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 إهداء

 

 إلى الباحثين وراء املعرفة والعلم من الهيئة التدريسية في الجامعات...

 وإلى الطلبة املجتهدين ...

العاملية بماليزيا على ما تقدمه من دعم للمعرفة  اإلسالميةوإلى الجامعة 

 .والفضيلة..

 وإلى كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية...

 ...العربية؛ لغة القرآن الكريموإلى محبي اللغة 

 هذا الجهد الجمعي والعاملي من أنحاء العالم العربي 
ً
نهدي إليهم جميعا

 .واإلسالمي
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 شكر وتقدير

 

النتاج العلمي في اللسانيات " م:2020 سابعهذا الكتاب ألوراق املؤتمر العاملي ال

معارف  كليةب لقسم اللغة العربية وآدابها  "واألدبيات بين اإلبداعية والنقد

إال بجهود  تعالىهللا  النور بعد توفيق يرى يكن ل مل الوحي والعلوم اإلنسانية

  .الباحثين الذين نقدم إليهم أسمى آيات الشكر والتقدير

 . أعضاء اللجان التنفيذية ورؤسائها  للمؤتمر السابع وإلى

األستاذ  معارف الوحي والعلوم اإلنسانية عميد كليةوالشكر الوفير إلى 

على تفضله باملوافقة السريعة على نشر    الدكتور شكران عبد الرحمن

 .الكتاب تحت اسم الكلية

.
ً
 ومراجعة وترتيبا

ً
 والشكر موصول كذلك إلى من أسهم في إخراجه تنضيدا
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 هذا الكتاب...

  

موضوعات تعليم اللغة العربية لغير ا هو جديد في ملعرض  هذا الكتاب هو

 نقد اونقده الناطقين بها
ً
 علميّ  ا

ً
 منهجيّ  ا

ً
دراسات  ، والكشف عن الفجوات في ا

والعمل على ملئها بتفسيرات حديثة،  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،

والترويج للكتب الحديثة والتعريف بمؤلفيها وتسليط الضوء على ما يستحق 

، والتشجيع على القراءة والنقد في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها  القراءة

البناء واملشاركة الفاعلة بتقديم اآلراء واالنطباعات الشخصية، كما يهدف إلى 

فها ثانية صفي مجال تعليم العربية بو  جهود األعمال املترجمة إلى العربية  إبراز

ونقدها ومراجعتها، وتقديم مراجعة وشروح تفصيلية للكتب الحديثة لتكون 

الكتب الحديثة و مداخل للكتابة اإلبداعية وتطوير الدراسات والبحوث 

وهو   ساسية للمؤتمراملحاور الثالثة األ أحد    املنشورة. وتتجسد هذه األهداف في   

 . لتعليما

  

 رئيس التحرير
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 مقدمة الكتاب

وصحبه الغر  هوآل فيوالصالة والسالم على رسوله املصط فيالحمد هلل وك

 امليامين أجمعين. وبعد؛

تتجه الدراسات اللغوية واألدبية العربية نحو اإلصالح بمواضيع  بشكل عام، ف

يتخلصون من األفكار  قدامىكان العلماء ال ؛ إذمنهجية ودينية جديدة

كما أن هناك نقلة في دراسة اللغة  ،املتناقضة التي تتعارض مع الفكر اإلسالمي

وذلك لحاجتنا إلى  ؛من خالل تحديث اللغويات وتحديث مناهجها ومحتوياتها

هذا و . قديمةمن قراءة جديدة للمصادر ال ناإصالح الفكر اللغوي الذي يمكن

التي هي مزيج من النصوص غير املنهجية   لدى القدامى  عة املحتويات  بسبب طبي

للسرقة األدبية. تعد مسألة إثبات  اتعرض بعضهوالتي  واملعلومات والتفسيرات

 الحجة لبعض القضايا اللغوية واللغوية موضوع
ً
؛معقد ا

ً
ألن الجهود املبذولة  ا

لذلك    ؛لغة ثانية ملتحدثيهابوصفها  اللغة العربية    نزع  ، ومن ثّم  للجدل قد تعثرت  

 ألن ما كان مناسب ؛فإن اإلصالح في الدراسات اللغوية هو تقدم إيجابي حتمي
ً
 ا

 أمس قد ال يكون مفيد
ً
أي أننا سنأخذ من القديم ما يناسبنا ونرفض ؛ اليوم ا

 العكس.

قد استفاد العلماء الغربيون املعاصرون بشكل كبير من اللغة العربية ل   

 ؛ في بعض املناسبات قديمدبية، واستخدموا املنهج العربي الوالدراسات األ 

 القديموالدراسات األدبية من جهة والتراث  اللسانيات لذلك هناك عالقة بين 

من جهة أخرى. استفادت الدراسات اللغوية واألدبية الحديثة بشكل مباشر أو 

 قدامىالالعلماء  إسهاماتغير مباشر من تقاليد اللغة العربية. عند ربط 
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  املناهج اآلتيةيجب أن نفرق بين     ؛ إذالحديثالعصر  ب
ً
العلماء العرب   منهج: أوال

إن املنهج القديم في الدراسات األدبية واللغوية  ؛ حيثفي البحث قدامىال

العربية يعكس الدراسات اإلنسانية القائمة على العالقة بين اإلنسان واللغة 

التي تركز على خصائصه اللفظية. وقد استفاد العلماء الغربيون من الدراسات 

  قديمةاللغوية واألدبية العربية ال
ً
الدراسات الصوتية والنحوية  خاصة

من جاحظ و الو  بن أحمد خليلالتراكيب والقصائد واألدب وكتب سيبويه و وال

لكون املعرفة تراث إنساني مشترك يرتبط بثقافة ووضع كل  ؛خريناآل شعراء ال

اللغة علماء في تحليل بعض قضايا اللغة العربية، اتبعوا منهجية ف ،أمة

حيث تم  ؛اللغةالعربية التي من شأنها أن تقودهم إلى املراحل الثالث لتجميع 

 ،تجميع العناصر املعجمية في اللغة وتفسيرها دون أن تكون في أي ترتيب محدد

كما اعتمدوا على إثبات الجدل اللغوي باآليات القرآنية، والحديث النبوي، 

 البدو. ، وعن طريق االستماع إلى قديمواألدب العربي ال

الدولي السابع للغة لمؤتمر ل دعت اللجنة التنفيذية والعلمية في ضوء ذلك،

الباحثين واألكاديميين املهتمين بقضية املراجعة  ICALL 2020العربية وآدابها 

يمكن ألي الذي   نهج املهذه هي أسس البحث و و والنقد على وجه الخصوص، 

تولى العلماء  املقدم.البحث   اتجاه ملتابعة، وتحديدأكاديمي من خالله تبدأ ا

إلظهار  ؛ من اللغويين واألدباء مهام مراجعة وانتقاد األعمال السابقة القدامى

أن أي قصور في تقييم هذه األعمال سيؤدي حتما إلى خيبة أمل في مستوى 

 هذا أيضو  ،البحث أو تحويله عن أهدافه. واالتجاهات
ً
ليكون بمثابة تذكير  ا

يد فجوات للباحثين بالغرض الفعلي من عنوان البحث أو لتلخيصه أو تحد

البحث التي يجب معالجتها. تساعد املراجعة املنهجية الباحث في الكشف عن 



 

 ز

 "النتاج العلمي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" أبحاث محكَّمة

تفسير جديد للنتائج السابقة غير قابل للتحقيق إال من خالل التدقيق فيما تم 

كما أنه يساعد على تحديد النتائج غير املحددة لألبحاث ذات  ،كتابته مسبًقا

 ما يمهد طرق ؛الصلة
ً
 عن ذلك ت جديدةلتفسيرات ونظريا ا

ً
فإن ، وفضال

تعد بمسارات جديدة للمهام البحثية   -من خالل توصياتها    -املراجعات املنهجية  

املستقبلية من شأنها أن تكشف عن بعض املتغيرات الجديدة للنتائج أو 

وال فرق في هذا الصدد بين الدراسات   ،تكتشف العوامل املختلفة بين الدراسات

بجميع تخصصاتهم في مجال الدراسات  -قد اللغويون اللغوية واألدبية. ينت

 ، حيثاللغة العربية بشكل عام دون تفضيل بين نماذجها واتجاهاتها -اللغوية 

 لم يقدموا على وجه التحديد تقييم
ً
 محدد ا

ً
؛ اللغة ارسلبعض اللغويين أو مد ا

تم عمل مراجعات ملواقف النقاد من النصوص األدبية ففي مجال األدب  أما 

لتي تختلف بين ذاتية القارئ وموضوعية النص، وتفسير اإلشارات اللغوية في ا

سياق عالقتهم و  النص األدبي، ووحدة النحو والبنية البالغية في الداخل

 باألسلوب.

كلية معارف ب قسم اللغة العربية وآدابها  ما سبق ذكره سبب رئيس في قيام

هدفه الرئيس جمع الباحثين  عامليالوحي والعلوم اإلنسانية بتنظيم مؤتمر 

النتاج العلمي في اللسانيات واألكاديميين النشيطين في مجال البحث في

 . واألدبيات بين اإلبداعية والنقد

 محاور املؤتمر:

 .4.0االبتكار األكاديمي في مواجهة تحديات الثورة الصناعية .1
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 .الدراسات اللغوية واألدبيةاملصنفات املترجمة إلى اللغة العربية في  .2

 .املنتجات اللغوية مثل: القواميس وبرامج الحاسب اآللي وغيرها. 3

 .املصنفات األدبية )قصائد / قصص قصيرة / رواية / دراما( . 4

 .النظريات الكالسيكية والحديثة في األدب والنقد . 5

 .النظريات الكالسيكية والحديثة في اللغويات . 6

 .األساليب الحديثة في تعليم اللغة العربية .7

 أهداف املؤتمر: 

 ما يأتي: يهدف هذا املؤتمر إلى  

عرض أحدث االتجاهات والقضايا في الدراسات األدبية واللغوية في أطر  .1

 .نقدية وموضوعية ومنهجية

التعرف على الفجوات في الدراسات اللغوية واألدبية الحديثة وسدها  .2

 .بتفسيرات جديدة

 .الترويج ملؤلفي الكتب الحديثة املختارة وإبراز قيمة مصنفاتهم .3

تشجيع القراءة والنقد البناءين من خالل املشاركة الفعالة في إبداء اآلراء  .4

 .واالنطباعات الشخصية

 .التوكيد والتقييم واملراجعة للمصنفات املترجمة إلى اللغة العربية .5
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مقاربات للكتابة بوصفها شرح تفصيلي للكتب الحديثة . عرض مراجعة و 6

 اإلبداعية لتطوير البحوث والكتب الحديثة املنشورة.

، بحيث يمكن للقارئ باختيار األوراق املقدمة إلى املؤتمر العلمية لجنةالقامت 

 بمراجعات علميةالوقوف على موضوعات عدة. وقد قامت هيئة التحرير 

يانا بتعديالت على البحوث بعد مراجعتها وتحكيمها للبحوث املقدمة، وقامت أح

من أعضاء اللجنة العلمية، وإعادة ترتيب البحوث مرة أخرى وفق قواعد النشر 

املؤتمر، وقد قررت هيئة التحرير اتباع توثيق الجمعية التي اشترطناها في 

إذ وجدنا أن نسبة من الباحثين لم يلتزموا بقواعد  ؛(APA)النفسية األمريكية 

، ورفضنا بعض البحوث؛ ألنها 
ً
 يدويا

ً
ق البحث توثيقا

ّ
النشر، بل إن هناك من وث

ال تتوافق مع محاور املؤتمر والقواعد العلمية املتبعة في كتابة ورقة املؤتمر. وثّم 

"النتاج العلمي     م:2020سابع  املؤتمر العاملي التقسيم موضوعات كتاب أبحاث  

، وتم تقسيم املوضوعات حسب في اللسانيات واألدبيات بين اإلبداعية والنقد"

، وفي خاتمة األمر نقدم الشكر املحاور التي تتوافق مع موضوع الورقة املقدمة

والدكتور عبد ، الدكتور أدهم محمد علي حمويةالجزيل إلسهامات كل من 

على مراجعة البحوث  ا محمد موس ىكمار ، وطالب الدكتوراه  الحليم سامي

 فلهم منا كل شكر وتقدير.
ً
 وإمالئيا

ً
 وأسلوبيا

ً
 لغويا
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 فهرس املحتويات

 

لدى الطلبة في كلية  (SPB) استخدام إستراتيجية تعلم اللغة العربية

 السلطان إسماعيل بترا اإلسالمية العاملية

  الدكتورة لينا ماليني بنت مت نافي

1     الدكتور قمرول شكري بن مت تيهاألستاذ 

  

م العربية كلغة ثانية: "كلّيات 
ّ
راتيجيات تدريس مهارة الكتابة في تعل إست

  املبادئ واإلجراءات"

    15                  عمرو عبد الهادي السيد ماض ي 

 

راتيجيات تعلم القواعد النحوية لدى طلبة البكالوريوس بجامعة ا ست

  إندونيسيا

  عبدالرحمن بن شيكاألستاذ املشارك الدكتور 

31                    الدين رزانة جعفر نصر
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راتيجيات تعليم اللغة العربية بواسطة الِغناء لدى أطفال الروضةا  ست

    41               وجيهان خالدة بنت محفوظ  الدكتور عبدالحليم بن صالح

 

 األلعاب اللغوية الـمحوسبة: مفاهيم وانعكاسات في تعليم اللغة العربية 

 لغة أجنبيةبوصفها 

 53                  ومنال بنت جوسوه  حنان صالح

 

التحقيق في مدى تطبيق الطريقة الحوارية في تدريس اللغة العربية بكليات 

 التربية النيجيرية

   62              عبد الحليم محمد  األستاذ املشارك الدكتور عثمان محمد و 

  

 الحروف العربية الصعبة في النطق للطلبة  الناطقين بغيرها

   أحمد محمد عطوف الديرشوي 

   74                عبد الوهاب زكريااألستاذ املشارك الدكتور 

  

العالقة بين القلق اللغوي ومهارة الكالم، والطرق للتغلب عليه باستخدام 

  التكنولوجيات الحديثة

 81              رضوى بنت أبوبكرالدكتورة و   سوفاريافارس أزوان بن أمات 
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ألفاظ القرآن الكريم املقترضة في اللغة املاليوية: دراسة تحليلة في الجزء 

  الثالثين

 93              وري إبراهيم  عبدالرحمن بن شيك كتور دالاألستاذ املشارك 

  

تجليات القيم األخالقية في الرسوم املتحركة لألطفال "عمر وهنا" َو "سعود 

 أنموذجينوسارة" 

 105               والدكتور عبدالحليم بن صالح الدكتورة ميمنة بنت سمسوري 

 

 19-تحديات التعليم الرقمي للغة العربية للناطقين بغيرها في ظل كوفيد

 118            ونوال بنت عبدهللا أشواق بنت محمد صالح كناليالدكتورة 

 

تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة 

 كورونا من وجهة نظر املعلمين

127             الدكتورة سوزانا سليمانو  نذير محمد بني عطا

   

عب اللغوية في تعلم البالغة العربية تحليل
ُّ
 الحاجات إلى الل

نئ حنان بنت  الدكتورةاألستاذة املشاركة و   ِعلي شفاف أماني بنت محمد زين

 148                 مصطفى
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األفعال العربية باستخدام تحليل حاجات الدارسين في تعلم مهارة تصريف 

واقع املعزز بمركز الدراسات األساسية في الجامعة اإلسالمية  برنامج ال

 العاملية بماليزيا

محمد فهام بن  الدكتور محمد لقمان الحاكم بن محمد نور و األستاذ املشارك 

 محمد غالب

 148                                بن محمد يوسف  ونور فرحانة بنت عبد العزيز  عكاشةمحمد  

 

اللغة العربية بواسطة أنموذج التدريبات األساسية للغة العربية على تعلم 

 أساس الكلمات املاليوية املقترضة

 والدكتور عبد الرزاق أبو جيك  األستاذ املشارك الدكتور سايني أوغ داميت

 164              والدكتور بمبغ محمد رفادي يوسف

 

صعوبة فهم توظيف األلفاظ العربية املقترضة في البرامج التعليمية لحل 

  الدروس العربية لدى املتعلمين الهوسيين

األستاذ املشارك و  عبد الحليم محمدالدكتور األستاذ املشارك و  ناصر مينصر

   177           وان محمد بن وان سولنغالدكتور و  عبد الرؤوف حسن الدكتور 

 

 

 



 

 ن

 "النتاج العلمي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" أبحاث محكَّمة

 

مراجعة لكتاب "أزمة التعليم املعاصر وحلولها اإلسالمية" للدكتور زغلول 

  النجار

185     واألستاذ الدكتور نصر الدين إبراهيم حسين نس محمد إرحيمأمل يو 

    

نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي لدى طلبة 

 الجامعات

  والدكتور محمد عبد الرحمن إبراهيم األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي

 197              وربيعة الفاطمة الّزهراء بنت رشيد

 

الثاني عشر اإلعدادي املقرر بالوالية كتاب اللغة العربية للصف 

 الكوردستانية العراق: دراسة وصفية تقويمية

      220           حنفي دولة الحاج واألستاذ الدكتور   إسماعيل توفيق محمد

   

  

املستويات املعرفية في أسئلة امتحانات اللغة العربية في املرحلة الثانوية 

 رفيةالعليا بإندونيسيا وفق تصنيف بلوم املعدل لألهداف املع

 كتور دالاألستاذ املشارك و  توفيق بن إسماعيلالدكتور  و إيماك عبد املبارك

231                محمد صبري بن شهرير

  

 



 

 س

 "النتاج العلمي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" أبحاث محكَّمة

 

راتيجيتي التدريُس التبادليُّ والخريطة املفاهيمية ودورهما في تعليم  است

مهارات التفكير ما وراء املعرفي في القراءة: "دراسة تجريبية على طلبة الجامعة 

 اإلسالمية العاملية بماليزيا"

و  فهام محمد غالب الدكتور واألستاذ املشارك  صديق أحمد الصديق محمد

 246                رضوى أبوبكر الدكتورة

 

مقترح لتصميم وحدة دراسية حاسوبية لتعليم مهارات االستماع في اللغة 

 العربية لغير الناطقين بها

 غالبمحمد    الدكتور فهاماألستاذ املشارك  و   سامية بنت محمد بن زاهر البحري 

 257                   واألستاذ الدكتور عاصم شحادة علي

 

لدى  (TPACK) املعرفة التكنولوجية واملعرفة التربوية ومعرفة املحتوى 

 محاضري الكلية اإلسالمية التكنولوجية العاملية بينانج

 268             ونور عائدة بنت يعقوب نور فرحانا عبد العزيز

 

القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامعية ممارسات تثبيت حفظ 

 ماليزيا وعالقتها بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية

وربيعة العاطرة بنت محمد  نئ محمد سيف العزيزي بن نئ عبدهللاالدكتور 

 284                  عيس ى 



 

 ع

 "النتاج العلمي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" أبحاث محكَّمة

واقف املدرسية  إكساب التراكيب املتداولة املدروسة للتالميذ في امل

 الثانوية: املدرسة سجمبوت جايا الثانوية نموذجا

 297               وسوريانا إسماعيل صوفي مان األمة الدكتور األستاذ املشارك 
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 لدى الطلبة    (SPB)استخدام إستراتيجية تعلم اللغة العربية

 في كلية السلطان إسماعيل بترا اإلسالمية العاملية 

 

 الدكتورة لينا ماليني بنت مت نافي: كلية السلطان إسماعيل بترا اإلسالمية العاملية بكلنتان 

 بترنجانو السلطان زين العابدين األستاذ الدكتور قمرول شكري بن مت تيه: جامعة 

 

 

 ملخص البحث 

لقد أظهر العديد من الدراسات السابقة نقط الضعف في إتقان اللغة العربية بين الطالب في ماليزيا. ولعل عدم وجود املعرفة  

في إستراتيجية تعلم اللغة والضعف في استخدامها من عوامل هذه املشكلة. لذلك، فيهدف هذا البحث إلى فحص حول  

عند تعلم العربية. كما أنه يهدف إلى الكشف عن العالقة بين استخدام  تعلم اللغة لدى الطلبة استخدام إستراتيجية 

إستراتيجية تعلم اللغة واإلنجاز اللغوي والتعرف على العوامل التي تسهم في استخدامها. وسلك هذا البحث دراسة كمية من  

من نموذج أكسفورد على   7.0لثانية ستراتيجية تعلم اللغة اخالل االستعراض. وتّم ذلك بتوزيع االستبانة تحتوي على قائمة إ

طالب من كلية السلطان إسماعيل بترا اإلسالمية العاملية   100العينة واختبار تحصيل اللغة العربية. أما عينة البحث فهي  

توى معتدل، وأكثر  بوالية كلنتان. وتوصل البحث إلى نتائج عديدة من أهمها: استخدام أفراد العينة لإلستراتيجي بمس

-tراتيجيات شيوعا عند أفراد العينة إسترتيجيات ميتافيزيقية، وأقل استخدامها إتستراتيجيات تذكرية. وأشار التحليل اإلست 

test   إلى وجود فرق كبير في اسخدام إستراتيجية تعلم اللغة استنادا إلى نوع الجنس. كما أن هناك فرق كبير في اسخدام

علم اللغة العربية خارج الفصل في األسبوع. ولعل نتائج البحث تسهم في آثار النظرية  للغة استنادا إلى مدة تإستراتيجية تعلم ا

 والتربوية خاصة في عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها في ماليزيا.  

 

 : استترتيجية التعلم، اإلنجاز اللغوي، إستراتيجية ميتافيزيقية. الكلمات املفتاحية

 

 املقدمة 

يتقدم بعضهم تقدما سريعا في تعلم اللغة، كما  . خاصة في تعلم اللغة يتفوقون في التعلم على اآلخرينا بعض الطالب دنوج

ومن تلك العوامل استخدام  . فهناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على هذا اإلنجاز. يتقنون الكلمات والجمل الجديدة بسهولة

إستراتيجيات تعلم  (. 2009؛ قمر الشكري ومحمد أمين، 1996وأكسفورد، اير ؛ در 1993شارموت، )إستراتيجيات تعلم اللغة 

هي خطوة يتخذها الطالب لتسهيل اكتساب اللغة، وتخزين املعلومات واسترجاعها واستخدامها مما يجعل التعلم  ( SPB) اللغة

إجراءات    SPBويتضمن    (.1990أكسفورد ،  ) ة  ر متعة واكتفاًء ذاتًيا وأكثر فاعلية وأسهل لالنتقال إلى بيئة جديدأسهل وأسرع وأكث 

،  Kamarul Shukri and Mohamed Aminذهنية وتواصلية لتعلم اللغة واستخدامها في إطار تحسين التحصيل وإتقان اللغة )

2010 .) 

 

له عالقة وطيدة بالعديد من العوامل األخرى مثل الجنس والخلفية الثقافية   SPBتشير الدراسات إلى أن إتقان  

(. تؤدي الظاهرة إلى أن يبدأ مجال أبحاث تعلم اللغة األجنبية في التركيز على  Kamarul Shukri ،2009العرق وما إلى ذلك )و 
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(. وبالتالي، فليس من  2010؛ كامارول شكري ومحمد أمين، 1997)روبين، إستراتيجيات التعلم والفروق الفردية للطالب 

 MacIntyreغوي التي أصبحت خصبة ونشطة للغاية في السنوات األخيرة )البحث الل  أحد مجاالت  SPBاملستغرب أن تصبح دراسة  

 (. Kamarul Shukri & Mohamed Amin  ،2010؛ 1994، 

 

 خلفية البحث  

( 1999الدراسات إلى التدهور في إنجاز اللغة العربية لدى الطلبة في املرحلة الثانوية. وأظهرت دراسة ميسنان )تشير العديد من  

( في بيراق أن تحصيل  KAA( وأربعة فصول للتيار الديني )SMKAأجريت لطالب املستوى الرابع في املدرسة الثانوية الدينية ) التي

 ( لم يكن مشجًعا. BAKية )الطالب في مادة اللغة العربية االتصال

انوية أن غالبية الطالب  ( التي أجريت على العديد من املدارس العربية في املرحلة الث2003) Saupiكما تظهر دراسة 

مدرسة ثانوية دينية تابعة لحكومة والية كلنتان تشير   16( في 2006حيمي وآخرون )ضعفاء في مهارات الكالم. أما دراسة نيك ر 

 تحصيل الطالب في اللغة العربية غير مقتنع.  إلى أن مستوى 

 مع ذلك، خلص البحث الذي قام به املسلم وزمري )
ً
ي سمبيالن إلى أن تعليم وتعلم اللغة ( في نيجر 2012تماشيا

طالب في عدة   100( إلى أن دراسة أجريت على 2012توى متوسط. وأضاف املسلم وزمري )العربية في نيجري سمبيالن في مس

 ٪ من الطالب يستطيعون أن يفهموا املواد التي تم تدريسها. 50( تشير إلى أن YIKبعة للمؤسسة اإلسالمية الكلنتانية )مدارس تا

والجدير بالذكر أن ضعف إتقان اللغة العربية ال يحدث فقط في املرحلة الثانوية، وإنما هو يحدث أيًضا في املرحلة  

إدخال مادة اللغة العربية في نظام التعليم الوطني منذ عقدين من الزمان، إال  (. على الرغم من 2009الجامعية )قمر شكري، 

 تزال األمور موضوعة للمناقشة سواء كان على مستوى املدرسة أو على مستوى التعليم  أن مستوى املهارات اللغوية وإتقانها ال

 (.2009؛ قمر الشكري ،   2006؛ زينور رجال وروزني ، Kamarulzaman & Nik Mohd Rahimi ،2005العالي )

؛  Kamarulzaman et al. ،2005إضافة إلى ذلك، ال يزال تعليم اللغة العربية وتعلمها على مسيرة األهداف والغايات )

Kamarul Shukri ،2009.) 

