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Abstract
The aim of this research was to identify the usefulness of the methods of teaching
Arabic - secondary school (Bahr al-Ulum High School in Tampa, Bras Gumbang,
Eastern Java, Indonesia) as a model for making Arabic language as a means of
communication between students in the light of modern trends in Arabic language
learning. This is a theoretical descriptive research field. To reach our goal of this study,
we designed a questionnaire and then conducted it on a sample of the teachers of the
school. This study reached the conclusion that the method used in the school was
selective, but the translation is used very intensively, and the intermediate language in
teaching is the Indonesian language, and this is perhaps the main reason for the low
communication skills of students because we cannot imagine that the students knew
how to communicate in Arabic language, if the teachers themselves do not speak in the
classroom.
Keywords: methods of teaching, Arabic teaching, communication skills
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelayakan metode pengajaran bahasa
Arab - di sekolah tinggi (SMA Sains Laut di Tamaba Kuningan Jombang, Jawa Timur,
Indonesia, model) dalam membuat bahasa Arab dan sarana komunikasi antara siswa,
dalam terang tren terbaru dalam pendidikan dan belajar bahasa Arab. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan dalam bentuk kajian deskriptif analitis. Untuk
mencapai tujuan kami studi ini dirancang untuk mengidentifikasi, dan kemudian kami
memiliki sampel dari guru sekolah yang bersangkutan. Studi ini telah mencapai
kesimpulan bahwa metode yang digunakan dalam sekolah adalah cara selektif, namun
terjemahan menggunakan tingkat yang sangat intens, bahasa dan mengajar menengah
adalah bahasa Indonesia, dan ini mungkin adalah alasan utama untuk kontak rendah
dengan keterampilan siswa karena kita tidak bisa membayangkan bahwa siswa tahu
bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Arab, jika guru sendiri tidak berbicara di
dalam kelas.
Kata Kunci: metode pembelajaran, pembelajaran bahasa Arab, kemampuan komunikasi
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مقدمة
ربليلي ،يهدف إىل التعرف على فعالية طرائق تدريس اللغة العربية ُب ُب ادلدرسة الثانوية (ادلدرسة
وصفي
ىذا حبث
ّ
ّ
الثانوية حبر العلوم ُب اتمباء براس جومبانج ،جاوى الشرقية ،إندونيسيا ،منوذجا) كما سبقت اإلشارة إىل ذلك ُب
السبب الذي شجعنا على ذلك ىو مالحظتنا لتع ّدد طرائق تعليم اللّغة العربية لدى معلّمي ادلدرسة ادلعنيّة
ادللخص ،و ّ

صممنا استبانةٍ ،بّ أجريناىا على عينة من
لتعليم اللّغة العربيّة للنّاطقُت بغَتىا .وللوصول إىل ىدفنا من ىذه ال ّدراسة قد ّ
وعموما تناولنا ُب ىذا البحث االذباىات احلديثة ُب تعليم اللغة العربية ،وتعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة،
معلمي ادلعهد.
ً
وادلعاجلة اإلحصائية ،ونتائج البحث ،وادلقًتحات ،والتّوصيات.

الحظ الباحث تعدد طرائق تدريس اللغة العربية لدى معلمي اللّغة العربيّة ُب ادلدرسة ،فما ىي األسس اليت استندت
لالذباىات احلديثة ُب تعليم اللّغة العربيّة كلغة اتّصال ابلنسبة للطّالّب؟ ،فهذا
عليها ىذه الطّرائق؟ ،وما مدى مواكبتها ّ
االذباه احلديث ُب تعليم
البحث حياول التعرف على فعالية طرائق تدريس اللغة العربية ُب ادلدرسة ،ومدى مالءمتها مع ّ
اللّغة العربيّة.
واقتصر البحث على معلّمي اللّغة العربيّة ُب ادلدرسة الثانوية (ادلدرسة الثانوية حبر العلوم ُب اتمباء براس جومبانج،
جاوى الشرقية ،إندونيسيا ،منوذجا) ،واكتفى البحث بطرائق تدريس اللغة العربية ُب ادلدرسة.
واستخدم الباحث االستبانة ُب صبع معلومات ىذه ال ّدراسة ،فأعد استبانة قدموىا للمعلمُت استهدفت
التعرف على الواقع احلايل لبعض ادلتغَتات ادلرتبطة بربامج تعليم اللغة العربية.

تعليم اللغة العربية يف ضوء االجتاهات احلديثة
تعتمد طرائق تعليم اللغة ُب رلملها على أساسُت ومها :نظرية اللغة ،ونظرية تعليم اللغة ،وتقوم نظرية اللغة على
اذباىات ثالثة ىي :االذباه الًتكييب ،واالذباه الوظيفي ،واالذباه التفاعلي .وتبحث ىذه االذباىات عن طبيعة الكفاية
اللغوية اليت ىي أساس الطرائق احل ديثة ُب تعليم اللغة ،أما نظرية تعليم اللغة فهي األساس الثاين الذي تقوم عليو طرائق
تعليم اللغة وىي ذبيب عن سؤالُت:
أوذلا :ما االجراءات اللغوية والنفسية وادلعرفية ادلصاحبة لتعلم اللغة؟ وتقوم ىذه الطريقة على االستنتاج واالستقراء
واختبار الفرضيات ادلختلفة.
واث نيهما :ما الشروط الواجب ربقيقها للمساعدة ُب صلاح تعليم اللغة؟ وتهتم ىذه الطريقة ابلظروف الواجب ربققها،
فتقوم على االىتمام بطبيعة ادلتعلم والبيئة الطبيعية احمليطة بو واليت يتم فيها تعلم اللغة.
وتهتدي االذباىات احلديثة ُب تعليم اللغة العربية ابألسس اليت تعتمد عليها طرائق تعليم اللغة بشكل عام ،فهي
تراعي الشروط الواجب ربقيقها دلساعدة الطالب على االتصال ابللغة للوفاء دبتطلباتو ،كما تراعي االجراءات اللغوية
والنفسية وادلعرفية ادلصاحبة لتعلم التعبَت ،ابإلضافة إيل أهنا تقوم إما علي االستنتاج واالستقراء ،أواختبار الفرضيات
ادلختلفة ،كما تهتم ابلظروف الواجب توافرىا لتحقيق تعلم جيد ،فتهتم بطبيعة ادلتعلم والبيئة الطبيعية احمليطة بو واليت يتم
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فيها تعلم اللغة .ومن ٍب فهي متنوعة بتنوع منطلقاتها النظرية والفلسفية كما وضعها منظريها ومن أسهموا ُب ابتكارىا
(وجيو ادلرسي أبولنب)ٕٓٔٗ :
أصبحت عملية تعليم اللغة العربية ُب ضوء االذباىات احلديثة قد ذباوزت ادلفهوم التقليدي القائم على تلقُت ادلتعلم
كما ىائال من ادلعارف النظرية اجلاىزة ،وادلطالبة ابسًتجاعها عند االمتحاانت ،إىل تعليم يكسب ادلتعلم القدرة على
استثمار ادلعارف وتوظيفها بنجاح ُب ادلواقف الّتواصلية ادلختلفة.
ولكي تصل الّلغة العربية إىل ربقيق ىذا ادلسعى ،وجب أن يقوم تعليمها على زبطيط زلكم أيخذ ُب احلسبان ضرورة
وتعلمها ،واختيار ادلدخل ادلناسب لطبيعة الّلغة العربية ،وخصائص تعليمها
مسايرة ادلداخل احلديثة ُب تعليم اللغات ّ
وتعلمها ،وربدد من خاللو أسس بناء
وتعلمها ،ابعتبار أ ن ادلدخل التعليمي ىو ادلدار الذي تتبلور فيو فلسفة تعليم الّلغة ّ
ّ

ادلنهج اللغوي ،وتنظيم زلتواه ،وربديد طرق التدريس ادلناسبة ،والوسائل التعليمية ادلسا عدة ،و أساليب التقوًن وأدواتو ،ما
التعلمية.
يضمن صلاح العملية التعليمية ّ
وتعلمها،و اليت تسعى إىل ربقيق ىذا اذلدف،
ولذلك تعددت االذباىات وادلداخل احلديثة ُب تعليم الّلغة العربية ّ
لعل أبرزىا االّذباىات الّثالثة التالية:
و ّ
ٔ .التواصلي
ٕ .الّتكاملي
ٖ .الوظيفي

وتعلمها ،ال بد من الّتأكيد على أن ىذه
وقبل الولوج ُب ىذه ادلداخل والّتعريف هبا ،وإبراز فضلها ُب تعليم العربية ّ
ادلداخل ليست الوحيدة ُب ميدان الّتعليمية احلديثة ،ولكن اختيارىا للحديث عنها دون غَتىا ىنا ،كان بناء على رأي
وتعلم الّلغة العربية (ىنية عريف ولبوخ بوصبلُت. )ٕٓٔ٘:
ادلختصُت أن ىذه الثالثة ىي األنسب ُب تعليم ّ
ادلدخل التواصلي يف تعليم الّلغة العربية

يتوقف ُب األساس على تسهيل عملية االّتصال بُت أفراد
ىذا ادلنحى يقوم على الغرض من الّلغة ُب احلياة ،والذي ّ

اجملتمع إذ أن أداة االّتصال اللغوي ىي الّلغة أبلفاظها مكتوبة أو منطوقة ،وادلعاين اليت ربملها األلفاظ سبّثل ادلثَت ،ورد فعل
ادلتلّقي ديثل االستجابة ،وذلك كلّو ىو نتاج عمليات عقلية وأدائية بُت طرُب عملية االّتصال.
فيبدأ التواصل من خالل مرسل تنشأ لديو رغبة ُب توصيل رسالة ما،إ ما استجابة دلثَت معُت ،أو ادلبادرة بطرح مثَت
آخر ُب رلال االتصال الشفوي أو الكتايب ،ومعٌت ذلك أ ن دور ىذا ادلرسل يتمثل ُب تركيب الرموز .وُب ادلقابل صلد
طرف االستقبال (ادلرسل إليو) حياول أن يفهم األشكال ادلنطوقة أو الرموز ادلكتوبة اليت وردت ُب الرسالة ،زلاوال فهمها ُب
يتمثل ُب فك ىذه الرموز .وانطالقا من ذلك
ضوء ما ديتلكو من قدرات وخربات ،ومعٌت ذلك أ ن دور ادلرسل إليو ّ
فاالّتصال قد يكون منطوقا أو مكتواب ،مباشرا أو غَت مباشر ،ومهما كان نوع االتصال ،فاإلنسان دائما حباجة إليو،
ومن ىذه الزاوية جيب أن ينظر إىل تعليم اللغة العربية.
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وعلى ىذا األساس دعا ادلعنيون بتعليم العربية إىل تعليمها ُب ضوء مفهوم نظرية االتصال ،وأطرافها ،ووجوب الّنظر
ويؤثر أحدىا ُب اآلخر
إىل عملية االتصال على أساس أّهنا نظام متكامل ،تتداخل فيو عناصر متعددة تتفاعل فيما بينهاّ ،
ُب إطار أىداف عملية االتصال.
ويتكون االّتصال الّلغوي من عناصر أساسية تتكامل فيما بينها لتحقيق اذلدف الذي من أجلو وجد االتصال ،وىذه
العناصر ىي :ادلرسل ،ادلرسل إليو ،الرسالة اللغوية ،قناة اإلرسال ،الشفرة اللغوية ،وبيئة االّتصال ،وكل عنصر من ىذه
العناصر البد أن تتوفر فيو الشروط الالزمة لضمان صلاح عملية االّتصال الّلغوي.
ودبوجب الطرق التعليمية التقليدية كان إعداد ادلناىج اللغوية واختيار زلتوايتها ،يتم على أساس القواعد واألمناط
اللغوية ،أما دبوجب ىذا ادلدخل االّتصايل احلديث فإن االختيار صار مبنيا على ادلواقف االتصالية ابلدرجة األوىل ال على
القواعد اللغوية (زلسن علي عطية. )ٕٓٓٛ :
ورأى أضبد عيد عوض (ٕٓٓٓ) أن تدريس الّلغة كأداة اتصال ال بد من االىتمام بكفاءة االّتصال .واالّتصال ُب
حد ذاتو مهارة شديدة التعقيد؛ حيث تتضمن أكثر من رلرد إتقان تراكيب لغوية ،فينبغي مراعاة أن يكون ادلنطوق

