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يف  بتدائيةلطالب املدارس االكتابة اللغة املاليوية باحلروف العربية  يف جمال تعليم التطورات األخرية

  ماليزيا

  

  ملخص الدراسة

  

لطالب  باحلروف اجلاوية هذه الدراسة إىل الوضع الراهن لتعليم كتابة احلروف العربية املعروفة شريت

وقد جمال احلياة الثقافية يف ماليزيا، يف  وإمهاال اتدهوراحلروف هذه  قد القت. يف ماليزياتدائية املدارس االب

رجع تعليمها كإحدى العناصر يف املقرر اجلديد املطبق على املستوى االبتدائي يف املدارس احلكومية 

من أكثر من أربعني مدرسا من املأخوذة نتائج االستبيانات على ستقف الدراسة ويف هذا الضوء، . املاليزية

يزيا فيما يتعلق جبوانب تعليم هذه احلروف وقضاياها يف املستوى مدارس ابتدائية يف والية قدح مبالعشرة 

   .االبتدائي

  

  

  متهيد 

  

قل عن حاليا ما ال ييقطنها  يف فترات خمتلفة وانتشر إىل املنطقة اليت جاء اإلسالم إىل جنوب شرق آسيا 

املالمح الثقافية اهلندوسية اليت كان بعض  تدهور ىلإاإلسالم  أدىوقد  .من املسلمني مليون نسمة 200

 منها البدء يف استخدام احلروف العربية بدال من  لها بالعناصر الثقافية اإلسالميةوبدل عليها سكان املنطقة

  .يةاحلروف اهلندوسية املعروفة بالبهالوات

  

دمية املتأثرة بالنفوذ اهلندوسية مث مرحلة املاليوية الق: لقد مرت اللغة املاليوية بعدة مراحل من التطور

مرحلة املاليوية التقليدية املفعومة باملؤثرات اإلسالمية العربية ومرحلة املاليوية احلديثة اليت شهدت 

  .التأثريات اللغوية اإلجنليزية

  

يوية التقليدية اللغة املالرحلة إىل ما يعرف مب اللغة املاليويةاإلسالم هو العامل األساسي واملفرد يف حتويل إن 

ومل تكن األعمال يف هذه . اإلسالمي والعلمي واملعريف للشعب املاليوالفكر  يف باألعمال الثريةتمثل اليت ت
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القتصار معظم األعمال املكتوبة فيها على اآلداب اهلندوسية  يف الفترة اليت قبلها ااالت العلمية ملحوظة 

  . دون غريها 

  

وباحلروف اجلاوية ما عدا نسخة ماليوية مكتوبة باليد  8000يقل عن  ما ال  الباحثون على اكتشف

. طباعةآالت ال باحلروف اجلاوية يف فترات الحقة ظهرت فيها ةتوبكتلك االت والصحف املاليوية امل

 هذا التراث العظيم هو الثاين من حيث حجمه بعد النسخ املكتوبة باللغة اجلاوية وهي اللغة األصليةيعد و

العلمية والتراثية  أن معظم هذه األعمال كذلك الحظ الباحثونو. يرة جاوا اإلندونيسية حالياان جزلسك

دي اإلفرنج عام ونسخت بعد سقوط مملكة ملقى يف أي كتبتقد ، إن مل يكن كلها، اإلسالمية املاليوية 

   .م1511

ءة باللغة املاليوية املكتوبة لطباعة والنشر تضاعفت اجلهود يف إصدار املواد للقراوبعد ظهور آالت ا

صدرت يف  جريدة أو دورية ماليوية 153هنالك  ،م1941م إىل 1876باحلروف اجلاوية فمن عام 

   i.شبه اجلزيرة املاليوية

  

  تدهور استخدام احلروف اجلاوية للغة املاليوية 

  

من سياسات املستعمر  لحروف اجلاوية يف كتابة اللغة املالوية نتيجة مباشرةمل يكن التدهوراملتدرج ل

استخدام ب املتعلقة احلكومية القرارات من بعض  بل إنه لنتيجة أيضا يف البالد املاليوية وحدها اإلجنليزي

