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the words. In addition, it also clarifies the word
structure in the sentence and links between the
sentences. Today, Morphology is taught as one
of the primary subjects to students in most of
the Arabic colleges in Sri Lanka. But, still
traditional teaching approaches are used in
teaching morphology in Arabic colleges. As a
result, most of the students are facing
difficulties in learning Morphology, further,
they hate learning Morphology.
As such, there is a strong need to identify the
reasons behind the student’s unwillingness in
learning Morphology, to identify the problems
faced by students in learning Morphology and
by teachers in teaching Morphology and to
assess the present Morphology teaching
approaches. Therefore, the present study is
mainly focusing on above issues and trying to
propose a novel teaching and learning approach
for Morphology. The study is planned to
conduct in the selected Arabic colleges in
Batticaloa district. For this purpose, 50 students
randomly selected from 05 Arabic colleges. The
pre-tested structured questionnaire is used to
collect information from them. In addition, 10
Morphology teaching teachers from selected
Arabic colleges randomly selected and
subjected to personal face to face interviews to
collect information from them. Descriptive and
analytic techniques are used to collect data.
Microsoft Excel is used to analyze and interpret
the data. The study revealed that the contents of
Morphology syllabus used at present are
unsuitable for students and the teaching
methodology is centered on only the syllabus,
as a result difficulties are faced by students in
learning Morphology. In addition, students are
struggling to understand the morphology text
books as they are complex in nature.
Keywords: - Morphology, Arabic Colleges,
unwillingness

 مقدمتالخلبير العلُم في اللغت اللشبُت ًدخاج إلى
 هما،الخدصُل الللمي الجاد في معخىٍاث اللغاث
،أن اإلاىسفىلىحُا أخذ مً هزه اإلاعخىٍاث اللغىٍت
فالؼالب ال ٌعخؼُلىن ؤلاحادة في اإلاعائل
 أما باليعبت إلى ػالب اللغت اللشبُت،اإلاىسفىلىحُا
،الىاػلين باللغت الخأملُت باإلاذاسط اللشبُت
فُصذس كنهم ألاخؼاء الؽائلت في حلبيراتهم مما
أدي هزه الحالت إلى هفىس الؼالب مً حللم
.اإلاىسفىلىحُا وبالخالي إلى الللم
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 وٍجشي،كلم الصشف مً أحل الللىم اللشبُت مىطىكا
 وبه وخذه ًلف كلى ما ٌلتري،منها مجشي اإلالُاس واإلايزان
 وبه ًمىً إًظاح،الىالم مً إكالٌ أو إبذاٌ أو إدغام
اللالكاث الترهُبُت داخل الجملت وجدلُل البىاء الذاخلي
 وإن ملـم اإلاذاسط اللشبُت فى ظشٍالهيا جلىم،لليلماث
بخذسَغ كلم الصشف فى اإلاشخلت الابخذائُت باألظالُب
 ولىً الذاسظين فى اللغت اللشبُت ًىاحهىن، الخللُذًت
اإلاؽاول فى اظدُلاب اللىاكذ الصشفُت وجؼبُلها كىذ
الىخابت والخدذر ختى أنهم ًشون في كلم وهفىس باليعبت
.إلى كلم الصشف
يهذف الباخثان إلى حصخُص ألاظباب التي أدث إلى هفىس
 وأظباب طلف الؼالب، الؼالب مً دساظت كلم الصشف
 وَعخخذم الباخثان اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، في جدصُلها
للمللىماث ألاظاظُت والثاهىٍت التي حملاها كً ػشٍم
الاظدباهت اإلاىصكت كلى خمعين ػالبا مً مذاسط باجُيالى
وكً اإلالابلت التي أحشٍذ مم كؽشة مللمي هزه اإلاذاسط
 وأما باليعبت إلى آلُاث جدلُل اإلاللىماث فئن.اللشبُت
كذ اظخيخج. Excelالباخثان كذ ٌعخخذمان ًىغ ًل
الباخثان أن الىخب اإلالشسة الذساسخي إلاادة كلم الصشف فى
هزه اإلاذاسط اللشبُت ال ًدىاظب سغباث الؼالب وأن
كملُت الخذسَغ حلخمذ كلى الؼشٍلت اإلاشهضة كلى الىخاب
ًاإلالشس وأن بلظا مً مدخىٍاث هزا الىخب ًيىن م
.اإلاعائل اإلاللذة التي ًصلب كلى الؼالب فهمها
 اإلاذاسط،) اإلاىسفىلىحُا(كلم الصشف:كلماث مفخاحيت
.  كلم،اللشبُت
Abstract
Morphology is one of the most important areas
in the field of the Arabic language like other
languages. It is found in the Arabic language as
the only criterion to understand the changes in
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فيرًذ الباخثان أن ٌصخصا ألاظباب التي أدث إلى
هفىس الؼالب مً مادة كلم الصشف .فئن هزه
الذساظت حعاكذ كلى جؼىٍش جذسَغ كلم الصشف
باظخخذام الؼشق الحذًثت ختى ًىدبه الؼلبت إلى
هزه اإلاادة .وللىصىٌ إلى الهذف ٌعخخذم
الباخثان اإلاىهج الىصفي الخدلُلي باجباق
الؼشٍلخين الىمُت والىىكُت للىصىٌ إلى أهذاف
الذساظت ،وإن هزه الذساظت حلخمذ كلى
اإلاللىماث ألاظاظُت والثاهىٍت هما أنها حعخخذم
الاظدباهت واإلالابلت أداة لجمم اإلاللىماث
ألاظاظُت ،هما جدصل كلى اإلاللىماث الثاهىٍت في
الىخب واإلالاالث والشظائل.
واكخصشث هزه الذساظت كلى حصخُص أظباب
هفىس الؼالب مً مادة كلم الصشف لذي الؼالب
اإلابخذئين في اإلاذاسط اللشبُت فى مذًىت ًيراووس،
وٍخخاس الباخثان كؽشة ػالب مً ول مذسظت مً
اإلاذاسط الخمعت اإلاخخاسة مً مذًىت ًيراووس ،
فُبلغ كذد مجمىكت اللُىت إلى خمعين ػالبا،
هما أن اإلالابلت ججشي مم كؽشة أظاجزة الزًً
ٌؽخغلىن في جذسَغ كلم الصشف في اإلاذاسط
اللشبُت ،باخخُاس أظخارًً مً ول مذسظت.
الدراشاث الصابقت
مً خالٌ الاػالق كلى الذساظاث العابلتً ،جذ
الباخثان أن مىطىكهما لم جدىاوله أبدار ظابلت
بصىسة معخللت وخاصت بل ولها حلالج اإلاؽىالث
كىذ الىاػلين باللغت اللشبُت .لزلً ًيىن
مىطىكهما حذًذا ألنهما ًبدثان كً اإلاؽىالث
كىذ الىاػلين باللغت الخأملُت في اإلاذاسط اللشبُت.
ً لذم هاوي مىسخى خشب 1سظالخه اإلااحعخير بلىىان
(صػوباث حػلم الصزف لدى طلبت الصف
الصادس ألاشاس ي في محافظت شمال غزة )
وٍدلل الباخث صلىباث حللم الصشف فلؽ،
وتهذف الذساظت إلى الخلشف كلى صلىباث حللم
الصشف لذي ػلبت الصف العادط ألاظاسخي في
مدافـت ؼماٌ غضة ،وجشهض دساظخه كلى الىاػلين