مالئمادلستوايت عدة ،منها ىدف ادلتحدث ،والعالقة بُت ادلتحدث وادلتلقي ،وادلوقف ،وادلوضوع ،والسياق اللغوي.
ادلتعلمُت ادلهارات اللغوية األربع وتنميتها لديهم ،وسبكينهم من مهارات
فتعليم اللغة اّتصاليا كما أّنو يستهدف إكساب ّ
االتصال ،واستخدام القواعد اللغوية من أجل أداء وظائف اّتصالية معينة ُب مواقف معينة ،فإّنو يعمل على خلق مواقف
طبيعية فردية وصباعية اتصالية مباشرة ،من خالل زلتوى لغوي يركز فيو على تدريبهم على احملادثة الشفوية أوالٍ ،ب
ادلتعلم ملما ابدلعاين االجتماعية للًتاكيب اللغوية ادلختلفة ،وقادرا على
التدريب على ابقي ادلهارات اللغوية ،حبيث يصبح ّ
انتقاء التعبَتات اللغوية ادلناسبة للمواقف االتصالية ادلختلفة .ولذلك يقتضي ادلنحى التواصلي ُب تعليم اللغة وضع الّلغة
للمتعلمُت
وأنشطتها موضع ادلمارسة العملية ،وعدم االعتماد على حفظ القواعد والقوانُت ،ويقتضي أن تتاح الفرصة ّ

ابستخدام الّلغة استخداما عمليا ،واالىتمام جبميع مهاراتها بشكل متوازن ،و عدم التشديد على جانب من دون اجلوانب
األخرى ،فاللغة كل متكامل ،وأي خلل يتعرض لو أي جزء أو فن من فنوهنا يتسرب إىل الّلغة ّكلها ،ويتسبب ُب
قصورىا عن أداء أىم دور ذلا ،وىو االتصال والتفاىم ،وتبادل اخلربات ،وادلهارات واآلراء ومعٌت ذلك أن مدخل االتصال
يهتم ابستخدام اللغة وشلارسة أنظمتها ادلختلفة ،وقواعدىا ،ووضعها موضع التطبيق الفعلي.
ادلدخل التكاملي يف تعليم الّلغة العربية

كتب أنطوان صياح ( )ٕٓٓٙأن الطريقة التكاملية ُب تعليم اللغة العربية ال زبتص بتدريس القواعد ،بل تتجاوزه إىل

ّتعلم الّلغة أبنشطتها ادلختلفة؛ ويتم بواسطتها تدريس القواعد من خالل النصوص األدبية شعرا ونثرا ،إىل جانب تدريس
القراءة و اإلمالء .وىذا يعٍت أن يعلَّم التلميذ مهارات الكالم ،واالستماع ،والقراءة ،والكتابة ،وتذوق النصوص ،ونقدىا
اصل الصناعية
ُب آن معا ،دون الفصل بينها ،فُتقدم الّلغة ّ
للمتعلم كمادة دراسية على طبيعتها وحدة متكاملة ،وتلغى الفو ُ
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بُت فروعها .فهذا األسلوب ال يقر من ادلعرفة إال الّنوع ادلتكامل منها ،ابعتبارىا الطريقة السليمة إلدراك الواقع الذي
نعيشو ،والوسيلة الفعالة حلل ادلشكالت ،وادلواقف الصعبة اليت تواجهنا ُب حياتنا.
وأضاف زلسن علي عطية ( )ٕٓٓٛأن ىذا ادلدخل ينبٍت على فكرة الربط بُت ادلواد الدراسية ادلختلفة ،والّتعامل
معها من منطلق وحدة ادلعرفة ،وىذا ادلدخل يوجب على واضعي ادلنهج إعادة تنظيمو بطريقة تزول فيها احلواجز بُت ادلواد
ادلتعلم من
الدراسية ادلختلفة ،وتتكامل فيها ادلواد مع بعضها ،فتقدم اخلربات ادلختلفة ُب صورة متآزرة تؤدي إىل سبكُت ّ
للمتعلم.
إدراك العالقات بُت ادلواد التعليمية ،واخلربات اليت تقدمها ّ
والّتكامل ىو عبارة عن أسلوب لتنظيم عناصر اخلربة اللغوية ادلقدمة للطالب ،وتدريسها دبا حيقق ترابطها وتوحدىا
بصورة سبكنهم من إدراك العالقات بينها ،وتوظيفها ُب أدائهم اللغوي ،وذلك من خالل زلتوى لغوي متكامل العناصر؛
ترتبط فيو توجيهات ادلمارسة والتدريبات اللغوية ،والقواعد الّلغوية دبهارات اللغة ،ونوع األداء ادلطلوب من خالل نص
شعري أو نثري ،أو موقف تعبَتي شفهي أو ربريري ،وتدريسها بطريقة تعتمد إجراءاتها على التكامل وادلمارسة والتدريب
وتقوًن الطالب أوال أبول .فتعليم اللغة عن طريق ادلنحى التكاملي ،وإلغاء الفواصل واحلدود ادلصطنعة بُت فروعها مطلب
البد منو ،ألن تعليم اللغة للتلميذ عن طريق الفروع يشعره أبن كل فرع مستقل سباما عن غَته من فروع اللغة األخرى،
ادلتعلم ،نظرا إىل إمكانية
وىذا ما يؤدي إىل فهم خاطئ للغة وأنظمتها ،ابإلضافة إىل أّنو ال يؤدي إىل منو متوازن لدى ّ
اضلياز ادلدرس إىل فرع ما كالقراءة أو ادلطالعة أو اإلمالء أو النحو  ...على حساب الفروع األخرى ،ابإلضافة إىل كون
ىذه الطريقة (أي طريقة الفروع) ال تعد ادلتعلم استخدام الّلغة ابلشكل الفعال ُب ادلواقف ادلختلفة ،نظرا لكوهنا ّتعلم اللغة

رلزأة (أضبد عيد عوض.)ٕٓٓٓ :
وعلق هناد ادلوسى (ٖٕٓٓ) أنو ال ينبغي أن يلّقن ادلعلم قطعة شعرية أو نثرية أو آايت قرآنية ،يرددىا ،ويكررىا حىت
ادلعلم على
حيفظها ،وىو ال يعي داللتها ،وال يتمرس جبوىا ،وليس موقفا سليما ُب تعليم اللغة ذلك الذي ديلي فيو ّ
يتمثلوىا ،وليس موقفا تعليميا لغواي ذلك الذي يراد فيو التلميذ على أن يكتب عبارة مبتورة ليست كاملة
تالميذه قطعة مل ّ
ط صبيل ...ذلك أن ىذه ادلواقف ّكلها وأمثاذلا تقصر اللغة على أن تكون لفظا وحسب ،أو رمزا مكتواب
الداللة خب ّ
وحسب ،وما ىي بذلك ،فما اللفظ إال أداة وما الرمز ادلكتوب إال وسيلة ،ومها أدااتن أو وسيلتان ُب بيان معٌت ،أو
ترسيخ إحساس ،أو الّتعبَت عن موقف.

وجاء سعيد دمحم مراد (ٕٕٓٓ) بفكرة أنو ال ديكن للطالب أن يت ّكلم فهو يستثَت القاموس أوال ليمده ابدلفردات اليت
ويؤلف اجلمل ،بل يتم الّتعبَت
حيتاج إليها ُب ذلك ادلوقفٍ ،ب يستثَت القواعد اللغوية ،ليفهم كيف يوظف الكلمات ّ
بصورة سريعة ومتكاملة ومًتابطة.

كما أن أضبد ىيكل (ٕٓٔٓ) يرى أن تعليم قواعد الّنحو والبالغة وبعض مصطلحات الّنقد ،ومعلومات عن
عصور األدب وأعالمو وفنونو ،وشرح الّنصوص الشعرية والنثرية ،وتوضيح مواطن اجلمال والبيان فيها .ىذا ّكلو مفيد
للمتعلم مهما بذل من جهد أن تتكون لديو ادللكة الّلغوية ،اليت يستطيع
ومطلوب ،ل ّكنو وحده ال ّيعلم العربية ،وال يتيح ّ
معها أن ينطق لغتو بطريقة سليمة أو أن يكتبها بصورة قودية ،أو أن يقرأىا على وجهها الصحيح ،فال قواعد الّنحو
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ادلتعلم لغتو ،وال قواعد البالغة ومصطلحات النقد فقط بقادرة على أن ذبرى قلم
والصرف وحدىا تستطيع أن تنطق ّ
ادلتعلم بتلك اللغة ،وإّمنا ىذه وتلك ضوابط وأدوات تعُت وسبهد وتساعد وتيسر ،ولكنها ال تصنع وال تبدع ،وإمنا الذي
ّ
كل ملكاتو ،تؤدي وظيفتها دون أن حيس
يصنع ويبدع ىو تلك ادللكة اللغوية )اليت تصَت  -بعد أن تتم لإلنسان -مثل ّ
اإلنسان بعملها.
والحظ دمحم صاحل مسك ( )ٜٜٔٛأن علماء العربية القدامى أدركوا أمهية فكرة الّتكامل بُت فروع اللغة ُب تعليمها
للناشئة ،من الّنصوص األدبية اليت خيتاروهنا مركزا وأساسا تتجمع حولو أنواع البحوث الّلغوية ادلختلفة ،حيث كانوا
يّتخذون كتفسَت مفردات الّنص وشرح عباراتو ،وتوضيح ما اشتمل عليو من الصور البالغية وادلسائل النحوية ،وما ورد بو
من اإلشارات التارخيية ،واالرتباطات اجلغرافية ،وبيان ما عسى أن يلوح بو من زلاسن ومآخذ ..مع التحدث عن حياة
الشاعر أو الكاتب صاحب النص ،وما قد يكون لو من شليزات ومآثر على اللغة وآداهبا ،ومدى أتّثره بغَته وأتثَته ُب
سواه ،وذكر الظروف وادلناسبات اليت قيل فيها الّنص ،وقد يستطرد ادلؤلف ،فيستشهد على صحة آرائو بذكر نصوص
أخرى تؤيدىا ،وذكر نصوص أخرى تشبو الّنص ادلدروس ُب موضوعو ...وإذا كان الّنص شعرا فقد يعرض ادلؤلف لبيان
حبره و قافيتو .ومن بُت الذين سلكوا ادلنحى التكاملي ُب كتاابتهم (اجلاحظ) ُب كتابو (البيان والتبيُت) ،و(ادلربد) ُب
كتابو (الكامل) ،و(القايل) ُب كتابو (األمايل).
وذىب هناد ادلوسى ) (ٖٕٓٓ) إىل أن تطبيق ىذه الطريقة ُب تعليم الّلغة العربية ال يعود للمحدثُت بل يعود الفضل
فيو إىل العرب القدامى الذين كان تعليمهم لّلغة يقوم دائما على الّنص ،الذي قد يكون القرآن ،وقد يكون ديوان شعر أو
دواوين ،وقد يكون صبلة من نصوص ّشىت ،تدار حوذلا ألوان الدراسات ادلعجمية والصرفية والنحوية والبالغية ،وكتاب
الكامل للمربد ُب معظمو مثال انصع الداللة على ىذا ادلنهج ،فقد اصطفى ادلربد ُب كتابو مناذج متكاثرة من سلتار الشعر
كل نص ببيان ما حيتاج إليو البيان من معاين
واخلطب واحلكم واألحاديث واحلكاايت مطرفا من وعاء ،وكان ّيعقب عن ّ