ختلف  يبدو أن هذا املوقف يوضح الفشل في عملية التعليم والتعلم، بينما تدريس اللغة العربية اليوم قد تم تجهيزه بم

 كل متزايد. املرافق واملعدات الحديثة التي يمكن أن تساعد في تسهيل عملية التعلم باإلضافة إلى أساليب التدريس املنظمة بش 

هناك عدة عوامل تؤثر على هذه الظاهرة، منها مواقف الطالب تجاه اللغة العربية  كذلك اتجاه املعلمين في استخدام  

؛  Ab. Halim ،2007املرتكزة على املعلم. وهي تعتبر من عوامل تدهور إتقان اللغة العربية بين الطالب )طرق التدريس التقليدية 

Azhar et al. ،2008.) 

هي من بين   SPBرف النظر عن هذه العوامل، فإن نقاط الضعف في استخدام إستراتيجيات التعلم وعدم إتقان ص ب

وآخرون ،   Sueraya؛  2003وآخرون ،  Nurhayuzaة العربية بين الطالب )العوامل التي تسهم في انخفاض التحصيل في اللغ

،   Green & Oxfordاملناسبة له عالقة قوية مع اإلنجاز اللغوي ) (. وباإلضافة إلى ذلك، استخدام إستراتيجيات التعلم2010

اللغة العربية. وبالجدير بالذكر أن  (. لذلك، يجب تطوير مجال إستراتيجيات تعلم اللغة لتقديم مساهمة مفيدة في تعلم  1995

بة لهم، وبالتالي يمكن أن يساعد  إتقان إستراتيجيات تعلم اللغة يساعد الطالب على فهم وتعرف إستراتيجيات الفعالة واملناس 

 في تحسين إتقانهم للغة وإنجازهم. 

اإلنجليزية وتالها تعلم اللغة  التي أجريت في ماليزيا تركز على إستراتيجية تعلم اللغة SPBهناك كثير من دراسات 

بذل سوى جهد  العربية لم ي في تعلم اللغة SPBفي حين أن البحث عن و(، Kamarul Shukri & Mohamed Amin  ،2010املاليوية )
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التي تركز على تعلم اللغة العربية بين الطالب في كلنتان ال تزال ناقصة،  SPB(. إن الدراسات حول 2009ضئيل )قمر شكري ، 

 يمكن اعتبار هذه الدراسة رائدة  في دراسة إستراتيجيات تعلم اللغة التي تركز على تعلم اللغة العربية في كلنتان. و 

ي مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها خاصة ملصممي مناهج اللغة العربية ومنفذيها. عالوة على  سة تساهم فوهذه الدرا

أحد املجاالت التي ال تزال مفقودة وتحتاج إلى استكشافها من قبل العلماء والباحثين املحليين إضافة إلى   SPBذلك، يعد مجال 

 (.2010يم اللغة العربية وتكنولوجيا تعليم اللغة العربية )محمد فوزي ، مجال مناهج تدريس اللغة العربية وعلم نفس تعل

 

 أهداف البحث 

 أهداف الدراسة ما يلي:

 عند تعلم اللغة العربية. KIASالتي يستخدمها طالب  SPB تحديد أنواع .1

 .KIASبين طالب  SPBتحديد مستوى إتقان  .2

للمتغيرين التاليين:  الجنس ومدة تعلم   KIAS بين طالب SPBتحديد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام  .3

 اللغة العربية خارج الفصل الدراس ي. 

 

   أسئلة البحث 

 سئلة التالية: تجيب هذه الدراسة عن األ 

 عند تعلم اللغة العربية؟ KIASالذي يستخدمه طالب   SPB. ما نوع 1

 ؟ KIASبين طالب  SPB. ما مستوى إتقان 2

للمتغيرين التاليين: الجنس ومدة تعلم اللغة العربية   KIASبين طالب  SPBئية في استخدام . هل توجد فروق ذات داللة إحصا3

 خارج الفصل؟ 

 

 فرضيات البحث 

Ho.1 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام :SPB  بين طالبKIAS .ملتغير الجنس 

Ho.2  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام :SPB    بين طالبKIAS  تغير مدة تعلم اللغة العربية خارج الفصل الدراس ي  مل

 في األسبوع. 

 

 

 منهج البحث 

بدأ ببناء فرضية، ثم  وهي ت (.1993أنها تتم بإجراء دراسة استقصائية وصفية )نيومان ، هذه الدراسة هي دراسة كمية حيث 

هذه الدراسة هو املسح الحالي    ح املستخدمة فينوع دراسة املس   يتبعها القياس التجريبي لبيانات الدراسة وتنتهي بتحليل نقدي.

يمكن تعميم نتائج منهجية  و  (.Creswell  ،2005حدة )أو املسح املقطعي الذي يجمع البيانات مرة واحدة فقط من عينة وا

م  استخدمت الباحثة استبيان إستراتيجية تعل (.Creswell  ،1994الدراسات االستقصائية من عينة إلى مجموعات سكانية )

ات امليتافيزيقية  ( مع إضافة اإلستراتيجي1990)أكسفورد ،    7.0اإلصدار    SILLي تبنى على  اللغة العربية لجمع معلومات البحث الت

(Kamarul Shukri   ،2009.)  .كان مؤشر املوثوقية    تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ للحصول على مؤشر موثوقية ألداة الدراسة
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 Majid (2009)  ،Sekaran (1992)  ،McMillan andبناء على آراء محمد مجيد  .0.944لحصول عليها ألداة الدراسة التي تم ا

Schumacher (2006)   ،Crowl  (1996 .وآخرون، مؤشر موثوقية ألداة الدراسة مرتفع ويمكن تطبيقه إلجراء اختبارات حقيقية )  

لقياس  أما    (. UniSZAفي جامعة السلطان زين العابدين )  SPBر  تم فحص عناصر االستبيان للتأكد من صالحية البناء من قبل خبي

 (.1( )يرجى الرجوع إلى الجدول 1990فيتم استخدام طريقة التفسير التي اقترحها أكسفورد ) ، SPBAمستوى استخدام 

 

 SPB( ملستويات استخدام 1990: تفسير أكسفورد )1الجدول 

 أدنى نقاط  بيان السلوك  مقياس ترجمة 

ا يكون صادقا عن نفس ي ئمدا 5 عال    5.0 إلى  4.5 

 4.4 إلى  3.5 غالبا يكون صحيحا عن نفس ي  4

 3.4 إلى  2.5 عادة ما يكون صحيحا عن نفس ي 3 متوسط

 2.4 إلى  1.5 عادة ليس صحيحا عن نفس ي  2 منخفض 

 1.4 إلى  1.0 ليس صحيحا عن نفس ي  1

 

( نيالم KIASالسلطان إسماعيل بترا اإلسالمية الدولية )طالب في الفصل الثالث بكلية  100تتكون عينة البحث من  

تم    بوري، كوتا بهارو بكلنتان. تقنية أخذ العينات املستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة عشوائية طبقية ال تعتمد على النسبة.

يتم استخدام   نتاجية.تم تحليل البيانات بطريقتين: وصفية واست و  .SPSSمن  17.0تحليل االستبيانات باستخدام اإلصدار 

ستخدم إحصائيات االستدالل الختبار الفرضيات. لذلك،  و   اإلحصاء الوصفي للعثور على التواتر والنسبة املئوية واملتوسط،
ُ
ت

 لإلجابة عن فرضية البحث.  tتم استخدام اختبار 

 

 نتائج البحث 

 استخدام اإلستراتيجيات املبنية على عناصر اإلستراتيجية 

لجميع عناصر  ة ، أظهرت الدراسة أن املتوسطات الحسابي2لكل عنصر موضح في الجدول بية ملتوسطات الحسااستناًدا إلى ا

 .4.28و  1.83اإلستراتيجية يقع في النطاق ما بين 

عنصًرا لإلستراتيجيات( في  مستوى متوسط،    62من أصل    49٪ من عناصر إستراتيجيات )79.0وأظهرت الدراسة أن  

إستراتيجية( في   62من   2٪ من العناصر )3.2إستراتيجية( في مستوى منخفض. وكما أنها أظهرت  62من  11ها )٪ من17.8بينما 

 مستوى مرتفع من االستخدام.

 

  SPBلكل عنصر من عناصر  (SP)واالنحرافات املعيارية   (Min): التردد )بالنسبة املئوية( واملتوسطات الحسابية2الجدول 

 (100)العدد = 

عنصررقم ال  1 2 3 4 5 Min S.P 

s1 7.0 23.0 50.0 17.0 3.0 2.86 0.88 

s2 6.0 24.0 48.0 15.0 7.0 2.93 0.95 
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s3 9.0 32.0 38.0 16.0 5.0 2.76 0.99 

s4 9.0 26.0 39.0 18.0 8.0 2.90 1.05 

s5 5.0 16.0 39.0 34.0 6.0 3.20 0.95 

s6 23.0 37.0 30.0 8.0 2.0 2.29 0.97 

s7 31.0 38.0 25.0 5.0 1.0 2.07 0.92 

s8 20.0 19.0 38.0 17.0 6.0 2.70 0.92 

s9 15.0 28.0 44.0 13.0 0.0 2.55 0.90 

s10 5.0 31.0 43.0 19.0 2.0 2.82 0.86 

s11 13.0 20.0 39.0 22.0 6.0 2.88 1.08 

s12 3.0 30.0 36.0 26.0 5.0 3.00 0.94 

s13 15.0 31.0 36.0 12.0 6.0 2.63 1.06 

s14 12.0 22.0 40.0 23.0 3.0 2.83 1.01 

s15 6.0 21.0 44.0 25.0 4.0 3.00 0.93 

s16 5.0 21.0 44.0 21.0 9.0 3.08 0.99 

s17 9.0 24.0 39.0 19.0 9.0 2.95 1.07 

s18 27.0 39.0 27.0 5.0 2.0 2.16 0.95 

s19 35.0 31.0 27.0 6.0 1.0 2.07 0.97 

s20 8.0 28.0 38.0 18.0 8.0 2.90 1.04 

s21 10.0 17.0 35.0 28.0 10.0 3.11 1.11 

s22 13.0 32.0 41.0 9.0 5.0 2.61 0.99 

s23 11.0 28.0 37.0 14.0 10.0 2.84 1.11 

s24 17.0 36.0 35.0 10.0 2.0 2.44 0.95 

s25 17.0 43.0 31.0 5.0 4.0 2.36 0.95 

s26 0.0 20.0 37.0 28.0 15.0 3.38 0.97 

s27 9.0 27.0 36.0 18.0 10.0 2.93 1.10 

s28 7.0 30.0 38.0 19.0 6.0 2.87 1.00 

s29 6.0 25.0 39.0 23.0 7.0 3.00 1.00 

s30 3.0 18.0 53.0 21.0 5.0 3.07 0.84 

s31 7.0 26.0 34.0 20.0 13.0 3.06 1.12 

s32 8.0 31.0 43.0 13.0 5.0 2.76 0.95 

s33 5.0 24.0 45.0 18.0 8.0 3.00 0.97 

s34 2.0 20.0 39.0 26.0 13.0 3.28 0.99 
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s35 12.0 29.0 32.0 21.0 6.0 2.80 1.09 

s36 22.0 32.0 33.0 9.0 4.0 2.41 1.05 

s37 18.0 35.0 26.0 14.0 7.0 2.57 1.14 

s38 10.0 33.0 39.0 15.0 3.0 2.68 0.95 

s39 11.0 22.0 44.0 14.0 9.0 2.88 1.07 

s40 5.0 27.0 39.0 22.0 7.0 2.99 0.98 

s41 5.0 13.0 48.0 21.0 13.0 3.24 1.00 

s42 6.0 19.0 40.0 26.0 9.0 3.13 1.02 

s43 21.0 35.0 28.0 13.0 3.0 2.42 1.05 

s44 8.0 8.0 43.0 21.0 20.0 3.37 1.13 

s45 52.0 23.0 17.0 6.0 2.0 1.83 1.04 

s46 18.0 27.0 29.0 16.0 10.0 2.73 1.22 

s47 9.0 16.0 33.0 25.0 17.0 3.25 1.18 

s48 1.0 23.0 31.0 23.0 22.0 3.42 1.10 

s49 11.0 22.0 29.0 25.0 13.0 3.07 1.19 

s50 9.0 28.0 29.0 25.0 9.0 2.97 1.12 

s51 9.0 20.0 35.0 25.0 11.0 3.09 1.12 

s52 25.0 33.0 37.0 4.0 1.0 2.23 0.90 

s53 27.0 37.0 26.0 7.0 3.0 2.22 1.02 

s54 12.0 24.0 42.0 17.0 5.0 2.79 1.02 

s55 6.0 19.0 46.0 22.0 7.0 3.05 0.96 

s56 12.0 28.8 35.0 16.0 9.0 2.82 1.12 

s57 0.0 10.0 32.0 36.0 22.0 3.70 0.92 

s58 2.0 15.0 42.0 26.0 15.0 3.37 0.98 

s59 4.0 22.0 30.0 25.0 19.0 3.33 1.13 

s60 4.0 23.0 30.0 23.0 20.0 3.32 1.15 

s61 5.0 15.0 34.0 23.0 23.0 3.44 1.14 

s62 0.0 6.0 17.0 20.0 57.0 4.28 0.95 

 

"أطلب الصفح من كال الوالدين قبل الجلوس لالمتحان وأطلب منهم   62وأظهرت نتائج الدراسة أن العنصر رقم 

ا عند تعلم اللغة العربية. وهذا العنصر هو أكثر استخداما لدى  الدعاء من أجلي" هي اإلستراتيجية التي يستخدمها الطالب غالبً 

"أحاول أن أفهم أو أقدر معنى القراءة في   s57.  ثم يليه العنصر رقم 4.28الطلبة حيث أنه يحصل على أعلى متوسط حسابي 
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"طلبت    s61العنصر رقم    ويليه بعد ذلك  .3.70الصالة والصالة وآيات القرآن والحديث" حيث أنه يحصل على متوسط حسابي  

جميع العناصر الثالثة  ير أن ومن الجد .3.44بركة من املعلم قبل الجلوس لالمتحان" حيث أنه يحصل على متوسط حسابي  

 هي من مجموعة إستراتيجية ميتافيزيقية.

ستخدمها الطالب عند تعلم  "أعبر عن مشاعري حول تعلم اللغة العربية في مذكرات" هي إستراتيجية نادًرا ما ي  s45العنصر رقم  

على ثاني أدنى متوسط حسابي  . بينما العنصر الذي حصل1.83حصل هذا العنصر على أدنى متوسط حسابي  اللغة العربية.

ا أو تقريًرا باللغة العربية" وهو  s19كان العنصر 
ً
"أستخدم   s7حصل العنصر ثم  .M = 2.07"كتبت مالحظة أو رسالة أو حرف

 .  M = 2.07ة" على ثالث أدنى متوسط حسابي ي لتذكر الكلمات الجديدبطاقة مسح ضوئ

عند تعلم   KIASاإلستراتيجيات األكثر شيوًعا واألقل استخداًما من قبل طالب  باملائة من    10قيمت هذه الدراسة أيًضا  

 62استخداًما هي العنصر رقم  ٪ من اإلستراتيجيات أكثرها10نتائج الدراسة التي توضح أن  3يوضح الجدول  اللغة العربية.

ويليه العنصر    ( ،M = 4.28   ،SP = 0.95أجلي" )المتحان وأطلب منهم الصالة من  "أطلب الصفح من كال الوالدين قبل الجلوس ل

ه ثم يلي ( ،M  =3.70  ،S.P =0.92"أحاول أن أفهم أو أقدر معنى القراءة في الصالة والصالة وآيات القرآن والحديث" ) s57رقم 

  s48لعنصر رقم ا ( ،M  =3.44  ،S.P  =1.134"أطلب البركات والفضل من املعلم قبل الجلوس لالمتحان" ) s61 ر رقمالعنص 

العنصر   ( ،M  =3.42  ،S.P  =1.10"أطلب من املتحدث العربي أن يبطئ أو يكرر أو يعيد تفسير ما قيل إذا لم أفهم شيًئا ما" )

والعنصر  ( ،M   =3.38  ،S.P = 0.97على سياق الجملة أو حالة املحادثة" )التي ال أفهمها بناًء  "أقوم بتختمين الكلمات s26رقم 

العناصر الثالثة    (.M    =3.37    ،S.P    =1.13"أدرك ما إذا كنت خائفة أو متوترة أثناء تعلم اللغة العربية أو استخدامها" )  s44رقم  

دام واآلخر  ت امليتافيزيقية حيث يكون اثنان منها على مستوى مرتفع من االستخلإلستراتيجية األكثر استخداًما هي اإلستراتيجيا

والوجدانية هو في   التعويضيةبينما الباقي، كل عنصر من اإلستراتيجيات االجتماعية و  االستخدام. من على مستوى متوسط 

  مستوى متوسط من االستخدام.

 (100إلستراتيجيات املستخدمة )العدد = ٪ معظم ا10يارية واالنحرافات املع: املتوسطات الحسابية 3الجدول 

اإلستراتيجية   Min S.P نوع اإلستراتيجية  الرقم

 الرئيسية

 التفسير 

s62   طلبت املغفرة من كال الوالدين قبل الجلوس

 لالمتحان وطلبت منهما الدعاء من أجلي 

 مرتفع امليتافيزيقيا  0.95 4.28

s57  القراءة في  أحاول أن أفهم أو أقدر معنى

 ة وآيات القرآن والحديث الصالة واألدعي

 مرتفع امليتافيزيقيا  0.92 3.70

s61  طلبت البركة من املعلم قبل الجلوس

 لالمتحان 

 متوسط  امليتافيزيقيا  1.14 3.44

s48   أطلب من املتحدث العربي أن يبطئ أو يكرر

 أو يعيد تفسير ما قيل إذا لم أفهم شيًئا 

عية االجتما 1.10 3.42  متوسط  

s26  بناًء  أعتقد أن معنى الكلمات التي ال أفهمها

 على سياق الجملة أو حالة املحادثة

 متوسط  التعويضية 0.97 3.38
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s44   أدرك ما إذا كنت خائفة أو متوترة أثناء تعلم

 اللغة العربية أو استخدامها 

 متوسط  الوجدانية  1.13 3.37

 

 اء اإلستراتيجية الرئيسة استخدام اإلستراتيجيات القائمة على بن

لكل عناصر اإلستراتيجية الرئيسية. وجدت نتائج الدراسة أن الفئة األكثر استخداًما  تقيم هذه الدراسة أيًضا متوسطا حسابيا  

 ضيةالتعوييتبع ذلك اإلستراتيجية  (.0.73، االنحراف املعياري =  3.34= كانت اإلستراتيجية امليتافيزيقية )املتوسط الحسابي 

،   2.85= (. ثم تليها اإلستراتيجية الوجدانية )املتوسط الحسابي 0.69، االنحراف املعياري=  3.05)املتوسط الحسابي = 

ثم تليها   (.0.79، االنحراف املعياري=  2.83( ، تليها اإلستراتيجية االجتماعية )املتوسط الحسابي = 0.68االنحراف املعياري= 

( ، إستراتيجية الذاكرة )املتوسط الحسابي  =0.75 ، االنحراف املعياري  2.81املتوسط الحسابي = ة )إستراتيجية فوق املعرفي

 (.=0.63 ، االنحراف املعياري  2.71( وأخيًرا اإلستراتيجية املعرفية )املتوسط الحسابي = 0.63 = ، االنحراف املعياري  2.72= 

املتوسط   4يوضح الجدول و  مة لدى الطالب في مستوى متوسط.تخدوأظهرت هذه الدراسة أن اإلستراتيجية الرئيسية املس

 بناًء على اإلستراتيجية الرئيسية.   SPBواالنحراف املعياري وتفسير مستوى استخدام 

 (n = 100بناًء على اإلستراتيجية الرئيسية )  SPBواالنحراف املعياري ملستوى استخدام : املتوسط 4الجدول 

ةاإلستراتيجية الرئيسي  Min S.P  التفسير 

 متوسط  0.73 3.34 امليتافيزيقية 

 متوسط  0.69 3.05 التعويضية

 متوسط  0.68 2.85 الوجدانية 

 متوسط  0.79 2.83 االجتماعية 

 متوسط  0.75 2.81 فوق املعرفية 

 متوسط  0.63 2.72 الذاكرة 

 متوسط  0.63 2.71 املعرفية

اإلستراتيجيات مجموع   متوسط  0.57 2.88 

 

 العام لإلستراتيجيةخدام  االست

استناًدا إلى   عند تعلم اللغة العربية. KIASاالستخدام العام لإلستراتيجية من قبل طالب تبحث الدراسة أيًضا في متوسط 

بمتوسط حسابي  عند تعلم اللغة العربية في مستوى متوسط    KIAS، يكون استخدام إستراتيجيات تعلم اللغة لطالب  4الجدول  

M = 2.88   ،S.P = 0.57.    يشير هذا إلى أن إتقانSPB  .يوضح أن استخدام    في مستوى متوسطSPB    ككل هو فعل عملي يعني "عادة

 ٪( عند الطالب.50فس ي" أي أن هذه العبارة تحدث حوالي النصف )ما يكون صحيًحا عن ن

 1اختبار هو.  -Tعينة مجانية اختبار 

 

Ho.1 استخدام : ال توجد فروق ذات صلة إحصائية فيSPB  .ملتغير الجنس 
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وجدت نتائج االختبار الذي تم إجراؤه أن   ملتغير الجنس. SPBعلى االختالفات في استخدام  tنتائج اختبار  5يوضح الجدول 

حسابي  . بينما متوسط 34.72واالنحراف املعياري كان  M = 170.86للطالب الذكور كان  SPBدرجة استخدام متوسط حسابي 

للطالبات أعلى من   SPBتظهر نتائج هذا االختبار أن مستوى استخدام  .35.18واالنحراف املعياري  M = 183.48للطالبات 

  0.000والقيمة املهمة التي تم الحصول عليها هي    30.328التي تم الحصول عليها هي    t (n = 100)قيمة    مستوى الطالب الذكور. 

يشير هذا إلى أن العبارة "ال يوجد فرق كبير   .p <0.05ذه الدراسة ألهمية في هكان مستوى ا  .0.05أصغر من قيمة ألفا البالغة 

 جنس" في الفرضية الصفرية األولى تم رفضها بنجاح. على أساس ال SPBفي استخدام 

 

 (100على أساس الجنس )العدد =   SBPالستخدام  T: اختبار 5الجدول 

Pemboleh Ubah 

Bersandar 

Jantina N Min SP Nilai t Sig 

Penggunaan SPB Lelaki 38 170.86 34.72 30.328 0.000 

Perempuan 62 183.48 35.18 

 

،  183.48(، حصلت مجموعة الطالبات )متوسط حسابي = 100الختام، بالنسبة لعينة الدراسة هذه )ن = في 

ب الذكور )متوسط حسابي =  ( بشكل ملحوظ على درجة استنتاج أعلى من مجموعة الطال 35.18االنحراف املعياري = 

أكثر   SPBموعة من الطالبات إلى أنهن يستخدمن تشير القيم املتوسطة األعلى لهذه املج  (.34.72، انحراف معياري = 170.86

 من الطالب الذكور. 

 Ho.2اختبار  -Tاختبار 

Ho.2    ال توجد فروق ذات صلة إحصائية في استخدامSPB  رج الفصل الدراس ي في األسبوع. ملتغير مدة تعلم اللغة العربية خا 

بناًء على مدة تعلم اللغة العربية خارج الفصل الدراس ي    SPBعلى الفروق في استخدام    tنتائج اختبار    6يوضح الجدول  

 M = 173.22التي تقل عن ساعة واحدة هو    1للمجموعة    أظهرت نتائج االختبار الذي تم إجراؤه أن متوسط حسابي    في األسبوع. 