باللغت اللشبُت فلؽ ،ولىً دساظت الباخثان جشهض
الخدلُل كلى الىاػلين باللغت الخأملُت.
ًلذم وعشًٍ كبذهللا 2دساظخه بلىىان (البحث
الصزفي في الدراشاث اللغويت الحدًثت) وٍدلل
الباخث اإلاؽىالث الحالُت في حللم الصشف،
ودساظخه اًظا جشهض كلى الىاػلين باللغت اللشبُت.
ملحت غامت غً جزيزة شزيالهكا :
جلم "حمهىسٍت ظشٍالهيا الذًملشاػُت الاؼتراهُت"
في اإلادُؽ الهىذي باللشب مً حىىب ؼبه اللاسة
ً
الهىذًت .وواهذ جذعى كذًما كىذ اللشب
"بعشهذًب )" (Serendibو"ظُالن )" (Sayalan
و"حضٍشة الُىاكُذ " (The Island of Gems).وكذ
ظماها الشوم والُىهان "بخبرابىن " (Tabrabone).
هما ظماها ؤلاهجليز في فترة الاظخلماس "ظُالن "
)(Ceylonزم صاسث جذعى آلان "ظشٍالهيا (Sri
Lanka).
واإلاعلمىن أخذ مً ألاحىاط ألاسبلت الشئِعُت -
وهي البىرًىن والهىذوط والىصاسي -وهم أكلُت
زاهُت بلذ الهىذوط ولهم جاسٍخ ػىٍل وخظاسة
كشٍلت .وكذ بذأ ؤلاظالم ًىدؽش فيها في اللشن ألاوٌ
الهجشي .وهم مً أصىٌ وكشوق مخخلفت مً
اللشب والهىىد واإلاالوي وغيرهم .فهزا الباب ًللى
الظىء كلى ظشٍالهيا مً الىاخُت الجغشافُت
والعيان والاكخصاد وكلى خلفُت معلمي
ظشٍالهيا الاحخماكُت والثلافُت والاكخصادًت
والعُاظُت.
 اهدشار اللغت الػزبيت في شزيالهكا :إن ؤلاظالم حلل اللغت اللشبُت لغت وؿُفُت دكىٍت
إظالمُت ،ال جىفصل كً ؤلاظالم بأًت صىسة واهذ
خُث أن مفاهُم ؤلاظالم وأمىسه الذًيُت مترابؼت
بأصىٌ زلافتها .وباهدؽاس ؤلاظالم خاسج الجضٍشة
دخلذ مله اللغت اللشبُت إلى اإلاىاػم التي دخلها
ً
ً
ؤلاظالم وأزشث في زلافاتها جأزيرا بالغا ختى هجش
بلع مً أصحاب هزه اإلاىاػم لغاتها ألاصلُت
ً
هأهل الؽام ومصش واللشاق مثال .وختى أصبدذ
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لغت الذًً والثلافت والللم والخألُف كلى مذي
كشون في بلظها آلاخش همىاػم إًشان وجشهُا وؼبه
اللاسة الهىذًت وظُالن ومالًى وؼشق أفشٍلُا.
الخلفيت الخاريخيت ليشأة اللغت الػزبيت في
شزيالهكا :
ومً الثابذ أن كالكاث اللشب الخجاسٍت بجضٍشة
ظشٍالهيا واهذ مىز ما كبل ؿهىس ؤلاظالم بلشون،
وأن ؤلاظالم بذأ ًىدؽش فيها كً ػشٍم الخجاس
اللشب .،وأن هىان جبادٌ زلافُا واكخصادًا بين
ملىن ظشٍالهيا وبين الخلفاء البغذادًين مىز وكذ
مبىش.
إن هىان كالكت وزُلت بين ظشٍالهيا واللغت
اللشبُت حلىد إلى ما كبل ؤلاظالم بلشون ،وخير
دلُل كلى رلً ّ
أن ولمت “ ”Ceylonولمت كشبُت
أصلها ظُالن ،التي هي حعمُت كذًمت لعشٍالهيا
ظماها اللشب بها ،زم أخز كنهم البرحغالُىن
فصاسث جذعى  .Ceylon3وكذ أصبدذ هزه اللغت
آلان لغت الذًً والثلافت في هثير مً الذوٌ هئًشان
وجشهُا وؼبه اللاسة الهىذًت وظُالن واإلاالًى وؼشق
أفشٍلُا. 4.
ً
فمً الثابذ جاسٍخُا أن اللغت اللشبُت دخلذ
بىاظؼت الخجاس اللشب والزًً واهىا ًأجىن إلى
ظشٍالهيا وٍلُمىن مشاهضهم الخجاسٍت في اللاصمت
واإلاذن العاخلُت التي اظخىػىىا فيها . .وٍؤٍذ رلً
الخبر اللشفي وهى أن الخلُفت اللباسخي حلفش
اإلالخذس ( )320-295أسظل الذاكُت ؤلاظالمي "خالذ
بً بلاًا" في اللشن اللاؼش اإلاُالد إلى وىلىمبى
(ً )Colombo
بىاء كلى ػلب اإلاعلمين هىان5
وٍشي اإلاؤلف أن لغت هزا الذاكُت في دكىجه واهذ
باللغت اللشبُت.
وفي اللشن الثالث كؽش للمُالد بذأث كالكاث
ّ
فاظخغل
حىىب الهىذ مم ظشٍالهيا جيؽؽ،
الللماء والذكاة هزه الفشصت ،وحاءوا إلى ظشٍالهيا
وكامىا بمهمت الذكىة ؤلاظالمُت فأوؽأوا اإلاعاحذ
ً
ً
والضواًا واإلاذاسط  ,كلما بأن هىان بلظا مً