الغريب ،وإعراب ادلواطن الّلطيفة ،والكشف عن أسرار الًّتكيب وفنون الّتعبَت .
وادلنحى الّتكاملي من أىم االّذباىات احلديثة -وإن كانت لو جذور ُب الدراسات العربية القددية ُ-ب تعليم الّلغة
العربية ،وىو يعتمد ُب تدريس اللغة العربية على نصوص أدبية سلتارة ب ّدقة لتحقيق األغراض ادلنشودة ،فهي من جهة مادة
صاحلة للمطالعة وصاحلة لتدريس التعبَت بشقيو الشفهي والكتايب ،ومن جهة أخرى تعد حقال شلتازا للتطبيق الوظيفي للغة
والنحو والصرف ،فضال عن كوهنا رلاال خصبًا للدراسات البالغية والنقدية .فيكون ىذا ادلدخل البديل ادلناسب لطريقة
فروعا ،اليت تقوم على تفتيت ادلادة اللغوية ،وذبزيئها إىل أنشطة مستقلة عن بعضها البعض ،لكل نشاط منها
تعليم الّلغة ً
تتحقق أىدافو (ىنية عريف ولبوخ
منهجو وحصصو وكتبو ،بل وتقوديو اخلاص بو ،حبيث ال تتضح وظائفو ،وال ّ
بوصبلُت.)ٕٓٔ٘:
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ادلدخل الوظيفي يف تعليم الّلغة العربية
ذكر ىنية عريف ولبوخ بوصبلُت (ٕ٘ٔٓ) إن وظيفة الّتعليم األساسية ُب احلياة ىي سبكُت الفرد من التكيف مع
أفراد اجملتمع الذي يعيش فيو ،وتزويده ابلوسائل اليت تساعده على ذلك ،وال شك ُب أن أىم تلك الوسائل على اإلطالق
يتحقق التواصل.
ىي اللغة اليت هبا ّ

ونظر زلسن علي عطية ( )ٕٓٓٛإىل أن أساس ادلدخل الوظيفي ُب تعليم اللغة العربية وظيفتها ُب احلياة ،وكوهنا
وسيلة لتحقيق التواصل بُت الناس للتعامل مع شؤون احلياة ادلختلفة ،ودلا كان لّلغة ىذا الدور توجب أن تليب حاجة الفرد
الستعماذلا ُب ادلواقف اليت تتشكل منها احلياة .وادلقصود ابلتعليم الوظيفي ربقيق القدرات الّلغوية عند التلميذ حبيث

يتمكن من شلارستها ُب وظائفها الطبيعية العملية شلارسة صحيحة.
وكتب وجيو ادلرسي أبولنب (ٕٗٔٓ ) أن اللغة وسيلة تعبَتية وظيفية .وعلى ىذا االذباه تقوم الطرائق االتصالية ،اليت
تهتم أكثر ما تهتم ابدلعٍت واالتصال ُب اللغة ،وتعطي وظائف اثنوية للوظائف النحوية  ،وعليو يقوم تعليم اللغة فيها على
ادلعٌت والوظائف االتصالية .وتعد ال وظيفية من أىم االذباىات احلديثة َب تعليم اللغات القومية؛ حيث ينظر إىل اللغة على
أهنا أداة اجتماعية ،أى ذات وظيفة اجتماعية ،وقد أدى إىل ذلك الوعى أبمهية االتصال اللغوى الفعال لتدارس الشئون
اإلنسانية داخل اجملتمع وخارجو ،وقد منى ىذا الوعى ُب احلروب وأايم ادلعاانة الىت عاشتها اإلنسانية َب أثناء احلربُت
العادليتُت .كذلك كان لالذباه إىل الرباصباٌب أو فلسفة الذرائع أاثرا ال تنكر على ىذا االذباه ،فوظيفة التعليم الرئيسة َب
الرباصباتية سبكُت الفرد من التكيف مع اجملتمع الذى يعيش فيو ،وإمداده ابلوسائل أو الذرائع الىت تساعده على ذلك،
ومن الوسائل أو الذرائع اللغة بفنوهنا األربعة .وقد انعكس ىذا كلو على احلياة ادلدرسية ،فأصبح االتصال احلقيقى ىو
لب أى برانمج لتعليم فنون اللغة ،فليس تعلم اللغة رلرد حفظ رلموعة من الكلمات والًتاكيب ،أو رلموعة من ادلبادئ
والقواعد ،وإمنا تعلم اللغة  -عالوة على ذلك– استخدام فعال لكلمات اللغة وتراكيبها ،وقواعدىا َب ادلواقف االجتماعية
ادلختلفة.
ويرى كل من الرس ،وفرديان ( ) ٜٔٛٛأن ىذا االذباه يعود إىل النظرية الوظيفية لتدريس اللغة ،ويؤكد على تدريب
الطالب على فهم اللغة ،واستخدامها لقضاء بعض الوظائف َب ادلواقف الطبيعية.

ويتم استخدام اللغة َب ىذا االذباه لتقدًن بعض االقًتاحات ،أو لتوضيح وجهة النظر ،أو لالختالف ،أو لإلتقان،
أو لإلذعان لبعض األشياء ،أو لالعتذار عن عمل عملو اإلنسان .وجوىر ىذا االذباه مشًتك َب معظم برامج تدريس
اللغة الىت تعكس النظرية التواصلي ة ،ومن ادلعروف َب ادلناىج أن اجملتمع الذى يعيش فيو ادلتعلم من أىم ادليادين الىت تشتق
منها أىداف التعليم ،ومن ٍب فالبد أن تهتم جبعل ادلتعلم قادراً على القيام ابدلطالب ،أو الوظائف وادلهام الىت يتطلبها
اجملتمع الذى يعيش فيو ،ومعٌت ىذا ابلنسبة للتعبَت أن يهتم التعليم إبقدار التالميذ على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوى
الىت يتطلبها منهم اجملتمع .وبناءً على ىذا ،يعٌت االذباه الوظيفى َب تعلم التعبَت– استخدام اللغة َب مواقف احلياة الىت
تضطران إىل التعبَت الكتايب أو الشفوي .ومن تطبيقات االذباه الوظيفي ُب رلال طرق تدريس التعبَت التواصل اللغوي،
حيث ظهرت إرىاصات األخذ دبدخل التواصل اللغوي َب تدريس اللغة اإلندونيسية َب بريطانيا ،وذلك َب أوائل
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السبعينيات من ىذا القرن ،وذلك بعد أن أثبتت الدراسات والبحوث قصور الطرق التقليدية مثل الطريقة السمعية
الشفوية ،والطريقة الشفوية السمعية عن ربقيق األىداف ادلنشودة.
وقد أكد ذلك كل من مسيث مورو وزميلو ( )Smith Moro, 1980ايفلُت براد ( )E. Berad, 1991أبنو ًب األخذ
ابالذباه التواصلى َب تعليم اللغة اإلندونيسية َب بريطانيا عام (ٜ٘ٔٚم) ،وكان ذلك رد فعل ألوجو القصور والنقد الىت
وجهت للمداخل السابقة ،الىت اعتمد معظمها على نظرية البناء اللغوى كما تصورىا تشومسكى) ،)Chomskyوالىت
كانت تعتمد على صب اللغة َب قوالب صماء.
وقد أشارت األدبيات الًتبوية إىل عدة عوامل كان ذلا عظيم األثر على سيادة االذباه التواصلى َب تعليم اللغات
منها:
ٔ .أثبتت نتائج األحباث العلمية آنذاك أن زلتوايت ادلناىج بعيدة كل البعد عن احلياة الواقعية ،ومل تفسر حاجات
التالميذ.
ٕ .النقد الكبَت الذى تعرضت لو األساليب الشفوية السماعية ) (MAOوأيضاً األساليب السماعية ادلرئية.
ٖ .النقد الكبَت الذى وجو لتشومسكى صاحب نظرية البناء اللغوى والىت كانت تقدم كفاءة اللغة على كفاءة االتصال.
ٗ .اىتمام ادلؤسبرات الدولية ادلسئولة عن اللغة بتطوير الكتب ادلدرسية من أجل ربقيق كفاءة االتصال ،وابلفعل ًب
ابجلهود الدءوبة تشغيل الرابطة الدولية للغوايت الىت سعت جاىدة إىل تطوير ادلناىج.
٘ .تغَت واقع التعليم َب أوراب ،فضالً عن زايدة التواصل والتداخل بُت الدول األوربية ،شلا أظهر احلاجة ادلاسة إىل تعليم

الصغار والكبار اللغة َب ضوء اذباه التواصل اللغوي.
وقد استفاد ىذا االذباه من معطيات اجتماعيات اللغة ،الىت تؤكد على أن اإلدلام دبظاىر احلياة َب اجملتمع تساعد
التلميذ على فهم اللغة واستيعاهبا سواء ما يتصل ابكتساب مهاراتها أو تراكيبها ،مع التأكيد على أن يًتجم كتاب اللغة
كل ما ىو موجود َب بيئة التلميذ  ،وأن يعكس صبيع جوانب ثقافة اجملتمع ،ابإلضافةإىل االستخدامات االجتماعية للغة،
وأن يضع َب االعتبار األبعاد التارخيية للمجتمع ،كما يتم التأكيد على بث ادلعتقدات والقيم داخل النصوص اللغوية
ادلقدمة للتالميذ .وَب ىذا السياق يتم اقًتاح تصحيح بعض األفكار ادلسيطرة والشائعة َب اجملتمع ضلو بعض طبقاتو،
وذلك عند وضع زلتوى كتب اللغة.
ويالحظ أن تعليم اللغة بشكل عام يتجو إىل إعداد التلميذ دلواجهة ادلواقف االجتماعية ،كما يتم الًتكيز َب تعليم
اللغة على أمهية استخدامها َب مواقف احلياة ادلختلفة ،وأن يصبح ىذا االستخدام مهارة تؤدى بدقة وتلقائية .وىناك
عالقة قوية بُت ادلدخل التواصلى وادلدخ ل الوظيفى ،حيث يرى البعض أن اللغة أصل ،وجذور لكل ما ديكن أن نتصوره
عن عوامل تكوين اجملتمع ،مثل التاريخ ادلشًتك ،والدين ادلشًتك واألدب ادلشًتك واإلحساس واإلدارة والعمل ادلشًتك فال
ديكن تصور اتريخ بال لغة ،وال دين بال لغة ،فاللغة منهج اتصال يتمثل ُب فنون أربع ىي (االستماع والتحدث والقراءة
والكتابة) والنحو والبالغة عامالن مشًتكان بُت ىذه الفنون.

