلفاظ
 .اليت تناسب طلبة السياق السريالنكي ةاملقرو واملراجع ، إعداد احملاظرات 

 سريالنكا يشرق جامعة جنويب ،: اللسانيات النظرية، علوم العريية التقليدية، طلبة اللغة العرييةالكلمات الرئيسة

 

 :مةقد  م  

دواسة اللغات  أهنا - بالغةالنحو و الصرف و التجويد و من مثل ال -ن العلوم العريية التقليدية ممما مييز اللسانيات 
واللسانيات  ،علميةالغري  رييعااملدواسة علمية يعيدة عن األحكام الذاتية و  - ليس اللغة العريية فحسبو  -اإلنسانية 

وهي تضم كل فروع البحث اللغوي اليت  تبحث اللغات خالل كل من املستويات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية
ذا أن العرب م(، وال يعىن هب9191تزودنا ياملفاهيم األساسية والنظريات واملناهج الوففية والتاوخيية واملقاونة )ضامن 

 يف عهدهم مل يبحثوا اللغة العريية فوتا وفرف وحنوا وداللة يل حبثوها على نطاق واسع مبا عندهم من مناهج البحث
مثل علم  إنسانيةو شاوك اللسانيات يف البحث اللغوي علوم طبيعية تُ و  م(.9199ترتيب يني املستويات )عمر  ويغري

)عبد  يدخل يف اللسانيات كل النشاط اللغوي لإلنسانو  ،التشريح وعلم النفس وعلم اإلجتماع وعلم اإلنسان وغريها
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 ووشهمدون اعتباو فحيح أو  ؛ منت احلية واملندثرةواللغا ،واحلاضر ي، والبحوث املتعلقة ياملاضم(9111التواب، 
" "موضوع علم اللغة الوحيد والصحيح هو اللغة معتربة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا :سوسوو وقال د؛ فصحى و هلجة أوأ

 حذف ا وإضافة  أو تعديال . سسه أن الباحث اللغوي ال يغري من طبيعة اللغة، ومن أُ ت(.د )السعران،
،  التطبيقيةاجملاالت يف كثري من  النظرية ثر اللسانياتؤ ت ؛كثري من العلوم  ةيف اللسانيات النظريشاوك ومثلما ت

لكثري من املشكالت اليت يواجهها كل من تعليمية اللغات،  والتخطيط  حلوال إذ قدمت  اللسانيات التطبيقية
اللغة طلبة ومن املؤسف امتناع كثري من  ،ياإلضافة إىل مانتتجه اللسانيات النظرية م(9191)فتيح اللغوي، والرتمجة 

ما أحرزته الدول الغريية يف جمال اللسانيات النظرية يف وفف مطالعة ن ع ؛اجلامعات العرييةوأساتذهتا يف العريية 
اليت تتعلق يتعليم ويف جمال اللسانيات التطبيقية يف حبث القضايا النفسية والسلوكية واإلداوكية  ،اللغات وتشرحيها
فيناقش  ،من الغربمستغريني؛ ألهنا وافد ينظرون إليها  ؛ إذم(3192)يوقرة، ا واالستفادة منه ،اللغات وتعلمها

عريب ومن مث ميكن كشف خصائصها وحقائقها نعمان يوقرة يإمكانية تطبيق نظام حتليالت اللسانيات يف تراثنا ال
مع أهداف اجلامعة والكلية حىت تتماشى مع للعامل. فيأكد يوقرة يأمهية تنصيص أهداف تعلم اللسانيات وغاتيها 

أهداف تعلم اجملاالت األخرى يف اجلامعة. ويربز يوقر قلقه جتاه النتائج اليت أسفر عنها عدم اهتمام الطلبة ياللسانيات 
ما يتعريف مناهجها إألينائها  تعريف اللسانيات النظريةحتاول جامعات عريية  كلهنا إال أن  ما ملموسا،اهتما