الؼالب اإلاىاػىين رهبىا إلى الذوٌ اللشبُت
إلاىاصلت الذساظاث اللشبُت وؤلاظالمُت  6هما أن
منهم مً رهب إلى اإلاذاسط اللشبُت في حىىب
الهىذ.
ً
وهىان أًظا بلع مً الللماء الباسصًٍ هفاهم
الهىلىذًىن مً إهذوهِعُا إلى ظشٍالهيا في فترة
الاظخلماس الهىلىذي في اللشن العادط كؽش
للمُالد .فأخظشوا ملهم بلع الىخب اللشبُت،
واهخمىا بئوؽاء اإلاعاحذ واإلاذاسط اللشبُت في
ظشٍالهيا . 7وكً ػشٍم الللماء واإلاذاسط اللشبُت
واإلاعاحذ التي أوؽأث في ظشٍالهيا ،فلذ اهدؽشث
اللغت اللشبُت فيها وما حاوسها مً دوٌ ؼشق آظُا.
وضؼ اللغت الػزبيت في الحياة الدًييت
والاجخماغيت :
للذ خـُذ اللغت اللشبُت بيل جلذًش وجلذٌغ
لذي اإلاجخمم ؤلاظالمي العشٍالهيي هما هى الحاٌ
في اإلاجخملاث ؤلاظالمُت ألاخشي  ،اسجبؼذ بدُاة
ً
ً
اإلاعلمين اسجباػا وزُلا ال جىفً إخذاهما كً
ألاخشي ،هما أنهم جأزشوا بشأي بلع الللماء(
بىحىب حللم اللغت اللشبُت ليل معلم , ) 8وال
ً
ً
ومعاء مجمىكت هبيرة
جضاٌ ألعىتهم جشدد صباخا
مً اليلماث اللشبُت اإلالذظت ،وواهىا ٌلـمىن
اللغت اللشبُت خم الخلـُم ،ختى أن اللىام مً
الىاط لى ظلؼذ وسكت مىخىب كليها باللغت
كاٌ أو
اللشبُت كلى ألاسض ،إما ًظلىنها في ميان ٍ
ًدشكىنها 9وال ٌعخلملىنها في أمىس غير معخدعىت
ً
ً
 .وكالوة كلى رلً وله ،فئن هىان اكخلادا ؼائلا
كىذهم هى أن كشاءة أي هص كشبي كباسة كً
كبادة ختى لى لم ًفهم ملىاه10.
إن ملـم اإلاعلمين ًدعىىن كشاءة اللشآن الىشٍم
ً
ً
ولىً كذدا هبيرا منهم ال ًفهمىن ملاهُه ،هما وان
أئمت الخؼباء في ًىم الجملت واللُذًً ًللىن
خؼبهم باللغت اللشبُت مم جشحمت الخؼبت ألاولى
إلى اللغت اإلادلُت .وواهىا ًللىن الخؼبت وصُغت
كلذ الىياح باللغت اللشبُت .وواهذ اللغت
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اإلاعخخذمت في إهماٌ ججهيز اإلاُذ في اللغت
ُ
اللشبُت ،وواهذ حلمل هىان خللاث مؽهىسة
للزهش ،والدعبُذ مم بلع اللشي اإلاعلمت باللغت
اللشبُت  .11وما صاٌ ختى آلان جلشأ ألاخادًث
الىبىٍت الؽشٍفت مً صحُذ البخاسي ومعلم12
في وكذ ملين في ول ظىت في هثير مً اإلاعاحذ في
ظشٍالهيا ،كلى الشغم مً كذم ملشفت ملجى هزه
ألاخادًث الىبىٍت.
ومً كادة اإلاعلمين في ظشٍالهيا حعمُت أوالدهم
باألظماء اللشبُت واخخُاس أظماء كشبُت إلادالتهم
ودواهُنهم الخجاسٍت .وهزلً إلاؤظعاتهم
وملاهذهم ,هما واهىا ًدترمىن اللغت اللشبُت واهىا
ًدترمىن هزلً مللميها ،خاصت أنهم إرا اهخهى
أوالدهم مً كشاءة اللشآن الىشٍم ًدخفلىن بئكامت
خفلت حمُلت ًُ ّ
ىشمىن فيها اإلاللمين بئكذاد مأدبت
وهذاًا زمُىت.
اهدشار املدارس في شزيالهكا :
كلى الشغم مً وحىد غمىض في جدذًذ أوٌ
مذسظت ؿهشث في ظشٍالهيا إال أهه مً اإلاشجح أن
جيىن مذسظت الضاوٍت اإلاىُت الفاصٍت الؽارلُت
اإلاؽهىسة بعىلي والتي جأظعذ كام 1870م
بىلُغامم ) (Weligamaأوٌ اإلاذاسط في ظشٍالهيا.
زم وؽأث بلذها كذة مً اإلاذاسط في أهداء
ظشٍالهيا ختى بلغ كذد اإلاذاسط اإلاسجلت جدذ
إداسة الثلافت وؼؤون اإلاعلمين الذًيُت الحيىمُت
كام 2008م إلى  16013مذسظت ومنها مذسظت
البهجت ؤلابشاهُمُت التي جأظعذ في غالي )(Galle
كام 1892م ،ومذسظت العلذًت بىىُا )(Kinniya
كام 1899م ومىبم البرهت بيىلىمبى )(Colombo
كام 1901م ،مم الللم بأن هزه اإلاذاسط الجضاٌ
ً
جلىم بمهمتها إلى آلان .ومً اإلاذاسط اللذًمت أًظا
مذسظت الخظشٍت بىلُغامم ) (Weligamaكام
1912م ومذسظت اإلاىت الفاظُت بـ Mataraكام
1915م ومذسظت اإلاشظُت بـ  Weligamaكام
1922م ومذسظت اللاظمُت بـ  Puttalamكام