Vol. 2 No. 2 | 248-264
Copyright © 2017 | ARABI | p-ISSN 2548-6616 | e-ISSN 2548-6624

Arabi : Journal of Arabic Studies

وأساس ىذه النظرة ىو االىتمام بوظيفة ىذه اللغة ،ودورىا ُب حياة البشر ،وقد ترتب على ىذه النظرة االىتمام
بعملية التواصل نفسها وجبوانبها ادلكونة ذلا (الرسالة ،والوسيلة ،وادلرسل ،وادلستقبل) والعزم على تبليغ الرسالة ،وما ينبغي
أن يكون عليو كل جانب من ىذه اجلوانب ،كما ترتب على تلك النظرة أيضا االىتمام ابستخدام اللغة وشلارسة أنشتطها
بدال من الًتكيز على حفظ قواعدىا ،فادلهم ىو إاتحة الفرصة للتالميذ الستخدام اللغة وظيفيا ،وىنا أيٌب دور الكتاب
ادلدرسي للغة العربية – والسيما ُب ادلرحلة االبتدائية– خللق الظروف وادلواقف احلياتية من خالل زلتوى ثقاُب معُت يكون
صاحلا ألن ديتزج دبحتوى لغوي مناسب يتم من خاللو شلارسة فنون اللغة وإتقان مهاراتها.
ومن ىذا ادلنطلق ينادى ادلتخصصون َب تعليم اللغة ابلعمل على تكامل مهارات اللغة من استماع وربدث وقراءة
وكتابة َب الربانمج اللغوى ادلقدم للتالميذ ،ويرون أن تنمية أية مهارة لغوية يعد تنمية للمهارات األخرى ،ومن بُت
اذباىات تعليم القراءة والكتابة الًتكيز على اكتساب اللغة عن طريق االىتمام دبهاراتها األربع ،االستماع ،التحدث،
القراءة ،الكتابة حيث تكمل كل من تلك ادلهارات ادلهارة األخرى ،واكتساب اللغة َب ظل ىذا االذباه يتحرك من الكل
إىل اجلزء ،مع الًتكيز على اكتساب اللغة َب مواقفها الطبيعية.
ويركز ىذا االذباه على السمات التواصلية للتعبَت ،ومؤيدو ىذا االذباه يعتربون أن التعبَت ما ىو إال عمليات تواصلية
تستلزم صبهوراً ،أو قراء إىل جوار الكاتب.
وتعلم مهارات التعبَت وفقاً ذلذا االذباه ال يتم إال إبتقان ىذه ادلهارات وتوظيفها تواصلياً لتحقيق الوظائف الىت
يهدف إليها؛ لذا فإن ىدف ادلتعلم النهائى ىو اكتساب الكفاية التواصلية ( )communicative competenceالىت
تشتمل على الكفاايت النحوية ،واخلطابية ،واالسًتاتيجية ،واللغوية ،واالجتماعية.
وتعٌت الكفاية النحوية معرفة القواعد اللغوية التقليديةَ ،ب حُت تعٌت الكفاية اخلطابية تناسق النص اللغوى وسباسكو
وسالمتو ،أما الكفاية اللغوية – االجتماعية فتشمل مناسبة ادلبٌت للمعٌت والسياق اخلطاىب.
ولكي يتم االتصال بُت األفراد فالبد من وجود جوانب أساسية ال يتم االتصال إال هبا ،وىى الرسالة واإلرسال
واالستقبال؛ حيث ال يوجد إرسال بدون رسالة ،كما ال توجد رسالة بدون مرسل ،وال توجد رسالة ومرسل بدون
مستقبل.
وقد أكدت الكثَت من الدراسات السابقة َب رلال ادلناىج وطرائق تدريس اللغات ادلختلفة على أن االذباه التواصلى
من االذباىات ادلناسبة لتدريس اللغة بشكل عام والطالقة التعبَتية بشكل خاص؛ حيث يعتمد على االستخدام الوظيفي
للغة على أساس من التدرج ،كما يركز على تعليم اللغة من خالل مواقف حياتية اجتماعية ،ويهتم بفنون اللغة بشكل
متكامل ومتوازن  ،ويعتمد أيضا على النظرايت ادلعرفية ُب علم النفس ،والقواعد التوليدية التحويلية وغَت ذلك.
وقد أشارت األدبيات الًتبوية إىل عدة عوامل ذلا عظيم األثر َب سيادة اذباه التواصل اللغوي ُب تعليم اللغات ومنها؛
أن نتائج بعض األحباث العلمية قد أثبتت أن زلتوايت ادلناىج بعيدة كل البعد عن احلياة الواقعية ،ومل تفسر حاجات
التالميذ .ومع تغَت واقع التعليم ُب أوراب ،فضال عن زايدة التواصل والتداخل بُت الدول األوربية ،ظهرت احلاجة ادلاسة إىل

Vol. 2 No. 2 | 249-264
Copyright © 2017 | ARABI | p-ISSN 2548-6616 | e-ISSN 2548-6624

Arabi : Journal of Arabic Studies

تعليم الصغار وال كبار اللغة ُب ضوء األسلوب التواصلي .ومن أىم مسات األسلوب التواصلى أنو يركز على وظيفية اللغة،
وشلارستها من خالل فنون أربعة (االستماع والتحدث والقراءة والكتابة) َب سياق لغوى سليم.
ويقوم اذباه التواصل اللغوي على تعليم اللغة من خالل مواقف حياتية واقعية يستطيع الطالب أن ديارس فيها اللغة
من خالل فنون أربعة ىى االستماع والتحدث والقراءة والكتابة َب سياق لغوى سليم  ،فال يكون تعلم األساليب والقواعد
ىدفاً َب حد ذاتو ولكن دلعرفة كيف يستطيع الطالب أن ديارس ذلك َب حياتو اليومية .إن تعليم اللغة العربية َب ضوء
ذلك ىدف قدًن ديكن إدراكو عند اجلاحظ ،وعبد القاىر اجلرجاىن وغَتمها.
ومن انحية أخرى أسهم اللغوي الكبَت ويلكنز (َ )Wilkins, 1982ب تدعيم األخذ ابذباه التواصل اللغوي ُب تعليم
اللغة اإلندونيسية  ،وذلك عندما أعد وثيقة أثبت فيها أن أىم وظائف اللغة على اإلطالق ىي الوظيفة االتصاليةٍ ،ب
أردفها بكتاب أمساه ( ادلقررات القومية ) عرض من خاللو زلتوى لغواي ُب ضوء ابذباه التواصل اللغوي ،وأوصى ابألخذ
بو ُب تعليم النشء اللغة.
وتشَت األدبيات الًتبوية إىل أن اذباه التواصل الغوي ديكن تعريفو أبكثر من مسمى ،وأىم ىذه ادلسميات :االذباه
ادلعرَب ،االذباه الوظيفى ،االذباه ذو ادلفهوم والوظيفة ،وأخَتاً االذباه التواصلى.
ولكى تتحقق فعالية التواصل ينبغى أن يكون كل فرد حفياً متمكناً من لغتو قادراً على الفهم واإلفهام ،ومن ىنا
ظهرت احلاجة إىل زايدة االىتمام ابالتصال اللغوى ،واالىتمام بتعليم اللغة َب ضوء ىذا االذباه والذى يعتمد على أسس
ومبادئ فلسفية سبيزه عن غَته شلا سبق عرضو ،وأىم ىذه األسس كما أشارت إليها البحوث والدراسات السابقة ىى:
ٔ .ادلتعلم مركز االىتمام َب العملية التعليمية :ويعٌت ذلك أن يكون ادلتعلم ىو اذلدف َب العملية.
ٕ .ينبغى أن يرتبط تعلم اللغة حباجات وأىداف ادلعلمُت.
ومن بُت أىداف تعليم اللغة العربية َب ضوء اذباه التواصل تنمية كفاءة االتصال ،إذ تعد اذلدف األول من تعليم
اللغة ،ابإلضافة إىل االىتمام بتنمية مهارات فنون اللغة األربعة (االستماع والتحدث والقراءة والكتابة) مع الًتكيز على
العالقة القوية بُت جان ى االستقبال واإلرسال ،مع االىتمام بتعليم اللغة العربية وتطويرىا ابستخدام بعض األنشطة الصفية
مثل األقران واجلماعات (التعلم التعاوين) وطريقة حل ادلشكالت ،كما أكدت أن تعليم اللغة من خالل مواقف حياتية
واقعية يزيد من دافعية الطالب ادلستمرة للتعلم ،كما أنو يتيح لو االستقاللية والذاتية خارج الفصل ،وبناء عليو يستطيع بعد
ذلك أن ينتقى ما يسمعو وما يقرأه.
وشلا الشك فيو أن أى منهج دراسى البد أن يكون لو زلتوى دراسى يًتجم فلسفتو ومبادئو ويسهم بقدر كبَت َب
ربقيق أىدافو ،وزلتوى الكتاب ادلدرسى للغة َب ضوء االذباه التواصلى ينقسم قسمُت:
ٔ .احملتوى الثقاَب؛ ويشمل ادلوضوعات الثقافية الىت يتم من خالذلا تقدًن احملتوى اللغوى.
ٕ .احملتوى اللغوى والذى يشمل فنون اللغة العربية (االستماع والتحدث والقراءة والكتابة) .وىناك عدة معايَت الختيار
ادلواقف احلياتية واالتصالية منها:
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 القيمة :دبعٌت توافق وتطابق ادلواقف والوسائط واألنشطة مع اإلطار األخالقي والديٌت للمجتمع. الصدق وادلالءمة :دبعٌت مالءمة ادلوقف أو النشاط مناسبتو وتعبَته عما ىو لو. التأثَت :ويقصد بو إىل أى مدى يعرب ادلوقف ويؤثر َب ادلستقبل ،ويًتتب ذلك على توافر الواقعيةوالقيمة.
فتواجد ىذه ادلعايَت أمر ضروري؛ حىت تكون واضحة أمام القائمُت بتأليف وتصميم الكتب وادلقررات الدراسية للغة
العربية.
ويؤكد اذباه التواصل اللغوي على أن تعليم اللغة يتم من خالل استخدامها َب وظائفها احلقيقية فادلرء يستخدم اللغة؛
ليقدم نفسو أو يطلب شيئاً أو يعتذر عن شيء أو يقبل أو يرفض أو يبدى رأيو َب شىء ما.
وقد أجري العديد من الدراسات َب ىذا اجملال منها دراسة ولكر جيمس ( )Walkar James, 1988الىت ىدفت
عمل مسح كامل لتدريبات االتصال اللغوى الشفهي َب التعليم األوىل ،وأكدت على أمهية سبلك ىذه ادلهارات َب تنمية
مهارات الكتابة وحل ادلشكالت.
أما دراسة على عبد الفتاح ( ٜٜٔٛم) فقد أكدت فاعلية برانمج مقًتح َب التعبَت الكتاىب على تنمية مهارات
التعبَت الوظيفى واإلبداعى عند تالميذ الصف السادس االبتدائى.
بينما سعت دراسة سعد الرشيد ( ٜٜٗٔم) لبناء برانمج مقًتح َب تنمية مهارات الكتابة لة َب ادلرحلة الثانوية.
وسعت دراسة وليامز ) (Williams,1995لتقدًن رؤية كشفية حبثية عن تنمية االتصال اللغوى من خالل مدرس
الفصل من خالل استخدامو إلسًتاتيجية السؤال واجلواب داخل الصف الدراسى وأكدت ىذه الدراسة فعاليتها َب تنمية
مهارات التواصل اللغوى لدى ىؤالء التالميذ.
وأكدت دراسة عادل توفيق (ٜٜ٘ٔم)  -الىت ىدفت ربليل رلموعة كتب ) (En Francais Assiلتعليم اللغة
الفرنسية ابدلدارس الثانوية َب ضوء مهارات االتصال  -أن األمهية الكربى َب ىذه ادلناىج معطاة للتعبَت الكتاىب والفهم
القرائى.
وىدفت دراسة صابر عبد ادلنعم(ٜٜٔٛم) بناء منهج مقًتح متكامل لتعليم اللغة العربية وبيان أثره على األداء
اللغوى لطالب الصف األول الثانوى.
بينما ىدفت دراسة (فايزه السيد ٜٜٔٛم) تقوًن اختبارات اللغة العربية لشهادة إسبام الدراسة الثانوية العامة َب ضوء
مدخل االتصال اللغوى ،كما وضعت رلموعة من معايَت االختيار اللغوى اجليد أ وأشارت إىل عدم مراعاة ىذه
االختبارات دلعايَت االتصال اللغوى.
وىدفت دراسة زلمود عبد احلافظ (ٜٜٜٔم) تقوًن كتب ادلرحلة االبتدائية َب ضوء االتصال اللغوى ،واقًتحت
وحدة َب ضوء ما ًب التوصل إليو من نتائج.
واقًتحت دراسة رانيا شاكر( ٕٗٓٓم) برانمج مقًتح لتنمية مهارات التعبَت الشفوي لدى الطالبات ادلعلمات بقسم
اللغة العربية ُب ضوء مدخل التواصل اللغوي.
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بينما أكدت دراسة صوفيا نبيل( ٕٓٓٙم) فعالية برانمج مقًتح ُب اللغة إلصلليزية ألغراض خاصة ُب ضوء احلاجات
اللغوية والتواصلية لطالب ادلدارس الثانوية الفندقية.
وحكى حافظ امساعيل علوي وليد أضبد العناين ( )ٕٜٓٓحوارا أجري مع داوود عبده ،أنو عرف ادلنحى الوظيفي
ُب تدريس الّلغة العربية ُب قولو أن ادلنحى الوظيفي ُب تدريس العربية ىو تدريسها بطريقة تؤدي إىل إتقان ادلهارات
اللغوية األربع :فهم الّلغة مسموعة ،وفهمها مقروءة ،والتعبَت الشفوي ،والتعبَت الكتايب .فوظيفة اللغة ،أية لغة ،ىي القدرة
على الفهم واإلفهام .وإلتقان ىذه ادلهارات األربع البد من اعتبار قواعد اللغة ( قواعد تركيب الكلمة ،وقواعد تركيب
اجلملة ،وقواعد الكتابة) وسائل إلتقان ادلهارات األربع السابقة ال غاايت ُب حد ذاتها.
وىذا دياثل سباما ما جاء بو علي النعيمي (ٕٗٓٓ) أن تعليم الّلغة ال يكون عن طريق تلقُت رلموعة من القواعد