يعضها حتاول تعريفها يتطبيق مستوياهتا و  ،ة العرييةاللغاللسانية يف تطبيق نظام املستويات يف دون احملاولة من  ومبادئها
ال يزال و  هذه املشكلة طويلة يف العامل العريب،لكنها حيتاج إىل مزيد من الوعي، ألن  م(3192)فجر،  يف اللغة العريية

  ؛هنا دواسة اللغات اإلنسانية ياسخدام املناهج العلميةحيث إتردد يف معرفة حقيقة اللسانيات النظرية من هنالك 
ر له متايعة التصووات واملذاهب يس  ال تُ  ق يذهنه تصووات ومذاهب لغويةل  "إن القاوئ العريب تع   )د.ت(: يقول السعران

"إن هذه الدواسة يف البالد الناطقة يالعريية ال تزال  ، فيقول:، ويصف واقع العامل العريب حني ظهوو هذا العلماحلديثة"
غة فهم قد يفهمون من دواسة الل ،غريبة على مجهوو املتخصصني يف املسائل اللغوية، املنقطعني هلا، املنصرفني إليها

 ".دواسة النحو والصرف أو االشتقاق ومعرفة الشواود النادوة

من نفوو  لديهملوحظ ف ،ريالنكاس  شرقيجامعة جنويبيف طلبة اللغة العريية ستثىن من هذه الظاهرة وال يُ 
االلتحاق كانوا يتعلمون اللغة العريية قبل وقد   ،حقيقتها وأسسها ومناهجها معرفة وقصوو يف ،اللسانيات النظريةتعل م 

مث يعد الدخول يف اجلامعة توسعوا يف تعلم مزيد من العلوم اليت يعلوم ،خالل الصرف والنحو التقليدينيمن اجلامعة ي
إيل واملواد اليت تأهلهم يف الدوائر احلكومية السريالنكية، ومن ضمنها اللسانيات النظرية ويستمعون العريية التقليدية 
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الطلبة  وينقسم،   م(3112غري متعرف لديهم) فضل  اللسانيات ألول مرة غالبا، فمصطلحاهتا جديدة ومناهجها
ياإلضافة إىل علوم العريية التقليدية  يريد موافلة تعلم اللسانياتأحدمها  ؛يف قبول هذا العلم قسمني عينة البحث

ولديه مشكلة يف التمييز يني اللسانيات  يف دواسة اللغة العريية، ديةيعلوم العريية التقلي ييكتفواآلخر  ،واملواد األخرى
فهدفت هذه الدواسة أن تعاجل هذه الظاهرة خالل حبث نظامي استهدف أن يتعرف  .التقليدية النظرية وعلوم العريية

 واقع الطلبة ىف فهم حقيقة اللسانيات والتفقريق يينها وعلوم العريية التقليدية. 

 :منهج البحث

 بحث:طريقة إجراء ال( 9

ياستخدام البيانات  ؛البحث اللسانيات النظرية م عينةهذا البحث املنهج الوففي الذي يصف واقع تعل  يتوس ل 
 لة من األساتذة. والبيانات الكيفية احملص   ،الكمية اجملموعة من الطلبة

 :عينة البحث( 3

 ؛سريالنكا يشرق جامعة جنويبيف  واللغة العريية الدواسات اإلسالمية سمسة من األساتذة عينة قصدية من كلية رياخت
من  42 عشوائي ا ريواخت، التحديات اليت تواجه الطلبةيف ئهم اآو  ىللوقوف عل ؛ليجري معهم مقايالت شبه منظمة

 .اإحصائي  اللسانيات من لبيان مواقفهم  )التاميلية(؛ ماأل تهموزع عليهم استبانة مغلقة يلغلتُ  ؛الطلبة

 :منهج التحليل( 2

يعد وضع وموز حتت الكلمات  ؛يتلخيص األفكاو حتت موضوعات كيفيةانات اليبع التحليل املوضوعي لتحليل البات  
 ا. لتحليل نتائج البيانات الكمية إحصائي   SPSSاملهمة، واستخدم يرنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :المناقشة