1925م ومذسظت الغفىسٍت بـ  Maharagamaكام
1931م.
وملحىؾ هىا أن الباخث ًىاحه اإلاؽلت في
الحصىٌ كلى اإلاللىماث التي جخللم بيؽأة هزه
اإلاذاسط وجاسٍخها الظُما التي جخللم باإلاذاسط
اللذًمت لللت اإلاعدىذاث وا ّ
إلاصىفاث كنها وأن
هزه اإلاذاسط مً خُث أنها مؤظعت كلمُت واهذ
حسجل أظمائها لذي الحيىمت ،إال أن هزا
ً
ً
الدسجُل لم ًىً إلضاما ،فياهذ اإلاذاسط أخُاها
جدعاهل في هزا الؽأن .فمىز أن بذأث هزه
اإلاذاسط في إصذاس اإلاجالث بمىاظبت إكامت خفالث
الخخشٍج واخخفاٌ مشوس ظىىاث كلى جأظِعها .وان
مً ؤلاميان الحصىٌ كلى مللىماث هزه اإلاذاسط،
ً
إلى حاهب أنها آلان تهخم هثيرا بدسجُلها مىز اللام
1986م الزي ؿهش فُه فشق خاص بؽؤون
اإلاعلمين الثلافُت والذًيُت في وصاسة الثلافاث.14
وأما باليعبت إلى اإلاذاسط اإلاىحىدة في ظشٍالهيا
بذاًت مً كام 1870م إلى 2017م فىجذ أن اللذد
ًبلغ  210مذسظت مسجلت في إداسة الثلافت وؼؤون
اإلاعلمين الذًيُت إطافت إلى ظبم وكؽشًٍ مذسظت
كذ اخخفذ وأغللذ بلذ أن مظذ ظىىاث مً
الخأظِغ  15كلى خين أن هىان مذاسط أخشي لم
حسجل جدذ ؤلاداسة .16
وكىذ ملاسهت اللهىد التي وؽأث فيها اإلاذاسط في
ً
ظشٍالهيا اكخباسا مً اللام 1870م إلى اظخلالٌ
ظشٍالهيا كام 1948م ًالخف أن كذد اإلاذاسط
مىز الـهىس إلى 1948م ًيىن خىالى خمغ
وكؽشًٍ مذسظت خالٌ زماهين ظىت .بِىما اسجفم
هزا اللذد هدى حعلين مذسظت خالٌ خمعين
ظىت مً اللام 1948م إلى اللام 1998م .17
ولضٍادة كذد اإلاذاسط ولخلذدها في ؼتى أهداء
ظشٍالهيا بلذ كام 1948م كذة كىامل :منها
اكتراف الحيىمت العشٍالهىُت باللغت اللشبُت في
اإلاىاهج الذساظُت الحيىمُت ،وحلُين الحيىمت
مللمي اللغت اللشبُت في اإلاذاسط الحيىمُت،
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وإكؼاء الحيىمت ألافظلُت في الخلُين اإلازوىس
لحاملي الؽهاداث في إخذي اإلاذاسط اللشبُت18.
وفي هزا الصذد جشي مذسظت الفخاح بـ Kalhinna
كام 1949م واليلُت اللشبُت الؽشكُت بـ
Addalaichenaiكام 1954م وحاملت الفالح بـ
Kattankudyكام 1955م وهذوة الللماء بـMuttur
كام 1956م واإلاذسظت الشخماهُت بـ  Kinniyaكام
1961م واإلاذسظت ؤلالهُت بـ  Arakiyalكام 1961م
واإلاذسظت البخاسٍت كام بـ  Kinniyaواإلاذسظت
الذًيُت بـ  Panadurayكام 1963م واإلاذسظت
الىىسٍت بـ Matara 1964م وولُت مىبم الخيراث
اللشبُت بـ  Akkaraiputtuكام 1967م مً أهبر
اإلاذاسط اللشبُت ؿهشث في هزه الفترة كلى ظبُل
اإلاثاٌ.
هبذة جاريخيت غً املدارس ألاهليت ببلدة ًيراوور
مً مىطقت باجيكالو
مغاهيم املصطفى الجامػت الػزبيت
.1
(1893م)
وكذ أظعذ هزه الجاملت بجهىد الؽُخ أخمذ
مهشان الصىفي في كام 1893م  " ،لخُىت مهشاهُت
" بذاًت ليؽأة مغاهُم اإلاصؼفى الجاملت اللشبُت .
وكذ ظاكذ كلى جأظِعها خظشة صىفي كبذ
اللادس اإلاؽهىس " ببابا " والؽُخ مىالها إبشاهُم
ً
الصىفي  .كلما بأن هزه اإلاذسظت حلمل جدذ
سكاًت بجماكت مخصىفت لخلظُذ وؽاػاث
الؼشٍلت الصىفُت في هزه اإلاىؼلت وأن ػالب هزه
اإلاذسظت ًخذسبىن كلى هزه الفىشة الصىفُت
ً
وابخذأث هزه اإلاذسظت بازىتي وكؽشًٍ ػالبا في "
جُىت مهشاهُت " فيان خُيئز الؽُخ فاسوق الفالحي
ً
مذًشا لهزه اإلاذسظت  .زم أغللذ هزه اإلاذسظت
لفتراث ألظباب غامظت  .زم افخخدذ اإلاذسظت
ً
أًظا بمداولت الؽُخ كبذ اللادس " بابا " كام
1997م  .فيان خُيئز الؽُخ كبذ اإلااحذ
ً
الجلفشي مذًشا لهزه اإلاذسظت.