للطلبة ُب سلتلف ادلراحل الدراسية ،وربفيظهم ذلا ،وادلطالبة ابسًتجاعها ُب االختبارات ادلختلفة ،ألن ذلك ال يؤىل
التلميذ الستخدام اللغة وشلارستها ُب سلتلف ادلواقف اليت يعيشها ،فتعليم قواعد اللغة إذن ىو وسيلة وليس غاية ُب ذاتو،
ومن ٍب فإن الغرض من تدريس القواعد ىو ربط الّلغة دبواقف احلياة ادلختلفة ،حبيث ديتلك الفرد القدرة على الّتعبَت

السليم ،مدركا بذلك وظيفة الصوت ُب الكلمة ،ووظيفة الكلمة ُب اجلملة ،ووظيفة اجلملة ُب ادلوضوع ،ومن ٍب وظيفة
الّلغة ُب الّتعبَت عن انشغاالتو وحاجاتو ادلختلفة ،وال يكون ذلك إال بربط تدريس النحو وقواعده ابلّنواحي الوظيفية لّلغة
لما وكتابة ،وذلك من خالل توظيف قواعد اللغة ُب كل
دبا حيّقق ادلهارات الّلغوية عند التالميذ
ً
استماعا وقراءًة وت ّك ً
ادلتعلم إىل إتقاهنا
مستوايتها توظي ًفا
صحيحا .فقواعد اللغة وضوابط الرسم وقوانُت البالغة ليست مهارات مستقلة يسعى ّ
ً

لذاتها ،وإمنا لتصح مهاراُتو اللغوية األساسية ،اليت ىي االستماع ،والقراءة ،والكالم ،والكتابة.
وأشار عبد الرضبن احلاج صاحل ( )ٕٓٓٚأن مسألة اختيار احملتوى الّتعليمي نفسها عنصر أساسي ُب عملية تعليم
وتعلمها ،إذ ينبغي أن ينبٍت ىذا احملتوى على أسس علمية ووظيفية .ونبو أن النظر إىل زلتوى اللغة اليت تقدم
الّلغة ّ

للمتعلم ،ومن ٍب السؤال ماذا جيب أن ّنعلم من العناصر واآلليات اللغوية ُب مستوى معُت من مستواياتلتعليم يتوجو
ابلوجوه اآلتية:
ٔ .ليس كل ما ُب اللغة من األلفاظ والًتاكيب ،وما تدل عليو من ادلعاين يالئم الطفل أو ادلراىق ُب طور معُت من
أطوار ارتقائو ومنوه
تدل على ادلفاىيم العادية،
ادلتعلم إىل كل ما ىو اثبت ُب الّلغة للّتعبَت عن أغراضو ،بل تكفيو األلفاظ اليت ّ
ٕ .ال حيتاج ّ
وبعض ادلفاىيم العلمية والفنية أو احلضارية ،شلا تقتضيو احلياة العصرية
للمتعلم أن يتجاوز أثناء دراستو للغة ُب مرحلة معينة حدا أقصى من ادلفردات والًتاكيب ،بل وُب كل درس
ٖ .ال ديكن ّ

من الدروس اليت يتلّقاىا ينبغي أن يكتفي فيو بكمية معينة ،وإال أصابتو زبمة ذاكرية ،بل حصر عقلي خطَت قد
دينعو من مواصلة دراستو للغة.
وىي تقتضي وجود تكامل بُت اختصاصات علم اللغة وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم الًتبية ،ألن عملية اختيار
ابدلتعلم ،ابإلضافة إىل عوامل خارجية
يتعلق ابدلادة ،والبعض اآلخر ّ
احملتوى الّتعليمي ّتؤثر فيو الكثَت من العوامل بعضها ّ
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تتمثل ُب األىداف الّتعليمية ،ومستوى ادلقرر ،والوقت احملدد لو .ودلا كانت ىذه الضوابط والشروط غائبة عن مقرراتنا،

راح الدارسون ّيعلقون مشكالت تعليم الّلغة العربية على فشل القائمُت على وضع ادلناىج التعليمية ُب اختيار احملتوى
الّلغوي ادلناسب ،وخصوصا ُب مسألة اختيار احملتوى النحوي الذي يرونو السبب الرئيس ُب نفور الطالب من الّنحو
وإعراضهم عنو (عبده الراجحي.)ٜٜٔ٘:

وقال علي أضبد مدكور (ٕٔٓٓ) إن اختيار موضوعات الّنحو ادلقررة على الصفوف ادلختلفة ُب مدارسنا ،ال يتم
على أساس موضوعي وإّمنا زبْتار ىذه ادلوضوعات ُب األغلب واألعم ،بناء على اخلربة الشخصية والّنظرة الذاتية ألعضاء
جلان وضع ادلناىج.
ادلعلم ،وقد
واختيار موضوعات الّنحو ادلقررة يتم من دون إشراك العناصر األساسية ُب العملية التعليمية وعلى رأسها ّ
وصل ُب البحث الذي أجراه إىل نتيجة أن اختيار احملتوى الّنحوي ُب ادلناىج وادلقررات اجلزائرية ال يعتمد على منهج
علمي ،بل يعتمد على التقديرات الشخصية والذاتية وىذا ما أدى إىل اضطراب وبلبلة ُب تبويب ادلوضوعات الّنحوية ُب
ادلناىج ادلدرسية ،وعدم بنائها على أسس موضوعية قوامها االنتقاء القائم على مقياس الشيوع والتواتر .وعموما ،فادلقررات

الّنحوية ادلدرسية ركزت على اجلانب ادلعرُب ادلوسوعي ،وىذا ما يؤدي إىل ازدحام ادلناىج دبوضوعات كثيفة تضم حشدا
ىائال من ادلصطلحات ،والتعريفات ،والقواعد اللغوية (دمحم صاري.)ٕٓٓٔ :
متعلمي الّلغة العربية ُب النحو ورده إىل خلط غث
وزاد أنطوان صياح (ٕٗٔٓ) عندما ربدث عن أسباب ضعف ّ
مواد الّنحو بسمينو ،وادلستعمل ابدلهجور ادلوىوم ،ففي كتب الّتدريس اليوم كثَت من ادلسائل وادلواد ال تستعمل ،وال تزيد

ُب كفاية تعبَت الطالب منها( كرب )و(حرى )و( اخلولق )من أخوات( كاد ،وكذلك التزيد ُب شرح علل ادلمنوع من
الصرف ،واإلكثار من شروطو وأحكامو ،على الرغم من أّنو حبد ذاتو ،لغة أو ذلجة ،بدليل جواز صرف ادلمنوع منو وال
يصح منع ادلصروف منو.

كل ىذه ادلسائل دون انتقاء للمحتوى ،أو ابالنتقاء العشوائي
وذىب زلمود أضبد السيد ( )ٜٜٔٛإىل أن تعليم ّ
ادلتعلم ،وينال من طاقتو الفكرية الّتحصيلية لقواعد اللغة العربية ،شلا يؤدي إىل نفور الطلبة من دراستها،
دلوضوعاتو ،يرىق ّ
ويزيد من استفحال ظاىرة الضعف اللغوي ُب مستوى الّتعليم العام والتعليم اجلامعي.
واندى جاحظ (ٕٓٓٓ) إىل االكتفاء من قواعد الّلغة دبا يضمن الّتواصل السليم وما يعصم ألسنة ادلت ّكلمُت من
الّلحن واخلطأ ،وُب ذلك يقول اجلاحظ ُب ابب رايضة الصيب" :وأ ما الّنحو فال تشغل قلبو فيو إال بقدر ما يؤديو إىل
السالمة من فاحش الّلحن ومن مقدار جهل العوام ُب كتاب إن كتبو وشعر إن أنشده ،وشيء إن وصفو ،وما زاد على
ذلك فهو مشغلة عما ىو أوىل بو ،ومذىل عما ىو أرد".

وجاء هناد ادلوسى (ٕ٘ٔٓ) بفكرة إننا على مستوى الّنحو حباجة إىل فرز دييز القواعد اليت تصف الظواىر ُب مادة
اللغة فحسب ،وينفي العلل والتأويالت واخلالفاتٍ ،ب يقتصر من تلك القواعد على القواعد اليت أصبع عليها النحويون،
بل يقتصر من القواعد ادلشًتكة بُت الّنحويُت ،على تلك القواعد اليت كتب ذلا دور كبَت ُب االستعمال  ،وحياة متصلة
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كل من يقرأ ىذا النحو أنو يقرأ
ُب االستعمال .فإذا فعلنا ،فسنجد أن النحو قداختزل بُت أيدينا إىل العشر ،وسيجد ّ

شيئا لو انعكاس وظيفي قريب فيما يقرأ ،وفيما يسمع ،وفيما حيتاج أن يعرب.
إن تبٍّت ادلسلك الوظيفي ُب تعليم الّلغة العربية يوجب تقصي ادلواقف االجتماعية اليت يتعرض ذلا اإلنسان وحيتاج
فيها إىل استعمال الّلغة وحصرىا ،وربديد الشائع منها ،وتبويبهاٍ ،ب تكييف شلارستها ُب قاعة الدراسة من ادلتعلمُت،
ِّ
كل شيء للتلميذ ،حبيث ال يفهم ُب النهاية أي
وتكييف مفردات ادلنهج لينسجم م متطّلبات ىذه ادلواقف  ،ال أن نعلّم ّ
شيء؛ ألن العلوم ال يقاس إتقاهنا عن طريق استظهار أحكامها ،ولكن عرب القدرة على استعماذلا وتطبيقها.
يتعلق األمر
تتعلق دبسائل الّنحو والصرف واإلمالء والبالغة فقط ،بل ّ
إال أّنو ينبغي اإلشارة إىل أن الوظيفية ال ّ
كذلك ابنتقاء ادلوضوعات اليت حيتاجها الّتلميذ ُب كل مرحلة ،واليت تعرب عن اىتماماتو و حاجاتو ادلختلفة ،ابإلضافة