واالنحراف املعياري   M = 187.60ساعة واحدة هو التي تزيد عن  2متوسط حسابي للمجموعة و  .35.43عياري راف املواالنح

أصغر من   0.000والقيمة املهمة التي تم الحصول عليها هي  38.487( التي تم الحصول عليها هي 100)ن =  tقيمة  .33.85هو 

ق كبير في استخدام  . يشير هذا إلى أن العبارة "ال يوجد فر p <0.05هذه الدراسة    كان مستوى األهمية في  .0.05قيمة ألفا البالغة  

SPB  .بناًء على عدد ساعات تعلم اللغة العربية خارج الفصل في أسبوع" في الفرضية الصفرية الثانية تم رفضها بنجاح 

 

 ( 100رج حجرة الدراسة في أسبوع )العدد = بناًء على عدد ساعات تعلم اللغة العربية خا SBPالستخدام  T: اختبار 6الجدول 

Pemboleh Ubah 

Bersandar 

Kumpulan N Min SP Nilai t Sig 

Penggunaan SPB 1 62 173.22 35.43 38.487 0.000 

2 38 187.60 33.85 

 

صوا  (، حصلت مجموعة الطالب الذين خص 100ما يمكن استنتاجه هنا هو أنه بالنسبة لعينة الدراسة هذه )ن = 

( بشكل ملحوظ على درجات استدالل أكبر  M = 187.60  ،SP = 33.85  ،n = 38وقًتا للدراسة خارج الفصل ألكثر من ساعة )
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،  M = 173.22  ،SP = 35.43أعلى من مجموعة الطالب الذين خصصوا وقًتا للدراسة خارج الفصل الدراس ي أقل من ساعة )

n = 68.)  عربية خارج الفصل الدراس ي ألكثر  ًتا لتعلم اللغة الجموعة الطالب الذين يخصصون وقشير القيم املتوسطة العليا ملت

في كثير من األحيان وبشكل أكثر تكراًرا من مجموعة الطالب الذين   SPBإلى أنهم يستخدمون  M = 187.60من ساعة واحدة 

 .M = 173.22يخصصون وقًتا لتعلم اللغة العربية خارج الفصل الدراس ي أقل من ساعة واحدة 

 

 االستنتاجات واملناقشة 

 SPBتكرار استخدام يتماش ى متوسط  متوسط. KIASوجدت هذه الدراسة أن املستوى العام إلتقان اإلستراتيجية بين طالب 

 Tan؛  Lim 2008؛  Nurazan 2004( في هذه الدراسة مع العديد من الدراسات األخرى التي أجريت في ماليزيا )M = 2.88ككل )

 Mokhtari؛  Sanders 2004  ،Xiao 2006؛  Wu 2003؛  Nisbet 2002لدراسات في الخارج )كما أنه يتماش ى مع العديد من ا (.2008

2007.) 

تحدد مواقف الطالب    هو موقف الطالب تجاه اللغة العربية.  SPBAمن بين العوامل التي تسبب مستوى عاما معتدال من إتقان  

ّدي Zulkifley (1994)وفًقا لـ  (.Kuntz  ،1996استخدامها في تعلمهم )اإلستراتيجيات التي يمكن تجاه اللغة وتعلمها اختيار 
َ
ؤ
ُ
، ت

 عوامل املوقف والتحفيز دوًرا مهًما في التأثير على تعلم اللغة الثانية.

ليب التدريس التي  هو ميل املعلمين إلى استخدام أسا SPBAالعامل الثاني الذي قد يتسبب في مستوى عام معتدل من إتقان 

؛  SPB  (Ab. Halim  ،2005ى املعلم وعدم مشاركة الطالب في عملية التدريس والتعلم يجعل الطالب أقل عرضة الستخدام  تركز عل

Hassan Basri ،2003 ) 

العامل الثالث هو أن نظام التعلم املوجه نحو الفحص في نظام التعليم في ماليزيا يؤثر أيًضا على املستوى املعتدل  

مدرسو اللغة باملناهج املقررة. بينما يركز الطالب بشكل أكبر على الحصول على نتائج ممتازة أو اجتياز  يلتزم    . SPBAإلتقان طالب  

 سيكونون أكثر عرضة لتلبية احتياجاتهم في االمتحان وبالتالي إهمال جانب بناء اللغة. االختبار.

هذه املكانة واملوقع مهمان   تعتبر لغة أجنبية.لتعليم في ماليزيا والتي العامل الرابع هو مكانة اللغة العربية في سياق ا

ال يزال لدى املجتمع املاليزي، وخاصة   (.2010للغاية في تحديد اتجاه ومستقبل اللغة العربية في ماليزيا )محمد فوزي ، 

 ما تكون  (.2007املسلمين، تصور غامض لتعلم اللغة العربية وتعليمها في ماليزيا )عبد الرزاق ، 
ً
لغتهم األم هي لغة املاليو،  عادة

العامل   بينما تعتبر اللغة اإلنجليزية لغة ثانية. اللغة العربية بشكل غير مباشر هي في املرتبة الثالثة أو بمعنى آخر لغة أجنبية.

غة العربية  تعد بيئة الل يزية.الخامس هو أن طالب اللغة العربية يعانون من ضعف املدخالت العربية مقارنة باملاليزية واإلنجل

السيئة، وانخفاض مستوى االستخدام، واإلحراج من التحدث باللغة العربية من العقبات التي تحول دون إنشاء موارد إدخال  

 محدودة في الفصول التعليمية.
ً
  SPBهذا السيناريو له تأثير كبير على استخدام  اللغة حيث تكون مدخالت اللغة العربية عادة

وأظهرت النتائج أن   على أساس الجنس.  SPBتظهر النتائج أيًضا أن هناك اختالفات كبيرة في استخدام  .اللغة العربية تعلمفي 

تتوافق هذه النتائج مع دراسات أخرى   بشكل كبير وأكثر من الطالب الذكور عند تعلم اللغة العربية. SPBالطالبات يستخدمن 

؛ 2013؛ كامارول شكري وآخرون،  2002؛ فايزهاني ،  2000سورياتي،  ؛ تش ي  2000أزلين،    ؛1998أجريت في ماليزيا )أبو طالب،  

كما أنه يتماش ى مع الدراسات التي أجريت   (.2002؛ زمري وآخرون، 2003؛ سوبيان ، 2003؛ بونيثافالي، 1999محمد نازالي، 

؛  Lu  ،2007؛  Lan & Oxford  ،2005؛  Ellis & Sinclair  ،1989؛  Chiang  ،2004؛  Chen  ،2005؛  Chang  ،2003؛  Boshmer  ،1996في الخارج )

Wu  ،2006  ،؛ وارتون،  2000؛ الوهيبي،  1994؛ أكسفورد،  1988(. ومع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسة تتعارض مع الدراسة )تران
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الب الذكور  ( الذي وجد أن الط2006؛ هونغ.،  2005؛ زمري ومحمد أمين،  2004؛ زمري،  2004؛ العتيبي،  2002؛ تشو،  2000

 أكثر من الطالبات.  SPBن يستخدمو 

ككل بناًء على عدد ساعات تعلم اللغة العربية خارج الفصل الدراس ي في   SPBالنتائج املتوقعة هي اختالفات كبيرة في استخدام 

اتيجيات  ستر اإل املجموعات التي تخصص أكثر من ست ساعات في األسبوع لتعلم اللغة العربية بشكل أكثر واستخدام    األسبوع. 

؛ Ehrman 1990؛ SPB (Chamot et al. 1987تتوافق هذه النتائج مع آراء بعض الباحثين في  أكثر من مجموعات الطالب األخرى.

Prokop 1989 ؛Ramirez 1986 الذين نظروا في فترة التعلم التي تؤثر على استخدام )SPB .   يجب على الطالب مضاعفة جهودهم

لفصل الدراس ي من خالل املراجعة واملمارسة. كلما زاد الوقت الذي يقضيه في تعلم اللغة العربية ج اخار لتعلم اللغة العربية 

 .SPBخارج الفصل الدراس ي، كلما زاد عدد مرات ممارسة اللغة العربية 

 

 تداعيات الدراسة 

 التربوية.هناك نوعان من اآلثار املترتبة على هذه الدراسة، هما اآلثار النظرية واآلثار 

 

 املقتضيات النظرية:

التي تنص على أن   SPBمن قبل جميع الطالب املشاركين في هذه الدراسة مدى مالءمة نظرية  SPBبشكل عام، يثبت استخدام 

تعزز االختالفات املتوسطة الرأي القائل بأن االختالفات   جميع طالب اللغة يستخدمون إستراتيجيات التعلم عند تعلم اللغة.

باإلضافة إلى ذلك، تم رفض نتائج الدراسات التي أظهرت   .SPBها في طريقة اختيار وتنسيق واستخدام يتم رؤيت ملستجيبينبين ا

 هي أنه يتأثر بعدة عوامل.  SPBيثبت هذا االختالف الكبير أن إحدى خصائص  وجود الفرضية الصفرية.

 

 اآلثار التربوية: 

يمكن أن تركز هذه اآلثار على   نفيذها في تدريس اللغة.تي يمكن تضامين التهدف نتائج هذه الدراسة إلى تقديم بعض امل

 محاضري اللغة والطالب:

 

 محاضر لغة:  ( أ) 

يجب أن يفهموا ويتعرفوا على نظرية   يجب أن يكون املحاضرون على دراية بأهمية إستراتيجيات تعلم اللغة في اكتساب اللغة.

SPB  .ستراتيجيات ملساعدة عملية اكتساب اللغة كن تطبيق كل فئة من اإل إستراتيجيات التعلم، يممن خالل مفهوم    والتصنيف

 .
ً
 بنظرة أكثر شموال

 بعوامل فردية مثل الجنس واإلنجاز والتحفيز وغيرها.  SPBيجب أن يدرك املحاضرون أيًضا أن اختيار واستخدام 
ً
  يرتبط عادة

لك، يحتاجون إلى فهم تأثير هذه العوامل على  ذل الفردية أقل نجاًحا. وجد أن تدريس اللغة الذي يتجاهل عناصر الفروق

 حتى يتمكن املحاضرون من تقديم تدريب إستراتيجي فعال ومناسب الحتياجات وظروف الطالب. SPBاستخدام 

 

 طالب اللغة:  ( ب) 

التميز  واالعتماد املفرط على املحاضرين سيعيق يجب على متعلمي اللغة أن يدركوا أن التعلم السلبي، وتلقي املعلومات فقط، 

من بين الخطوات التي تؤدي إلى    لذلك، يحتاج الطالب إلى زيادة مستوى االستقاللية والذاتية واالستباقية في تعلمهم.  في التعلم.
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عية التي تؤثر على  يجب التعامل مع الفروق الفردية والظرفية واالجتما نمط تعلم ناجح استخدام إستراتيجيات تعلم اللغة.

يجب عليهم أيًضا مضاعفة    يجب أن يسعوا جاهدين لتعزيز الدافع لتعلم اللغة.  ًدا من قبل الطالب.يج  SPBمستوى استخدام  

  يجب استخدام جميع البنية التحتية التعليمية التي توفرها املؤسسة قدر اإلمكان.  جهودهم التعليمية خارج الفصل الدراس ي.

دي إلى نجاح  ة من اإلستراتيجيات على أساس منتظم وتؤ ح الطالب الفرصة الستخدام مجموعة متنوعكل هذه الطرق ستمن 

 تعلم اللغة بسهولة ومتعة. 

 

 خاتمة ال

ومع ذلك، ال يزال   عند تعلم اللغة العربية. KIASبين طالب  SPBAإلتقان تقدم هذه الدراسة ملحة عامة عن املستوى املتوسط 

ج هذه الدراسة مختلف األطراف، وخاصة  ن تساعد نتائمن املتوقع أ .SPBAلدى الطالب فرصة جيدة لتحسين مستوى إتقان 

KIAS  .في إطار ريادة تعلم اللغة العربية لتكون أكثر تشويًقا وسهولة وفعالية وقائمة بذاتها وسريعة وممتعة 
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م العربية كلغة ثانية: إستراتيجيات تدريس 
ّ
 مهارة الكتابة في تعل

 "كلّيات املبادئ واإلجراءات". 

 

    1 عمرو عبد الهادي السيد ماض ي

 

 

 ملخص البحث 

، ثم تعلم كتابة املفردات والتوسع إلى الجمل ثم الِفَقر  
ً
الكتابة في تعلم اللغة الثانية لها أنواع كثيرة، تبدأ بتعلم الحروف كتابة

فالخطابات املستفيضة والنصوص. وهناك الكتابات اليومية التي يقوم بها الطالب في واجباتهم من دراسة للمفردات الجديدة  

كملء فراغات مثال، أو االستماع إلى جمل وكتابتها، أو أخذ مالحظ لغوية على نص قراءة أو استماع، أو  القواعد الجديدة،  أو

غيرها من الكتابات اليومية الروتينية. وهناك الكتابات الطويلة التي تأتي بعد االنتهاء من وحدة أو درس، أو كل أسبوع أو  

، وهذه هي الكتابة التي نعينها في سطورنا هذه، وهي محل  ت الطويلةبالكتاباما أسميها أسبوعين حسب خطة األساتذة، وهي 

معايير  على    الجزء األول وأثرها في عملية التعلم، ثم نعّرج سريعا في    قيمة الكتابةنبين فيها    بمقدمةبحثنا ودراستنا.ويبدأ البحث  

إجراءات  من البحث نتناول  الجزء الثانيوفي  ءة اللغوية للطالب.التي تسهم في رفع الكفا ومبادئ التدريس، الكفاءة اللغوية

من البحث فقد   الجزء األخيربداية من تصميم أنشتطها إلى عملية التصحيح وما بعد الكتابة. أما  التواصلية تدريس الكتابة

عض  التي قد تواجه ب صةالتحديات الخافي تدريس مهارة الكتابة وذّيلنا ذلك ببعض  دور األساتذةخصصناه للتعرف على 

وضعُت   النهايةما قدمنا، وتمّد يدا للبحوث القادمة. وفي  خالصةلتنص على  الخاتمة األساتذة في تدريس الكتابة. ثم جاءت 

 . املصادر واملراجع ثبت 

 

ابة، دور األساتذة  ملهارة الكتابة، الكتابة التواصلية، التصحيح الذاتي في مهارة الكت 2012معايير أكتفل الكلمات املفتاحية: 

 في تدريس مهارة الكتابة. 

 

 على سبيل التقديم: 

لعّل الصواب ال يخالف زعَمنا بأن املحاوالِت للتدليل على أهمية مهارة الكتابة ضرٌب من االستثمار غير األمثل للبحوث  

 بعضها على بع
ُ
على امتالك  ض أحيانا في الحكم املتخصصة في اكتساب اللغة الثانية؛ إذ إن املهارات األربع وإن تقدمت قيمة

 تدريس اللغات بشكل عام ينبغي أن تقوم بالعمل على تدريس كل املهارات مًعا حتى يكتمل  
َ
الطالب للغة من عدمها، فإّن عملية

امتالك الطالب للغة، فال نستطيع أن نحكم أن طالًبا قد اكتسبوا اللغة بشكل كامل وهم ال يستطيعون األداء بعض املهارات.  

 مهارة  واهتمام بعض املقار 
َ
بات بالتركيز على مهارة دون أخرى أمر ينبغي أن نعيد النظر فيه، وال ينبغي أن يجعلنا نؤخر أهمية

على حساب األخرى. فعلى سبيل التشابه، إن احتياج اإلنسان الشديد لعملية التنفس ال ينفي احتياجه إلى الشراب والطعام 

 لالستمرار على قد الحياة.  

 تتساوى بباقي املهارات في األهمية الكتساب اللغة بشكل كامل، بل هي أيضا   الكتابة ال تقف  ميةوأه
ً
عند كونها مهارة

علي من ثقة الطالب بأنفسهم، وفضاٌء خصب لتعبيرهم عن شعورهم وخصوصياتهم وآرائهم، ووسيلة  
ُ
إحدى أهم املهارات التي ت

، وانعكاٌس العمل على باقي املهارات فيها  2له من مكّونات لغويةوتفعيل ما تم إدخا   مميزة لتطوير معيار الدقة إلى جانب الطالقة،
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علي من قيمة الكتابة فال يمكن نفي أنها مهارة حساسة إلى حّد  
ُ
وال سيما القراءة. ولكن على الرغم من كل هذه العوامل التي ت

 كبير، وفي زعمنا هي أكثر املهارات حساسية. 

ركة بين كل املهارات، فالكتابة كالكالم مهارة إنتاجية تعتمد على تفعيل  ية هناك تحديات مشت وفي تدريس اللغة الثان

ما تم إدخاله من مكونات لغوية ومن مهارات، ولكن خصوصية الكتابة وحساسيتها تبدأ من سمات هذه املهارة وأهميتها كوسيلة  

س حر يستطيعون من  بداع، إلى جانب عامل نفس ي غاية في  خالله التجريب واإل تعبير فعالة جًدا عن مشاعر الطالب، ومتنفَّ

الخطورة واألهمية وهو تعزيز الثقة بالنفس من خالل إنجاز منتج لغوي بلغة أخرى من خالل مجهود فردي. ومن هنا يبدأ أحد  

 يميل في معظمه إلى الفردية، مما قد يض 
ً

لل  في عليه نوعا من املأهم تحديات تدريس الكتابة في البروز، وهو كون الكتابة عمال

والعبء على الطالب. كما أن الكتابة هي عملية قد ال تكون محببة لدى كثير من الطالب حتى في لغتهم األم، فبعضهم قد ال  

يكتبون في لغتهم إال في مواقف إجبارية معينة، ولن يجنحوا إلى عملية الكتابة باختيارهم حتى لو كانوا قّرائين محبين للقارئة  

 م.بلغته

بة في ذاتها هي أشبه باملخاض، وتحتاج إلى كثير من التمرس لكي تؤتي أكلها وتكتمل أساًسا؛ ذلك ألن  إن عملية الكتا 

، أي لن يتم إال بعد االنتهاء من عملية الكتابة، ثم قراءتها من ِقبل جمهور آخر ليكون  
ً

الجزء التفاعلي فيها يكون متأخرا قليال

 هناك تواصل حولها، عكس الك 
َ
ين غالبا ما يحدثان خالل حوار فيه تواصل وتفاعل لحظي، وفعل ورد فعل  الم واالستماع اللذ

 آني. وكل هذه التحديات موجودة في عملية الكتابة باللغة األم، فما بالنا بالكتابة في اللغة الثانية؟ 

 ، ومن أهم هذه التساؤالت:  إلى جانب ذلك، تطرأ بعٌض من التساؤالت أمامنا حين نشرع في تدريس مهارة الكتابة 

طر علمية؟  •
ُ
 كيف نصمم نشاطا للكتابة في أ

 ما املوضوعات الكتابية األنسب لكل مستوى؟  •

را ملعيار الدقة؟كيف نصحح الكتابات؟ وكيف نجعل الكتابة عامال مستثِمرا لباقي املهارات،  •  ومطّوِ

 بة؟ما إسراتيجيات التعامل مع التحديات العامة والخاصة ملهارة الكتا •

م اللغة الثانية ككل، واإلجابات دائما ما تكمن  
ّ
ويرى الباحث أن كل هذه التساؤالت والتحديات، هي جزء من عملية تعل

تتحّدد بسؤال: ماذا ندّرس لكي نحقق هذه األهداف؟، أما   في )األهداف(، أي أهداف الكورس أو البرنامج، وهذه األهداف إنما

: كيف ندّرس لكي نضمن تحقيق هذه األهداف؟ ونزعم كذلك أن كل ما سبق أو سيأتي  ضمان تحقيق األهداف فيتحدد بسؤال

ة تعلم اللغات  مجال تعليم العربية كلغة ثانية، إنما هي تفريعات من شمولية هذين السؤالين الكبيرين في عملي من أسئلة في

 الثانية؛ أال وهما )ماذا( و)كيف(. 

لغة الثانية بكل جوانبها إنما هو  إلى البحث في الخصوص في عملية تعلم الإذن فاالنطالق من البحث في العموميات 

ر اللغة، واإلجابة  األساس املنهجي العلمي برأينا. وبناء عليه فإن اإلجابة العلمية عن )ماذا ندّرس؟( إنما تتم في البحث في معايي

م اللغة. إذن فعموم 
ّ
يات اإلجابة عن هذين السؤالين هما )املعايير( و  عن )كيف ندّرس؟( إنما تكمن في البحث عن مناهج تعل

 األسئلة والتفاصيل؛ وهذا ما ستفصح عنه باختصار السطور القادمة.   )املنهج(، ومنها تتفرع اإلجابات عن باقي
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 في تدريس الكتابة: املنطلقات األكاديمية  .1

 منهجية على الرغم من التفنن في أدائها، 
ً
 علمية

ً
لكنها ال تزال تقوم على أسس علمية تبنى على جدلية  يبقى التدريُس عملية

 تى نصل إلى ما أكثر السبل قربا إلى الصحة، ويجب أال نقلع عن التعديل والتطوير العلميين. التجريب والتشكيك ح 

 

  :٢٠1٢أكتفل للكفاءة اللغوية أ: مع معايير  •

رئستين هما: ماذا ندرس، وكيف ندرس، فحين ُيطل علينا   إذا كنا نزعم أن تدريس اللغة الثانية يقوم في األساس على دعامتين

ل وهو )ماذا ندّرس؟(، ويجبرنا على البحث في املعايير؛ أي امليزان الذي يجعلنا نحدد مستوى الطالب اللغوي،  السؤال األو 

نه دون آخر، ومن ثّم  لصفات اللغوية التي عندما تتوفر في إنتاجهم اللغوي يمكننا الحكم عليهم بأنهم في مستوى لغوي بعيوا

األعلى. وبناء على ما سبق كله سنصل إلى اإلجابة  معرفة احتياجهم اللغوي الذي إن قدمناه إليهم وامتلكوه، وصلوا إلى املستوى 

أي ما املدخالت الواجب تقديمها للطالب ودفعهم إلى استخدامها بعد امتالكم إياها لتمكينهم    عن سؤال "ماذا ندّرس للطالب؟"

نشاط كتابة بمعايير معينة    تاج كتابه بهذه الصفات املعيارية. كذلك سنجيب عن "متى؟"، أي ما الوقت املناسب لتدريسمن إن

 دون آخر ذي معايير مختلفة وفقا ألسس علمية بّينة. 

كفاءة لل 2012التي سنعتمدها في هذا البحث هي معايير "املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية" أكتفل واملعايير 

، والتي تقوم على قياس ما يسمى بالكفاءة اللغوية لدى الطالب، والتي نعّرفها بأنها قدرة الطالب على القيام  (ACTFL1&2)اللغوية  

بـوظيفة لغوية معينة في مهارتي الكالم والكتابة، بطالقة ودقة تناسبان هذه الوظيفة، وال يشّوشان التواصل، مع معرفة جيدة  

قدرة على الفهم واالستيعاب في مهارتي القراءة واالستماع. وأهم ما في هذا كله أن  هذه الوظيفة. وكذلك هي البالثقافة تناسب 

قاس خارج الصف، في الواقع غير الصفي مع املواقف الحقيقية، والنصوص األصلية. فالكفاءة ليست ما يستطيع  
ُ
هذه القدرة ت

 .(ACTFL3, p.4) الطالب فعله في الصف إذ إن هذا ما يسمى باألداء

، نظرًيا، إلى خمسة مستويات رئيسة هي املبتدئ واملتوسط واملتقدم  2012عايير أكتفل للكفاءة اللغوية وتنقسم م

واملتفوق واملتميز. وتنقسم املستويات الثالثة األولى إلى ثالثة فرعية في كل مستوى رئيس أي هناك: املبتدئ األدنى واألوسط  

تقدم األدنى واألوسط والعالي. ولكن على املستوى العملي التطبيقي فإن  نى واألوسط واألعلى، وامل والعالي، واملتوسط األد

املستوى املتميز هو مستوى ال قياس له على أرض الواقع في اختبارات أكتفل، وال يمكن أن يحصل عليه أحد من الطالب في أي  

 . (ACTFL4) سية فقطمستويات أسا 4ي تنحصر في مهارة حتى اآلن، مما يجعل مستويات اكتفل بشكل عملي تطبيق

 )ACTFL5 ,:كما في هذا الجدول  ومعايير الكتابة هي: )الوظيفة اللغوية، والسياق، والدقة، وطول النص وتنظيمه(

p.6) 

 في الكتابة يكون الطالب قادرين على القيام بـ: 

 

 

 

 

طول النص وتنظيمه   الدقة  السياق/املوضوع الوظيفة  املستوى 

 لكتابةفي ا
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توجد وظيفة تقريبا،  ال  املبتدئ 

فقط أدنى حدود 

التواصل كإلقاء التحية،  

وإنتاج قوائم كلمات أو  

بعض العبارات  

املحفوظة. وقد 

يستطيعون ملء بعض  

 االستمارات. 

أضيق حدود  

 النفس.

ال يفهمهم حتى  

املتخصصون  

باكتساب اللغة 

 الثانية. 

كلمات، وعبرات  

 محفوظة. 

 

طرح  اللغة، الخلق ب املتوسط 

األسئلة بسيطة واإلجابة  

عنها. كتابة مالحظات  

 بسيطة.

األسرة واملجتمع  

 الصغير، املدينة. 

يفهمهم املتعاطفون  

معهم، واملتخصصون  

باكتساب اللغة 

 الثانية 

 جمل غير متصلة.

 

الوصف، والسرد في كل   املتقدم 

 األزمنة، 

والتعامل اللغوي مع  

مواقف مألوفة لغويا،  

 والتلخيص. 

تمع األكبر،  ج امل

الدولة،  

موضوعات ذات  

اهتمامات  

 شخصية وعامة. 

يفهمهم غير  

 املتخصصين باملجال. 

 ِفقر غير متصلة. 