ومىز رلً الُىم ختى آلان الجضاٌ هزه اإلاذسظت
جلىم بخللُم الللىم ؤلاظالمُت كلى الخىالي  .هما
أن كذد الؼالب الزًً ًذسظىن آلان ظخت
وظبلىن  ،وَلمل فيها حعلت مً ألاظاجزة ومذًش
الحالي هى الؽُخ هاكىس مهشان الباكىي الهىذي. 19
وكذ سجلذ هزه اإلاذسظت جدذ مذًشٍت الثلافت
وؼؤون اإلاعلمين كام 1984م  .وٍذسط كلم
الصشف في هزه الجاملت لؼالب اإلابخذئين بالىخب
اإلاجمىكت مً ميزان وأحىاط وصهجاوي.
( )2الجامػت الخيرًت الػزبيت للصيداث ()1888
هما وحذث اإلاذاسط اللشبُت للؼالب في ًيراووس إال
أهه لم جـهش أي مذسظت للبىاث اإلاعلماث فيها
ختى كام 1999م  .فاظدؽلش بأهمُت وحىد
مذسظت لهً بجمُم ألاػشاف  ،فلامذ حملُت
الاجداد ؤلاظالمُت في ًشاووس بخأظِغ مذسظت باظم
ولُت داس الللىم اللشبُت في  1999/7/15وكذ
شجلهم كلى رلً كبذ اإلاجُذ سخمه هللا ومدمذ
هجُم الذًً. 20
وابخذأث هزه اإلاذسظت في بِذ في ؼاسق
Vidanayarبخمعين ػالبت وأسبلت مً أظاجزة
ووان مذًشها الؽُخ كبذ الحلُم الشخماوي .وكذ
اهفشدث الجاملت آلان مم كعم جدفُف اللشآن
الىشٍم وَلمل الؽُخ كبذ الحلُم الشخماوي مذًشا
لها ،وابخذأث ولُت حذًذة للعم الؽشَلت باظم
"ولُت الخيراث للذساظاث ؤلاظالمُت للبىاث"
وَلمل الؽُخ صٍاد اإلاذوي مذًشا لها .وٍذسط كلم
الصشف لؼالب اإلابخذئين بثالزت هخب.
( )3كليت الباقياث الصالحاث (2222م)
وكذ جم جأظِغ ولُت الباكُاث الصالحاث في
إًشاووس بجهىد خشهت الذكىة والخبلُغ بعشٍالهيا في
كام 2000م في اإلاسجذ الزي أظغ في
21
1995/1/27م
ً
وابخذأث هزه اإلاذسظت بخمعت كؽش ػالبا في
ً
كعم الؽشَلت وخمعت كؽش ػالبا هزلً في كعم
جدفُف اللشآن الىشٍم ًىم ألاسبلاء في
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2000/4/12م وكذ كين خُيئز مدمذ صادق
ً
الهاؼمي مذًشا للعم الؽشَلت هما كين مدمذ
ً
هاؼم الفالحي مذًشا للعم جدفُف اللشآن
الىشٍم.
وحلمل هزه اإلاذسظت آلان في اإلابجى الزي جم حلميره
جدذ إؼشاف الهُئت ؤلاداسٍت الخابلت لحشهت
الذكىة والخبلُغ التي ًتزكمها ػه خعين  .هما
ً
ًذسط آلان فيها زالزت وزماهىن ػالبا في كعم
ً
الؽشَلت وأسبلت وخمعىن ػالبا في كعم جدفُف
اللشآن الىشٍم  ،بِىما ٌلمل فيها حعلت كؽش
أظاجزة إطافت إلى أن ظخت مً اإلاىؿفين ٌلملىن
فيها .وٍذسط كلم الصشف في هزه اليلُت لؼالب
اإلابخذئين بالىخب اإلاجمىكت مً ميزان وأحىاط
وصهجاوي.
وكذ كابلذ هىان مذسط كلم الصشف الحافف
اللالم مدمذ إولام الحعً (أظىي) ،واللالم
الحافف مدمذ أصبر (الباكىي) .
( )4كليت فيضان املدهيت الػزبيت (2222م)
كذ أظعذ هزه اإلاذسظت كام 2002م في أسض
جابلت إلاسجذ بغذاد الىاكم في كشٍت صذام خعين
بيراووس كام 1999م  .وابخذأث هزه اإلاذسظت في
ً
2002/2/10م بخمعت وأسبلين ػالبا وزالزت
ً
أظاجزة هما ابخذأث فيها كعما للبىاث اإلاعلماث
في 2003/2/16م .وٍذسط آلان في هزه اإلاذسظت
ً
خمعت وظبلىن ػالبا هما جذسط فيها ظخت
وظبلىن ػالبت  .وأما كذد اإلاذسظين فيها فهى
أسبلت  .ومذًشها الؽُخ إبشاهُم كبذ الشخُم .
وٍذسط كلم الصشف في هزه اليلُت لؼالب
اإلابخذئين بالىخب اإلاجمىكت مً ميزان وأحىاط
وصهجاوي.
( )25جامػت أم الفضل الػزبيت لتربيت البىاث
(2229م)
كذ جم جأظِغ حاملت أم الفظل اللشبُت لتربُت
ً
البىاث كام 2008م .كلما بأن هزه اإلاذسظت حلمل
جدذ سكاًت بجماكت الخبلُغ لخدلُم ألاهذاف