 الطلبة إجابات : تحليل أولا 

اللسانيات  توضح واقع فهمإجايات توقع تو  ،اللسانيات النظرية تتعلق يأسس فقرات ىعل تشتملااستبانة  تعز  وُ 
  لدى عينة البحث، والفقرات هي: النظرية
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 :وعلوم العربية التقليدية الفرق بين مفهومي اللسانيات( ١)

 
 األولىعن الفقرة  ةالنسب المئوية لإلجاب(: ١) شكلال

من الطلبة املستجيبني لالستبانة على أن يإمكاهنم التفريق يني مفهومي اللسانيات وعلوم العريية  %11وافقت نسبة 
منهم مل يتمكنوا من حتديد وأيهم يف هذه  ٪92منهم هذه اإلمكانية، يف حني أن  %9التقليدية، ويف املقايل عاوض 

 اإلمكانية.

 :تطبيقيةتفرع اللسانيات إلى نظرية و ( ٢)
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 الثانية : النسب المئوية لإلجابة عن الفقرة(2)شكل ال

وومبا يكون ذلك  ،من املستجيبني يعرفون أن اللسانيات نظرية وتطبيقية %41أن نسبة تبني اإلجاية عن هذه الفقرة 
وإما ، (9191)فتيح،  التطبيقييف علم اللغة  فية تأثري اللسانيات النظريةيوك ،انظري   اعهتعلموا كيفية تفر  ألهنم إما 

عن الفقرات جاياهتم ميكن التأكد من ذلك من خالل سائر إاضرات، و من خالل احملا سطحي  فهم ا هذا التفرع  افهمو 
ترددوا يف اإلجاية عن هذه  املستجيبني من ٪٦٢العجب أن نسبة  ، منولكن، املتعلقة ياللسانيات النظريةاآلتية 
 فقط ال يعرفون هذه املعلومة. ٪١يف مقايل  - ٪٥١عما كان يف الفقرة األوىل؛ أي ازدادت النسبة  - الفقرة

 :سوسور و( آراء د٣)

 
 

 الثالثة: النسب المئوية لإلجابة عن الفقرة (3)شكل ال

من الطلبة املستجيبني قالوا إنه واضٌح يالنسبة إليهم الفرُق يني مفهومي اللسانيات وعلوم العريية  ٪٧٧على الرغم من 
ممن أجايوا عن الفقرة السادسة؛ أن يعرفوا أن دو سوسوو هو األب  ٪١٥التقليدية؛ يف الفقرة األوىل؛ أمكن لنسبة 

مسائل هذا العلم ومصطلحاته ومستوياته، وأهنا ختتلف عن مباحث  احلقيقي للسانيات، وأن حماضراته ضرووية لفهم
علوم العريية التقليدية، وميكن قراءة هذا الفرق يني النسبتني على أن لدى املستجيبني خلط ا يني املفاهيم، وإال كانت 
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على األقل، ويف املقايل حنو نسبة املوافقني يف هذه الفقرة السادسة مثل نسبة املوافقني يف الفقرة األوىل، أو تُقاوهبا 
 اعرتضوا على مضمون هذه الفقرة. ٪٥١من املستجيبني مل يعنهم هذا التفريق، يف حني أن حنو  ٪٥٧

 :بين فقه اللغة التراثي( الفرق بين مباحث علم اللغة الحديث و ٤)

 
 الرابعة: النسب المئوية لإلجابة عن الفقرة (4)شكل ال

ضرووية ملعرفة علم اللغة؛ ألن األول يتضمن كثري ا من املباحث اللغوية احلديثة؛ لذا كان وففه يأنه تُعد  معرفة فقه اللغة 
من املستجيبني أن جتيب عن هذه الفقرة "ال يعنيين"؛ أي  ٪٢٦تراثي، وعلى الرغم من هذا الوفف؛ اختاوت نسبة 

ملستجيبني وافقت على مضمون هذه الفقرة، وهذا من ا ٪٥٧إهنم ترددوا يف التفريق يني العلمني، ويؤكد هذا أن نسبة 
 من املستجيبني. ٪٦٥خطأ؛ ألن علم اللغة يدخل فيه ما ال يدخل يف فقه اللغة، ومل يُدوك الفرق يينهما إال نسبة 