 

Superior 

 املتفّوق 

 

النقاش املجرد، ودعم  

الرأي، واالفتراض،  

والتغلب على مواقف غير  

 مألوفة لغويا. 

قضايا العالم 

وبعض املجاالت  

 الخاصة. 

مفهوم من الجميع،  

جد أخطاء  وال تو 

مع  نمطية متكررة، 

احتمالية لوجود لكنة  

أجنبية، واحتمالية  

وجود بعض أخطاء  

 متفرقة. 

نص متماسك، وخطاب  

 مستفيض.

 

 

إذن، فِبناء على ما سبق من معايير علمية واضحة، يمكننا معرفة مستوى الطالب في مهارة الكتابة من خالل تطبيق  

 هذه املعايير على كتاباتهم.  

تياجاتهم اللغوية حسب مستواهم. ويمكن أن نحدد ماذا ينبغي أن ندّرس لهم كُمدخالت  ن تحديد احوكذلك يمك 

لسد هذه االحتياجات فنعي متى ندّرس لهم نًصا )بمفرداته، وقواعده، وثقافته( دون آخر، وكذلك يمكن أن نحدد ما الوظائف  

عنها، ونحدد ما الوظائف والسياقات التي يجب أن  والكتابة  القيام بها اللغوية والسياقات واملوضوعات التي يستطيع الطالب 

نشرع في تدريبهم على القيام بها والكتابة عنها، ونحدد عدد الكلمات املطلوب في كل نشاط كتابي. كذلك يمكن أن نتوقع كيف  

نا أن  فاصيل يمكن كل هذه التيجب أن يكون مستوى كتاباتهم من ناحية الدقة والطول وكيف يجب أن نطورها. ومن خالل 
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، فنقول مثال )في نهاية الفصل الدراس ي سيكون الطالب 3نحدد أهداف الكورس التي نصبو إلى تحقيقها في نهاية الفصل الدراس ي

 في الكتابة قادرين على القيام بـ كذا وكذا(. 

الكتابة نفسها أو   ا عن عمليةتابي، بعيدوجليٌّ لنا في معايير أكتفل أنها معايير نقيس بها الكفاءة اللغوية للمنتج الك

تدريس الكتابة، وإنما البحث في تدريس الكتابة وكيفيتها فهو بحث في مقاربات التدريس ومناهجه. وهذا ما سنتحدث عنه  

 باختصار شديد في النقطة القادمة.

 

م:  •
ّ
 ب: مبادئ في عملية التعل

يس العربية كلغة ثانية، ودخولهم هذا املجال،  عملية تدر   خوضهم غمار لعل الصواب ال ُيخالفنا حين نقول إن األساتذة بمجرد  

يصبحون متورطين بشكل أو بآخر في العملية التنظيرية إلى جانب املحاوالت التطبيقية العلمية القائمة على الشك والتجريب  

قون الو  ابع ونرصد بشكل  لينا أن نتاقعيون، وعوصوال إلى أفضل النتائج بشكل موضوعي. فاألساتذة هم الباحثون األوائل واملطّبِ

دوري التحديات التي تواجههم، ونتدارس كيفية قيامهم على حلها، ما دام كل هذا خاضًعا للعلمية واملوضوعية. إن الجدار  

العلمي غير مكتمل، ولن يكتمل، وعلينا إضافة اللبنات إليه بشكل دائم، والقصد هنا أننا لن نبدأ من الصفر، ولكن سنخطو  

ح بالتجربة العملية ملعطيات عصرنا، ونضيف ما لم يتح للسابقين تجربته  جه السابقو على ما أنت 
ُ
ن من أسس ومبادئ تصل

 وتطبيقه. 

 وبناء على ما سبق من زعم وإيمان راسخ لدينا، فإنه بعد غير اطالع على مقاربات اكتساب اللغة الثانية ومناهجها 

(Richards 2014& Troike 2017& Mitchell 2013& Brown 2007)    سهم في رفع الكفاءة
ُ
تكّون اقتناع لدنيا بأنها تنقسم إلى: مبادئ ال ت

سهم بقوة في رفع كفاءة الطالب. وألننا في ِحل من التنظير للمناهج في بحثنا هذا فإننا سنوجز هنا  
ُ
اللغوية للطالب، ومبادئ ت

سهم في رفع كفاء
ُ
مقاربات، لكنها شديدة القرب والصلة  راها خليطا من عدةة الطالب، والتي نمبادئ املنهج الذي نؤمن بأنها ت

"، والتي تم، وما زال، تطبقيها في غير برنامج وغير جامعة ومؤسسة،   CLTاملنهج التواصلي بمقاربات تدريس اللغة التواصلية "

ي شامل م
ّ
 راد التوسع: ي تناولتها للمن أع ذكر املراجع الت بعاملنا، تدريًسا وتطويًرا للمواد، ونجمل هنا هذه املبادَئ بشكل كل

 (Bergmann 2012)الصف املقلوب.  .1

 (Brandl 2008, p.7) الوظيفية. .2

 (Brandl 2008, p.13& Garza 2010& Shrum 2010, p.85) األصلية. .3

 ((Brandl 2008, p.199 Abrams, 2010) التسلسل والحلزونية. .4

  (Brandl 2008, p.181& Brown 2001, p.166) األساتذة.مركزية الطالب، وقيادة  .5

 (Richards 2006, p.13& Brown 2001, p.233) تداخل املهارات اللغوية ومكونات اللغة. .6

 (Brandl 2008, pp.18-19) .التصحيح الذاتي .7

أنشطتها وتدريسها فإننا  وإذا كنا نسعى إلى جعل الكتابة مهارة ممتعة قائمة على التفاعل والتواصلية في تصميم 

ى اإلجراءات في تصميم األنشطة الكتابية، وخطوات عملية الكتابة  ة القادمة من اإلجمال النظري للمبادئ إلسننتقل في النقط

م العربية كلغة ثانية من املبادئ إلى اإلجراءات.
ّ
 وتصحيحها لتكتمل صورة إستراتيجيات تدريس مهارة الكتابة في تعل
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 : كتابة التواصليةإجراءات ال .٢

سهم في رفع هذه الكفاءة، سيتم النظر إلى  واملبادئ، يةالكفاءة اللغو في إطار 
ُ
ال تبدأ بكتابة   كعملية مستمرة الكتابةالتي ت

النص املطلوب، بل تبدأ بعملية تدريس مكونات اللغة واملدخالت اللغوية، وال تنتهي بمجرد كتابة النص املطلوب بل تمتد إلى  

. فالكتابة ليست امتحانا  (Al-Batal 1995, p.129) أكبر قدر من اإلفادة اللغويةواالستثمار لهذا املنتج من أجل الخروج بالتنقيح 

م. وما قبل قيام الطالب بالكتابة وأثناء قيامهم ندعم هذه اإلجراءات: 
ّ
 لتقييم الطالب ولكنها جزء من عملية التعل

 وتصميم لألنشطة:ما قبل عملية الكتابة من إعداد  ( أ) 

: وفقا ملبدأ الصف املقلوب، فإن األنشطة والتمرينات التي يستطيع الطالب  الكتابات الطويلة تكون في البيت •

أن يقوموا بها وحدهم، من األفضل أن تتم خارج الصف من أجل استثمار وقت الصف الثمين واملحدود في 

الطالب الكتابة وحدهم، ثم يقومون بإعطاء  ويستطيعاألنشطة التي ال يستطيع الطالب فعلها وحدهم. 

الطالب في البيت بعمل التصحيحات الالزمة وتسليم    ات إلى األساتذة من أجل التصحيح األول، ثم يقومالكتاب

الكتابة الثانية إلى األساتذة. كما أن ذلك يتماش ى والواقعية في عملية الكتابة؛ إذ إننا عادة نكون وحدنا في 

ه يمكن إجراء بعض األنشطة الكتابية  الخاصة املحببة إلينا حين نكتب. وبطبيعة الحال ننوه بأن أجوائنا  

 ولكن هذا النوع من الكتابة ليس هو محل بحثنا كما أسلفنا.    بشكل تواصلي في الصف

واقعي ملوضوع الكتابة وسببها: • لق  أي االجتهاد والتفكير بعمق من أجل خ تحقيق الوظيفية وخلق السياق ال

عندما يضطرون إلى الكتابة بالعربية، والبعد عن  سياق مواز للواقع اللغوي الذي قد يتعرض إليه الطالب 

كلمة عن   50ة وعن عدم الوظيفية في بناء نشاط الكتابة. فمن املفضل أال نقول للطالب: اكتبوا العشوائي

لسبب لهذه الكتابة، وبدون خلق  كلمة. ألن ذلك جاء بدون توضيح ا 100أنفسكم. أو: عرفوا بأنفسكم في 

قة مثل: أرسل إليكم  نطرح هذا في سياق واقعي قد يتعرض إليه الطالب في الحقي السياق الواقعي له، أي أن

كلمة.  50بعض األصدقاء العرب رسالة على فيس بوك يريدون أن يتعرفوا عليكم، فهل يمكنكم الرد عليهم في 

ات  قدم للحصول على منحة لدراسة اللغة العربية بإحدى الجامعأو أنتم اآلن تقومون بكتابة خطاب للت

لهذه املنحة، وملاذا تعتقدون أنكم أفضل شخص  كلمة اكتبوا عن أسباب التقدم  250العربية، ففي حدود 

له دور كبير جدا في تقريب اللغة التي يدرسونها   -وفقا ملستوى الطالب-يحصل عليها. إن خلق السياق الواقعي 

 ة يسهم في رفع كفاءة الطالب لغوًيا.ع املعيش، وبناء نشاط الكتابة على معيار الوظيفة اللغويمن الواق

(Brown 2001, p.347& Al-Batal 1995, p.129& Byrne 1988, pp. 23-28) 

نريد أن نؤكد كوَن الكتابة مهارة تخدمها كل املهارات   ضرورة انعكاس مكونات اللغة ومدخالتها في الكتابة:  •

ل الوحدة أو الدرس من مكونات ومهارات لغوية  رى، وعلينا أن ندفع طالبنا إلى أن يعكسوا ما تعلموه خالاألخ

. لذا فإن نشاط الكتابة غالبا ما سيكون في نهاية الوحدة أو الدرس، من أجل استثمار ما تعلمه  في كتاباتهم

تيمة املفردات والقواعد والثقافة التي   سياق الكتابة األقرب إلى/وعليه فيجب أن يتم اختيار موضوع الطالب.

ن الطالب أكثر من امتالكهم إياها، وتتم تدريسها مؤخر 
ّ
عميق استخدامات هذه املكونات  ا؛ إذ نريد أن نمك

الربط بين مهارة القراءة ومهارة اللغوية. وهنا تلعب القراءة دورا غاية في األهمية وعلينا أن نعي ضرورة  

الجيدون هم القّراء  كّتاب  ، فال (Brown 2001, p.347& Elgibali 1995, p85& Byrne 1988, pp. 28-95) الكتابة

 الجيدون، والطالب في الكتابة هم يحاكون نماذج القراءة التي تعرضوا لها. 
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  إن انعكاس مكونات اللغة ومدخالتها لن يحدث بالشكل األمثل فقط باختيار موضوع الكتابة الذي يتيح أكبر فرصة  

 الطالب ودفعهم إلى
ّ
،  استخدام املكونات اللغوية التي درسناها فقطضرورة    لتفعيل املدخالت الجديدة، بل كذلك ينبغي حث

وأن نطلب منهم أن يضعوا خطا بالكتابة تحت املفردات الجديدة التي تعلمناها في هذا الدرس الجديد، وأن يبتعدوا عن املكونات  

ن من امتالاللغوية التي لم ندرسها بعُد، 
ّ
كها وتفعيلها، في سياقاتها  لضمان التركيز الشديد على هذه املدخالت اآلن، والتمك

وفقا ملستوى الطالب. أما عن املفردات والقواعد التي لم ندرسها فسوف يأتي عليها  الصحيحة املتشعبة، إلى أقص ى حد ممكن 

 تفعيل. الدور في درس جديد قادم وسنعمل عليها هي األخرى بالدراسة وال 

عاج كثيرين يرون في ذلك كبحا لجماح الطالب، وإصدارا  وفي الحقيقة أدرك تماًما مدى جدلية هذه النقطة، ومدى انز 

قدراتهم في استخدام املكونات بشكل أوسع. ولكن في الحقيقة وبشكل علمي تطبيقي هذا الكالم فيه كثير من النظر، ذلك  على 

 ألن:

ان في تمارين  املكونات التي قمنا كصف بالعمل عليها لوقت طويل، وتفعيلها قدر اإلمكاملكونات التي درسناها هي   .1

وقمنا كذلك بالتعرض إلى أنشطة استماع وقراءة   ميكانيكية وأنشطة تواصلية للمفردات والقواعد والثقافة،

ى اآلن بالتثبيت والتأكيد على امتالكها. 
َ
ول
َ
 لتفعيل املدخالت نفسها، لذلك فهي األ

ن األحوال، ذلك ألنهم قاموا  دام بعض الطالب لبعض املفردات الجديدة ال يعني امتالكم إياها بحال م استخ  .2

ميس أو غيرها، وهذا ليس دليال على امتالك الطالب لهذه  فقط باستيرادها من جوجل أو من بعض القوا

 املكونات الجديدة. 

، وبالطبع ستكون هناك كتابات جديدة يمكن املكونات الجديدة سيأتي لها وقتها وسيتم العمل على تفعيلها .3

نات  املفترض أن تكون الكتب التي يتم تدريسها مصممة بشكل تتفق فيه املكو  للطالب استخدامها فيها. ومن

اللغوية مع معايير الكفاءة. لكن إذا استخدم الطالب مفردات لم ندرسها بعُد، فإنهم قد يقومون باستخدام  

هم الحالي.  لحالي وليسوا بحاجة أبدا إلى اكتسابها أو حتى التعرض إليها في مستوامفردات ال تناسب مستواهم ا

، فربما يحصلون على املعنى  (sorrow)ى معنى كلمة  فمثال إذا حاول بعض الطالب في املستوى املبتدئ الحصول عل

إلى املفردات التي  )أس ى(، وهذه الكلمة هي كلمة غير شائعة في مفردات هذا املستوى، وال تنتمي بشكل دقيق 

حتى املتوسط، في حين أن الطالب إذا التزموا بتفعيل ما  نسعى إلى أن يكتسبها طالب املستوى املبتدئ وربما 

رجح أنهم سيستخدمون كلمة )حزن(. فيمكن أن يكتب الطالب )كنت أشعر بالحزن(، أو )ما كنت  درسوا فمن امل

من كتابتهم )أشعر باألس ى(. واألهم أن الطالب يمتلكون   سعيدا( وهذا بالطبع يناسب مستواهم اللغوي أكثر

ولى أن يقوموا بتبالفعل كلمة )
َ
فعيلها في الكتابة أكثر وأكثر،  حزن وسعيد( ألنهم قاموا بدراستهما وتفعيلهما، واأل

 وإن شاء هللا في املستقبل سيتم دراسة كلمة )أس ى( في املستويات العالية.

لعون على الرؤية الكبرى لهذه املراحتدريس اللغة هو عملية لها مر  .4
ّ
ل بشكل  احل عديدة، وبالطبع األساتذة مط

رج لصعود هذه املستويات، وإال فليذهب كل  كامل، ويعرفون أن هناك مستويات للغة، وأنه يجب أن نقوم بالتد

هو عملية  ـة ويفتحون القواميس ويتعلمون ما يشاؤون مع أنفسهم. يجب التركيز على كون تدريس اللغة \طالب

 التسلسل
ُ
بنى على بعضها كما ُيشير مبدأ

ُ
 في تدريس اللغة. لها خطوات ومراحل ت

في السطور القادمة سنعرف أنه من الضروري خلق جمهور لكتابات الطالب، وسيتكّون هذا الجمهور، إلى جانب   .5

ة له. وعليه، ينبغي  األساتذة، من باقي طالب الصف. ولكي يتفاعل الجمهور مع الكتابات يجب أن تكون مفهوم
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هم حتى يتفاعل زمالؤهم مع هذه الكتابات. وينبغي على األساتذة  على الطالب االلتزام بما درسنا بالفعل في كتابات 

 ا الوعي لدى الطالب: )نحن ال نكتب ألنفسنا أو ألساتذتنا فقط(.زرع هذ 

 

 : 4إجراءات عملية الكتابة، وتصحيحها ( ب) 

بادئ رفع كفاءة  رة، الكتابِة التواصلية التفاعلية، التي نعمل من خاللها على تحقيق مال نزال مع عملية الكتابة املستم 

 . ويتحقق ذلك في عملية الكتابة نفسها وفي تصحيحها من خالل هذه الخطوات: التصحيح الذاتيالطالب اللغوية ودعم مبدأ 

مستوياتهم عددا معينا من الكلمات. وفيها  : وهي املسودة االبتدائية التي يخرج فيها الطالب حسب الكتابة األولى .1

 ، ووضوحها، وعلى ضرورة استخدام مكونات اللغة الجديدة التي درسوها.نشجع الطالب على ترتيب أفكارهم

: بعد أن يقدم الطالب الكتابة األولى يقوم األساتذة بتصحيح الكتابة بشكل تواصلي دون  تصحيح الكتابة األولى .2

 ,Hedga 2000 & Byrne 1988) مباشرة بل عن طريق إعطاء بعض الرموز املتفق عليها مع الطالبكتابة التصحيح  

p. 125& Hamer 2004, pp. 111-118:121).  توّجه هذه الرموُز الطالَب إلى التركيز في كتابتهم الثانية على أمور لغوية

 5محددة.

i. العالي. أما قبل ذلك املستوى، فتكون الكتابة األولى   ويبدأ هذا النظام من التصحيح بالرموز مع املستوى املبتدئ

 ر جدا من الشكر واإلطراء على ما قام به الطالب من كتابة. هي الكتابة األخيرة، مع كثي

: وتبدأ كما قلنا من املستوى املبتدئ العالي، فبعد انتهاء األساتذة من تصحيح الكتابة األولى  الكتابة الثانية .3

اء  ى كتابات الطالب، سيقوم الطالب بإعادة هذه الكتابة مرة أخرى )يمكنهم تعديل األجز وإعطاء بعض الرموز عل

 املحددة فقط وليس كل الكتابة( وإعطائها لألساتذة. 

: فيها يقوم األساتذة بالتحقق من مدى نجاح الطالب في سعيهم إلى تصحيح الكتابة األولى،  تصحيح الكتابة الثانية .4

 غير معقد فيمكن هنا أن يقوم األساتذة  وإذا كانت كلها صحيحة فهذ 
ً
ا ممتاز، أما إذا كان بعضها ما زال خطأ

الطالب في حالة من  تابة التصحيح مباشرة ذلك ألن الطالب بالفعل قد حاولوا مع هذا األمر، واآلن يكون بك

ة في الكتابة الثانية  الترقب ملعرفة ما إذا كان تصحيحهم هذا ُمجازا أم ال. أما إذا واجه األساتذة مشكالت كثير 

واصلي إذا كانت مشكلة جماعية يشترك فيها  وما زالت هناك أخطاء معقدة، فيمكن مناقشتها في الصف بشكل ت

 فهنا يتجلى دور الساعات املكتبية. بعض الطالب، أما إذا كانت تحديات فردية 

صحيحه في الكتابة الثانية، ولكن  : في أخطاء الطالب الكتابية، هناك ما يمكنهم اكتشافه وتالساعات املكتبية .5

. لذا فالساعات  (Bitchener 2012, p.154) الكتابة الثانية هناك نوع معقد من األخطاء قد يظل موجودا حتى بعد

املكتبية هي اجتماعات فردية خاصة ملناقشة التحديات التي ما زالت موجودة في الكتابة الثانية. وكذلك يتم فيها  

ازة  ي كتابتهم. يبدأ االجتماع بمناقشة اإليجابيات والكشف عن القدرات الجيدة أو املمتمتابعة تطور الطالب ف

الجتماعات برأينا هي الوسيلة املثالية  للطالب أو الطالبـة، ثم بالتركيز على أمور وتحديات بعينها في كتابته. وهذه ا

 ذا في إجراءات عملية الكتابة. للتعرف عن قرب على مشاعر الطالب وتحدياتهم وهوياتهم ومحاولة تقدير ه

وأكثر، ولكي نسهم في تحقيق التواصلية    ثمار الكتابة أكثر: وذلك من أجل استمشاركة الكتابات، والتعليق عليها .6

يقوم الطالب  واستغالال للتكنولوجيا املتوفرة اآلن يمكن مثال أن. (Al-Batal 1995, p.129)بخلق جمهور للكتابة 

ب ويتعّين على كل الطال     جوجل درايف.مثال، أو غيره من مواقع تتيح هذا مثل    6  كانفاسبمشاركة كتاباتهم على  
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عليها تعليقا واحدا على األقل. )ونالحظ هنا أننا عملنا على مهارتي القراءة، ثم الكتابة مرة  قراءتها والتعليق 

 االستمتاع بهذه املهارة والتفاعل معها. أخرى(. وهو ما يجعل من الكتابة نشاطا أكثر واقعية، وخلق جّو من  

 

 ن البداية إلى الطالب؟: ملاذا نتبع هذه الطريقة وال نكتب اإلجابة مباشرة م

 ألن هذا اإلجراء هو أكثر ضمانا لتنفيذ مبدأ التفاعل بين الطالب ككّتاب والجمهور املتلقي لكتاباتهم.  •

ة مستمرة قائمة على التحسين املستمر والتنقيح الدائم  هذا اإلجراء يؤكد مبدأ الواقعية من كون الكتابة عملي •

 ما دام هذا ممكنا. 

سهم إذ إنهم هم الذين يحددون طبيعة الخطأ اللغوي، وهم بأنفسهم  عم ثقة الطالب بأنفيضمن هذا اإلجراء د •

 هم الذين يقومون بتصحيحه. 

سهال في الكتابة ألن األساتذة  يلغي هذا اإلجراء التكاسل من لدن بعض الطالب الذين اعتادوا على االست •

الكتابة. لكن مع التصحيح املوّجه بالرموز  سيصححون مباشرة لهم إذا أخطؤوا، فال داع إذن إلى التدقيق في 

، والطالب هم بأنفسهم َمن سيكون على عاتقهم  يدرك الطالب أن األساتذة سيعيدون إليهم أخطاءهم ه
ً
ذه ثانية

 تصحيحها مرة أخرى. 

راء نوعا من الترقب والشغف في الكتابة الثانية إذ ينتظر الطالب ما إذا كانوا قد قاموا  يخلق هذا اإلج •

اكرة  صحيحات بشكل أدق أم ال. وهذا أيضا يدعم إستراتيجيات التعلم، وتثبيت املعلومات اللغوية بالذبالت

ل الطالب بتصحيحهم  ألكبر قدر ممكن، ذلك ألن هناك عملية فكرية تظل جارية لفترات طويلة تكمن في انشغا

 لهذه األخطاء.

 ,Ryding 2013) (: فالكتابة عملية مستمرةالدقةرفع كفاءة اللغة من خالل مخرج الكتابة )خصوصا معيار  •

p.192&Gordon 2008,p.250)  أي أنها ليست منتجا نهائيا ال يمكن البناء عليه أو تعديله، وذلك هو االستثمار ،

األمثل للكتابة بأن نشير إلى أن هناك بعض التعليقات الخاصة بالتنظيم والترابط واللغة وتكون هذه هي الكتابة  

ئ عندهم بعوم الطالب بالعمل على ضبط هذه الكتابة األولى، مما  األولى. ثم يق للكتابة    ض اإلستراتيجياتينش ِ

ويتم تطوير هذه اإلستراتيجيات شيئا فشيئا مع كل كتابة جديدة، وبعد تسلم الكتابة الثانية تكون هناك  

العمل في الكتابات    بع ثمرة هذا . وعلينا تت 7الساعات املكتبية ملناقشة بعض القضايا التي ما زالت موجودة وهكذا

 القادمة.  

إجراءات للكتابة التواصلية، يمكننا استنباط دور األساتذة في تدريس هذه املهارة، ولكن  فيما مض ى من حديث عن 

 في السطور القادمة سنقوم بتفصيل الحديث عن هذا الدور أكثر.