 تخريجباستخدام احلروف يف مصري جنليز دور ن لإلإ. يف البالد هذه احلروف من احلياة الثقافية املاليوية

من شأا ن كانوا سيلعبون دورا كبريا يف صنع القرارات اليت من مدارسهم والذي املتأهلني من أهل البالد

   .سامهت يف تراجع استخدام احلروف اجلاوية يف البالد

يف املدراس التقليدية استخدام احلروف اجلاوية تدريس اللغة املاليوية ب اإلجنليز  مل مينع ورغم هذه السياسة،

ال إن القرار يف تبين احلروف الالتينية  ii. هاليت حتت إشرافدارس املاليوية ايف املحىت  على ذلك مت تعليمهاو

  .اختذه احلكومة والبالد على عتبة االستقالل من اإلجنليز

ويف . ولكن احلكومة مل تكن لتتخذ القرار إال بعد مداولة األمور بعمق واستشارة أفراد اتمع وزعمائهم

املنتمني حركة التجديد والتحديث دورا كبريا يف  هذا الصدد، لعبت مجعية الكتاب واألدباء املاليويني

  .إقناع اجلهة املسؤولة بفكرة تغيري الكتابة إىل احلروف الالتينية
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م 1952املؤمتر األول للغة املاليوية وآداا الذي عقد يف سنغافورة عام  وكان النداء األول لذلك أثناء

هذا  ت احلكومةوقد رفض. يا لكتابة اللغة املاليويةقرر أفراد اجلمعية رفع احلروف الالتينية خطا رمسحني 

 الكثري من مجعيات أخرى متثل مصاحل املسلمني واملاليوينات شديدة من اعتراضلكثرة ماالقاه من املقترح 

  iii.يف البالد

 ويف هذه املرة .م يف مدينة سرمبان املاليزية1954على رأيهم يف مؤمتر آخر عام  إال أم باتوا مصرين

لى تبين احلروف الالتينية إىل احلكومة اإلجنليزية حلثها ع 1954مارس  27اجلمعية خطابا بتاريخ  وجهت

  .أفراد اجلماعة من فضائلها على احلروف اجلاوية مربهنة يف ذلك آراء

ويف هذه املرة قبلت اللجنة املشكلة لوضع األسس التربوية للدولة اليت كانت على أهبة االستقالل من 

سكان هذه الرمسية للدولة ومبا أن لغة الأن اللغة املاليوية ستكون ذه الفكرة، آخذة يف احلسبان هاإلجنليز 

، فمن األحرى تبديل ستشمل أيضا على غري املسلمني من الصينيني واهلنود وغريهم كان الدولة اجلديدة

   iv.روف الالتينية اليت ألفوهاكتابة اللغة املالوية إىل احل

  

تسعى إىل رفع شأن اللغة  قانون اللغة الرمسية اليتمن  1963يف عام صدر بلة، ما  مما يزيد الطنيو

أثبت هذا ليزيا املتعدد األجناس واألديان، فلقد املاليوية يف جماالت التعليم واإلدارة وغريمها بني سكان ما

ومن . ك ااالت املذكورةالقانون استخدام احلروف الالتينية استخداما رمسيا يف كتابة اللغة املاليوية يف تل

شريطة أن ال :"...هذه العبارات التراث واملعترضني، أضيفت إىل البندأصحاب  أجل التخفيف عن قلق

وألن احلروف الالتينبة هي احلروف  v."مينع ذلك استخدام احلروف اجلاوية يف كتابة اللغة الرمسية للبالد

  !ع على الوثائق احلكومية الرمسية باحلروف اجلاويةالرمسية للغة الوطنية، فقد منع اإلمضاء والتوقي

وقد فتح هذا القانون جمال املنافسة بني استخدام احلروف الالتينية  من جهة وبني استخدام احلروف 

اجلاوية من جهة أخرى مما انتهى خبسارة الثانية بعد انتشار استخدام األول يف مجيع نواحي احلياة الثقافية 

  .  املاليزية

وافق وزير الترببية األول على استخدام احلروف الالتينية لكتابة اللغة بق القرار على التعليم، انط ملاو

ذا أسدل الستار على احلروف اجلاوية اليت كانت ختدم اللغة ية يف مجيع النشاطات التربوية واملاليو