 

 هل اللسانيات النظرية هي نفسها علوم العربية التقليدية؟ (٥)
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 الخامسة: النسب المئوية لإلجابة عن الفقرة (5)شكل ال

 %21، وعاوضت نسبة وعلوم العريية التقليدية شيء واحدعلى أن اللسانيات من املستجيبني  %24وافقت نسبة 
ات تصوو اللسانيات يف كد واقع ترددت يف اإلجاية، وهذه الفقرة تؤ  %32يف حني أن نسبة  ،هذه املقولة تعاوض

 مل يستوعبوا حقيقة اللسانيات النظرية وخصائصها ووظائفها. أن أغلبهميشعر يُ مما  الطلبة؛ إضافة إىل الفقرة السايقة،

 

 مناقشة أجوبة الطلبة 

وكذلك يينها  ،رقوا يني اللسانيات النظرية وعلوم العريية التقليديةفأن يأغلب أفرادها حظ أن عينة البحث مل يستطع و ل
لتفريق يني مفهومي م مبقدووهم اأهنعلى  %11ة بينس األوىلالفقرة وافقوا يف  هملكنو ويني فقه اللغة الرتاثي، 

على أهنم يعرفون أن اللسانيات تتفرع إيل  %49ينسبة  السؤال الثاين ، ووافقوا يفاللسانيات وعلوم العريية التقليدية
 ،ظريةنسوسوو عن اللسانيات ال وعلى أهنم يعرفون آواء د %22ية وتطبيقية، ووافقوا يف السؤال الثالث ينسبة ظر ن
اإلجايات عن هذه الفقرات ياإلجايات عن مقاونة ومن خالل ، تلف عن مباحث علوم العريية التقليديةأهنا ختو 

 اتاللسانيعلى علمي  عن اطالعبثق تنمل الفقرات الثالث اأُلو ل أن موافقاهتم يف  ة؛ يتبنيواخلامس ةالرايعالفقرتني 
 النظرية. 
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 ،اللسانيات النظرية يفتأسيس  إىل حيتاجون؛ يبدو أهنم و قليلةو سوس وآواء دمعرفة ن نسبة موافقتهم يف إومن حيث 
أول ألنه  احلديث؛ األب احلقيقي لعلم اللغةهو سوسوو  ودمعرفة أن دون يف اللسانيات من نظري  ليس هناك إطاوف

أكد دوو كل كما أنه ،  ليقولوا يقولهعلماء تتايع ال ، ومن يعدهاملنهج الوففيتُبحث من خالل اللغات من قال إنه 
 ؛عامة مشرتكة يني اللغات اضع أسس  أن يه من خاللاستطاع الذي عميق التنظري يالجمتمع يف نظام لغته، وامتاز 

 يتسُ  ، حىتوشرح كيفيات تأثري العوامل النفسية واالجتماعية واجلغرافية املوثرة يف النشاط اللغوي ،لتحليل مستوياهتا
 ،والرمز اللغوي ،وكتايه هو الذي يدأ تعريف مصطلحات الفونيم، م(3119 ،)قدوو" علم اللغة العام"خالفة آوائه 

علم اللغة  ميف استيعاهبوجهوده؛ تأثرٌي سوسوو  ودومن مث؛ كان يف جهل الطلبة وغريها،  ة،واللسانيات اجلغرافي
 )اللسانيات النظرية(. احلديث

ا يف علم اللغة كتب  فن فوا  لفني الذين ؤ أغلب امل ألن ؛وعي فقه اللغة واللسانيات تاج عينة البحث إىلحتوكذلك 
عرف تُ  ا"ويضده :كما يقالف ،من أمهية للتفريق يينهما ملا ل ؛يينه ويني فقه اللغةيفرقوا مل ينسوا أن  ؛احلديث
ومسائلها وسنن حيب يف فقه اللغة العريية اقدمي يف تاويخ اللغة العريية، وكتايا "الص "فقه اللغة"فمصطلح  ،األشياء"