 

 

 دور األساتذة:  .3

العمُل على ضمان  ثانية؛ وهو دورهم في باقي إجراءات عملية تعلم اللغة الدور األساتذة في إجراءات مهارة الكتابة هو 

 Brown) إجراء/تطبيق مبادئ التدريس العلمي القائم على مفهوم الكفاءة اللغوية واملبادئ التي تعلي من الكفاءة اللغوية للطالب
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2001, pp. 240-241) ينتجون كتابة أكثر قدرة على إيصال الفكرة،   ، واقتصار دورهم على اإلرشاد والتوجيه إلى جعل الطالب

 من خالل: وأكثر تنظي 
ً
 ما وترابطا، ودقة، وأكثر عربّية

إغناء املدخالت؛ أي قضاء وقت كاف الختيار نص غني مناسب للمستوى الذي يفيد الطالب، ويجعل منه مدخال   .1

 الطالب في مهارة الكتابة.   غنيا قادرا على بناء مكونات الطالب اللغوية ومساعدا لتطوير إستراتيجيات

ي املهارات بالكتابة أثناء الصف، عن طريق املالحظات والنقاشات التواصلية؛ فِمن  ربط املكونات اللغوية وباق .2

التركيز على  نص القراءة ندفع الطالب إلى أن يالحظوا ويستخرجوا ما نفيد به ونطبقه في الكتابة، من خالل مبدأ  

، أي من خالل النص يستطيع الطالبنفسر  الذي (Nassaji 2011) الشكل 
ً

تخميُن القاعدة أو   ه بأن النص أوال

التركيب واألسلوب، والعمُل على تحليله والكشف عن وظيفته، ثم نحث الطالَب على تطبيق ما استنتجوه في  

 الب.كتاباتهم، وبالطبع يتوقف هذا التركيب أو األسلوب املستنبط أو القاعدة املستنتجة على مستوى الط

ا فقط في الكتابة وجعل ذلك واضحا في عملية التقييم.  الدفع الدائم إلى تفعيل املفردات التي تمت دراسته .3

والتركيز مع الطالب على ضرورة االهتمام بإيصال الفكرة وترابط النص وتسلسله، وضرورة تنقيح الكتابة قدر  

دم تأديتها بشكل روتيني ممل ملرة واحدة. ويمكن هنا  اإلمكان قبل التسليم لألساتذة، وقيمة االعتناء بالكتابة وع

 تمهيدية  منا
ٌ
 مقدمة

ً
قشة خصائص الكتابة الجيدة بشكل عام حسب املستوى اللغوي، كأن تكون هناك عادة

ألهمية املوضوع، ونقاط فرعية يتم فيها االنتقال من العام إلى الخاص، والربط بين الفقرات، ثم خاتمة فيها  

 8دء في الكتابة.شير إلى أنه على الطالب ضرورة التخطيط لكل هذا قبل البإجمال مختصر. ون

 ,Al-Batal 1989) تصميم النشاط بشكل تواصلي تماما؛ مناسب للمستوى اللغوي للطالب، وواضح الوظيفة، .4

p.140& Shrum 2010, p.310)    وواضح املوضوع، وواقعي، ومحدد بعدد كلمات مناسب ملستوى الطالب، وأن يكون

 النشاط قادرا على اإلسهام في تطوير هذه املهارة لديهم. 

وتحفيز الطالب على اإلبداع في كتاباتهم. وتوفير نشاطات   (Hamer 2004, pp. 41-42) التشجيع اإليجابي الدائم .5

اآلخر يكتبون فيها عن املوضوع الذي يرغبون. والتفاعل مع الكتابات في   للطالب من الحين إلى كتابية حّرة

شعر الطالب أننا نشاركهم فعال االهتمام بماالتص
ُ
يكتبون. كذلك التقرب من   حيح بالتعليقات الحيوية التي ت

ت املكتبية هي  مشاعر الطالب ومحاولة فهم هواياتهم ورغباتهم في الكتابة والربط بينها وبين ما يكتبون، والساعا 

ن الصف عموما، وعن الكتابة. وتوفير  عامل غاية في األهمية للحديث والنقاش مع الطالب في كل ش يء ع

اآلخر يكتبون فيها عن املوضوع الذي يرغبون. وكذلك من خالل عمل    نشاطات كتابية حرة للطالب من الحين إلى

ٍّ لكتابات كل طالب 
ّ
ليتابع فيه األساتذة مع طالبهم تطوَر مستوى   ـبة على حدة خالل الفصل الدراس ي،/ملف

 الدراس ي.  الكتابة لديهم خالل هذا الفصل 

عن طريق دفع الطالب إلى االهتمام بكتابات زمالئهم وقراءتها بشكل    (Hamer 2004, p.109) خلق جمهور للكتابات  .6

الكتابة. فال ينبغي أن يكون  جيد، والتعليق عليها. وجعل تنفيذ هذا عمال إجباريا وله درجات كجزء من عملية 

 األساتذة هم الجمهور الوحيد لكتابات الطالب.

 سير جدار اللغة البينية ودفع الطالب إلى التفكير بالعربية: كت .7

a.   القواعد العاملية نبدأ هنا من حديث تشومسكي عن  (Chomsky 2015, p.153)    بأن هناك مبادئ وقوانين مشتركة

(. ونزعم أن هناك  Mitchell 2019, p.81& Troike 2017, p.48) غات اإلنسانية عناصر كل الل/تتكون منها مكونات

لتصور، الذي ربما يتناول اكتساب اللغة األولى، وبين اكتساب اللغة الثانية؛ إذ يبدأ  لة وطيدة بين هذا اص
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اللغة   جدار ببناء ما أسميه  - وفقا لتصور القواعد العاملية كما نزعم -املتعلمين للغة الثانية من اليوم األول 

ه/عناصُره اللغوية تعلمون للغة الثانلغوي الذي يخلقه امل، واللغة البينية هي النظام الالبينية
ُ
ية، وتتكّون مكونات

وفي   (Gass 2013, p.11)من مزيج من لغتهم األم واللغة الثانية الهدف، أو ربما تكون هذه املكونات من لغة ثالثة

بسبب    ن لغتين على األقل،رأينا يتم خلق هذا النظام الجديد، الذي ال ينتمي كليا إلى لغة واحدة بل هو خليط م

ي يفرضها تصور القواعد العاملية الذي يركن إليه الطالب في تركيب أوزان املفردات وتراكيب الجمل  التوقعات الت

واألساليب للغة الجديدة وفقا للغتهم األم أو للغة أخرى يعرفونها. وال يظهر هذا فقط في اإلنتاج الكالمي، بل إن  

ذ ننوه بضرورة الوعي إليها والعمل من اليوم  النقاط في بحثنا إ  وهذه نقطة من أخطر للكتابة منه نصيبا ضخما. 

األول على هدم جدار اللغة البينية الذي سيقوم الطالب ببنائه بشكل طبعي ومستمر، وعلينا أن نظل نعمل  

ن  املسافات دائما بي على هدمه شيئا فشئيا إلى أن ندمره تماما مع املستوى املتفوق واملتميز. وأن نقوم بتقصير

واللغة الهدف.  وعملية تقصير املسافة بين الطالب والعربية تتطلب أساتذة واعين تماما   الطالب املتعلمين 

بعملية التصحيح والتوجيه، أي ماذا بالضبط يجب أن يوجهوا الطالب إليه، ومتى، وكيف. والعمل على إكساب  

القصيرة إلى الجملة العربية    الجملة اإلنجليزية، ونقلهم مثال من  ةالتفكير بالعربيالطالب إستراتيجية مهمة وهي  

التي تتميز بشكل عام بأنها أطول، أي دفعهم دائما إلى توسيع الجملة في العربية، وإلى الربط بين الجمل، وعدم  

صحيح  اعتماد الترجمة الحرفية للتعبيرات اإلنجليزية، وتكوين حس عربي من خالل املسموع واملقروء، والت

وفي الحقيقة هذا ما يقودنا بشكل مباشر   ه النماذج في كالم الطالب وكتاباتهم.صلي الدائم ملثل هذ الذاتي والتوا

أي ثبات مستوى الطالب عند مرحلة   ( Selinker 1972, p.215)  التحجر اللغوي إلى الحديث عن معضلة هائلة وهي  

ة لديهم. وفي رأينا هذه دت املدخالت اللغويوالكتابي مهما تزايمعينة متكئين على اللغة البينية في اإلنتاج الشفهي  

، بمعنى أنه متى وصل الطالب إلى هذه املرحلة فال يمكن التعافي منها. ولذلك ذكرنا مشكلة ذات اتجاه واحد

  أهمية العمل منذ الصف األول في تعلم اللغة على تكسير جدار اللغة البينية يوميا في كتابات الطالب حتى ال 

ذي يمكن بسهولة تجنبه ما دمنا واعين للعمل عليه من بداية تعلم الطالب لغوي في الكتابة النصل إلى التحجر ال

 اللغة.

 

 :تقييم الكتابة بشكل يدعم التواصلية .8

a. يظل تقييم الكتابة أمًرا غاية في األهمية (Hamer 2004, p. 42& Brown 2001, p.356)   ألن التعامل مع الكتابة

ب، أو عند خطوات عملية الكتابة وتصحيحها، بل  تصميم النشاط الكتابي للطال   التواصلية ال ينتهي فقط عند 

إن املبادئ التواصلية ممتدة إلى عملية التقييم كذلك. وهذا لن يتم بشكل مثالي إال إذا نظرنا إلى عملية التصحيح  

 ليست نهاية الطريق.  ا خطوة في طريق طويلة وأنها على أنها لبنة في جدار كبير وليست هي الجدار كله، أي أنه 

b.   م، ويجب أن تقوم على هذا األساس. ومن ثّم فإن هناك ما
ّ
وعليه، فإن عملية التقييم هي جزء من عملية التعل

 ينبغي مراعاته في تقييمنا للكتابة، وهو:

 تقييم العمل ككل، كمنجز كامل. •

 األخطاء نسبية وليست مطلقة.  •

 ليست القواعد.أولويات التقييم  •
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كتابة ما، فالتقييم يبدأ بالبحث عّما يريد أن يقوله الطالب في هذه الكتابة. والتساؤل  رع في تقييم  فإذا كنا سنش

عما إذا كان ما قالوه واضحا ويؤدي املهمة املطلوبة منهم والوظيفة اللغوية املحددة لهم في النشاط أم ال؟ وبعد  

ها، ثم البحث في  وتسلسل هذه األفكار وترابط  ألفكارهم، من ناحية التنظيمذلك نشرع في طريقة صياغة الطالب  

صحة استخدام الطالب للمفردات والقواعد والثقافة التي درسناها ودقة مناسبتها للسياقات، بمعنى أن أولويات  

 التقييم هي: 

 القدرة على توصيل األفكار، ووضوحها. )ماذا يقول الطالب؟( .1

 ب؟"(الكلية لـ "كيف يقول الطال   لترابط في الكتابة. )الصورةالتنظيم، والتسلسل، وا .2

تتبع تحقيق ما سبق من خالل كيفية استخدام الطالب الصحيح لـمكونات اللغة )الصورة التفصيلية لـ"كيف  .3

 يقول الطالب؟"(

م ال يكون في  فالتقييم يبدأ بالكليات وينتهي إلى التفاصيل ال العكس. وأهم ما ينبغي أن نعي هنا هو أن التقيي

   9في إطار ما درسه الطالب، وكيفية استخدامهم وتوظيفهم ملا درسوه. في إطار مستوى الطالب، أي    املطلق، بل هو 

 

 تحديات أخرى قد تواجه بعض األساتذة: 

م  
ّ
عل

َ
العربي كلغة ثانية،  إلى جانب ما ذكرنا عن دور األساتذة، فهنا بعض التحديات التي قد تطرأ في بعض البرامج أو مؤسسات ت

 مثل: 

 الوارثون:  •

وهم الطالب ذوو األصول العربية في البلدان غير العربية، الذين قد ورثوا اللغة من أسرهم، ولكن ليس بشكل  

كامل. ويظل الحديث عن الطالب الوارثين للغة حديثا ذا شجون، ونراه بحثا كبيرا منفصال بذاته في شتى نقاط  

في   اصة وغالبا إلى صفوف خاصة بهم ولكنفي كل اللغات يحتاجون إلى دراسات خ تعلم اللغة الثانية، وهم 

هناك غير    .(Ryding 2006, p19)العربية كلغة ثانية ال يزال املجال جافا إلى حد كبير في تصميم مناهج خاصة بهم  

لى حد ما، ولكن برأينا  نوع من الطالب الوارثين للعربية كوارثي اللغة بالحفظ لنصوص دينية، أو وارثي القراءة إ

جهما في صفوف مع طالب غير وارثين من املستوى نفسه.   مستوى الطالب من هذين النوعين، ودميمكن تحديد  

 لكن الطالب الذين يحتاجون منا أكثر إلى وقفة خاصة هم: 

لقراءة أو الكتابة  : أي الذين يستطيعون الكالم وفهم املسموع بالعربية، ولكنهم ال يستطيعون االوارثون األّمّيون 

واستغالل معرفتهم باملفردات في االنطالق في عملية القراءة   التركيز معهم على هاتين املهارتين  بها، وهنا سيكون 

سريعا واستغالل القراءة واستثمارها باملحاكاة األسلوبية في الكتابة. وبرأيي أهم ما سيواجه األساتذة مع هذا  

  بيا أكثر على مستوى الجمل والفقرات ط والدقة، وجعل األسلوب الكتابي عر النوع في الكتابة هو عملية الضب 

 والنص، ويجب التركيز على ذلك بشدة، ألننا سنرى بكتاباتهم تأثير اللهجة العربية ولغتهم األم مستشريا.

 الغش، والتصريح بعدم حّب الكتابة أو االستمتاع بها:  •

، أو يقوم جوجلصا من القواميس، أو من اإلنترنت وخصو  لألسف قد يقوم بعض الطالب بالغش في كتاباتهم

 أحد معارفهم من أصدقاء أو أقارب، لو كانوا وارثين للغة، بالكتابة بدال من الطالب. 
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أوال، يستطيع األساتذة التعرف على هذا بسهولة من خالل مقارنة الكتابة بمستوى الطالب. ثانيا، بعد التأكد  

 الطال 
ُ
ير ُمْجدٍّ  يُد لهؤالء الطالب أّن هذا العمل غ ب الذين يفعلون هذا بوضوح، والتأكمن هذا، ينبغي مواجهة

أبدا في عملية التعلم، ولن يحقق أي تقدم في مستواهم، ثم تبياُن أن هذا سلوك مرفوض على املستوى األخالقي 

 ألن هذا العمل ليس مجهودهم. 

ب قاسٍّ  التعليمة وقوانين يمكن من خاللها توقيع عقاوأخيرا، يجب أن تكون هناك قواعد صارمة للمؤسسة 

ن درجاتهم حتى يعدلوا عنه، ولكن إذا تمادوا فقد يصل العقاب إلى  على من يقومون بهذا السلوك بالخصم م 

 الرسوب والطرد من الصف نهائيا.

قت نفسه علينا  بشكل عام علينا أن نستوعب طالبنا على املستوى اللغوي والنفس ي قدر اإلمكان، ولكن في الو 

ذلك ألن بعض الطالب قد يصّرحون جابية تجاه الصف أيضا وتجاه عملية التعلم؛  أن نغرس فيهم املسؤولية اإلي 

بأنهم ال يحبون مهارة الكتابة، وعليه، فإنهم ال يريدون أن يؤدوا واجباتها، أو ربما يطمعون في أن يتم تخفيف  

ء الطالب، بشرط أن  تماما، فهناك نوع من التكاسل من ِقبل هؤال كّمها قليال من عليهم. ونزعم أن األمر واضح

ل اإلجراءات العلمية التي تهيأ لهم نشاطا كتابيا مفيدا وواقعيا وممتعا. ويكمن الرد في:  نكون كأساتذة قد وفرنا ك 

ت رئيسة  )إننا نتعلم لغة، وهناك مسؤولية عليكم كطالب، كما أن اللغة ليست مهارة واحدة بل هي أربع مهارا

 تطلب أساس ي(. ارة الكتابة أمر ال مفر منه في هذا الصف وميجب أن نتعلمها بالتوازي، وتعلم مه

 الصراع الوهمي(/العامية: )التحدي •

هناك كثير من البرامج واملؤسسات التي تقوم بتدريس إحدى اللهجات العامية )املصرية أو الشامية أو غيرها(   

لبرامج خصوصا في  ثل هذه ا، وفي م (Younes 2009& Al-Batal 2018, pp. 13:19) جنبا إلى جنب مع الفصحى

املستويات الدنيا تظهر العامية في كتابات الطالب بشكل واضح في املستوى املبتدئ وتنتشر شيئا ما في املستوى  

إن هذا ال يعد املتوسط، ثم نراها تقل تدريجيا في املستوى املتقدم إلى أن تختفي في املستوى املتفوق. وعليه ف

يا، تماما مثلما يحدث مع الطالب  ر في مستوى أدنى، واختفى مع املستويات العلتحديا في رأينا ما دام قد ظه 

 العرب في املرحلة االبتدائية وتحول كتاباتهم شيئا فشيئا إلى الفصحى فقط.

ب من خلط الفصحى بالعامية  ولكن يجب أن نشير إلى أن عملية الخلط أمر بديهي في البداية، ولكن تحول الطال  

لرسمية هذا لن يأتي من فراغ، بل يجب دعم هذا في  ولى إلى الكتابة بالفصحى فقط في الكتابات افي الكتابات األ 

الوقت املناسب ودفع الطالب في املستوى املتوسط واملتقدم دائما إلى استبدال املفردات العامية بالفصحى في 

غوي للتفرقة بين  تكوين الحس الل، حتى نسهم في (Younes 2006, p.163& Waston2018, p.231)الكتابات الرسمية

الفصحى والعامية لدى الطالب، وعندما يكتمل هذا الحس لديهم، فسنرى هذا واضحا منطبعا على كتاباتهم  

 الرسمية الخالية من العاميات.  

ا وأبدا، فهناك بعض الحوارات التي تتخلل  وال نريد أن نغفل أن العرب يكتبون غالبا بالفصحى، ولكن ليس دائم 

مكتوبة بالعامية. وهناك كتب كاملة قد ظهرت منذ فترة  ض املقاالت الصحفية أو بعض الكتب األدبية، بع

  ليس ما نسعى إليه أن يكتب الطالب بالعامية،ولكن في الحقيقة    .(Brustad 2017, p.66) مكتوبة كلها بالعاميات

واقعيةبل أن يكتبوا  بالفصحى ويجب أن يتقن الطالب هذا  . فالكتابات الرسمية كالبحوث واملقاالت تكون ب

هم. ولكن كذلك ليس ضروريا أن يكتب الطالب في محادثات التواصل االجتماعي بالفصحى ألن هذا  وفقا ملستوا

ا وإنما مدى مناسبتها  ال يحدث بين العرب وأنفسهم. أي أن الكتابة بالعامية ليست جرما وليست عيبا في ذاته
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ألن هذا يبعدنا عن  ذي يجعل منها عيبا، كأن نجدها في الكتابات الرسمية. للموقف والسياق واملوضوع هو ال

. ما أعنيه  (Al-Batal 2018, p.8) بالفصحى الواتس آب أو الفيس بوك الواقع، وهو األمر نفسه إذا وجدنا رسائل 

ة في املواقف غير  حى وال تنازل عن هذا ألنه الواقع اللغوي. أما الكتابأن الكتابات الرسمية يجب أن تكون بالفص 

 في الرسمية فهو أمر يرجع إلى اختيار ا
ً
لطالب، وإن كان الواقع اللغوي يقول إن معظم العرب يتواصلون كتابة

 املواقف غير الرسمية بالعاميات.

 

 خاتمة: ال

ز على الكلّيات بقدر كبير. فقد كّنا نطمح أن نلقي حجًرا  ال شك أّن ما قدمناه هو جهٌد متواضٌع جدا،  
ّ
في بحيرة "تدريس مهارة  رك

وأن نحاول أن نفتح باًبا عاًما، نِلُج من خالله إلى تشّعباِت وتفاصيَل    -إن جاز التعبير-ية"  الكتابة بطريقة تفاعلية تواصلية واقع

 أكثر في بحوث قادمة. 

غات األخرى، ولكّن  لية، في مجال اكتساب اللغة الثانية، مكاًنا متنامًيا في اللإّن حقل البحوث عن الكتابة التواص 

ها في العربية كلغة ثانية ال يزال في
َ
ه بعُض جفاف. وقد حاولنا في بحثنا هذا الوقوف على عموميات إستراتيجيات تدريس  حقل

التواصلية، وكيفيتها، وقيمتها في تدريس الكتابة. ولكن    مهارات الكتابة في العربية كلغة ثانية بشكل تواصلي، وبّينا دوافع تطبيق

بشكل أعمق في الكتابة التواصلية، وغيرها من   التكنولوجيا ، واستغالل أنواع الكتابةزال هناك تعطش إلى البحث في ال ي

لتي ستظل أرضا جاذبة  ، االتحليل واإلحصاء للكتابات التواصلية العربيةتفاصيل ما أجملنا، كالبحوث امليدانية القائمة على  

 للبحوث واألوراق العلمية. 

 

 : البحث هوامش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1. Amr A. E. Madi, PhD: OPI Tester and Rater at LTI: the Exclusive Licensee of ACTFL. USA. amraemadi@gmail.com  

ناتنقصد ب .2 لكتابة، والقراءة، واالستماع. منها تتألف املهارات األربع: الكالم، واالتي اللغة: املفردات، والقواعد، والثقافة، و  عناصر / مكّوِ

 
ً
ن/ولكننا نزعم أن وجودها في قائمة عناصر، (Brustad 2007, p. xiii)وهناك َمن يعتِبرون الثقافة مهارة  غة أوقع من كونها مهارة.ات اللمكّوِ

، (ACTFL7)، والكندية (ISLPR)، واألسترالية (& 2016ACTFL6)املجلس األوربي، ترجمة صبير  هناك معايير أخرى للغة، منها األوربية .3

فقط في تسمية   ونزعم أن جوهر هذه املعايير يكاد يكون واحدا، واالختالفات تكاد تنحصر، (ILR &ACTFL8) ومعايير الحكومة األمريكية

في تحديد مستوى الطالب، وليركْن كٌل  خرى برأينا لن يؤدي إلى اختالف جوهري كبير املستويات، وبناء عليه فإن تبّني معايير معينة دون األ 

 معتهم أو في البرامج واملؤسسات التي يعملون فيها.من األساتذة إلى املعايير التي يتم اعتمادها في جا

(  100-50طة الكتابات الطويلة على مستوى الطالب، فيكون تقريبا في هذه الحدود: املبتدئ )ات املطلوبة في أنشيتوقف عدد الكلم -أ .4

 ( واملتفوق )مفتوح(.  500 -300( واملتقدم )300- 150واملتوسط ) 

عادة ما أصمم الجدول الزمني لتكون  الفصل الدراس ي يعود في األساس إلى رؤية كل برنامج وجدوله الزمني. وبشكل شخص ي عدد مرات الكتابة في  -ب

 ل الفصل الدراس ي العادي. ومرة أو أكثر كل أسبوع خالل البرامج الصيفية املكثفة جدا.هناك كتابة طويلة بشكل دوري، كل أسبوعين خال

ألحمر ملا له من بعد نفس ي  التصحيح خاص بلون قلم التصحيح، وبشكل شخص ي أفضل االبتعاد عن التصحيح بالقلم اهناك أمر ثانوي في عملية    -ج

 لون آخر كاألخضر مثال. وانطباع في غير إيجابي ذهن الطالب، وأفّضل استخدام 

 يمكنكم االطالع على بعض النماذج لتصحيح الكتابات بطريقة الرموز  في هذه الروابط:  .5

1.jpg-sample-system-content/uploads/2014/01/code-http://tadriis.org/wp     

2.jpg-sample-system-content/uploads/2014/01/code-http://tadriis.org/wp   

3.jpg-sample-system-content/uploads/2014/01/code-iis.org/wphttp://tadr    

mailto:amraemadi@gmail.com
http://tadriis.org/wp-content/uploads/2014/01/code-system-sample-1.jpg
http://tadriis.org/wp-content/uploads/2014/01/code-system-sample-2.jpg
http://tadriis.org/wp-content/uploads/2014/01/code-system-sample-3.jpg
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6. Canvas:  مزايا كثيرة  هو موقع خاص بالجامعات واملدارس، تقوم بعض الجامعات بالتواصل مع طالبها من خالل هذا املوقع الذي يوفر لهم

فحات إلكترونية للنشر والتعليق من طالب الصف  جدا، كتوفير مكان خاص الطالع الطالب فقط على درجاتهم بشكل يومي، وتوفير ص

 طالع:  بالجامعة وال يمكن أن يتصفحها إال الطالب واألساتذة املسموح لهم بذلك. لال  الواحد وهذه الصفحات خاصة فقط

https://canvas.utexas.edu   

النهائية، ذلك ألن   تكون الكتابات الطويلة دائما في البيت، حتى الكتابات الطويلة باالمتحانات لذلك بدءا من املستوى املتوسط أفّضل أن .7

كتابة كتابات طويلة بالعربية إال وهم وحدهم في بيوتهم، كما نقوم نحن العرب   الطالب في الحقيقة والواقع اللغوي لن يكونوا بحاجة إلى

ال نقلق من غش  ا في بيوتنا، وقد نحذف ونعدل حتى نصل إلى أفضل شكل ممكن للكتابة. وعلينا أبالكتابة باإلنجليزية مثال، فإننا نقوم بهذ

   الطالب ما دمنا نطلب منهم ضرورة تفعيل ما قمنا بدراسته فقط.