التي حععى في جخشٍج الؼالباث اإلاخىسكت الذاكُت
الى هللا حلالى واإلاؼُلت هلل وسظىله.
وابخذأث هزه اإلاذسظت بخمغ كؽشة ػالبت ،ومىز
رلً الُىم ختى آلان الجضاٌ هزه اإلاذسظت جلىم
بخللُم الللىم ؤلاظالمُت كلى الخىالي  .هما أن
كذد الؼالباث الالحي ًذسظً فيها آلان مائت
وكؽشون ػالبت  ،وَلمل فيها ظبلت مً اإلاللمين
وظبلت مً اإلاللماث أًظا .ومذًش الحالي هى
الؽُخ مدمذ صادق الهاؼمي .وٍذسط كلم
الصشف في هزه اليلُت لؼالب اإلابخذئين بالىخب
اإلاجمىكت مً ميزان وأحىاط وصهجاوي.
وكذ كابلذ هىان مذسظين هما مذسط كلم
الصشف الؽُخ مدمذ ظشحىن النهجي  ،والؽُخ
كبذ الشافم (الباكىي)
الاشدباهت املوجهت إلى طالب اللغت الػزبيت في
املزاحل املخخلفت باملدارس الػزبيت إلاشالميت
املخخارة مً مىطقت باجيكالو.
كعم الباخث الاظدباهت إلى كعمين وفُما ًلي
جدلُل لهزًً اللعمين :
القصم ألاول :البُاهاث اللامت فمً خالٌ جدلُل
البُاهاث اللامت للؼالب ؿهشث للباخث الىخائج
الخالُت :
الجيغ

اللذد

اليعبت

رهش

30

%60

أهثى

20

%40

 الخللُمً :خضح مً اللائمت أكاله أن 60%مً أفشاد اللُىت روىس و 40 %إهار
وهزا ًذٌ كلى أن اإلاذاسط اللشبُت ؤلاظالمُت
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ألاهلُت في ظشٍالهيا كعمان مذاسط للبىين وأخشي
للبىاث .
القصم الثاوي  :اإلاللىماث اإلاخلللت بالذساظت
 -1هل جزغب في حػلم غلم الصزف
هزا الجذوٌ ًىضح وعبت الؼالب اإلاشغىبين في
حللم كلم الصشف
الاظخجابت