أوهلما هذا املصطلح، ويعاجل يتضمن تراث مهم  للثعاليب؛ و"فقه اللغة وسر العريية" الين فاوس، العرب يف كالمهما"
قسمان  ، ويف الثاين ولغات العرب املمدوحة واملذمومة، وأقسام الكالم ،موضوعات اخلط العريبمباحث من مثل 

يعاجل و  ،سر العرييةواآلخر نه معجم، أكف ،الكلمات العريية حتت حماوو تقسيمويتضمن  ،فقه اللغةأحدمها  ؛كبريان
ومن  ة،يسري معاجلة فقه اللغة الرتاثي مباحث علم اللغة إال مل يعاجل  ، إذن؛النحو التقليدينيو وعات الصرف ضمو 

 ا.نظري  يف ذلك ق غلب الطلبة مل ميكن هلم التفريأفاحلافل أن لذاهتا، ذاهتا و يف دواسة اللغة منظوو غري منظوو 
 

 تحليل آراء األساتذةثانياا: 

أشاووا  حقيقتها؛وواقع فهمهم  اللسانيات النظريةيف تعل م  واقع وغبة الطلبةيف ئهم او آإيداء  إىل األساتذة لبطُ حينما 
اللغات اإلنسانية وأنه دواسة ا ياللغة العريية فقط، أن هذا العلم ليس خاف   معرفة أن أغلبهم واجهوا حتديات يف إىل

 ،مثل علم اللغة النفسيمن اجلوانب النظرية يف  مباحث من مث؛ يصعب عليهم فهمو  ،(٥ستجيب امل) دواسة علمية
 ود ءحقيقة آواومل يفهموا  ،انظري   ولديهم مشكلة يف فهم العالقة يني الرتمجة واللسانيات، واجلغرايف ،واالجتماعي

ومن  ،(2ستجيب امل)لديهم مفهوم حقيقة أن اللغة ظاهرة اجتماعية  ح  ض  ، ومل ي  "العامعلم اللغة ُُتث ل "سوسوو اليت 
، وهكذا؛ (2ستجيب امل) نظريته البنيوية والوففية ومفهوم السيمولوجيااليت أس ست لسوسوو  ود تضمنها ثنائيا

 يت:واستيعاهبا فيما يأاللسانيات النظرية ثر يف فهم ؤ األسباب اليت تحد د األساتذة 
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 :الضعف في مهارات اللغة العربية (١)

 ماأل ت اللغةوليسياللغة العريية،  ؛سريالنكا يشرق جامعة جنويبيف  ؛اللسانيات امبا فيه ات اجلامعيةس املقرو دو  تُ 
 كلها؛ا يف جماالت قسم اللغة العريية  مهاوة القراءة( سلبي  وال سيما ) هم يف مهاوات اللغة العرييةثر ضعفُ ؤ يللطلبة، ف

وقد ، ثةدحم مأ تكان  ةقدمييعامة؛ العريية أسلوهبا علمي اللسانيات واملراجع واللسانيات،  ،الرتمجةو  ،األدب العريب
ستاذ إىل ترمجة يعض اجلمل ألطر امن مث؛ كثري ا ما يض، و ى الطلبةلد و كل من شاوكوا يف املقايلة إىل هذه املشكلةاشأ

مشكلة يف سف جتاهل يعض الطلبة أهنم يواجهون ؤ من امل، و (2 ،2 ،3ن و ستجيبامل)ة املقرو املراجع يف  برياتوالتع
 عالوةلدى كثري من الطلبة قصوو يف معرفة املفردات العريية العامة املتداولة،  ظلح، ويُ (2ستجيب امل) لكتبقراءة ا

الطلبة  ىلدأيض ا  ظلحوإمنا تُ  ،شكلة ليست خافة يالطلبة الناطقني يغري العرييةوهذه امل ،عن املصطلحات اللسانية
  .م(3192)يوقرة،  مممن العريية لغتهم األ

املرحلة اجلامعة يدخلون من جهتني مهمتني يعد امللتحقني يألن  ؛الطلبة املختلفة يف ضعفهم اللغويتتمثل خلفيات و 
الطلبة الذين تعلموا العلوم الشرعية مبا فيها النحو والصرف وغريمها من علوم العريية التقليدية، والثانية  مهاأوال ؛الثانوية