لكتابة، وندربهم عندما يسألنا طالبنا )كيف نكتب؟(، ففي الواقع أريد أن أؤكد أننا نعلم الطالب طريقة ا فخ نريد أن ننوه بزعمنا في وجود  .8

ب أن يكتبوا، وإنما نعلمهم كيف تكون الكتابة، وكيف تكون صياغة الجملة على الكتابة. ولسنا مطالبين أن نحدد لهم ماذا بالتحديد يج

، فهذا  بية والنص العربي. فمثال إذا طلبنا منهم كتابة عن وصف مدينة ما، فإننا ال نقول للطالب عن ماذا يجب أن يتكلموا في الوصفالعر 

عهم بالعمل على ما أنتجوا لنجعلهم هم يصلون إلى الشكل األقرب  أمر خاص بالطالب، فليكتبوا ما يشعرون به في وصف املدينة، ثم نقوم م

 (Al-Warraki 1994& Lahlali 22009)العربية. ومن الكتب التي قد تساعد األساتذة في هذا األمر: إلى الكتابة 

خة منها حتى  وإعطاء الطالب نسلتقييم الكتابة  (Rubric) تصمم كل مؤّسسة في تعلم العربية كلغة ثانية معايير عامةونشجع بقوة على أن  .9

 يكونوا على وعي بأولويات التقييم. 

 

 املصادر واملراجع: 

واقع  رسمية وإما كتب رسمية   جميع املصادر اإللكترونية هي مصادر أولّية من املؤسسات املعتمدة رسمًيا؛ فهي إما م
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 إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية لدى طلبة البكالوريوس بجامعة إندونيسيا 

 
 األستاذ املشارك الدكتور عبدالرحمن بن شيك * 

 رزانة جعفر نصرالدين** 

 

 البحث   ملخص

إستراتيجيات  ودرجة التكرار من استخدام    يكون هناك محورا التركيز الرئيس ي في هذه الدراسة وهما: الكشف عن األنواع 

تعلم القواعد النحوية لدى الطلبة، ثم فحص العالقة بين استخدام إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية والتحصيل  

طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس من قسم اللغة العربية بجامعة   113اللغوي. تتكون عينات الدراسة من 

بندا من بنود استبانة إستراتيجيات تعلم القواعد   70خالل  م استخدام اإلستراتيجيات من إندونيسيا. وكان تقيي

م(. وتم تحليل البيانات باستخدام اختبار ارتباط بيرسون واختبار  Pawlak ،2019( التي صممها باوالك )GLSIالنحوية )

دمون  انات الكمية أن الطالب يستخ. كشفت الدراسة من تحليل البيSPSS)ت( لعينتين مستقلتين في برنامج حزمة 

إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية على املستوى املتوسط. على وجه التحديد، كانت اإلستراتيجيات االجتماعية هي  

ستراتيجيات األكثر استخداًما لدى الطلبة. كما أشارت النتائج أيًضا إلى وجود عالقة بين استخدام إستراتيجيات  اال 

 الطالب خاصة في اإلستراتيجيات فوق املعرفية واإلستراتيجيات املعرفية. نحوية والتحصيل اللغوي لدى  تعلم القواعد ال

 

 .: إستراتيجيات التعلم، القواعد النحوية، التحصيل اللغوي، جامعة إندونيسياالكلمات املفتاحية

 

 املقدمة 

غالبية سكانها من  يسيا. أحد األسباب هو أن اللغة العربية تعّد من اللغات املهمة لدى الطالب املسلمين في إندون

املسلمين. في الوقت الحاضر، يجب أن يكون تدريس اللغة العربية في جميع املدارس والجامعات اإلسالمية في إندونيسيا.  

فالجامعات عادة تقدم تخصصات في اللغة العربية على سبيل املثال كاالختصاص في القسم اللغوي، أو األدبي، أو في  

من أجل إتقان اللغة العربية. لذلك فيجب على الطالب أن يكونوا قادرين على إتقان املهارات  ليم اللغة العربية أيضا،  تع

األربعة التي يجب أن يجيدوها وهي القراءة، والكتابة، واالستماع والتكلم. باختصار، يجب على الطالب أن يكونوا ماهرين  

 للغة العربية للطالب ليس شيًئا جديًدا.لك، فإن القلق من إتقان افي تمكين هذه املهارات اللغوية. ومع ذ

اختيار إستراتيجيات التعلم املناسبة في تعلم اللغات األجنبية أمر مهم جدا سواء كان ذلك للمتعلمين أو   

عَرف إستراتيجيات التعلم من قبل أوكسفورد بالخطوات التي يتخذها املتعلمون لتعزيز تعلمهم
ُ
. حيث  للمعلمين. ت

، وهو أمر  تكتسب اإلستراتيجيا
ً
ت أهمية خاصة في تعلم اللغة بسبب ألنها تعد من األدوات الفعالة واملوجهة ذاتيا

ضروري لتطوير الكفاءة التواصلية. حيث أشيرت دراسة بأن اإلستراتيجيات املناسبة لتعلم لغة ما تؤدي إلى تحسين  

العقلية والتواصلية التي ينشرها املتعلمون   ة العملياتجيات تعلم اللغوشملت إستراتي  1الكفاءة وزيادة الثقة بالنفس.

 2لتعلم لغة ثانية.

يساعد االستخدام الفعال إلستراتيجيات تعلم اللغة املتعلمين على التحكم في تعلمهم من خالل تطوير  

بالعديد  ستخدام هذه اإلستراتيجيات املهارات اللغوية، وزيادة الثقة والتحفيز في عملية التعلم. وفقا ألكسفورد، يتأثر ا

من العوامل مثل درجة الوعي، ومتطلبات مرحلة مهمة التعلم، وتوقعات املعلم، والعمر، والجنس، والجنسية، وأسلوب  

التعلم العام، والسمات الشخصية، ومستوى الدوافع، والغرض من تعلم اللغة. حيث أجرى الباحثون في اللغة الثانية  
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تلفة لدراسة إستراتيجية تعلم اللغة من حيث العوامل، والتصنيف،  ر من األبحاث في جوانب مخ واألجنبية الكثي 

والعالقة بين إستراتيجية التعلم والتحصيل اللغوي، والتدريب على إستراتيجية التعلم، وتعليم بعض املهارات اللغوية  

النحوية، فهو يؤدي دوًرا  ي نظام اللغة هي القواعد مثل القراءة، والكتابة، واالستماع واملفردات. ومن العناصر املهمة ف

مهًما ملتعلمي اللغة إلتقانها. وبالتالي، فإن الطريقة التي يتعلم بها الطالب القواعد النحوية ال تفلت من اهتمام الباحثين  

 في مجال إستراتيجيات تعلم اللغة.

الباحثون عن  دة عقود. يبحث املعلمون و تطورت البحوث العلمية في إستراتيجيات تعلم اللغة بشكل كبير لع

طرائق ملساعدة طالبهم على أن يتقنوا اللغات الثانية. يبحث املعلمون والباحثون عن طرائق ملساعدة طالبهم على أن  

يتقنوا اللغات الثانية. يقوم الباحثون بتحليل إستراتيجيات تعلم اللغة منذ نهاية السبعينيات. وحتى اآلن، كانت هناك  

 ستراتيجيات تعلم اللغة.  محاوالت إلنشاء تصنيفات إعدة 

قد وجدت الباحثة بأن األبحاث العلمية في إستراتيجيات تعلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو لغير  

 الناطقين بها التي تركز على جانب القواعد النحوية قليلة. والكثير من املراجع املوجودة املتوفرة هي من تعلم القواعد في 

لغة ثانية. وترى الباحثة أن هناك حاجة إلجراء دراسة تستكشف البحث العلمي في   اللغة اإلنجليزية بوصفها

إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية في اللغة العربية، وعن تأثيرها وكيفية هذه اإلستراتيجيات بين الطلبة املتخصصين  

لثانية أنه يمكن تحسين أداء الطالب  ات سابقة عن تعلم اللغة افي اللغة العربية بجامعة إندونيسيا. حيث أفادت دراس 

 من خالل استخدام اإلستراتيجيات املتنوعة للتعلم بفعالية وكفاءة أكبر. 

سعى هذا البحث إلى تحقيق هدفين رئيسين وهما كشف إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية املستخدمة من  

ا، والثاني هو إبراز العالقة بين استخدام  العربية بجامعة إندونيسي قبل طلبة البكالوريوس املتخصصين في اللغة

إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية والتحصيل اللغوي لدى طلبة البكالوريوس املتخصصين في اللغة العربية بجامعة 

ج الوصفي التحليلي  إندونيسيا. واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الكمي لجمع املعلومات حيث استخدمت الباحثة املنه

 Grammar Learning) يلها. أما بالنسبة لجمع البيانات، فاستخدمت قائمة إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية في تحل

Strategies Inventory   )  م . تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام  2018والتي هي من تصميم باوالك في عام

SPSS   ن استخدام اإلستراتيجيات والتحصيل اللغوي، اعتمدت الباحثة على اختبار  ملعرفة العالقة بيوتفسير املتوسط. و

 (.Pearson Correlation)معامل اإلرتباط بيرسون 

 

 ظري أوال: اإلطار الن

 إستراتيجيات تعلم القواعد 

خدمها املتعلمون بوعي لجعل  تصف أكسفورد ورانج لي وبارك إستراتيجيات تعلم القواعد بأنها ")...( أفعال وأفكار يست 

وإلى وقت ليس ببعيد، أضافت أكسفورد    3كفاءة وأكثر متعة".تعلم اللغة و/ أو استخدام اللغة أسهل وأكثر فاعلية وأكثر  

( شرًحا عميًقا ووصفت إستراتيجيات التعلم بقواعد اللغة الثانية بأنها "أفكار وسلوكيات قابلة للتعلم 2017)

ملتعلمون ويعملون بوعي في سياقات محددة لتحسين تطويرهم لقواعد اللغة الثانية ذاتية التنظيم  وديناميكية يختارها ا

 4ء من أجل أداء مهام فعال و الكفاءة على املدى الطويل".وذاتية األدا

إستراتيجيات تعلم القواعد هي "أفكار وإجراءات متعمدة يستعين بها الطالب بوعي للتعلم والتحكم بشكل  

استخدام هياكل القواعد".  فمن هذا التعريف، يمكن أن يكون من املفهوم أنه في تعلم اللغة، وخاصة في تعلم أفضل في  

واعد اللغة من اللغة املستهدفة، فإن تعلم القواعد ال يهدف فقط إلى جعل املتعلمين يعرفون القواعد املوجودة في ق
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وير قدرتهم في توظيف القواعد النحوية التي تعلموها في  اللغة وتذكرها، ولكن أيًضا حتى يتمكن املتعلمون من تط

 سياقات مختلفة بدقة أكثر. 

م بتصنيف واستبيان كأداة لجمع البيانات للبحث. يرد في الشكل التصنيف املقترح  2018قام باوالك في عام  

 5رد وصفه بالتفصيل اآلتي:م، وي2018بواسطة باوالك في ( Grammar Learning Strategiesإلستراتيجيات تعلم القواعد )

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيقها ملراقبة وإدارة تعلم   (: هي التي يتمMetacognitive Strategiesاإلستراتيجيات فوق املعرفية ) .1

قواعد اللغة الثانية من خالل عملية التخطيط والتنظيم واملراقبة والتقييم الذاتي. فمن خالل هذه 

القواعد النحوية املوجودة عند القراءة أو االستماع، ويبحثون  اإلستراتيجية، يهتم املتعلمون بهياكل 

بطرق مختلفة، أو تحديد موعد ملراجعة مواد  عن طرق وفرص ملمارسة هياكل القواعد النحوية 

 القواعد النحوية. 

هي التي تشارك مباشرة في عملية تعلم قواعد اللغة  (: Cognitive Strategiesاإلستراتيجيات املعرفية ) .2

تيجيات للمساعدة في إنتاج وفهم قواعد  هدفة وتشمل الفئات الفرعية التالية: أ( تستخدم اإلسترااملست

م االتصال. ب( تستخدم اإلستراتيجيات لتطوير املعرفة الصريحة للقواعد. ج( تستخدم  اللغة في مها

املالحظات اإلستراتيجيات لتطوير املعرفة الضمنية للنحو. د( تستخدم اإلستراتيجيات للتعامل مع  

 التصحيحية على األخطاء في إنتاج القواعد. 

التي تتعلق بالعواطف والدوافع عند تعلم قواعد   (: هيAffective Strategiesاإلستراتيجيات الوجدانية ) .3

اللغة املستهدفة. على سبيل املثال، محاولة االسترخاء في مواجهة املشكالت املتعلقة بفهم أو استخدام  

تشجيع الشخص على ممارسة نقاط قواعد اللغة التي تشكل تحدًيا للتعلم، أو   بنية القواعد، أو

 التعليقات حول عملية تعلم القواعد. االحتفاظ بمذكرات حول املراجعة و 

: هي التي تنطوي على تعاون أو تفاعل مع املعلم أو  (Social Strategiesاإلستراتيجيات االجتماعية ) .4

الناطقين بها أو غيرهم من الطالب ذوي املستويات العليا. لذا   مستخدمي لغة الهدف املستهدفة أو

إلى تعزيز عملية تعلم قواعد اللغة بشكل ملحوظ. على يجيات االجتماعية تهدف التفاعل في اإلسترات

سبيل املثال، طلب املعلم للمساعدة في فهم موضوع من قواعد اللغة، أو محاولة مساعدة اآلخرين  

نحوسرتاجتيات تعلم الإ

رفيةسرتاتيجيات فوق املعاإل

سرتاتيجيات املعرفيةاإل

ة يف سرتاتيجيات املستخدماإل
مهام االتصال

فة سرتاتيجيات لتطوير املعر إ
الصريح

فة سرتاتيجيات لتطوير املعر إ
الضمنية

سرتاتيجيات التعامل مع إ
املالحظات التصحيحية

سرتاتيجيات الوجدانيةاإل

ةسرتاتيجيات االجتماعياإل
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في تعلم أو استخدام هياكل قواعد اللغة، أو ممارسة هياكل قواعد اللغة مع   الذين يواجهون صعوبات

 أقرانهم. 

 

 البحث ثانيا: منهج 

 عينة البحث 

أجريت هذه الدراسة في جامعة إندونيسيا، في كلية العلوم اإلنسانية، بقسم اللغة العربية في مدينة ديبوك، بإندونيسيا.  

م. حيث تم شمل وحصر جميع طالب القسم من املستوى  2019مبر من عام  تم جمع البيانات الذي أجري في شهر ديس

م للمشاركة في 2019والذين التحقوا في شهر سبتمبر لعام   2019/2020عام الدراس ي الثاني إلى املستوى الخامس في ال 

 هذه الدراسة. 

الفصل األول. حيث يبدأ   في قسم اللغة العربية بجامعة إندونيسيا، يتعلم الطالب اللغة العربية األساسية في

اسة، لهذا تم اختيار املشاركين في هذه  الثاني من الدر  طالب اللغة العربية في استكشاف القواعد في الفصل الدراس ي

طالًبا مكونة من    156الدراسة ملن اجتازوا الفصل الدراس ي الثاني من الطالب. نسبة مجتمع البحث في هذه الدراسة هي  

وبناًء    6طالًبا عينة للبحث باإلشارة إلى معادلة كريجس ي ومورغان لتحديد حجم العينة.  113تيار  أربع مستويات. وتم اخ

 استبياًنا يستعرض الجدول اآلتي البيانات الديموغرافية للمستجيبين:  113 على

 

 : البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة  1الجدول 

 ية النسبة املئو  التكرار  الفئة  الخصائص الديموغرافية 

 الجنس 
 %32،74 37 الذكور 

 %67،26 76 اإلناث 

 الخلفية الدراسية 
 %78،76 89 املدرسة العامة 

 %21،24 24 املدرسة اإلسالمية 

 

( أعاله ما يأتي: كانت غالبية املشاركين في هذه الدراسة من الطالبات حيث يكون بنسبة  1تبين من الجدول )

 في 37أنثى و  76%(. كان هناك 67)
ً
العينة. ويمثل عدد اإلناث أكبر بمرتين من عدد الذكور الذي يصل بنسبة   ذكرا

يتضح من الجدول للخلفية الدراسية بأن معظم الطلبة متخرجون من املدرسة الثانوية العامة حيث ليس  %(. ثم 33)

عامة حيث يكون  طالبا متخرجون من املدرسة الثانوية ال 89لديهم أي خلفية للغة العربية. يظهر الجدول أن هناك 

 %(. 21سبة )طالبا متخرجون من املدرسة اإلسالمية حيث يكون بن 24%( و 79بنسبة )

 أدوات البحث وإجراءات جمع البيانات

في بحث إستراتيجيات تعلم اللغة تم استخدام أدوات مختلفة لجمع البيانات لتقييم استخدام متعلمي اللغة  

م استخدام استبانة لتقييم توظيف الطالب لإلستراتيجيات عندما يتعلمون  إلستراتيجيات التعلم. في هذه الدراسة، ت

ويستخدمون القواعد النحوية. بشكل عام، تحتوي االستبانة على جزأين هما: الخلفية الديموغرافية للمشاركين  

 وعناصر االستبانة.

ات حول خلفية  الجزء األول هو الخلفية الديموغرافية للمشاركين. في هذا الجزء، تم جمع معلوم .أ

حول موضوع اللغة العربية. لم  املشارك مثل الجنس وسنة الدراسة واملوضوع املسجل وآخر النتائج 

 يجمع الباحث اسم املشارك لغرض الخصوصية وعدم فصح البيانات الشخصية.  
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بندا مجتمعة تحت أربع فئات على  70عناصر االستبانة حيث يتكون هذا الجزء من الجزء الثاني هو  .ب

تمثل    (point Likert Scale-5) ( على مقياس ليكرت ذي الخمس نقاط 2018لنحو الذي اقترحه باوالك )ا

إستراتيجيات مختلفة. الفئات األربع هي: اإلستراتيجيات فوق املعرفية، واإلستراتيجيات املعرفية،  

شارة إلى املدى الذي ستراتيجيات الوجدانية، واإلستراتيجيات االجتماعية. وُيطلب من املشاركين اإل واإل 

إلى "ال ينطبق علي   1. حيث يشير 5إلى   1يعكس فيه عنصر معين تعليمهم اإلستراتيجي على مقياس من 

يشير إلى "إنه  5ة و على اإلطالق" الذي يدل على أدنى درجة لقياس إستراتيجيات تعلم القواعد النحوي

 اس إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية.يصف أفعالي وأفكاري تماًما" الذي يدل على أعلى درجة لقي

وبدأت الباحثة في إجراءات جمع البيانات على مشارف األسبوع األخير من الفصل الدراس ي لعام  

يان تم توزيعه على الطالب في الفصل. قبل عملية  م قبل االمتحان النهائي. تم جمع البيانات من خالل استب۲01۹/2020

في ن املحاضرين الذين يقومون بتدريس الطالب. ثم تم توزيع االستبيان على الطالب جمع البيانات، حصلت على إذن م

 دقيقة الستكماله. 20الفصل واستغرق حوالي 

 

 ( Reliability Testاختبار ثبات االستبانة ) 

نطاق   في هذه الدراسة، حيث يتم استخدام هذه اإلحصائية على  (Cronbach’s Alpha) كرونباك ألفا تم تبرير استخدام 

املستخدمة في البحث التربوي والنفس ي. تم اختبار ثبات االستبانة  واسع لتقييم موثوقية االتساق الداخلي لألدوات 

 ت تعلم القواعد النحوية كما يأتي: بقياس موثوقية اإلستراتيجيات الشاملة  وكل فئة فرعية من إستراتيجيا

 ة : موثوقية إستراتيجيات تعلم القاعد النحوي2الجدول 

 عدد البنود  كرونباك ألفا  

 8 0،803 اإلستراتيجيات فوق املعرفية 

 50 0،۹54 اإلستراتيجيات املعرفية

 7 0،741 اإلستراتيجيات الوجدانية 

 5 0،770 اإلستراتيجيات االجتماعية 

 7٠ ٠،۹٦٤ اإلستراتيجيات تعلم القواعد 

لبنود في استبانة إستراتيجيات تعلم القواعد  (، كشفت قيمة كرونباك ألفا لكل ا2كما هو موضح في الجدول )

(GLSI( بدرجة عالية وتدل الدرجة على مستوى ممتاز )في الدراسة الحالية، أظهرت االستبانة موثوقية جيدة  0،۹64 .)

 إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية لدى الطالب. لقياس 

 

 ثالثا: تحليل البيانات ومناقشتها

قواعد النحوية في اللغة الثانية. وسعت هذه الدراسة  ز البحث على كيفية تعلم الكما لوحظ سابقا، ينصب تركي 

لنحوية ملتعلمي اللغة العربية  باستخدام إستراتيجيات تعلم القواعد ا الكمية إلى اإلجابة عن سؤالين بحثيين يتعلقان

 في جامعة إندونيسيا، وهما: 

ى طلبة البكالوريوس املتخصصين في اللغة ما إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية املستخدمة لد .1

 امعة إندونيسيا؟ العربية بج

 الطلبة؟هل هناك عالقة بين استخدام إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية والتحصيل اللغوي لدى  .2
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 إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية املستخدمة لدى طلبة البكالوريوس بجامعة إندونيسيا

 عية ي لإلستراتيجيات االجتما: اإلحصاء الوصف3الجدول 

املتوسط   العدد املكونات 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مرتبة   التقدير 

 الرقم 

 4 متوسط  0،65 3،17 113 اإلستراتيجيات فوق املعرفية 

 3 متوسط  0،57 3،28 113 اإلستراتيجيات املعرفية

 2 متوسط  0،71 3،29 113 اإلستراتيجيات الوجدانية 

 1 مرتفع 0،77 3،59 113 جتماعية اإلستراتيجيات اال 

  متوسط  0.68 3،33 113 إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية 

الطلبة املتخصصين في اللغة العربية بجامعة إندونيسيا  ( أن 3تبين من النتيجة اإلحصائية في الجدول )

اتيجيات فوق املعرفية، واملعرفية،  استخدموا إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية األربع بأكملها والتي تشمل اإلستر 

قواعد  والوجدانية، واالجتماعية. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن مستوى االستخدام العام إلستراتيجيات تعلم ال

(. نالحظ من  0،68واالنحراف املعياري=  3،33النحوية بين الطالب هو في املستوى املتوسط )متوسط الحسابي= 

إلستراتيجيات تقع في فئة اإلستراتيجيات االجتماعية حيث بلغ أعلى قيمة على املتوسط  الجدول أعاله أن أعلى نسبة ل

ة تقع في فئة اإلستراتيجيات االجتماعية حيث أبلغ املتوسط  نى قيم(. وأد0،77(، واالنحراف املعياري )3،59الحسابي )

 (.0،65(، واالنحراف املعياري )3،17الحسابي )

على الطالب   7(2013التي أجراها إبراهيم ) ة في إستراتيجيات تعلم اللغةتتماش ى هذه الدراسة مع دراس  

على الطالب املتخصصين    8(2017املتخصصين في اللغة العربية بجامعة األمير سونكال في تايالند، ودراسة نور حزرول )

لغة العربية في جامعة  على الطالب املتخصصين في ال 9(2015في اللغة العربية بجامعة مااليا، ودراسة حاج حنبلي )

على الطالب في كلية السلطان  10(2019اي، ودراسة لوناماليني مات نافع )ن شريف علي اإلسالمية في برونالسلطا

إسماعيل بيترا اإلسالمية العاملية. وعالوة على ذلك فإن دراسة إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية التي أجراها عبد  

يث يكون لدى طالب املستوى  اللغة العربية بماليزيا لها النتيجة نفسها ح  املتخصصين فيعلى الطالب    11(2014الصمد )

املتوسط في استخدام اإلستراتيجيات. أما في سياق تعلم اللغة اإلنجليزية، فإن نتائج هذه الدراسة مماثلة أيًضا للدراسة  

ب الجامعات التركية، ودراسة الجويد  طال  على 13(2005وتيلفارلي أوغلو ) 12(2015)   ييميسراش بايو التي أجراها

على متعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في اململكة العربية السعودية. حيث أظهرت    15(2016ي )والقحطان  14(2015)

 نتائج هذه الدراسات أن الطالب يستخدمون إستراتيجيات تعلم اللغة في املستوى املتوسط.  

املتخصصين في  جيات االجتماعية بين الطالبخدام املرتفع نسبًيا لإلستراتيقد يكون التفسير املحتمل لالست 

اللغة العربية بجامعة إندونيسيا هو االختالف في الخلفية الدراسية. منذ بداية التسجيل في الجامعة، يتعلم الطالب  

 للغة العربية. الذين لديهم خلفية في اللغة العربية في الفصل نفسه مع الطالب الذين ليس لديهم خلفية

 

 نحوية والتحصيل اللغوي العالقة بين إستراتيجيات تعلم القواعد ال

يناقش هذا الجزء عن سؤال البحث الثاني وهي العالقة بين إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية والتحصيل اللغوي  

طالب من االمتحان النهائي في لدى الطلبة. لقياس التحصيل اللغوي، قامت الباحثة بجمع الدرجات التي حصل عليها ال

 مادة اللغة العربية.   
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 : اإلحصاء الوصفي للتحصيل اللغوي ومكون إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية 12ل الجدو 

 قوة العالقة التحصيل اللغوي )نتيجة االمتحان( اإلستراتيجيات 

 اإلستراتيجيات فوق املعرفية 
 **300. ارتباط بيرسين )ر( 

 ضعيفة موجبة 
 001. توى الداللة )ف( سم

 اإلستراتيجيات املعرفية
 **249. ارتباط بيرسين )ر( 

 ضعيفة موجبة 
 008. مستوى الداللة )ف( 

 اإلستراتيجيات الوجدانية 
 100.- ارتباط بيرسين )ر( 

 ال توجد عالقة 
 293. مستوى الداللة )ف( 

 اإلستراتيجيات االجتماعية 
 143. ارتباط بيرسين )ر( 

 عالقة ال توجد 
 131. مستوى الداللة )ف( 

 

التحليل، املتغير املستقل هو إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية واملتغير التابع هو التحصيل اللغوي.  في هذا  

  ( أعاله ما يأتي:12فتبين من الجدول )

ارتباط  التحصيل اللغوي وعالقته بمكون اإلستراتيجيات فوق املعرفية: يوضح الجدول السابق معمال  .1

( وهو يدل على ارتباط مكونات اإلستراتيجيات فوق  0،001ف= ( ومستوى الداللة )0،300بيرسين )ر= 

املعرفية بشكل إيجابي مع التحصيل اللغوي. وعلى الرغم من أنها ذات داللة إحصائية، إال أن قوة هذه  

(. لذلك، 0،05ة ألفا )ف>  ( فهو أقل من قيم0،001االرتباطات تعتبر ضعيفة. وأما مستوى الداللة )ف=  

ر لهذه االرتباطات لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلستراتيجيات فوق  تم رفض الفرض الصف

 املعرفية والتحصيل اللغوي. 