إىل مسألة التقوًن والّتدريبات الّلغوية .فااللتزام ابالّذباه الوظيفي ُب تعليم اللغة العربية ُب مناىجنا التعليمية أمر ضروري
ومهم ولكن األىم أن يكون االلتزام من خالل خطة واعية ابألبعاد الوصفية ذلذه الّلغة ،حبيث سبنح األبواب الّلغوية األكثر
استخداما وتداوال ،مكانة عالية ُب الربامج الّتعليمية ،وأن نركز على األساليب التقوديية اليت تكسب التلميذ القدرة على

توظيف اللغة وشلارستها ُب ادلواقف ادلختلفة ،ولنجعل منو أداة منتجة لّلغة ال أداة حافظة فقط.
ادلتعلم
ومن ىنا فإن ّتعلم الّلغة العربية وتعليمها وفق ادلنحى الوظيفي ،جيعل بيئة التعلم أكثر مالمسة للواقع ،وحيّفز ّ
التعلم ،فيجعلو أكثر اىتماما ابللغة لشعوره بقيمتها ،واخلدمات اليت تقدمها لو ُب حياتو ،ألهنا السبيل
أكثر ويدفعو ضلو ّ
ادلتعلم حباجة إىل اللغة (ىنية عريف ولبوخ بوصبلُت:
األمثل الذي ديكنو من مواجهة سلتلف ادلواقف اليت يكون فيها ىذا ّ

ٕ٘ٔٓ).
وبعد استعراض أىم ادلداخل احلديثة ُب تعليم اللغة العربية وتعلمها ،فإن السؤال الذي يطرح ىنا ىو أ ي ىذه
ادلداخل ىو األفضل ُب تعليم العربية ؟

ادلتعلم القدرة على
إن اذلدف األساسي من تعليم أي لغة ،سواء كنا ّنعلمها ألبنائها أو لغَتىم ،ىو إكساب ّ
الّتواصل هبذه الّلغة ُب ادلواقف الطبيعية ادلختلفة ُب اجملتمع .والطفل العادي يكتسب معرفة ابجلمل اللغوية ال كمجرد
صبل صحيحة من الناحية اللغوية فحسب ،بل كجمل مالئمة للمواقف االجتماعية ادلختلفة .وابختصار فإن الطفل
يستطيع أن يكون لنفسو رصيدا من القدرات على التعبَت السليم ،ويشارك ُب ادلواقف التواصلية الشفوية والكتابية على
حد السواء ،وىذه القدرة جزء ال يتجزأ من موقفو ُب احلياة ،ومن قيمو ،ومن دافعيتو الستخدام اللغة وىي جزء ال يتجزأ
من قدرتو على استخدام اللغة وغَتىا من وسائل التعبَت ُب ادلواقف التواصلية ادلختلفة (انيف خرما وعلي
حجاج.)ٕٓٔ٘:
وإن ما ديكن مالحظتو من خالل عرضنا لالذباىات الثالثة أّهنا تركز على ضرورة االنتقال من الّتعليم التقليدي لّلغة
الذي يقدم قواعدىا وأبنيتها وتراكيبها ُب جانبها النظري ،هبدف حشو أذىان التالميذ بكم ىائل من ادلعارفوادلعلومات وادلطالبة ابسًتجاعها ُب االمتحاانت ،دون إاتحة الفرصة ذلم الستثمارىا ُب مواقف احلياة اليومية -إىل التعليم
احلديث الذي يركز على ضرورة إكساب التلميذ القدرة على ذبنيد وتوظيف تلك ادلعارف ُب ادلواقف الّتواصلية الطبيعية.
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ويعٍت ذلك أن ادلداخل الثالثة  :التواصلي والّتكاملي والوظيفي ،وعلى الرغم من تعدد النظرايت اليت قامت عليها،

واختالف مبادئها ،وتصوراتها ،إال أّهنا تركز على نفس اذلدف ؛إذ ذبمع على ضرورة االنتقال من تعليم الّلغة إىل تعليم
ادلتعلم منها للتواصل ُب ادلواقف الطبيعية تواصال فعاال على
الّتواصل ابلّلغة؛ أي ابلًّتكيز على القدر الذي حيتاج إليو ّ
ادلستويُت الشفوي والكتايب.

ولذلك ديكن االستفادة منها صبيعا ُب تعليم الّلغة العربية ألبنائها؛ ألن تعليمها وفق ادلدخل التواصلي الذي ال يركز
على قواعد اللغة ابلدرجة األوىل ،وإّمنا على مراعاة القواعد االجتماعية اليت ربكم استعماذلا ُب الظروف وادلواقف التواصلية
ادلتعلمُت ،ألن
احلقيقية ،ال يتعارض مع مسألة اختيار ادلوضوعات األكثر شيوعا وتواترا ُب االستعمال اللغوي اليومي عند ّ
ادلتعلمُت والظروفاالجتماعية و الثقافية احمليطة هبم
االستعمال الوظيفي للغة يقوم أساسا على وجوب اإلحاطة خبصائص ّ

أوال ،ليتم ُب ضوئها انتقاء احملتوايت التعليمية ادلناسبة ذلم ،وىو االىتمام الذي يشًتك فيو ادلدخالن االّتصايل والوظيفي.
كما أن ذلك ال يتناَب بدوره مع ما يدعو إليو ادلدخل التكاملي من ضرورة مراعاة مبدأ التكامل بُت فروع اللغة
مشتتة ،رلزأة،
ادلختلفة ،ألّنو ال ديكن أن نتصور مثال أن تكون احملتوايت اليت اختَتت وفق ادلنحى االتصايل أو الوظيفي ّ

ال تراعي مبدأ التكامل بُت سلتلف فروع اللغة  :ضلوا وصرفا وبالغة ونقدا وتقوديا ،ألن التلميذ سوف لن يتحسس دور ما
ادلتعلم
يتعلمو منها ُب حياتو ،وحينها سوف لن ربّقق ىذه ادلداخل اذلدف األساسي الذي من أجلو وجدت ،وىو تعليم ّ
ّ
كيفية التواصل ابللغة (ىنية عريف ولبوخ بوصبلُت. )ٕٓٔ٘ :
تقومي ادلنهج التعليمي

التقوًن لغة مشتقة من اجلذور (ق و م) ،يقال ُب اللّغة :قوم ادلعوج أي عدلو وأزال عوجو ،وقوم السلعة أي سعرىا
وشبَّنها ،والقيمة واحدة القيم وأصلها الواو وىي شبن الشيء ابلتقوًن (ابن منظور.)ٜٜٔٛ :
والتقييم فمشتق من القيمة من قبيل االشتقاق من الفرع ابعتباره أصال آخر ،وقد أجازه رلمع اللغة العربية .األصل
أن يكون التقوًن للتعديل والتصحيح ،ويكون التقييم للحكم على القيمة ،ولكن أصبح لفظ التقوًن والتقييم يدالن على
شيء واحد ُب اصطالح كثَت من الًتبويُت (رلمع اللغة العربية.)ٜٕٔٚ :
أما التقوًن اصطالحا فقد ذكر الًتبويون معانيو ،منها:
ٔ -التقوًن ىو :عملية منهجية تقوم على أسس علمية تستهدف إصدار احلكم ،بدقة وموضوعية ،على مدخالت
سبهيدا الزباذ قرارات
وعمليات وسلرجات أي نظام تربوي ،ومن ٍب ربديد جوانب القوة والقصور ُب كل منهماً ،

مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشف عنو من نقاط الضعف والقصور (ماىر إمساعيل صربي دمحم يوسف ،وزلب
زلمود كامل الرافعي.)ٜٕٔٙ :
ٕ -التقوًن ىو :عملية صبع وتصنيف وربليل وتفسَت بياانت (كمية أو كيفية) عن ظاىرة أو موقف أو سلوك بقصد
استخدامها ُب إصدار احلكم ،أو قرار بنجاح أو فشل العملية التعليمية ،ومن ٍب العمل على ربسينها (دمحم عزت
وآخرون.)ٜٔٛٔ:
Vol. 2 No. 2 | 255-264
Copyright © 2017 | ARABI | p-ISSN 2548-6616 | e-ISSN 2548-6624

Arabi : Journal of Arabic Studies

ٖ -التق وًن ىو :إصدار حكم شامل وواضح على ظاىرة معينة بعد القيام بعملية منظمة جلمع ادلعلومات وربليلها بغرض
ربديد درجة ربقق األىداف وازباذ القرارات بشأهنا نبيل (عبد اذلادي.)ٕٕٓٓ :
ٗ -التقوًن ىو :عبارة عن عملية منهجية تتضمن صبع معلومات عن مسة معينة .وىو أمشل من القياس ،وما القياس إال
جزء من التقوًن .والقياس يتضمن ربديد أرقام دقة من الوصف ابلكلمات  .والقياس ىو العملية ادلنهجية احملددة اليت
ديكن من خالذلا تعرف كمية ما يوجو ُب الشيء ادلقيس من السمة العامة أو اخلاصة اليت تقيسها دمحم زايد ضبدان:
.)ٜٔٛٛ
٘ -التقوًن ىو :عملية معقد ة ،تبدأ بصياغة األىداف ،وربديد وسائل احلصول على شواىد وأدلة لتحقيق ىذه
األىداف ،وعمليات التفسَت الالزمة للتوصل إىل معٌت الشاىد والدليل ،وأحكام عن نواحي القوة ونواحي الضعف
عند التالميذ ،األمر الذي يؤدي إىل ازباذ قرارات تتصل ابلتغَتات والتحسينات ادلطلوبة ُب ادلنهج وطرق التدريس
دمحم عبد القادر إبراىيم وآخرون.)ٜٜٔٛ :
 -ٙالتقوًن الًتبوي ىو :عملية منظومية يتم فيها إصدار حكم على منظومة تربوية ما ،أو أحد مكوانتها أو عناصرىا،
بغية إصدار قرارات تربوية تتعلق إبدخال ربسينات أو تعديالت على تلك ادلنظومة أو على مكوانتها أو عناصرىا
(حسن حسُت زيتون.)ٕٓٓٔ :
وىناك نقطة خلط أخرى ،تعترب أ ّن التقوًن ىو قياس ،مع أن القياس جانب واحد فقط من جوانب التقوًن؛ ألنّو
يشَت إىل عملية احلصول على قيمة رقمية سبثل خاصية معينة ،مثل أن واع خاصة من التحص يل ،ودييل القياس الًتب وي عادة
إىل الًتكيز على خصائص معرفة تعريف جيد ،بينما يعتمد التقوًن على القياس ،إال أنو يهتم بدراسة خصائص التلميذ
ربديدا دقي ًقا وخاصة ُب صورة أىداف
وإصلازاتو .وتتألف عملية التقوًن من مراحل عدة ،منها ربديد األىداف الًتبوية ً
تعليمية مصاغة ُب عبارات سلوكية إجرائية ،وصبع البياانت عن سلوك التالميذ بعد القيام بعملية التعلم ،كاستخدام
ادلناىج ادلناسبة وتكون على درجة كافية من التنوع والشمول (فؤاد أبو حطب وأمال صادق.)ٜٔٛٓ :
إن عملية التقوًن دبثابة تغنية  ،ينبغي أن يشًتك ُب زبطيطها وتطبيقها  ،صبيع أطراف العملية الًتبوية ،شلن ذلم عالقة
مبا شرة أو غَت مباشرة ابلتعليم وذلك هبدف إصدار أحكام دقيقة ومضبوطة عن ادلعلم وادلتعلم وادلنهج والعملية الًتبوية
تغيَتا جزئيًا
نفسها .وال تقتصر أىداف التقوًن على معرفة الواقع الفعلي فقط  ،بل سبتد لتشمل كل ما ىو مطلوب ،إما ً
تغيَتا شامالً من أجل التحديث أو التجديد لتحقيق التطوير األفضل دبا يتوافق مع الظروف احلالية وادلستقبلية احملتملة.
أو ً
أي منهج دراسي ،وإذا نظران إىل عنصر من عناصر
وتعد عملية التقوًن والقياس من العمليات األساسية اليت حيتويها ّ
دائما لعمليات تقوديية ،والتقوًن ضروري لعملية التعليم ألنو أحد ادلداخل الرئيسة
ادلناىج السابقة نالحظ أهنا زبضع ً