ا يف مهاوات ضعف   شد  أيسايقيهم مقاونة وهؤالء املداوس احلكومية، يف  ةالثانويالشهادة امتحان اجتازوا الطلبة الذين 
 . (2 ،3 ،9نو ستجيبامل)األوائل فروق كبرية يني هناك يف حني  ،اللغة العريية

 ة:مصطلحات اللسانيال( ٢)

م اليت و وتصنيفها حسب العل ،وتعريفها ،ومضموهنا ،كلة املصصلحات اللسانية يف معرفة معناها اللغويشتتمثل م
ن اللسانيات دواسة اللغات اإلنسانية يطريقة إتنتمي إليها هذه املصطلحات، وتزداد أمهية هذه املشكلة من حيث 

مثل  ؛ منادواسة اللغة علمي   يفكثري من العلوم اليت تساعد م الطبيعية واإلنسانية، فهناك  و وياستعانة العل ،علمية
إليه، ويف العامل العريب  وما تشري ،هذه العلوممن لوازمها معرفة مصطلحات و  ،النفسو  ،التشريحو  ،واجلغرافيااإلناسة، 

لسانية جديرة يأن الصطلحات املفالتعامل مع  املصطلحات وتعريبها، ترمجة هذهيف مناقشات مديدة وآواء مفصلة 
  م(.3119، )قدوو اللسانياتتكون قضية من قضايا 

ناطقني ال نيسريالنكيالطلبة اليالنسبة إىل  ت احلال كذلك يالنسبة إىل الطلبة العرب أنفسهم، فكيف ستكونإن كانو 
يف التمييز يني  )عينة البحث( ا يني الطلبةا واضح  خلط  تبني  نه ألى علة ياملقايف املستجيبني أحد  نص  وقد  ؟يغري العريية

 املاضي. يت مقاونة أن نسبة هذا اخللط قل  إىل وأشاو آخر ، األفواتومباحث علم موضوعات التجويد 
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 :خارجيةالمؤثرات ال( ٣)

تكون ل ؛كوميةاحلوظيفة غرضهم من الدواسة هو الياللسانيات؛ أن الطلبة ا يف االهتمام ثر سلبي  ؤ تمن األسباب اليت 
 ال يفيدهم يف املستقبل ؛يرون أن التعمق يف هذا العلم أو االهتمام يه على نطاق واسعومن مث؛ ، يةاملال همموود

املهمة اليت من القضايا الوطنية  ؛السياق السريالنكيوال سيما أن مشكلة الوظيفة يف ، (2 ،2 ،3ن و ستجيبامل)
يف  ريالطلبة إىل التفكياحلصول على الوظائف احلكومية تؤدي فالرغبة يف ، املسلموال سيما جزءه  ،اجملتمع يواجهها

 ،رتيوية وغريهاالو نية اتقالداوية و اإلو نسانية اإلعلوم يف الم املواد العامة يتعل  واالهتمام ، تكان  اإهناء دواسة البكالوويوس أي  
، كلية 3191/3199 كادمييألا )دليل الطالب، العام هاالدوائر احلكومية وغري يف هل الطالب للعمل ؤ مما ي

 اتاملتخصصني يف اللسانيالطلبة يعض إن حىت ، (اسريالنك يشرق جامعة جنويب ،الدواسات اإلسالمية واللغة العريية
يف  ونفال يتعمق ،الوظيفةلحصول على لاجلامعة  وادخل مأهن ونري ف، (3ستجيب امل)الظاهرة  هلديهم هذ ظلحتُ  اأيض  

عن  واويبحث ،على الشهادة واوحيصل ،يف االمتحان واحىت ينجحاملقروات  ونيتعلموإمنا اللسانيات أو الرتمجة، دواسة 
 وظائف شاغرة.