( السابق معمال  26التحصيل اللغوي وعالقته بمكون اإلستراتيجيات املعرفية: يظهر من الجدول ) .2

وهذا يدل على ( 0،008( ومستوى الداللة )ف= 0،249فية )ر= ارتباط بيرسين لإلستراتيجيات املعر 

ارتباط مكونات اإلستراتيجيات املعرفية بشكل إيجابي مع التحصيل اللغوي. ومشابهة لإلستراتيجيات  

فوق املعرفية، على الرغم من أنها ذات داللة إحصائية، إال أن قوة هذه االرتباطات تعتبر ضعيفة. وأما  

ذلك، تم رفض الفرض الصفر لهذه  (. ل0،05( فهو أقل من قيمة ألفا )ف>  0،008  مستوى الداللة )ف=

 االرتباطات لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلستراتيجيات املعرفية والتحصيل اللغوي. 

( السابق معمال  26التحصيل اللغوي وعالقته بمكون اإلستراتيجيات الوجدانية: يعرض الجدول رقم ) .3

( وهو يدل على  0،293ى الداللة )ف= ( ومستو 100.-لإلستراتيجيات الوجدانية )ر=  ارتباط بيرسين

( 0،293ارتباط اإلستراتيجيات الوجدانية بشكل سلبي مع التحصيل اللغوي. وأما مستوى الداللة )ف=  

(. لذلك، تم قبول الفرض الصفر، مما يعني أنه ال توجد عالقة ذات  0،05فهو أكبر من قيمة ألفا )ف> 

 والتحصيل اللغوي لدى الطالب.اللة إحصائية بين اإلستراتيجيات الوجدانية د

( السابق  26التحصيل اللغوي وعالقته بمكون اإلستراتيجيات االجتماعية: تبين من الجدول رقم ) .4

( وهذا  0،131( ومستوى الداللة )ف= 0،143معمال ارتباط بيرسين لإلستراتيجيات االجتماعية )ر= 

تحصيل اللغوي. وأما مستوى الداللة )ف=  اإلستراتيجيات االجتماعية بشكل سلبي مع ال  يدل على ارتباط 

(. لذلك، فإن الفرض الصفر مقبول، مما يدل على عدم  0،05( فهو أكبر من قيمة ألفا )ف> 0،131

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلستراتيجيات االجتماعية والتحصيل اللغوي لدى الطالب.
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 وإستراتيجيات تعلم القواعد النحوية ككل إلحصاء الوصفي للتحصيل اللغوي : ا 13 الجدول 

 قوة العالقة التحصيل اللغوي )نتيجة اإلمتحان( اإلستراتيجيات 

إستراتيجيات تعلم القواعد  

 النحوية 

 *224. ارتباط بيرسين )ر( 
 ضعيفة موجبة 

 017. مستوى الداللة )ف( 

 

ال ارتباط بيرسين إلستراتيجيات تعلم القواعد  ( السابق أن معم 13ي الجدول )تبين من النتيجة اإلحصائية ف

(. تظهر نتيجة هذا االختبار عالقة إيجابية بين إستراتيجيات تعلم  0،017( ومستوى الداللة )ف= 0،224النحوية )ر= 

ي. لذلك، تم رفض الفرض  للغة العربية والتحصيل اللغو القواعد النحوية املستخدمة من قبل الطلبة املتخصصين في ا

لهذه االرتباطات مما يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية ككل   الصفر

والتحصيل اللغوي. وعلى الرغم من أنها ذات داللة إحصائية، إال أن قوة االرتباطات بين إستراتيجيات تعلم القواعد  

 بر ضعيفة.  النحوية والتحصيل اللغوي تعت

ركزت دراسات مختلفة على إستراتيجيات تعلم اللغة حيث تهدف إلى تحديد عالقتها بالتحصيل اللغوي.  

وأظهرت معظم الدراسات عالقة إيجابية بين إستراتيجيات تعلم اللغة والتحصيل اللغوي. ونتائج هذه الدراسة مشابهة  

  18(2011ونزيمة ) 17(2009، وكمرول ) 16(2017نور حزرول ) ي اللغة العربية التي أجراهالبعض الدراسات على متعلم

كذلك أيضا على الطالب في تايالند. وعلى   19(2013على الطالب املتخصصين في اللغة العربية بماليزيا، ودراسة إبراهيم )

ك  والتي استخدمت اإلصدار القديم من باوال  20( 2019العكس من ذلك، الدراسة التي أجرتها سيتي عائشة )

إنها لم تجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحصيل اللغوي واستخدام   إلستراتيجيات تعلم القواعد النحوية إذ

 عد النحوية.إستراتيجيات تعلم القوا

عالوة على ذلك، وجدت هذه الدراسة عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلستراتيجيات فوق املعرفية   

ل اللغوي. وهذه النتيجة موازية للدراسات السابقة مثل دراسة جرين وأكسفورد  واإلستراتيجيات املعرفية بالتحصي

الطالب ذوي الكفاءة اللغوية العالية يميلون إلى  حيث كشفوا أن  22( 1990ودراسة أومالي وشاموت ) 21(،1995)

من الطالب ذوي الكفاءة  استخدام اإلستراتيجيات فوق املعرفية أو اإلستراتيجيات املعرفية بشكل متكرر وأكثر فاعلية 

أكثر   اللغوية املنخفضة. ومع ذلك فإن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ال تشير بالضرورة إلى أن كونك متعلًما

 كفاءة يعني استخدامك للمزيد من إستراتيجيات تعلم القواعد. 

 

 رابعا: النتائج والتوصيات 

مون إستراتيجيات  صين في اللغة العربية بجامعة إندونيسيا يستخدأكدت هذه الدراسة أن طلبة البكالوريوس املتخص 

ماعية على أنها أكثر استخداًما  تعلم القواعد على املستوى املتوسط. وقد تم تصنيف اإلستراتيجيات االجت

ن  واإلستراتيجيات فوق املعرفية على أنها أقل اإلستراتيجيات استخداًما بين الطالب. وكان هناك عالقة طفيفة بي

استخدام اإلستراتيجيات والتحصيل اللغوي. قد تكون هذه النتيجة مفيدة للمعلمين وكذلك للطالب أيضا للتعرف  

ام إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية، وقد تقدم بعض املراجع لتعزيز كفاءة تدريس  بشكل أفضل على حالة استخد

سياق تعلم اللغة العربية. وبالتالي، من الصعب تعميم النتائج  اللغة العربية. باإلضافة إلى ذلك، أجريت هذه الدراسة في  

 في سياقات تعلم اللغات األخرى. 

 التوصيات التالية:   بناًء على نتائج الدراسة الحالية، تقدم
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يستخدم الطالب إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية على املستوى املتوسط. وبالتالي، يجب على  .1

وفائدة إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية من أجل مساعدتهم بشكل   الطالب زيادة وعيهم بأهمية

اإلستراتيجيات للطالب وتوجيههم   علمين هو تقديمأفضل في تعلمهم اللغة. وفي املقابل، كما أن دور امل

في استخدام اإلستراتيجيات. حيث أن املعلمين إذا لم يكونوا على دراية بإستراتيجيات التعلم التي  

 طلبة بالفعل في تعلمهم، فمن الصعب على املعلمين تقديمهم املساعدة للطالب. يطبقها ال

اتيجيات تعلم القواعد النحوية مع  تظهر نتيجة هذه الدراسة عالقة إيجابية بين استخدام إستر  .2

اإلستراتيجيات فوق املعرفية واإلستراتيجيات املعرفية. وهذا يعني أن هناك حاجة لتزويد الطالب  

تخدام كلتا اإلستراتيجيتين في تعلم القواعد النحوية. ألنه من أحد طرق فهم القواعد هو  بالفرص الس

واملمارسات التطبيقية. وتوجد أنماط مختلفة من   حاجة املتعلم إلى القيام بالكثير من التمارين

 ية. املمارسات في قواعد اللغة غالبا من حيث اإلستراتيجيات فوق املعرفية واإلستراتيجيات املعرف

من املهم أيًضا أن يدرك املعلمون أنه ليست كل اإلستراتيجيات مناسبة لجميع الطالب. وبالتالي، يحتاج   .3

يالت اإلستراتيجيات لدى الطالب. باإلضافة إلى ذلك ، يجب على  املعلمون إلى فهم أفضل لتفض 

نشاء مهام تعليمية للطالب. املعلمين دائًما التفكير في إستراتيجيات تعلم القواعد النحوية كلما قاموا بإ

وبهذه الطريقة، يمكن للطالب اكتساب عدد أكبر ومتنوع من اإلستراتيجيات التي يمكنهم من خاللها  

 نسب منها لكل مهمة تعليمية. اختيار األ

يجب على املعلمين دائًما تقييم وتحليل مناهجهم الدراسية ومواد التدريس واألنشطة الصفية   .4

الدراسية بشكل مستمر. حيث يجب على املعلمين أيضا التأكد من أن املواد  املستخدمة في الفصول  

فردية في استخدام إستراتيجيات ة التي تدعم الفروق التتضمن مجموعة متنوعة من املهام واألنشط

 أو أسلوب التعلم.
 

 

 

 : البحث هوامش
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 إستراتيجيات تعليم اللغة العربية بواسطة الِغناء

 لدى أطفال الروضة 

  

  1الدكتور عبدالحليم بن صالح 

 ٢ت محفوظ  الدة بنجيهان خ

 

 

 ملخص البحث  

شتهر الِغناء بأنه وسيلة من أهم الوسائل التعليمية املحببة واملمتعة لدى األطفال خاصة في املراحل األولى من التعليم،  
ُ
ا

ستخدم الغناء بصورة واسعة من أجل جذب األطفال وتحبيبهم في تعلم اللغة العربية في مدارس روضة األطفال.  
ُ
ولذلك ا

فإن هذه الدراسة سوف تتطرق إلى معرفة مدى إمكانية أطفال الروضة اكتساب اللغة العربية عبر األغاني   ولذا

ت هذه الدراسة على املنهج الوصفي االستقرائي، وذلك البحث  حاقهم باملدارس االبتدائية. وقد اعتمدالبسيطة قبل الت 

لكتب، والدوريات، والبحوث الجامعية، ومواقع اإلنترنت،  والتحري عن أبرز طرق تعليم اللغة العربية عبر الغناء من ا

ومراحله،  التعليم في روضة األطفال،  ور اآلتية:ووصف عناصر التعليم في الروضة. وسوف تتطرق الدراسة إلى املحا

ن مدى  وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عوفعاليته،    ،الغناء، وأهميته، وإستراتيجيته  تعليم اللغة عن طريقةومزاياه، و 

تعليم اللغة العربية لدى أطفال الروضة، وبيان إستراتيجية، وتحسين من أداء املعلمات   أهمية استخدام الغناء في

 هن في التعليم.  واملربيات في الروضة، ورفع من مستويات

ات تدريس  : الغناء، روضة األطفال، تعليم اللغة العربية، مراحل الطفل، حاجيات األطفال، خطو الكلمات املفتاحية

 قات.الغناء، استراتيجية تعليم اللغة، اكتساب املفردات، أهمية الغناء، املعو 

 

 املقدمة 

عد اللغة العربية في ماليزيا لغة أجنبية.
ُ
الدين   للمسلمين املاليزيين، ألنها لغة فإنها ليست لغة غريبة بالنسبة ومع ذلك،  1ت

استيعابها في النظام   مات العربية متداولة في اللغة املاليزية وقد تموالعبادة في هذا البلد، ولهذا نجد الكثير من الكل

يها بعض التغييرات الصرفية  املعجمي املاليزي، سواء املفردات التي حافظت على صورتها األصلية أو التي طرأت عل

عام مع وصول تجار العرب    700والداللية. ويشير التاريخ إلى أن وصول اإلسالم إلى أرض املاليو )ماليزيا( بدأ منذ أكثر من  

ق واسع في املجتمع  القادمين من الجزيرة العربية. لذا فإن الكثير من الكلمات العربية قد انتشرت وشاعت على نطا

 
ُ
ماليزيا في العديد من   ستخدمت في شتى املعامالت اليومية. هذا ويتم تقديم دروس اللغة العربية رسمًيا فياملاليزي، وا

تداء من روضة األطفال، ثم املدارس االبتدائية والثانوية، حتى  اهد األهلية والحكومية التعليمية، اباملؤسسات واملع

يتعلمون اللغة العربية في املدارس الدينية املعروفة، كاملدارس   الجامعات واملعاهد العليا. ومعظم الطلبة املاليزيين

. أما املدارس الثانوية العادية فإنها تقدم اللغة العربية مادة خالل  الثانوية الوطنية العربية أو املدارس الثانوية العربية

                                                                                                       KAA(.2(الدورة الدينية الخاصة 

 

 اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزايحماضر بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية علوم الوحي واملعارف  1

 jehan.qhaleda@gmail.com  (1815968G)   طالبة يف الدراسات العليا، مرحلة املاجستري ، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 2
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املراحل األولى للطفل، حتى املراحل التعليمة العليا. وقد اهتمت وزارة التعليم املاليزية بتعليم اللغة العربية منذ  

الجيدة في ممارسة  شارة إلى أن أبرز مشاكل األطفال بعد التحاقهم باملدارس االبتدائية تكمن في عدم قدرتهم وتجدر اإل 

أو   3هم قليلة جدا. األداء اللغوي وهو ما نعنيه باملهارات اللغوية، وربما كان أحد األسباب في ذلك أن خزانة املفردات لدي

بسبب ضعف الوسيلة املستخدمة في عملية التعليم املبكر وهكذا فإن أداء الطفل في املراحل االبتدائية يكون ضعيفا  

 .
ً
 جدا

نا ملعظم مدارس روضة األطفال في ماليزيا نجد أن املعلمات أو املربيات قد استخدمن طريقة  ومن خالل رؤيت 

 طريقة محببة وجذابة للطفل. لذا، فإن هذه الدراسة تحاول التطرق   الغناء في تعليم اللغة العربية
ً
بصورة واسعة جدا

غة العربية خاصة في تنمية املفردات اللغوية من  عالة ومثيرة في عملية تعليم اللإلى كيفية إيجاد إستراتيجية مناسبة ف

 خالل األغاني واألناشيد لدى أطفال الروضة. 

 

 أوال: مفهوم روضة األطفال 

 
ُ
عرف روضة األطفال، بأّنها: برنامج يأتي ما قبل املرحلة املدرسية االبتدائية، وذلك في فترة الطفولة املبكرة، ُيدمج فيها  ت

، وتتراوح أعمار األطفال الذين ُيسجلون في روضة  ما بين التعليم واللعب، ُيدي
ً
ره مجموعة من املدربين املؤهلين مهنيا

ز على تطوير مهارات الطفل وتعليمه. األطفال أو رياض األطفال ما بين
ّ
رك

ُ
أو أنها:   4الثالث إلى الخمس سنوات، حيث ت

عالج مدة زمنية شديدة الحساسية في حياة الطفل ما بين الست أو السبع سنوات، ألنها تهيئه  
ُ
مؤسسة تعليمية فعالة، ت

ى الست سنوات، وهي مرحلة تختلف عن  ملرحلة املدرسة االبتدائية، أو أنها مؤسسة تربوية تقبل الطفل من األربع حت

 هي أو 5د الطفل على التعلم بصورة كبيرة، وتهيئه لدخول املرحلة االبتدائية.املراحل التعليمة األخرى، ألنها تساع

  تهدف   اجتماعية   تربوية  مؤسسات  في  العمر   من  السادسة  حتى   الرابعة  املرحلة  بين  ما  بالطفل  تهتم   التي   التربوية  املؤسسة 

  باإلضافة  والنفسية، واالجتماعية ةوالجسميّ  العقلّية النواحي مختلف من للطفل واملتكامل املتوازن  النمو يقتحق إلى

 6واللعب. الحّر   النشاط ممارسة خالل  من قدراته تنمية إلى

فل 
ّ
عد روضة األطفال املكان األّول الذي يّتجه إليه اآلباء ملرحلة تعليمية انتقالية ثانية في حياة الط

ُ
بعد  وت

اد على نفسه، فيتعرف الطفل بنفسه على  خروجه من البيت، حيث ينتقل الطفل من االعتماد على أبويه إلى االعتم

البيئة االجتماعية، من خالل الّتعاون بين األطفال، واكتساب مهارات االتصال، والتواصل بشكلها األّولي بما يتناسب  

فل بالظهور بشكل
ّ
ها األساس ي، حيث ترتسم مالمحها لتنضج أكثر، إذن روضة األطفال  مع عمره. وهنا تبدأ شخصية الط

ل منع
ّ
فل، وتوجهاته، وسلوكياته، وطريقته في  تشك

ّ
فل، فهي تؤثر بنسبة كبيرة على حياة الط

ّ
 في حياة الط

ً
 مهما

ً
طفا

 
ً
 كبيرا

ً
من قبل املختصين  التعامل في املراحل التي تلي روضة األطفال. ولهذا يجب أن ينال الطفل من االهتمام قدرا

 7.والقائمين عليه

 

 الروضةثانيا: مفهوم الطفل ومراحله في 

إذا نظرنا في معجم اللغة العربية املعاصرة في مفهوم الطفل، نجد أن الطفل مفرد، وجمعه أطفال، وهو الولد الصغير  

دولة برعاية الطفل وتنميته، وأتيته  الذي يتراوح عمره بين الوالدة والبلوغ، منه قول: كان أًبا لثالثة أطفال، واهتمت ال

والطفولة تلك الفترة  درسة لتربية األطفال في سن ما قبل املدرسة وغير ذلك، والليل ِطفل: في أوله، روضة األطفال: م

 8الزمنية ما بين امليالد والبلوغ، كأن تقول "كانت طفولته سعيدة، قض ى فترة طفولته بعيًدا عن أبويه.

ثامن من  ن الطفل، هو: الولد الذي لم يتجاوز العام السابع أو الن بهاس" املاليزي بأوجاء في قاموس "ديوا

أو هو صفة للكائن البشري للعمر بين السنة الثالثة وما قبل مرحلة املراهقة، أو الفرد من نهاية الرضاعة حتى   9.العمر
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ابع عشر من عمره، وهكذا فإننا ال يمكننا  و هو ذلك الفرد الذي لم يبلغ سن الرشد أو لم يتجاوز سن الر أ 10البلوغ.

ألن فيه اختالفا كثيرا لدى العلماء، وعالم الطفل عالم فيه غموض وتعقيد وإدراكات  شكل قطعي،  تحديد عمر الطفل ب

   11واسعة.

م علماء النفس مفهوم الطفل إلى مدلولين، وهما: العام والخاص.    وقد قسَّ

ي. أما املفهوم الخاص: فهو  ّصغار من سن الوالدة حتى النضج الجنس  فاملفهوم العام: هو الذي يطلق على ال

يطلق على الصغار من فوق سن املهد حتى سن املراهقة. وعلى هذا األساس يمكن تعريف الطفل، بأنه: " ما كان  الذي 

  12وغ أي )سنه دون سن الرشد أي منذ الوالدة إلى انتهاء مرحلة املراهقة، وهناك من يحدد سن الطفولة بسن البل

هو: "ما كان سنه دون سن الرشد أي منذ الوالدة إلى انتهاء  تقريبا(، ويطلق على مرحلة املراهقة اسم مرحلة الفتوة"، أو  

(، ويطلق على مرحلة املراهقة  
ً
مرحلة املراهقة، وذكر أن هناك من يحدد سن الطفولة بسن البلوغ )اثنا عشر تقريبا

 12اسم مرحلة الفتوة".

طفولته. إال أنهم  راسات وتعريفات املعاجم في تحديد مفهوم خاص للطفل، ومراحل م تتفق الدوعلى هذا ل

اتفقوا على طول أو قصر مدة مرحلة الطفولة التي تختلف من طفل إلى آخر، وقد تكون عالقة الطفل وثيقة بحالة  

دريب على شؤون الحياة املختلفة، لذا نرى  املجتمع الذي ينتسب إليه قروًيا أم مدنًيا، وألن فترة الطفولة فترة تعلم، وت

طفولته قصيرة بسبب الحالة األسرية، فهو يعمل مثل الكبار، أما الطفل املدني فطفولته    الطفل الريفي أو القروي تكون 

 13تكون أطول فهو يعتمد على الوالدين في كل ش يء إلى أن يكبر، ويستطيع أن يعتمد على نفسه. 

ما بين  لتي نعنيه في روضة األطفال هي التي أعمارهم ه نجد: أن عينة األطفال اومن تعريفات الطفل ومراحل

عّد من أهم مراحل النمو  وهي: مرحلة التعليم في روضة األطفال.  ،  الثالثة حتى السادسة. وهذا ما نعينه باملرحلة األولى
ُ
وت

آلخرين من هذه املرحلة املبكرة، إلى  عند اإلنسان خصوًصا، وأن الطفل يبدأ في بناء شخصيته، وسلوكه، وعالقته با

 اكتسابه املهارات اللغوية.جانب استيعابه للكثير من األمور 
ً
والطفل هبة ثمينة من هللا عز وجل وهبه هللا   14خصوصا

لنا، لذا ينبغي الحفاظ عليه، والعناية به على أحسن  وجه، وتربية الطفل تقع على عاتق األبوين قبل املدرسة، ومرحلة  

عد من أهم املراحل في حياة اإلنسان، ففيها يستوعب الطفل، ويكتسالطف
ُ
ب املعلومات، ويتعرف على الصور من  ولة ت

البيئة املحيطة به، وقد جاء في الحديث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه  

 أو إي ومن هنا يتبين لنا أن اآلباء ه  15أو ُيمّجسانه".
ً
 خاصة في هذه املرحلة الخطيرة من م أساس تكوين الطفل سلبا

ً
  جابا

 ناحية اتخاذ القرار في التعليم.  