لتطوير ادلنهج  ،كما أنّو ضروري ألي إنتاج للوقوف على ما ربقق من األىداف ادلتوقعة (رلدي عزيز إبراىيم.)ٕٓٓٓ :
وُب ضوء ما ذك رانه الح ظنا أن الت ق وًن ىو العم لية اليت ينحصر فيها تشخيص للواق ع ،بل ىو أيض ا عالج ل ما ب و
من عي وب ،إذ ال يكفي أن ربدد أوجو القصور ،وإمنا جيب العمل على تالفيها والتغلب عليها .والتقوًن عملية ىامة ليس
ُب رلال الًتبية فقط ،وإمنا ُب صبيع رلاالت احلياة .فطادلا يقوم اإلنسان بعمل ما فعليو أن يعرف نتيجة ىذا العمل،
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كذلك عليو معرفة األخطاء اليت وقع فيها حىت ال تت كرر منو للمرة الثانية ،وهبذه العمليّة يتوصل إىل أداء أفضل ونتاج
أحسن.
جماالت التقومي
فالتقوًن ال يقتصر على تقوًن التحصيل الدراسي عند الطالب واالمتحاانت ادلدرسيّة فقط ،بل إنو تقوًن ذباه
عناصر العمليّة التعليميّة أو ما يسمى دبجاالت التقوًن اليت يلي ذكرانىا كاألٌب :
ٔ -تقومي هدف ادلنهج

يتم ىذا التقوًن على عدة مستوايت منها:
ٔ) عالقة اذلدف ابلتلميذ واجملتمع وطبيعة ادلادة
ٕ) مدى إجرائية اذلدف
ٖ)
ٗ)
٘)
)ٙ

مدى إمكان ربقق اذلدف
مدى تدخل أىداف منهج معُت مع أىداف منهج آخر
تصنيف األىداف وترتيبها
مدى وضوح اذلدف

 )ٚكيفية تسلسل األىداف ومراعاتها دلستوايت النمو
 )ٛمدى مشول األىداف ألنواع ومستوايت السلوك ادلختلفة.
ٕ -تقومي حمتوى ادلنهج
من الضروري أن نقوم بتقوًن ادلنهج احلايل واالستفادة من نتائج التقوًن ُب إعادة بناء ادلنهج أو ُب ربسُت بعض
جوانبو .ومن األسئلة اليت يهتم هبا ادلقوم الًتبوي عندما يتعرض لتقوًن زلتوى ادلنهج ما يلي:
ٔ) ىل ًب اختيار اإلمكانيّة الًتبويّة لوضع زلتوى ادلنهج ُب ترتيب مسبق قبل تنفيذه؟
ٕ) ىل يربط تسلسل زلتوى ادلنهج دبستوايت منو التالميذ؟
ٖ) ما مدى ضرورة وأمهية احملتوى ادلقًتح؟
ٗ) ما مدى ترابط عناصر احملتوى وتكاملها ؟
٘) ما مدى منطقة التسلسل ُب احملتوى؟
)ٙ
)ٚ
)ٛ
)ٜ

ىل يهتم احملتوى ادلقًتح دبراعاة الفروق الفردية بُت التالميذ وذلك عن طريق تصعيد ادلستوى أو إثراء احملتوى؟
ما ىي أنشطة التقوًن البنائي ادلستمر اليت تضمن تصحيح ادلسار أثناء تنفيذ ادلنهج؟
ما ىي أنشطة التقوًن اخلتامي الذي يهدف إىل تقوي م فاع لية العائد من ىذا ادلنهج؟
ما مدى استخدام البيئة كمصدر للخربات ُب ادلنهج؟

ٓٔ) ما مدى مشول اخلربات التعليميّة جلوانب السلوك من معرفة واذباه ومهارة ؟
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ٖ -تقومي طريقة التدريس
إ ّن تقوًن طريقة التدريس حيتل مشكلة رئيسة ُب التقوًن الًتبوي ،وذلك لألمهيّة البارزة للمدرس ُب العملية التعليميّة.
وىذا التقوًن سار ُب اذباىات ثالث:
ٔ) البحث عن خصائص ادلدرسُت كمعيار للكفاءة التدريسيّة سواء كانت ىذه اخلصائص شخصية ،أوثقاف يّة،

أومه نية .واعتقد الب عض أن ادلظهر اخلارجي ،والذكاء ،وتقدير النجاح ُب مادة التخصص ،وادلستوى
االجتماعي ،ووجهة ترنيم الصوت ،وغَتىا من خصائص التدريس اجليد.
ٕ) البحث عن عملية التدريس وما يتم فيها من سلوك للمدرس والتلميذ .وىذا االذباه يعترب أن التفاعل بُت
ادلدرس ،والتلميذ ىو أساس التعليم ،وىو مؤثر صحيح لكفاءة التدريس.
ٖ) البحث عن نتائج التعليم ابعتبارىا ادلؤشر األىم ،إن مل يكن الوحيد لكفاءة ادلدرس ،فإذا كان ربصيل
التالميذ جيداً فإن ذلك يدل على جودة عملية التدريس وكفاءة ادلدرسُت .ىذا االذباه تركز على العائد
والناتج من عمليّة التدريس ،وربتل اختبارات التحصيل مركز الصدارة كأدوات للتقوًن عند أصحاب ىذا
االذباه.

 -4تقومي نتائج التعلم

إ ّن التقوًن مصطلح أوسع من القياس  .وأ ّن القياس عمليّة وصفيّة تعٌت بتقدًن وصف اخلصائص ادلعينة ُب ىيئة
معلومات كمية أو كيفية من انحية أخرى .ومن طرائق تقوًن نتائج التعلم ىي اختبارات سبثل أداة من أدوات القياس .
السرعة ،واختبارات األداء ،واختبارات
وتشتمل االختبارات أنواعاً سلتلفة كاالختبارات الشفويّة ،والتحريريّة ،واختبارات ّ
االستعدادات ،واالختبارات الفردية واجلماعة مقننة ،واالختبارات التحصيليّة (دمحم عزت عبد ادلوجود وأخرون)ٜٔٛٔ :
ومن ىذه اجملاالت األربعة يعد تقوًن ادلنهج كأداة للتنبؤ دبنتجات التالميذ التعليميّة أكثر صعوبة ُب ربقيقو  .وسبب

ذلك ىوأ ّن ادلتغَتات الكثَت للنظام التعليمي كلية ابلنسبة للتعليم ادلدرسي تتداخل فيما بُت زمن زبطيط ادلنهج وظهور
جوانب التعلم لدى التالميذ  .وعند مستوى قي اس جوانب تعلم التالميذ جيب أن منيز بُت جوانب التعلم ادلقصودة ,
وجوانب التعلم ادلكتسبة خارج نواحي ادلنهج والتعليم (شلدوح دمحم سليمان وآخرون)ٜٔٛٚ :
أسس التقومي

فالتقوًن للمنهج البد أن يبٌت على األسس التالية:

ٔ -الشمول  :ويعترب التقوًن شامال عندما ينصب على صبيع اجلوانب ،مثل :أىداف ادلنهج ،الربامج الدراسيّة،
التعليمي ،األنشطة الًتبويّة ،أساليب ووسائل
ادلقررات الدراسيّة ،الكتب الدراسيّة ،ط رق التدريس ،الوسائل
ّ
التقوًن ادلتبعة.
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ٕ -االستمراريّة :ويقصد ابالستمراريّة إم داد عملي ة الت قوي م مع مدة الدراس ة .ومعٌت ذلك أن الدراسة والتقوًن
جيب أن يسَت جنباً إىل ج نب ،وابلتايل فإ ّن عمليّة التعليم اليت ذبري ُب صورة امتحاانت يؤديها التالميذ ُب
آخر العام الدراسي فقط فهي عملية غَت سليمة فيها إخالل هبذه األساس.
ٖ -التكامل  :نعيش اآلن ُب عصر ينظر فيو إىل ادلوضوعات أو ادلشكالت نظرة شاملة أتخذ ُب اعتبارىا
ادلوضوع أو ادلشكلة من كافة جوانب ها ،وكذلك الع وامل ادلؤثرة فيها من قريب أو بعيد .وىذا عكس ما كان
ُب ادلاضي إذ كانت النظرة إىل ادلوضوعات أو ادلشكالت نظرة جزئيّة أي من جانب واحد  .لذلك يعترب
التكامل أساساً من األسس اذلامة اليت تبٌت عليها عملية التقوًن.

ٗ -التعاون  :جيب أن يكون التقوًن تعاونياً أي تقوم بو رلموعة من األفراد أو اجلماعات تتعاون فيما بينها من
أجل ربقيق اذلدف ادلطلوب ،وعلى سبيل ادلثال إذا أردن ا أن نقوم األىداف الًتبويّة ُب ظ ل مفهوم التع اون،
فمن الضروري أن يشًتك ُب ىذه العمليّة كل من  :ادلعلمُت ،وادلوجهُت ،ومدراء ادلدارس ،وأولياء األمور،
مهمة
والتالميذ ،وادلؤسسات االجتماعيّة ،وخرباء الًتبيّة وعلم النفس ،وأساتذة اجلامعات .فالتقوًن مل يعد ّ
رجل واحد مهما بلغ علمو ،وإمنا ىي مهمة يقوم هبا العديد من األفراد واجلماعات ُب تضامن وتعاون.

٘ -التناسق مع األهداف :من الضروري أن تسَت عملية التقوًن ُب خط يتماشى مع مفهوم ادلنهج وفلسفتو
وأىدافو ،وال ذبوز أن تك ون خارجة من ىذا اخلط أو متناقضة معو .إذا كان ادلنهج يه دف إىل مس اع دة
ال طالب على الن مو الشامل مثالً ،فمن الضروري أن تكون عملية التقوًن منص بة على معرفة مدى تقدم
الطالب ُب كل جانب من جوانب النمو.
 -ٙأن يكون التقومي اقتصادايً :ادلراد من االقتصاد ىنا أن يكون التقوًن اقتصادايً ُب الوقت واجلهد والتكاليف .

والتقوًن االقتصادي ُب الوقت يتطلب مراعاة وقت ادلعلم والتالميذ والوقت ادلسموح بو ُب ادلنهج .أما ابلنسبة
للجهد فال جيب أن تستنفذ عملية التقوًن جهداً كبَتاً من ادلعلمُت والطالب حىت ال يصابون ابدللل والسأم،
فتثَت آاثراً سيئة على العمليات التعليميّة والًتبية .وأما ابلنسبة للت كليف فم ن الواجب أن ال تكون ىن اك
م غاالة ُب اإلنفاق على عملية التقوًن ،حىت ال أيٌب بعبء على ادليزانية ادلخصصة للتعليم ،وكثرة اإلنفاق
ليست داللة على حسن األداء.