  . املالوية ألكثر من سبعة قرون

   

  

  



 4

  استعادة مكانة احلروف اجلاوية

  

ولكن يف هذه املرة مل تكن هذه . يعيدون نداءام من فترة إىل أخرى ملعترضني هلذه اخلطواتظل ا

على  قد أصبحت مقتصرة  النداءات دف إىل استعادة احلروف اجلاوية مكانتها املرموقة سابقا بل إا

  . يمالنداءات والطلبات للحفاظ على بقاء احلروف اجلاوية يف جماالت معينة ال سيما التعل

  

دام ه اللجنة املسؤولة على اطالع وضع استختمن أول املبادرات إلحياء االهتمام باحلروف اجلاوية ما قرر

اقتراحها على راجعة نظام كتابة اللغة املاليوية باحلروف اجلاوية وحتسينه وم مل 1981اللغة املاليوية عام 

   vi.سرع وقت ممكنإصدار مرجع اإلمالء باحلروف اجلاوية للغة املاليوية يف أ

  

يم احلروف اجلاوية من صف األول االبتدائي قبل رت وزارة التعليم قرارا لبدء تعلم أصد1990ومن عام 

احلروف اجلاوية ضمن  القرار تدريسقد جعل و. االبتدائي بداية من الصف الثالثمن قبل أن كان تدرس 

  . ادة التربية اإلسالميةالدروس مل

  

أن  إذ رأوا من االنتقادات من بعض الباحثني ومن املهتمني بإحياء التراث املاليوي هذه املبادرة عددا تلقت

ها يف ، وأن تعليمفينبغي أن جيعل له مادة مستقلة تعليم احلروف اجلاوية داخل مادة أخرى ليست كافية

   vii. أن يكون واجبا مثل ما تكون عليه املدارس االبتدائية املدارس الثانوية ينبغي

  

أت الوزارة مبشروع ما يعرف بتعليم احلروف اجلاوية وتالوية القرآن الكرمي وفرض عني حني بدو

)JQAF ( قد حتسن وضع تعليم احلروف اجلاوية لطالب املدارس بشكل عام إذ  م2003يف عام

ادر على الكتابة باحلروف اجلاوية وتالوة القرآن الكرمي هدف هذا املشروع إىل ختريج طالب ابتدائي قي

  .مبعرفة فرض عني وملم

  

تعليم احلروف اجلاوية يف هذا املشروع، فيتم باختيار الضعفاء من الطالب يف كتابة احلروف  تطبيق وأما

  . اجلاوية لتلقي دروسا خاصة حتت إشراف األساتذة املدربني قبل أن يعودوا إىل فصوهلم العادية
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  طورات األخريةالت: تعليم احلروف اجلاوية إىل طالب املدراس االبتدائية

  

أجرينا هذه الدراسة امليدانية لنرى مدى صحة ما ظهر يف بعض الدراسات من االعتقادات جتاه تعليم 

تعليم  من شكوكها يف مدى فعاليةثني صوصا ما قد أشار إليه بعض الباحاحلروف اجلاوية يف املدراس خ

  .ة التدريس وعوامل أخرى نفسية وماديةضيق فتربأسباب تعود إىل احلروف اجلاوية يف املدراس االبتدائية 

  

  الدراسات السابقة

  

أن  االحظية يف رحاب اللغة املاليوية مم عن مهوم احلروف اجلاو1992كتب أمحد جوهري معني عام 

ظرا لضيق الوقت تعليم احلروف اجلاوية يف املدارس ال يضمن ترسيخ مهارة كتابتها يف الطالب ن

  .لى حساب مادة التربية اإلسالميةتدريسه مت ع املخصص له، ولكون

  

طالب الصف اخلامس االبتدائي لعدد من املدراس يف م بني 1995ت ذلك دراسة أجريت عام وأكد

إحدى احملافظات يف والية جنري مسبيلن املاليزية، حيث وجدت الدراسة ضعف الكثري من الطالب يف 

   viii.قت أطول لتدريسهاووهلا تخصيص مادة مستقلة مقترحة بكتابة احلروف اجلاوية 

  