اللذد

اليعبت

ولم
ال

46
04

92%
08%

اإلاجمىق

50

100%

الخللُمً :خضح مً اللائمت أكاله أن 92%مً
أفشاد اللُىت ًشغبىن حللم الصشف و 08 %ال
ًشغبىهه
 - 2بأي كخاب جدرشون غلم الصزف.
هزا الجذوٌ ًىضح وعبت الؼالب اإلاخللمين
بالىخب اإلاخخلفت
اليعبت
اللذد
الاظخجابت
اإلايزان ،ألاحىاط
20%
10
الىبري ،الضهجاوي
هخب
زالزت
80%
للؽُخ كبذهللا 40
الباكىي
الىدى الىاضح
الىخب ألاخشي
الخللُمً :خضح مً اللائمت أكاله أن 80%مً
أفشاد اللُىت ًذسظىن الصشف بثالزت هخب و
 20 %بالىخاب اللذًم
 -3محخوى الكخب في مادة الصزف ًحقق --

أهدافك:
هزا الجذوٌ ًىضح وعبت الؼالب الزًً ًشون أن
هزا الىخب ًدلم اهذافهم
اليعبت
اللذد
الاظخجابت
44%
22
أوافم
12%
06
أوافم بؽذة
40%
20
ال أوافم
ال أوافم بؽذة -
ال أدسي
04%
02
100%
50
اإلاجمىق
الخللُمً :خضح مً اللائمت أكاله أن  56%مً
أفشاد اللُىت ًشون أن هزا الىخب ًدلم أهذافهم
وً 40%شون أن هزا الىخب ال ًدلم أهذافهم .
 –4الطالب ًواجهون املشاكل في جصزيف
ألافػال
هزا الجذوٌ ًىضح وعبت الؼالب الزًً ًشون
أنهم ًىاحهىن اإلاؽاول في جصشٍف ألافلاٌ
اليعبت
اللذد
الاظخجابت
52%
26
أوافم
18%
09
أوافم بؽذة
14%
07
ال أوافم
12%
ال أوافم بؽذة 06
ال أدسي
04%
02
100%
50
اإلاجمىق
الخللُمً :خضح مً اللائمت أكاله أن  70%مً
أفشاد اللُىت أنهم ًىاحهىن اإلاؽاول في جصشٍف
ألافلاٌ و 26%أنهم ال ًىاحهىن اإلاؽاول في
جصشٍف ألافلاٌ
 - 5صورة الكخاب ال جثير اهدباه املخػلمين
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وهزا الجذوٌ ًىضح وعبت الؼالب الزًً ًشون
أن صىسة الىخاب ال جثير اهدباههم .
الاظخجابت

اللذد

اليعبت

أوافم

13

26%

أوافم بؽذة

27

56%

ال أوافم

07

14%

ال أوافم بؽذة

01

02%

ال أدسي

01

02%

اإلاجمىق

50

100%

الخللُمً :خضح مً اللائمت أكاله أن  82%مً
أفشاد اللُىت ًشون أن صىسة الىخاب الجثير
اهدباههم وً 16%شون أن صىسة الىخاب جثير
اهدباههم
 - 6بأي طزيقت جدرس غلم الصزف.
وهزا الجذوٌ ًىضح وعبت ػشق جذسَغ كلم
الصشف
الاظخجابت

اللذد

اليعبت

اللشاءة

04

08%

16

32%

22

44%

03

06%

05

10%

اللشاءة
والترحمت
اللشاءة
والترحمت
والفهم
الؼشٍلت
العملت
الؽفىٍت
الؼشق ألاخشي

100%
50
اإلاجمىق
الخللُمً :خضح مً اللائمت أكاله وعبت ػشق
جذسَغ كلم الصشف
 - 7حفظ الخصزيفاث والصيغ غىد البداًت
بدون فهم ال ًحقق ألاهداف

وهزا الجذوٌ ًىضح وعبت الزًً ًشون أن خفف
الصشف والصُغت كىذ البذاًت بذون فهم ال
ًدلم ألاهذاف
اليعبت
اللذد
الاظخجابت
أوافم
أوافم بؽذة