 األستاذ:دور ( ٤)

حتقيق يف احملاولة املقروات اجلامعية اليت ُكل ف يتدويسها فقط، وإمنا ينبغي له أيض ا ليس دوو املدوس إيالغ حمتويات 
و الرتيية احلديثة يف النواحي و نظمن متلك األهداف تتمثل و  طلبته، ىلد رجو احلصول عليهااملاألهداف املختلفة 

 يشرق نويبججلامعة  يتوقع دليل الطالب ؛من هذا املنطلقو وغريها،  ،واإلداوية ،والسلوكية ،والتفكري النقدي ،العلمية
 ،، كلية الدواسات اإلسالمية واللغة العريية3191/3199 األكادميي دليل الطالب، العام) ،هذه األهداف سريالنكا

ا من العلوم جتتمع خلدمة اللغة علمي   اكثري    وجدنا إذا نظرنا إىل مقروات اللسانياتو  ،(اسريالنك يشرق جامعة جنويب
 ذلك وعي ا تام ا. يعيأن لألستاذ اجلامعي فينبغي  ا وجغرافي ا... إخل،ني  اوتقا ونفسي  

ىل هذه األهداف إفول و لل ؛أن يطبق نظام التعليم القائم على النواتج( UGC) وتأمل عمولة اجلامعات السريالنكية
املراجع أن يكيف وسائل التعليم من اختياو ينبغي لألستاذ ف، اجلامعياليت ينتمي إليها األستاذ االت اجملخالل من 
لذا تنصح عمولة اجلامعات السريالنكية  ؛حتقيق أهدافه إىلالطالب يدي ؤ لت ؛متقييوال ،وطرق التدويس ة،املقرو 

(UGC)  على  يالتعليم هعمليركز يف أن األستاذ( التعليم املركز على املتعلمStudent Centered Learning). 
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؛ (2 ،2 ،9املستجيبون ) اللسانياتمن حيث أستاذ ك عوائق لآواء األساتذة املشاوكني يف املقايلة إىل أن هناتشري و 
 :أيتتتمثل فيما ي

اللسانيات مقروات تعليم  ىل؛ إاملتخصصني يف علوم العريية التقليدية واألدب العريباألساتذة  يضطر يعض -
 .ا للحاجةسد  

وفروع اللسانيات  ،هاوأهداف ،فروعهاو  ،ااالهتوجم ،هاوظائفو  ،مباحث اللسانيات وعي ما يدخل يفقلة  -
 ة.يالتطبيق

 ناطقني يغري العريية.ال تهوطلب املشكلة يف اختياو مقروات تناسب السياق السريالنكي -
 .(2 ،9ستجيبان امل)احمللية  ةلغتعليم اليمقاونة تعليم مباحث اللسانيات القصوو يف  -

 اللسانيات:( الشعور بغرابة ٥)
فال  ،(2 ،2 ،3 ،9ن و ستجيبامل)اللسانيات من  انفوو  الطلبة لدى يظهر من آواء األساتذة املشاوكني يف املقايلة أن 

ا ليس خاف   ؛قادح يف تراثنا العريب غريباط راحها ألهنا ُمنت ج أو  تهاالشعوو يغرايو معرفة حقيقتها ووظائفها، يف يرغبون 
الطلبة يعض  ىلد ظلح، ويُ م(3192)يوقرة، إىل اليوم يف العامل العريب ، وإمنا نلقاه سريالنكيةالامعات يف اجل بةطلالي
 .د.ت( )السعران، يف العامل العريبعرفوا اللسانيات العرب عندما الطلبة  ىلد ظما حلُ  (عينة البحث)

 :أقسام إىلاللسانيات يف قبول  (عينة البحث)ينقسم الطلبة و 

مثل من يريدون أن يتعلموا يعض األشياء و ، انظري  اللسانيات يريدون التعمق يف معرفة حقيقة  القسم أوهلا  -
 اللسانية. نظام املستويات

 .وحماولة تطبيقها يف اللغة العريية ،اللسانيات النظرية ميف تعل  لديهم وغبة قسم ثانيها و  -

يعلوم العريية واالكتفاء  ،وآداهبا اللغة العرييةلطلبة امعية يني املقروات اجلقسم يريد إزالة اللسانيات من وثالثها  -
 .(2 ،3ن استجيبامل) التقليدية