  احلروف اجلاوية لطالب املدارس االبتدائية مباليزيا التطورات األخرية يف تدريس

  

يف ) JQAF(مشروع  بإجنازمتت قبل مبادرة الوزراة  املذكورة سلفا الدراسات تلكجدير بالذكر أن 

لذين يدرسون هذه ا املعلمنيولذلك ستحاول هذه الدراسة الكشف عن انطباع . املدارس االبتدائية

  .  اقعة يف جنوب شبه جزيرة ماليزيايف إحدى احملافظات لوالية قدح الو احلروف

  

ودف أسئلة االستبيانات إىل . ابتدائيةمدرسا من عشر مدارس  41جتمع الدراسة املعلومات احملصولة من 

  : احملاور التاليةالكشف عن 

  

  .يف تعليم احلروف اجلاوية حافظةمدى التزام املدرسة ومكتب التربية التابع للم .1
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 .ساتذة يف تدريس املهارة اجلاويةمدى التزام األ .2

 .املواد والتسهيالت املتوفرة يف تدريس هذه املهارة .3

  .مالحظة األساتذة لتقدم الطالب .4

  .عالقة معرفة احلروف اجلاوية وكتابتها يف ترسيخ املعارف اإلسالمية .5

 .مستقبل احلروف اجلاوية .6

  

على معيار ليكريت حيث استخدم أربعة مراحل للداللة على مدى موافقة األساتذة األسئلة  ويتم صياغة

  .غري موافق ائيا وغري موافق وموافق وموافق جدا: بالبيانات املعطية، وهذه املراحل هي

  

  مدى التزام املدرسة ومكتب التربية التابع للمحافظة. 1

بية التابع للمحافظة يتابعان املشكلة املرتبطة بتعليم وافق معظمهم على أن املدرسة ومكتب التر  

وافق معظم األساتذه أن املدرسة ومكتب التربية التابع للمحافظة و.بدعم مادي ومعنوي دائمااجلاوية 

  .ى املشاكل اليت يواجهها األساتذةالع عليلعبان دورا كبريا يف االط

��� ا���ر�� و�	�� ا���ع �� ا��
	�ت دا���  ����ا�� �  


	�� ���ار  � ���� ��	

	�� ��اآ��� �� 

 12.2 12.2 12.2 5 ��� �	ا�� 

 95.1 82.9 82.9 34 �	ا�� 

�ا� 100.0 4.9 4.9 2 �	ا�� 

  100.0 100.0 41 �!�	ع 

    
  

  يف تدريس املهارة اجلاوية  املعلمنيمدى التزام . 2

  

أن هنالك من يرون أنفسهم غري  اوية رغموافق األساتذة على أم راغبون يف تدريس املهارة اجل  

  . تدريس احلروف اجلاويةمدربني باملهارة املعنية ل

  

 ر*�� ا���&(ة )' &�ر!% ا��$�رة ا�"�و!�


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 
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 39.0 39.0 39.0 16 �	ا�� $#"��

�ا ��	ا��  25 61.0 61.0 100.0 

  100.0 100.0 41  �!�	ع

  
 

/ ا���رس ا��$�رة ا��-���� ���ر!% ا�, وف ا�"�و!���! 

	�� ���ار  � ��"#$ ��	

	�� ��اآ��� �� 

 4.9 4.9 4.9 2 ��� �	ا�� 

 46.3 41.5 41.5 17 �	ا��

�ا� 100.0 53.7 53.7 22 �	ا�� 

  100.0 100.0 41 �!�	ع

 

  

  املواد والتسهيالت املتوفرة يف تدريس هذه املهارة .3

  .  يرى معظم املعلمون أن املقرر املوضوع للمهارة مناسب ملستوى الطالب  

   

�5�6ى ا��2ب��2�1 � ر ا��0  


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 2.4 2.4 2.4 1 ��� �	ا�� $#"��

 61.0 58.5 58.5 24 �	ا��

�ا�	ا�� � 16 39.0 39.0 100.0 

  100.0 100.0 41  �!�	ع

  