10
30

20%
60%

ال أوافم

03

06%

08%
ال أوافم بؽذة 04
ال أدسي
06%
03
100%
50
اإلاجمىق
الخللُمً :خضح مً اللائمت أكاله أن  80%مً
أفشاد اللُىت ًشون أن خفف الخصشٍفاث والصُغ
كىذ البذاًت بذون لفهم ال ًدلم ألاهذاف
وً 14%شون أن خفف الخصشٍفاث والصُغ كىذ
البذاًت بذون لفهم ًدلم ألاهذاف .
 – 9قلت الخدريباث املخصصت لكل موضوع مً
موضوغاث الصزف في الكخاب املقزر
وهزا الجذوٌ ًىضح وعبت الزًً ًشون أن كلت
الخذسٍباث اإلاخصصت ليل مىطىق مً مىطىكاث
الصشف في الىخاب اإلالشس ال ًدلم ألاهذاف
اليعبت
اللذد
الاظخجابت
44%
22
أوافم
56%
28
أوافم بؽذة
ال أوافم
ال أوافم بؽذة -
ال أدسي
100%
50
اإلاجمىق
الخللُمً :خضح مً اللائمت أكاله أن  100%مً
أفشاد اللُىت ًشون أن كلت الخذسٍباث اإلاخصصت
ليل مىطىق مً مىطىكاث الصشف في الىخاب
اإلالشس ال ًدلم ألاهذاف
 هخائج البحثوللذ جىصل الباخثان مً هزه الذساظت إلى أهم
الىخائج  ،وهي هما ًلي :
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 - 1كلى الشغم مً وحىد بلع الىخب إلاادة
الصشف وكذ اخخلؼذ ولماتها باللغت الفاسظُت .
 -2كذم وطىح البذاًت والنهاًت لخلاسب اليلماث
وجظاًلها .
 - 3كلى الشغم مً وحىد مىطىكاث هثيرة في
الىخاب اإلالشس ال جىحذ الخذسٍباث اإلاخصصت ليل
مىطىق مً اإلاىطىكاث.
مهما وحذ ألامثلت الىثيرة ال ًىحذ ألامثلت
-4
اإلاىاظبت ليل مىطىق .
كذم وطم الحشواث لليلماث مم وىن
- 5
الؼالب مبخذئين ال ٌلشفىن الصشف وال الىدى.
 - 5كذم حغُير اليسخت اللذًمت للىخب اإلالشسة.
 - 6كذم ؼلىس الؼلبت باليؽاغ والاظدثاسة
والاهخلاػ في خصت الصشف .
الخوصياث .
وفي طىء هخائج الذساظت التي هؽفذ كً وحىد
مؽىالث لذي ػالب اإلابخذئين في مادة الصشف ،
فئن الباخثان ًشٍان بظشوسة جلذًم بلع
الخىصُاث ليل اللائمين بلملُت الخللُم  ،بغُت
إصالت هزه اإلاؽىالث .
ومً أهم الخىصُاث التي ًشاها الباخثان :
 - 1كلى الجهاث اإلاخلللت طشوسة إكادة الىـش في
مىطىكاث الصشف اإلالشسة للؼالب اإلابخذئين .
 – 2كلى اإلاللمين طشوسة الاهخمام بالؼشق
وألاظالُب والىظائل الخللُمُت اإلاعخخذمت في
أزىاء جذسَغ مىطىكاث الصشف بدُث جيىن
مشجبؼت باألهذاف  ،ومالئمت للمدخىي .
 - 3كلى اإلاعئىلين حغُير بيُت الىخب اإلالشسة إلى
صىسة حذًذة
 – 4كلى الجهاث اإلاخلللت إطافت بلع الىخب
ً
ؼشخا وججذًذا وحللُلا إلى
الجذًذة اإلاىخىبت
الىخب اللذًمت .
 - 5كلى الىاسخين وطم الحشواث اإلاىاظبت
لليلماث .

 -6الصم كلى إداسة اليلُاث جذسٍب اإلاللمين الزًً
ًلىمىن بخذسَغ كلم الصشف .
وعأٌ هللا أن ًشصكىا ؤلاخالص في اللىٌ واللمل
وأن ًجلل أكمالىا خالصت لىحهه الىشٍم .
 اللشآن الىشٍم .اإلاصادس واإلاشاحم
-

الحمالوي  ،أخمذ ( )١۹٥٦ؼز اللشف في فً الصشف ،
الؼبلت العادظت كؽش  ،مؼبلت مصؼفى البابلي الححي،
مصش

-

مدمذ مخي الذًً كبذ الحمُذ (" ،)٠٢٢۹دسوط
الخصشٍف في اإلالذمت وجصشٍف ألافلاٌ "  ،داس الؼبم ،
مصش

-

أخمذ ؼُخ كبذ العالم ( " ،)٠٢٢۹اللغىٍاث اللامت " ،
الجاملت ؤلاظالمُت بماليزًا .

-

أًمً أمين كبذ الغجي " ، )٠٢١٢( ،الصشف اليافي"  ،داس
الخىفُلُت للترار  ،اللاهشة  ،مصش
هاوي مىسخى خشب  ،سظالت ماحعخير ( " ، )٠٢١٦صلىباث
حللم الصشف لذي ػلبت الصف العادط ألاظاسخي في
مدافـت ؼماٌ غضة " ،الجاملت ؤلاظالمُت في غضة .
أبى الفخذ ابً حجي  " ،الخصشٍف اإلالىوي"  ،مؤظعت
الىخب الثلافُت .

-

العىجشحي  ،مصؼفى كبذ اللضٍض  " ، )١۹٥٦( ،الىظُؽ
في كلم الصشف"  ،مىخبت الؽباب ،مصش .
البالرسي ،أبى الحعً أخمذ بً ًدحى بً حابش1420( .هـ).
فخىح البلذان .بيروث  -لبىان :داس الىخاب الللمُت.
الخؤاوسخي .أبى الفخذ .كلي الجمُالحي( .د.ث) .ألاصىٌ
الحذًثت لخذسَغ اللغت اللشبُت والتربُت الذًيُت .اللاهشة:
داس النهظت للؼبم واليؽش.

-

-

-

-

حشجي ،صٍذان1958 (.م) .جاسٍخ الخمذن ؤلاظالمي .اللاهشة:
داس الهالٌ.
الجىذي ،أهىس( .د.ث) .جُاساث معمىمت هـشٍاث هذامت
ملاصشة .اللاهشة :مىخبت الترار ؤلاظالمي.
 -الهوامش:

-

 1هاوى مىسخى خشب "صلىباث حللم الصشف لذي ػلبت
الصف العادط ألاظاسخي في مدافـت ؼماٌ غضة"
٠٢٢٢م ،سظالت ماحعتر الجاملت ؤلاظالمُت في غضة.
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