 -ٚأن يبىن التقومي على أساس علمي :أصبح األسلوب العلمي ُب التقوًن أساساً من األسس اذلامة ،كما
اكتسب ىذا األسلوب ُب رلاالت أخرى ،مثل األس لوب العلمي ُب التفكَت والتخطيط والتنفيذ  .وُب رلال
التقوًن يبٌت األسلوب العلمي على الصدق ،والثبات ،وادلوضوعية ،والتنوع ،والتمييز.
 -ٛادلوضوعية  :وى ي عنصر أساسي ُب التقوًن ،واذلدف منو إبعاد عنصر الذاتية أو التحيز دلوقف ما أو اذباه
معُت عند التقوًن ،وىذا يتطلب التزام ادلوضوعية ُب صبع البياانت ومعاجلتها ،وتفسَتىا ،واستنباط األحكام

منها .وتدخل ادلوضوعية ُب صبيع أعمال التقوًن وخطواتو ،وكلما كانت عملية التقوًن موضوعية كان تقدير
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النتائج وقياس األعمال واحلكم عليها أقرب إىل الدقة والسالمة ،وابلتايل تكون النتائج صحيحة إىل حد كبَت
(حلمي أضبد الوكيل و دمحم أمُت ادلفيت)ٜٔٛٚ :
حالة طرائق تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية (ادلدرسة الثانوية حبر العلوم يف اتمباء براس جومبانج ،جاوى
الشرقية ،إندونيسيا ،منوذجا)

االذباه احلديث ُب تعليم اللغة العربية ،ينظر إىل أن تعليم اللغة ينبغي أن يقوم على أساس وظيفتها ُب احلياة ،وإذا
علمنا أ ّن للغة منطوقة ،أومكتوبة ،ووظيفتها أساسية ،فهذا يع ّد تسهيل لعملية االتصال بُت اجلماعات اإلنسانية ،إذا
أدركنا أ ّن مراعاة ىذه الوظيفة ُب عملية تعليمها ىي السبيل القودية اليت ال مندوحة عن السَت فيها .وذلذا االتصال
انحيتان مها التعبَت واالستقبال ،فطريقة تعليم اللغة ال بد من أن تنبٍت على أساس سبكُت الطالب من استخدام اللغة كآلة
ات صالية .فهذا البحث يهدف إىل التعرف على فعالية طرائق تعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة الثانوية الثانوية حبر العلوم ُب
اتمباء براس جومبانج ،جاوى الشرقية ،إندونيسيا ،حيث قام الباحثان بتوزيع االستبانة على صبيع معلمي اللغة العربية ُب
ادلدرسة للحصول على بياانت حول أدوات تقوًن منهج اللغة العربية فيها كما سبق ذكرهٍ ،ب قاموا بتحليلها كما يلي:
جداول حتليل طرائق تعليم اللّغة العربية يف ادلدرسة ادلعنيّة
تعليم اللغة العربية على ضوء ادلنهج ادلتبع يتم غالبا عن طريق شرح القواعد وترمجة نصوص القراءة إىل اللغة
اإلندونيسية.
يوضح اجلدول رقم (ٔ)
توصيف عينة الدراسة تبعاً لطرق شرح القواعد وترصبة النصوص
اإلجابة

التكرار النسبة

موافق

ٚ

ٓ% ٚ

إىل حد ما

ٕ

ٕٓ %

غَت موافق

ٔ

ٓٔ %

العدد الكلي ٓٔ

ٓٓٔ %

يتضح من اجلدول السابق أن ٓ % ٚمن العينة يرون أن طريقة تعليم اللغة العربية تتخذ أسلوب شرح القواعد،
وترصبة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية .بينما يرى ٓٔ  %من العينة أن التعليم ال يتم هبذا األسلوب .أما بقية العينة
(ٕٓ )%فَتون أن تعليم اللغة العربية يتم على ىذا األسلوب نسبيًا .ىذه البياانت تدل على أن الشرح والًتصبة أسلوابن
تسَت عليهما عملية تعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة ادلعنيّة.
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يرى الباحث أن ىذه النتيجة تعود إىل اتباع الطريقة التوليفية أو الطريقة االنتقائية ُب كثَت من برامج تعليم اللغة
العربية .وىذه الطريقة كما ىو معروف ال تتقيد أبسلوب معُت وإمنا تنبٍت على أساليب كل الطرائق اليت خيتارىا ادلعلم دلا
يرى فيها من زلاسن وتناسب مع ادلوقف التعليمي الذي جيد نفسو فيو.
توضح أن من األساليب اليت اختارىا ادلعلم عند اتباعو الطريقة االنتقائية ىو أسلوب شرح القواعد
ىذه النتيجة ّ

والًتصبة اللّذان يُعرفان من أساليب طريقة النحو والًتصبة .وجلوء ادلعلم إىل ىذا األسلوب –ُب رأي الباحث -يرجع إىل
عدة أسباب أمهها ما يلي:
كبَتا من الطالب مثل ما يوجد ُب برامج تعليم اللّغة العربية
ٔ .ديكن توظيف ىذا األسلوب ُب الفصل الذي يضم ً
عددا ً
ُب ىذه ادلدرسة
سليما دلعظم معلمي اللغة العربية ُب
ٕ .ىذا األسلوب يسمح إىل حد كبَت ابستخدام اللغة الوسيط،ة وىذا ديثل ملجأ ً
ىذه ادلدرسة الذين ال جييدون التحدث ابللغة العربية
ٖ .ىذا األسلوب لو فعالية ُب تنمية مهارة القراءة والًتصبة
ٗ .ىذا األسلوب لو فعالية ُب تقدًن النصوص ادلقروءة اليت سبثل اجلزء الغالب من مواد الكتب التعليمية ادلستخدمة ُب
ىذه ادلدرسة.
٘ .ىذا األسلوب أسهل ُب إفهام الطالب
طرائق تدريس اللغة العربية ادلختارة حتقق األهداف السلوكية للدرس حيث حتقق تنمية مجيع ادلهارات اللغوية
(االستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة).
اجلدول رقم (ٕ)
توصيف عينة الدراسة تبعاً الىتمام طرق التدريس ابدلهارات اللغوية األربع
اإلجابة

التكرار النسبة

موافق

ٓٔ

ٓٓٔ %

إىل حد ما

ٓ

ٓ%

غَت موافق

ٓ

ٓ%

العدد الكلي ٓٔ

ٓٓٔ %

يتضح من اجلدول السابق أن ٓٓٔ  %من أفراد العينة يرون أن الطرائق ادلختارة لتعليم اللغة العربية تهتم بتنمية
ادلهارات اللغوية ،وىذه البياانت تدل على أن الطرائق ادلختارة لتعليم العربية تهتم بتنمية ادلهارات اللغوية .اكتشفت
الدراسة أن طرائق التدريس اليت تستخدم ُب تعليم اللغة العربية تهتم بتنمية ادلهارات اللغوية.
جاءت ىذه النتيجة مطابقة للواقع ادليداين ُب برامج تعليم اللغة العربية التابعة ذلذه ادلدرسة .وىناك عامالن ديكن أن
يقال أهنما من أىم ما يؤداين إىل ىذه النتيجة ،مها:
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ٔ .اتباع مناىج تعليم اللغة العربية ادلتبعة ُب ىذه الربامج الطريقة االنتقائية ُب عملية التعليم والتعلم
ٕ .اشتمال زلتوى ىذه ادلناىج على مواد ادلهارات اللغوية األربع.
إن اتباع ىذا ادلنهج للطريقة االنتقائية من انحية واشتمال زلتواه على ادلهارات اللغوية من انحية أخرى ،يعٍت أن
األساليب اليت خيتارىا ادلعلم ىي اليت تساعده على تقدًن ىذه ادلهارات اللغوية بصورة فعالة شلا ديكن القول أن الطريقة
ادلختارة تهتم بتنمية ادلهارة اللغوية .وذلك إىل جانب أن الطريقة االنتقائية نفسها تعد من أحدث الطرائق لتعليم ادلهارات
اللغوية ادلختلفة.
اللغة الوسيطة يف تعليم اللغة العربية هي اللغة اإلندونيسية
اجلدول رقم (ٖ)
اجلدول يوضح توصيف عينة الدراسة تبعاً الستخدام اللغة الوسيطة.
اإلجابة

التكرار النسبة

موافق

ٜ

ٓ%ٜ

إىل حد ما

ٔ

ٓٔ %

غَت موافق

ٓ

ٓ%

العدد الكلي ٓٔ

ٓٓٔ %

من اجلدول السابق يتضح أن ٓ % ٜمن العينة يرون أن اللغة الوسيطة لتعليم اللغة العربية ىي اللغة
اإلندونيسية ،بينما يرى ٓٔ  %من العينة أن اللغة اإلندونيسية تستخدم إىل حد ما ُب تعليم اللغة العربية ،وىذه البياانت
تدل على أن اللغة اإلندونيسية تستخدم كلغة وسيطة ُب عملية تعليم اللغة العربية .وأشارت نتيجة الدراسة إىل أن اللّغة
اإلندونيسية ىي اللغة الوسيطة ُب عملية تعليم اللغة العربية .ومن ىذا ادلنطلق رأى ادلعلمون أن استخدام اللغة اإلندونيسية
كلغة وسيطة ُب تعليم اللغة العربية ليس من عيوب عملية التعليم ،غَت أن الباحث يرى أن استخدامها بصورة أغلبية ُب
عملية تعليم اللغة العربية يؤث ر على ضعف الطالب ُب مهارٌب االستماع والكالم ،ألهنم ال جيدون فرصة كافية دلمارستهما
عند تعلم اللغة.
اخلالصة
يوضح أ ّن ٓ % ٚمن العينة يرون أن طريقة تعليم اللغة العربية تتخذ أسلوب شرح
اجلدول رقم (ٔ) ُب البحث ّ
القواعد ،وترصبة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية .بينما يرى ٓٔ  %من العينة أن التعليم ال يتم هبذا األسلوب .أما
بقية العينة (ٕٓ  )%فَتون أهنا قد تتخذ أسلوب شرح القواعد ،وترصبة النصوص العربية إىل اللغة اإلندونيسية أحياان،
وتتخذ أسلواب أخر ُب الفرصة األخرى .يتضح من اجلدول رقم (ٕ) ُب البحث أ ّن ٓٓٔ  %من أفراد العينة يرون أن
يوضح أن ٓ % ٜمن العينة يرون أن
الطرائق ادلختارة لتعليم اللغة العربية تهتم بتنمية ادلهارات اللغوية اجلدول رقم (ٖ) ّ
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 من العينة أن اللغة اإلندونيسية تستخدم إىل% ٔٓ  بينما يرى، اللغة الوسيطة لتعليم اللغة العربية ىي اللغة اإلندونيسية
 واستخدامها، شلا يعٍت أن اللغة الوسيطة األغلبية لتعليم اللغة العربية ىي اللغة اإلندونيسية،حد ما ُب تعليم اللغة العربية
 ألهنم ال جيدون،بصورة أغلبية ُب عملية تعليم اللغة العربية قد يؤثر على ضعف الطالب ُب مهارٌب االستماع والكالم
.فرصة كافية دلمارستهما عند تعلم اللغة
، جاوى الشرقية،طرائق تعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة الثانوية (ادلدرسة الثانوية حبر العلوم ُب اتمباء براس جومبانج
 منوذجا) يتبع الطريقة االنتقائية ُب التدريس(طرائق التدريس ادلتعددة األساليب حسب ظروف الطالب،إندونيسيا
 إال أن استخدام الًتصبة ىي الغالبة ُب، وحسب مالحظاتنا، حسبما ما جاء ُب اجلداول اإلحصائية،)وظروف الفصل
 وردبا ىذا ىو السبب الرئيسي ُب تدين. واللغة الوسيطة ىي اللغة اإلندونيسية،شرح النصوص واحلوارات والقواعد اللغوية
 إذا كان األساتذة،مهارة االتصال لدى الطالب ألننا ال نستطيع أن نتخيل أن الطالب جييدون االتصال ابللغة العربية
][.أنفسهم ال يتكلمون هبا ُب داخل الفصل
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