  .كما رأى معظمهم أن املقرر املوضوع يساعد الطالب يف فهم املهارة اجلاوية  

 =>�م آ���� ا�, وف ا�"�و!� ا�����9�6 !���6 ا��2ب )' &87 ا��$�رة 


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 2.4 2.4 2.4 1 ��� �	ا�� $#"��

 73.2 70.7 70.7 29 �	ا��

�ا	ا�� ��  11 26.8 26.8 100.0 

  100.0 100.0 41 �!�	ع
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بديل لكتابة احلروف  بأفضلية نظام آخر يرونمن من املعلمني وعلى الرغم من ذلك، ما زال هنالك 

 أن بعضا من املعلمنيكشف لنا السؤال كما . اجلاوية، ويرون أن النظام املستخدم حاليا حيتاج إىل التبديل

. حلروف اجلاوية فتركوا السؤال من دون حتديد اإلجابةكتابة ال عن وجود نظام بديلال يعرفون  هؤالء

م ال طالب أو أ يتعرضوا لبدائل احلروف اجلاوية يف تدريسهم الء املعلمني ملوأكرب الظن، أن هؤال

  .يعرفون عن وجود نظام مثله

  

أ)<� �� ا�->�م ا�,��' =>�م ��!� �	��!� ا�"�و!�  


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 2.9 2.9 2.4 1 �	ا�� 

 8.6 5.7 4.9 2 ��� �	ا��

 85.7 77.1 65.9 27 �	ا��

�ا �	ا��� 5 12.2 14.3 100.0 

  100.0 85.4 35  �!�	ع

14.6 6 5 ) �!�	ن    

   100.0 41  �!�	ع

 
  

  

منهم أا غري كافية، ولقد أثبت هذا  % 58.5مدة تدريس هذه املهارة، فقد رأى  وأما بالنسبة إىل

  .الرأي ما ذهبت إليه بعض الدراسات السابقة  اليت كانت تربز املالحظة ذاا
 

��ر!% آ�) �ا����@ ا���ة��� 


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

��� �	ا��  

#�)#*+ 
8 19.5 19.5 19.5 

 58.5 39.0 39.0 16 ��� �	ا��

 95.1 36.6 36.6 15 �	ا��

�ا� 100.0 4.9 4.9 2 �	ا�� 

  100.0 100.0 41  �!�	ع
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منهم على القول بأن هذه املهارة تعترب مادة مستقلة مثل مواد أخرى ولعل هذا % 46.5يوافق  كما ال

سها أو أن هذه املهارة ليست إال جزءا من مادة ا من قلة املدة املتاحة لتدريراجع إىل ما أشاروا إليه سابق

 .التربية اإلسالمية

 ا��$�رة ا�"�و!� &��8  ��دة �0�6� ��C ا��5اد اAB ى


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

��� �	ا��  $#"��

#�)#*+ 
3 7.3 7.3 7.3 

 39.0 31.7 31.7 13 ��� �	ا��

 87.8 48.8 48.8 20 �	ا��

�ا�	� 100.0 12.2 12.2 5 ا�� 

  100.0 100.0 41  �!�	ع

  

  

هارة والدعم املستمر هلا، وافق معظم املعلمني على القول بأن ملورمبا بسبب االهتمام املتزايد بتدريس هذه ا

ما زالوا %) 26.8(املواد املساعدة لدراسة هذه املهارة متوفرة بكثرة، إال أن عددا ملحوظا منهم 

  . ذلك غري صحيحيعتقدون أن 
 

 ا��5ادة ا�����6ة )' درا�� ه(D ا��$�رة ��5) ة �	C ة


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 26.8 26.8 26.8 11 ��� �	ا�� $#"��

 85.4 58.5 58.5 24 �	ا��

�ا� 100.0 14.6 14.6 6 �	ا�� 

  100.0 100.0 41  �!�	ع

  

ا يدل على عدم افتناع عدد ملحوظ من جمموعة العينة ممعديل املقرر على االقتراح بت% 53.6ووافق  

  . املعلمني باملقرر املستخدم يف تدريس هذه املهارة يف املدارس االبتدائة
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 !� ا��0 ر&�8!"� 