مل يفهموا اللسانيات النظرية، وميكن استنتاج أهنم  (عينة البحث)كد أن الطلبة ؤ ا تاخلالفة أن آواء األساتذة أيض  يف و 
تلك فإن  ؛اللسانيات وعلوم العريية التقليدية يني وافرقن إو  ،ةينظرية وتطبيق وافقوا على تقسيم اللسانيات إىلإن 

ا على ما اعتماد   ن؛سطحياوإمنا مها موافقة وتفريق منهم عن علم ياللسانيات النظرية،  اظهر يمل وهذا التفريق املوافقة 
 . من أساتذهتم يف أثناء احملاضرات سعوا
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 :نتائج البحث

، ولذاهتاذاهتا يف هنا دواسة اللغة حيث إمن  النظرية حقيقة اللساينات (عينة البحث)أغلب الطلبة مل يفهم ( 9
 .يعض أسس اللسانيات فهم عليهم عبصيو 

  .يني اللسانيات احلديثة وفقه اللغة الرتاثيالتفريق  عينة البحثمل ميكن ل( 3

  .ظرية وعلوم العريية التقليديةنيني اللسانيات الالتفريق  ع عني البحثستطت( مل 2

املصطلحات و ، وياألخص مهاوة القراءة ة العرييةاللغيف مهاوات الضعف  ؛ا يف الطلبةثر سلبي  ؤ من األسباب اليت ت (2
يف إعداد احملاظرات اللسانيات اليت  ، ودوو األستاذ واملؤثرات اخلاوجية ،املتعددة اليت هلا دالالت واسعة  اللسانية

 راية اللسانيات.، والشعوو يغتناسب مستوى السياق السريالنكي

 :التوصيات

  .ياستخدام طرق التعليم اجلذاية اتتعريف حقيقة اللساني( حماولة 9

 .تعلم اللسانيات النظرية والتطبيقيةمن خالل  هالوظائف احلكومية وغري ا توعية الطلبة يفرص( 3

 .التطوو احلديثتناسب ية اث( توعية الطلبة يدوو اللسانيات يف تقدمي الرتاث العريب يف فيغة حد2

 .اللغات املستخدمة يف سريالنكايطريقة تقايلية ي( تسهيل تعليم اللسانيات 2

 ؛ يف السياق السريالنكي.م اللسانيات يطريقة سهلةلتعل  ؛ مقرو مناسب مستوى الطلبةمرجع  إفداو( 2

 

 المراجع:

املؤُتر الدويل الثاين للغة ؟"، أم ضرورة تدريس اللسانيات في الجامعة موضة" م(3192).عمان عبد احلميديوقرة، ن

 م(.3192 / أياو مايو 9 ، )ديب:العريية
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 .جباية، جامعة عبد الرمحان مرية . وسالة ماجستري غري منشووة. اجلزائر:ليسانس أدب عربي

 (.العرييةداو النهضة  )يريوت: )د.ط(. .علم اللغة مقدمة للقارئ العربي)د.ت(. السعران، حممود. 

 مكتبة اخلاجني.القاهرة: (. ٥)ط. حث اللغويبمناهج الو مدخل إلى علم اللغة (. م9111عبد التواب، ومضان. )

كواالملبوو: (. 9ط. )اللسانيات المعاصرة للدارسين في الجامعات الماليزية م(.3111. )عافم شحادةعلي، 

 مطبعة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.

 (. القاهرة: داو الفكر العريب.9. )طبيقيطفي علم اللغة التم(. 9191. )حممدفتيح، 

 .داو الرازي: عمان (.9. )طمقدمة في اللسانيات للطالب الجامعيم(. 3112. )عاطففضل، 

 (. دمشق: داو الفكر.٥. )طمبادئ اللسانياتم(. 3119قدوو، أمحد. )

 يشرق جامعة جنويب ،الدواسات اإلسالمية واللغة العريية، كلية 3191/3199 األكادميي ، العامدليل الطالب
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