	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

��� �	ا��  $#"��

#�)#*+ 
1 2.4 2.4 2.4 

 46.3 43.9 43.9 18 ��� �	ا��

 80.5 34.1 34.1 14 �	ا��

�ا� 100.0 19.5 19.5 8 �	ا�� 

  100.0 100.0 41  �!�	ع

  مالحظة األساتذة لتقدم الطالب .4

  

ونظرا بأن الطالب يدرسون يف املدراس االبتدائية احلكومية، فما يراه املعلمون بأم مهتمون بدراسة 

   .هذه املهارة من املرحلة االبتدائيةفعالية تدريس هذه املهارة دليل مشجع على 

    

  

 ! *� ا��2ب )' درا�� ا��$�رة و!$��5ن �$�


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 4.9 4.9 4.9 2 ��� �	ا�� $#"��

 85.4 80.5 80.5 33 �	ا��

�ا� 100.0 14.6 14.6 6 �	ا�� 

  100.0 100.0 41  �!�	ع

  

وال جيدون  ن القول بأن الطالب قد استطاعوا معرفة احلروف اجلاوية جيداومن حيث األداء فيمك

  . ال جيدون ذلك بني طالم الذين من املعلمني عدد يسري خبالف إشكاال يف إملامها

� ا���ر!% !8 ف ا��2ب ا�, وف ا�"�و!�� �-� ��8 )� ة �8


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 14.6 14.6 14.6 6 ��� �	ا�� $#"��

 82.9 68.3 68.3 28 �	ا��

�ا� 100.0 17.1 17.1 7 �	ا�� 

  100.0 100.0 41  �!�	ع
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استطاعوا أن يكتبوا الكلمات كتابة  ،بعد مرور فترة تدريسية معينة ،معظم املعلمني أن الطالبووجد 

لذين يرون أن ذلك يبقى هنالك عدد غري هني من املعلمني اما زال وعلى الرغم من ذلك،  ،صحيحة

  . حاجزا كبريا بني طالم

 !8 ف ا��2ب آ�G ! �52ن ا�, وف )' ا�	����


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

��� �	ا��  $#"��

#�)#*+ 
1 2.4 2.4 2.4 

 24.4 22.0 22.0 9 ��� �	ا��

 92.7 68.3 68.3 28 �	ا��

�ا� 100.0 7.3 7.3 3 �	ا�� 

  100.0 100.0 41  �	ع�!

   

إال أن أغلبية املعلمني يرون أن طالم يستطيعون قراءة الكلمات املكتوبة باحلروف اجلاوية أفضل من 

  . مهارم يف كتابة تلك احلروف

  

2�6�I ا��2ب � اءة ا�	��ت ا��	�5�� ���, وف ا�"�و!�! 


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 14.6 14.6 14.6 6 �	ا�����  $#"��

 87.8 73.2 73.2 30 �	ا��

�ا� 100.0 12.2 12.2 5 �	ا�� 

  100.0 100.0 41  �!�	ع

  

  

ولذلك رأى معظم املعلمني أن برنامج تعليم مهارة احلروف اجلاوية ناجح مما يزيد من فعالية هذا الربنامج 

  . يف تنمية رغبة الطالب يف دراسة هذه احلروف
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�= !JK�= �!"�و�, وف ا�7 ا�8& L�  


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 4.9 4.9 4.9 2 ��� �	ا�� $#"��

 56.1 51.2 51.2 21 �	ا��

�ا� 100.0 43.9 43.9 18 �	ا�� 

  100.0 100.0 41 �!�	ع

  

  عالقة معرفة احلروف اجلاوية وكتابتها يف ترسيخ املعارف اإلسالمية . 5

  

اط مية أخرى وهذا دليل قوي على ارتبأى معظم املعلمني أمهية احلروف اجلاوية يف دراسة مواد إسالر

  .هذه احلروف بالثقافة اإلسالمية

 ��� ��8 )� ا�, وف ا�"�و!� &�6ه7 )' درا�� ا��5اد اAB ى �
�����Mا 


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 7.3 7.3 7.3 3 ��� �	ا�� $#"��

 43.9 36.6 36.6 15 �	ا��

�ا� 100.0 56.1 56.1 23 �	ا�� 

  100.0 100.0 41  �!�	ع

  

  

  . كما رأى معظمهم أيضا أن للحروف اجلاوية دور كبري يف دراسة اللغة العربية

�� �8 )� ا�, وف ا�"�و!� &�6ه7 )' درا�� ا��N ا�8 �


	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 7.3 7.3 7.3 3 ��� �	ا�� $#"��

 46.3 39.0 39.0 16 �	ا��

�ا� 100.0 53.7 53.7 22 �	ا�� 

  100.0 100.0 41  �!�	ع
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املعلمني بشأة العالقة بني احلروف اجلاوية واهلوية الوطنية أغلبية ساحقة من موافقة كذلك جند و

  .والدين

 ا�, وف ا�"�و!� PKء �� ا��0C)� وا�� اث

	��  ���ار  � ��"#$ ��	

	��  ��اآ��� �� 

 2.4 2.4 2.4 1 ��� �	ا�� $#"��

 26.8 24.4 24.4 10 �	ا��

�ا� 100.0 73.2 73.2 30 �	ا�� 

  100.0 100.0 41 �!�	ع

  

  

 

  خالصة

ميكن القول أن تعليم احلروف اجلاوية يف املدارس االبتدائية اليت تقع يف هذه احملافظة يف نظر   

حيث وجدناهم يرون أن هنالك استجابة إجيابية ودعم مستمر من  ،مي هذه املهارة يف حالة مشجعةمعل

  . اجلهات املسؤولة من املدرسة ومكتب التربية التابع للمحافظة

إن تدريس هذه املهارة وحماولة ترغيب الطالب فيها لن يكون ناجحا لوال مسامهة املعلمني   

أن املعلمني يشعرون بارتياح كبري يف مقدرم على التدريس، وهذا  أنفسهم، ويف هذا الصدد، وجدنا

  .يف هذه املهارةدليل على وجود برنامج أو منهج فعال يف تدريب املعلمني 

وبالرغم . وأما بالنسبة إىل املقرر فهو مناسب ملستوى الطالب ويساعدهم يف فهم املهارة جيدا  

وبالنسبة إىل  .إلضافتهااجة احللتدريس هذه املهارة ويرون  حةمن ذلك، اشتكى معظمهم من قلة املدة املتا

على الرغم من مالءمته ملستوى الطالب إال أن عددا ملحوظا من املعلمني ما زالوا يرون حاجة فاملقرر، 

وهذا دليل جيد على وجود حماولة التقييم املستمر لدى املعلمني للمقرر . إىل ما هو أفضل تعديله

  .وحمتوياته

أن تنعكس هذه اإلجيابيات يف نتائج أداء الطالب حيث يالحظ أغلبية املعلمني تقدما  يف شك وال  

ورمبا على اجلهة املسؤولة جذب انتباه أكثر يف قضية . يف املهارات املرتبطة بتدريس احلروف اجلاوية

ب يستطيعون أن صعوبة الطالب يف إدراك مهارة الكتابة اجلاوية  ودراسة أسباا اليت جتعل بعض الطال

يقرأوا الكلمات املكتوبة باحلروف اجلاوية ويف الوقت نفسه ما زالوا يواجهون املشكلة يف الكتابة اجلاوية 

  .الصحيحة
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وأكدت هذه الدراسة على وجود تلك العالقة القوية بني هذه احلروف بالثقافة اإلسالمية من   

ووجود العامل النفسي هذا ما زال قويا يف نفوس . وطنيةمعرفة اللغة العربية واحلفاظ على اهلوية التراثية ال

  . املسلمني يف ماليزيا كما يتمثل ذلك يف أستجابة هؤالء املعلمني هلذ السؤال

ونالحظ كذلك أيضا أمهية القرارات السياسية يف تغيري األمور؛ فقد مت ميش احلروف اجلاوية   

مبوجب قرار سياسي؛ فعلى  - دودا يف جمال التعليمولو كان ذلك حم - إثر قرار سياسي وقد عاد من جديد

األقل نستطيع القول أن مجيع الطالب املسلمني يف املدارس احلكومية يف ماليزيا اآلن يتعلمون احلروف 

  .بيا كما حتاول اإلشارة إليها هذه الدراسةاجلاوية ويقبلون عليها إقباال إجيا
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