 1٦ثالثا: التعليم في روضة األطفال 

، يكتسبها  
ً
 وجسديا

ً
عند التحاق الطفل بالروضة فإن هناك مجموعة من األمور املهمة الخاصة بتنمية الطفل روحيا

 روضة األطفال أثناء التعلم، من أهمها:   الطفل من خالل مكوثه في

التنمية االجتماعية والعاطفية: فيتعلم الطفل في مرحلة روضة األطفال حّل مشاكله بنفسه، باإلضافة   .1

 لى اكتشاف ذاته وميوله.  إ

ساعد الروضة الطفل في اكتساب السلوك الصحيح، فيتعلم الطفل كيفية   .2
ُ
تنمية السلوك واألخالق: ت

 السؤال، واالستئذان عند الخروج، والصبر، واالنتباه والتركيز في الفصل.  رفع يديه عند  

3.  
ً
عّزز   تنمية املهارات اللغوية واملعرفية: يتعلم الطفل في الروضة مجموعة

ُ
من املفردات اللغوية، حيث ت

ة املهارات اللغوية عند الطفل من خالل األنشطة التي يقوم بها مع اآلخرين. فيتعلم القراءة والكتاب

باإلضافة إلى تعلم األرقام وغيرها، ُبطرق مميزة وجذابة عن طريق الغناء، واألناشيد، واأللغاز، وغيرها 

شجع الط
ُ
 لتعلم.  فل على امن الوسائل التي ت
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تنمية الثقة بالنفس: يكتسب الطفل في مرحلة رياض األطفال الثقة بالنفس، وذلك من خالل قيامه   .4

، مثل: غسل يديه، والذهاب إلى الحمام بمفرده، وخلع الحذاء، بمجموعة من األشياء دون مساعدة

 .وارتداء املالبس وغير ذلك

والجذابة التي تساعد الطفل في هذه املرحلة على وتتوفر في روضة األطفال مجموعة من املزايا الجميلة 

   17التعليم، وهي:

شرف على كافة  توفر عدد من املعلمات واملربيات املتخصصات املهرة، باإلضافة إلى  .1
ُ
وجود إدارة ت

 مما يزيد من شعور أهل الطفل بالراحة.   إجراءات العملية التعليمية بشكل كامل،

 لتعليم الطفل في مهارات مختلفة.  .2
ً
 وجود العديد من األنشطة املختلفة واملصممة خصيصا

 .الطفل مع أطفال آخرين من نفس العمر، وبالتالي مساعدتهم على تشكيل أصدقاءاختالط   .3

 

 أغاني األطفال  رابعا: مفهوم

التطريُب   وهو  18من الفعل: غّنى يغني تغنية )املصدر غير مستعمل وقد حل محله ِغَناء(. نظرنا إلى تعريف الِغَناء فإنه:  إذا

ُم بالكالم املوزون وغيره،  ، بأنه: " قطع  19ويكون مصحوًبا باملوسيقى أو غير مصحوب بها. والترنُّ
ً
 شعريةوقد ُعرف أيضا

   20النظم، وتنظم على وزن خاص بحيث تصلح للغناء الجماعي أو الفردي". سهلة

وال يقتصر الغناء على نوعٍّ واحد فقط، بل أن هناك أنواع وأنماط عديدة ومختلفة من الغناء، وكّل نوعٍّ يختّص   

نواع األغاني بشكلٍّ عام:  ما، من حيث األداء وطريقة اللحن، وطريقة أداء املغني لكلمات األغنية، ومن أهم أ بطريقة

     21ويدخل في ذلك األناشيد الدينية وغيرها.أغاني األطفال، واألغاني الوطنية املعبرة عن حب الوطن،  
ً
وتؤدي األغاني دورا

 في تعليم األطفال وتثقيفهم، فهي بما  
ً
فيها من موسيقى تخاطب الوجدان، وهي أيضا تساعد في تكوين حياة الطفل  مهما

، و 
ً
 ٢٢ذلك إذا ما تم اختيار األغاني بعناية فائقة، وكان إلقاؤها بطريقة تربوية سليمة.اجتماعيا

الطفل  املرحلة األولى من حياة  في  وتعليمه التعليمة املهمة، إحدى الوسائل  فالغناء في روضة األطفال ُيعد من

 دراسته  ال تقتصر حديثر الالعص  عليه استقر  الذي باملفهوم فاألدب األدب الخاص بالطفل. تدريس ُيعد جزءا من 

  املراحل يشمل بل الثانوية أو املتقدمة فقط، املرحلة على
ً
للطفل من أعمال أدبية بسيطة   يقدم فيها بما  األولية أيضا

 تؤخذ في االعتبار املوضوعات  لذا يجب أن   .سرحيات، واملحفوظات وغيرهاوامل واألغاني، واألناشيد، وميسرة: كالقصص،

وخصائصه التي   وألفاظه  في محتوياته وأسلوبه لسّنِ األطفال  بعناية فائقة، وبدراسة دقيقة مواقفة تختار للطفل  التي 

هولة والجمال.  تمتاز "يختص بفئة معينة من األطفال،  وهكذا يمكننا القول بأن الغناء جزء من أدب األطفال  23بالسُّ

وجدانية تختلف عن الكبار، والذي نعني بإمكانية  وهذه الفئة تتميز بمستوى عقلي معين، وإمكانيات وقدرات نفسية و 

دبي يجب أن يتالءم مع مستوى العمر والفهم والتذوق وفق طبيعة  وقدرة نفسية ووجدانية الطفل هو أن اإلنتاج األ 

 24عيش فيه الطفل".العصر واملجتمع الذي ي

 25ولذلك عند اختيار الغناء للطفل يجب أن تتوفر عدة شروطـ، منها: 

 ني مخالفة آلداب اإلسالم.ن األغاأال تكو  .1

شجع على الشهوات والفتنة.  .2
ُ
 وال ت

 وأن تحث على مكارم األخالق.   .3

 وأال تكون مضيعة للوقت.  .4

 من مظاهر الحياة  فالتاريخ اإلسالمي يشهد على أن فنون الغناء والشعر وأد
ً
وات املوسيقى كانت جزءا

رفيه منذ بزوغ فجر اإلسالم، وهي امتداد ملا كانت عليه فنون الغناء االجتماعية والثقافية، كأحد أبرز نماذج اللهو والت
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اآلداب  لي ولكن تم تهذيبها مع دخول اإلسالم بمعايير الدين وأحكامه في الحفاظ على األخالق و واملوسيقى في العصر الجاه

 26العامة.

 

: تعليم اللغة عن طريقة 
ً
 الغناء   خامسا

عرف عملية التعليم بأنها: عملية 
ُ
عقلية والخلقية، وتنظيمها من أجل اكتساب  تساعد الدارسين على تنمية قواهم الت

عينه على مواجهة مصاعب الحياة، أو أنها عملية يمارسها الفرد 
ُ
لتغيير أنماط سلوك  أشياء مفيدة، وصفات حميدة ت

 27حياته نحو األفضل.

املناسب. فاختيار األسلوب املناسب في  ويتوقف نجاح إجراء عملية التعليم على اختيار الطريقة أو األسلوب

فل على تحسين اآلداء بشكل أفضل. وإن استخدام الغناء ُيعد من إحدى الوسائل الفعالة  الروضة يمكن أن يساعد الط

 28تطبيقها في دراسة اللغة العربية في هذه املرحلة.التي يمكن 

في حجرة الروضة، فعندما تقوم املعلمة   وأقرب نموذج تطبيقي لفعالية تعليم الغناء في الروضة ما نجده

عد هذه األشياء من املثيرات اإليجابية   ء فإن الحجرة تمتلئ بالضحك وتعلو األصوات بالفرح،بتدريس األطفال الغنا
ُ
وت

، فاللعب   مع األعمال  القولية فإن األعمال األطفال يغني لة في التعليم، فعندما الفعا
ً
الحركية تكون متالزمة دائما

كالرقص أو القفز مع ترديد الدرس في آن   أو أي عمل جسدي آخر يقوم به الطفل في الحجرة، صابع والتصفيقباأل 

   29ملعلومة تترسخ أو تتثبت في عقله بصورة أسرع. وبسرور، وهكذا فإن ا بسهولة يجعل الطفل يتذكر الدرس واحد،

ال، وتلحينها بصورة جميلة يغري الطفل، ويزيده فالغناء ُيعد لونا من ألوان األدب الجذابة واملحببة لدى األطف 

لجماعي  واإلقبال عليها، ألن الطفل عندما يشترك مع اآلخرين في الغناء أو اإلنشاد أو في ترديد الصوت ا  من ممارستها لها،

 القوي، أو الرقص فإن ذلك يزيد من شغفه وحماسته على التعلم. 

خاصة الغناء يمكن أن يساعد الطفل على  املناسب في التعليم و بإن اختيار األسلوب  ومن هنا يمكننا القول  

بيقها في  تحسين اآلداء بشكل أفضل، وإن استخدام الغناء ُيعد من إحدى الوسائل التعليمية الفعالة التي يمكن تط

 30دراسة اللغة العربية.

  

: أهمية التعليم عن طريقة الغناء في روضة األطفال
ً
   سادسا

 أن ا
ً
نون األدبية السهلة املحببة لدى الطفل، ألنه يعطيه الحرية في املمارسة القولية  لغناء ُيعد من الفذكرنا سابقا

 31والحركية، وعلى هذا فإن الغناء يؤدي وظائف مهمة منها:

 . الوظيفة الدينية 1

 . الوظيفة التربوية واألخالقية 2

 . الوظيفة التعليمية واملعرفية 3

 ية.. الوظيفة الجمالية والترفيه4

   32وتكمن أهمية التعليم عن طريقة الغناء لدى الطفل في أنها:

 والكتابة واالستماع والكالم.  اللغوية كالقراءة تنمي من مهارات الطفل  .1

 ردات لدى الطفل.  تزيد من خزانة املف  .2

 على تمييز األصوات املختلفة .3
ً
  وفهمها. تجعله قادرا

 الحفظ.  تسهل من مهارة .4

 مع .5
ً
 الدرس. تجعل الطفل متفاعال
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 .تبعث النشاط والسرور فى نفوس األطفال .6

 .تعالج الخجل عند الطفل بمشاركته مع اآلخرين .7

ده على إجادة نطق الكلمات، وإخراج الحروف من  .8 عّوِ
ُ
 مخارجها الصحيحة. ت

 تساعد الطفل على تنمية ميوله وتقويتها.  .9

ه باملعارف العامة، والعادات النبيلة، وتكسبه األخالق الحميد .10  ة، والسلوك الطيب.  تمدُّ

 تدفعه إلى االحتفاظ باملعلومات أو تخزينها، ثم تساعده على استرجاعها بطريقة سريعة.   .11

 ب أن يتعلمه الطالب في الوقت نفسه.  احتواء الغناء على كلمات الدرس الذي يج  .12

 تساعد على تكوين بيئة ممتعة، داخل الفصل الدراس ي أو خارجه. .13

 وتش .14
ً
.تجعل الدرس أكثر إمتاعا

ً
 ويقا

 

 سادسا: فعالية تعليم األغاني في اكتساب املفردات لدى أطفال الروضة 

من   في التعليم، وشرطا الروضة من املتطلبات الرئيسة خاصة لدى أطفال  ُيعد اكتساب املفردات في املراحل األولية 

 أن حقيقة
ً
قبل   اللغة فهم يمكن وال  املفردات، من مجموعة اللغة هي عبارة عن تشكل شروطها األساسية، ونعلم جيدا

وجاءت في بعض الدراسات أن خصائص الكفاءات اللغوية لدى الطفل من السن الخامسة   33املفردات ومعانيها. معرفة

 34كلمة.2500ى السادسة حيث إنه يستطيع أن ينطق أكثر من حت

سبه أكبر قدر من  وقد يخطئ البعض في مفهوم تعليم املفردات لدى الطفل في أنه القدرة على الحفظ، وك

ة عشوائية. فاملقصود من تعليم املفردات لدى  املفردات من غير إستراتيجية تعليمية خاصة وأنها ترتكز على طريق

توجيهه ألن يكون لديه القدرة الكافية على اكتساب املفردات الجديدة، ونطق حروفها وفهم معناها، ووصفها  الطفل هو  

   35على استخدام املفردات املناسبة في املكان املناسب. في تركيب لغوي صحيح بسيط، يساعده 

 على اكتساب املفرد
ً
ات الجديدة من خالل  لذا فإن املقصود من تعليم املفردات هو أن يكون الطفل قادرا

 للطفل، فليس هناك فائدة في حفظ الطفل املفردات  
ً
التوجيه املناسب أو إستراتيجية تعليمية خاصة أعدت خصيصا

ونعني هنا الكلمات البسيطة املناسبة ذات العالقة  .دم قدرته على تفعيلها، وخاصة في الحياة اليوميةالكثيرة وع

 اللصيقة به وببيئته. 

 

: إستراتيجية اختيار 
ً
 مفردات الغناء لدى أطفال الروضةسابعا

ى فعالية الغناء  مفردات الغناء لدى أطفال الروضة، في سعيها الحثيث للكشف عن مدمواصفات  تظهر أهمية دراسة 

العربية، وتقديم إستراتيجية مناسبة فعالة بما تتناسب مع مستويات األطفال وقدراتهم العقلية. لذا  في تنمية املفردات  

نتوقع من هذه الدراسة أنها تفيد مجموعة من األشخاص املحددة خاصة معلمات الروضة ومربياتها. ومن املعلوم، أن  

درس في
ُ
ْسن من  معظم الروضة اإلسالمية لألطفال في  مادة اللغة العربية ت

َ
ماليزيا. ومعظم معلمات الروضة ل

املتخصصات في تعليم اللغة العربية، ويمكن القول عدم امتالكهن خلفية تامة باللغة العربية. واملفردات في أي لغة  

 في عملية التعليم خاصة لدى األطفال في املراحل األولية، فاستيعا
ً
 مهما

ً
ب نظام القواعد ألي لغة ال يمكن  تؤدي دورا

لكن الطفل الصغير يجد صعوبات جمة لإلحاطة بكل   36معونة املفردات حتى ييسر لصاحبه استعمال اللغة. دون 

  .
ً
 واستخداما

ً
 كلمات أكثر شيوعا

ً
. ومن حسن الحظ أن هناك دائما

ً
 املفردات بل يكاد أن يكون مستحيال

ئعة، من أجل تنمية املهارات  لى األلفاظ األساسية والضرورية والشاوهكذا نجد أن األطفال في حاجة ماسة إ

اللغوية، ولعل ظاهرة عشوائية اختيار املفردات في تدريس اللغة العربية في املراحل األولية، قد أدى إلى عدم قدرة  
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 لهذه ا
ً
جال الداللي، والتي تقوم  لظاهرة السلبية قامت الدراسات في املاألطفال في حفظ مفردات اللغة العربية، وتفاديا

نيف املفردات وتنظيمها في مجاالت أو حقول داللية تجمع بينهما. وهو ما يعرف بظاهرة نظرية الحقول  على أساس تص 

اللغة الداللية، وهو مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها، وتوضع تحت لفظ عام يجمعها. مثل كلمات األلوان في 

 مثل: أحمر العربية. فهي تقع تحت املصطلح 
ً
أبيض.. الخ. وعرفه   -أخضر - أصفر -أزرق  -العام "لون" وتضم ألفاظا

Ullmann  بقوله:" هو قطاع متكامل من املادة اللغوية يعبر في مجال معين من الخبرة ". ويعبرLyons   بقوله:" مجموعة

، والكشف عن   قول الداللية هو جمع كل الكلمات التي وهدف التحليل للح 37جزئية ملفردات اللغة".
ً
تخص حقال ًمعينا

 38الواحد منها باآلخر، وصالتها باملصطلح العام.  صالتها

ولهذا يري ولكنز أن املحتوى اللغوي للتعليم )ُيقصد جانب املفردات( خاصة لدى األطفال ينبغي أن يبني على  

 
ً
جموعة من املوضوعات التي يمكن  خالل استعمال اللغة، فينبغي إنشاء م تحليل املوضوعات التي يتوقع أن ترد كثيرا

لذا يجب على املعلمة أن تقتصد في املفردات التي تستعملها وأن تقلل، من   39ع املفردات ذات الترابط الداللي.أن تجم

ن املفردات التي ال  كالمها قدر املستطاع، فحصيلة األطفال من املفردات ضئيلة، وال فائدة من إغراقهم في سيل م

 40ا تحتاجها في مهمتها.أن تستعمل من األلفاظ ما يلزم فقط وميفهمونها وعليها  

   ضوابط اختيار مفردات األغاني لألطفال في الروضةوال شك أن 
ً
من خالل الغناء ال بد أن ترتبط ارتباطا

 بفلسفة التعليم وغايات التعلم، فمن هذه الضـوابط:
ً
 عضويا

 التردد في االستعمال.  التكرار: كثرة .1

ر تكرارها في نص معين، ويقل في بقية نصوص اللغة. بل يجب أن يكون  الكلمة ال يكثاالنتشار: أن   .2

 في مواقف كثيرة ومتعددة.
ً
 شائعا

 األهمية: أن تتسم املفردات باألهمية بالنسبة إلى غاية التعلم.  .3

ال تتفق مع معاجم الكبار. لذا يجب    املستوى: فاملفردات التي يجري اختيارها لتعليم األطفال قد .4

 العقلي والعملي.  راعاة املرحلة العمرية للطفل، مستواه م

 41سهولة التعلم: فال يحتاج إلى جهد كبير وعناء في الفهم والحفظ، لذا يجب أن تكون محببة وسهلة. .5

 

. إستراتيجية تعليم اللغة العربية عن طريق الغناء
ً
 ثامنا

 أنها الغناء يساعد الطفل للحصول على املعلو أثبتت الدراسات على أن 
ً
رسخ  مات بكل سهولة، كما أثبتت أيضا

ُ
ت

 مع سلوك الطفل املرح لحبه وولعه الشديد باللعب  
ً
املعلومات في ذهن الطفل لفترة طويلة، ألن الغناء يتناسب كثيرا

 في حياته.
ً
ألطفال وذلك عند استخدام الغناء في  ولذلك على معلمة الروضة استخدام إستراتيجية مناسبة مع ا 42كثيرا

ؤ ال
ُ
 خر من عملية التعليم من أبرزها:  تعليم، إال أن هناك معوقات أساسية ت

 عدم الوضوح في املعايير واملقاييس.  .1

 صعوبة األساليب املستخدمة.  .2

 عدم توفر األدوات الالزمة للغناء. .3

 قلة الخبرة لدى املربيات أو املعلمات. .4

غناء في التعليم لدى الطفل من أجل  ِبعرض بعض اإلستراتيجيات الخاصة بتعليم الومن هنا سوف نقوم 

 ملعوقات، وتسهيل الصعوبات، وهي كاآلتي:تذليل ا
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 الحاجة إلى معرفة حاجيات األطفال من تعلم اللغة العربية بواسطة الغناء .أ 

ـــــخص إلى آخر، فحـاجيـات   ـــ ـــــغـار.  تختلف الحـاجيـات في تعليم اللغـة العربيـة من شـــــ ـــ الكبـار تختلف عن حـاجيـات الصـــــ

 من تعليم الل لذلك فإن معرفة
ً
Frank يقول فرانك مدلي    43غة العربية لألطفال.الحاجيات والغايات تســــــــــاعدنا كثيرا

Medley   إن معرفة الحـاجات والعوامل التي تدفع املتعلم لتعلم اللغـة، يمكن أن تحـدد لنـا أغراض تعلم اللغـة كما ":

والدوافع واألغراض، هو   ي في تحديد الحاجات:" إن األمر األساس Holecويضيف هولك    44تحقيقها".تحدد لنا وسائل  

أنها سـبيلنا لوضـع نظام تدريس اللغة، وتحسـين مواده بحيث يكون أكثر فعالية، ولهذا السـبب فإن معرفة الحاجات 

افع معين" وهم يرون أن املقصـــــــــــــود ولهـــذا فـــإن علمـــاء النفس يؤكـــدون على أنـــه "ال تعلم دون د 45أمر ضـــــــــــــروري...".

يحدد الوجهة التي يوجه نشـــــــاطه نحوها، بما دى الفرد من عمل نحو أمر معين يســـــــتثيره ويحركه، و بالدافع، هو ما ل

يمكنــه من الوصـــــــــــــول إلى الهــدف وتحقيقــه، وهو نتــاج مــا يحــدث من تفــاعــل بين عوامــل تكمن داخــل الفرد، وعوامـل 

د من األسـس التي يقررها ميدان ولهذا فإن معرفة الحاجات ومطالبه تع  46عيش فيها.ومؤثرات البيئة الخارجية التي ي

ــتراتيجية   47للغات، بل ومن االتجاهات املعاصـــرة في عملية التعلم بشـــكل عام.تعلم ا ــاعدنا في اســـتخدام إسـ الذي يسـ

مناســـــبة من أجل تعليم الطفل في الروضـــــة. ومن الواضـــــح أن الطفل في هذه املرحلة من العمر ال يســـــتطيع أن يحدد 

 في جميع شــــؤون حاجياته بدقة أو بصــــورة واضــــح
ً
ة، أو أن يعبر عنها بتعبير جيد ألنه ما يزال يعتمد على والديه كثيرا

األبوين ُيخططان للطفل حاجياته، عندما يرســالنه إلى الروضــة، ومن أهم الدوافع التي يراه األبوان  حياته، ولذا فإن

 بأن يجعل الطفل يلتحق بالروضة، هي:

  دمة وهي مرحلة التعليمية االبتدائية.تمهيد الطفل للمرحلة االنتقالية القا .1

 .العالج من بعض الصفات السلبية كالخجل والخوف أو التردد .2

 اب املعارف اللغوية أو الثقافية أو الدينية. اكتس .3

  48بالصفات السامية. التحلي .4

طفاال، وعلى هذا فإن تخطيط األغاني العربية املناسـبة مع مراعاة حاجات األطفال، وقدراتهم، باعتبارهم أ

 49يرفع من اهتمامهم ورغبتهم في تعلم اللغة العربية، خاصة في حفظ املفردات العربية.

 

 كيفية اختيار الغناء املناسب لألطفال ب. 

قبل أن نشير إلى كيفية اختيار الغناء املناسب للطفل، ينبغي ملعلمة الروضة أن تتناول املوضوعات التي تجذب انتباه  

واتجاهاته، ومن بين األمور التي ينبغي مراعاتها في اختيار الغناء املناسب للطفل كي يقوي من   الطفل، وتنمي من ميوله

   50اسية الطفل، ويزيد من سرعة تأثيره فيما يسمعه أو يشاهده، اتباع الشروط اآلتية، وهي:حس

 قصر الجمل.  .1

 التعبير عن الهدف بصورة مباشرة. .2

 مناسبة أعمار األطفال. .3

 ظ. سهولة النطق والحف .4

 موافقة األخالق العامة.  .5

 االقتباس من البيئة التي يعيش فيها الطفل.  .6

 عاصرة أو اللغة العامية املفهومة.  استخدام اللغة الفصيحة امل .7

 عدم مخالفة الحكم الشرعي، واتباع العرف االجتماعي الصحيح.  .8

 االبتعاد عن استخدام الكلمات الصعبة واملعقدة والغامضة. .9
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 51وضوعات املناسبة للغناء في روضة األطفال، وهي كاآلتي:ملا  وهنا نقترح بعضا من

الفطور، الغداء،  -وجبات األطعمة  ، الفواكه والخضروات،  األطعمة واملشروبات، أعضاء الجسم، العدد، )الحروف

ل  األفعا، املدرسة،  البيت، أفراد األسرة، -الزمن، الساعة –الوقت ،  ، األشكال، األلوان، أيام األسبوع-العشاء

مثل: الصالة،  الحيوانات، الفصول األربعة، بعض شعائر الدين  ،  بعض الهوايات، الصفات الحميدة مية، اليو 

 الصوم، الوضوء، القصص البسيطة والقصيرة، بعض الدروس النحوية السهلة(.  

 

 د. إستراتيجية خطوات تدريس الغناء

التمهيدية املهمة لالستعداد والتمهيد حتى تتأكد من  قبل البدء في الغناء، تحتاج معلمة الروضة إلى بعض الخطوات 

 52التعليم، منها:لية الغناء في نجاح عم

اختيار عينة أو نموذج من األغنية املعروفة أو املحببة لدى الطفل، ويمكن استخدام أغنية ماليزية  .1

 ثم تقوم بتغيير كلماتها إلى كلمات بالعربية.  
ً
 مشهورة مثال

 سها. لى املواد املراد تدرييجب أن يحتوي الغناء ع .2

عدة لها مسبقا.   .3
ُ ْ
 التأكد من تحقيق أهداف التعليم امل

 تتناسب مع مستوى عقلية الطفل وتفكيره. .4

 53:وهناك بعض الخطوات املهمة عند البدء في عملية الغناء، وهي

لعقلية  تقوم املعلمة بتمهيد موضوع الغناء بحديث قصير أو من خالل بعض األسئلة السهلة املناسبة  .1

 الطفل وتفكيره.

 تعانة بآلة موسيقية تكون أفضل إن أمكن وربطها بالغناء. االس .2

 .تقوم املعلمة بالغناء وحدها، مع التكرار لعدة مرات .3

 .ُيطلب من األطفال املشاركة في الغناء .4

 .ثم يقوم األطفال بالغناء وحدهم حتى اإلجادة .2

 سلوب محبب ومعانيها مناقشة قصيرة وبأ تناقش املعلمة األطفال في أهداف الغناء ومفهومها .3

 . 

 مقترحات تطبيقية في إجراءات الغناء  هـ.

فته بعض الخطوات التطبيقية   (األلعاب واألغاني واألفكار العملية لتعليم اللغةاقترحت ستي تروية في كتابها )
ّ
الذي أل

 54التي تنمي نشاط الطفل من خالل الغناء.

األطفال ترديد الكلمات، وبعد ذلك تسأل  بة في الغناء، ويعيد تقوم املعلمة بشرح الكلمات الصع .1

املعلمة األسئلة البسيطة لتأكد من فهم األطفال، ويمكن االستعانة بلغة األم ألن مرحلة الطفل ما  

 زالت في البداية. 

 .ينطق األطفال الكلمات الصعبة عند االستماع مرة ثانبة ويبدأ الغناء مرة أخرى في مجموعة .2

راغات، وعندما يسمع األطفال الغناء يحاولون ملئ الفراغات بالكلمة  ن نص الغناء فعلمة م تجعل امل .3

 الصحيحة. 

جذب التالميذ في وظيفة الكتابة. وهي كتابة بعض مفردات الغناء مما يساعد الطفل على فهم الكلمات   .4

 .وسرعة حفظه
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 نتائج الدراسة 

فل  .1
ّ
 في حياة الط

ً
 مهما

ً
فل،  ، فهي تؤثر بنسبة كبيتشكل روضة األطفال منعطفا

ّ
رة على حياة الط

 وتوجهاته، وسلوكياته، وطريقته في التعامل مع اآلخرين في املراحل التي تلي روضة األطفال. 

إن عينة األطفال التي نعنيها في روضة األطفال هي التي أعمارهم ما بين الثالثة حتى السادسة. وهذا ما   .2

 ال. ضة األطفلتعليم في رو وهي: مرحلة ا، نعينه باملرحلة األولى

ُيعد الغناء من أهم أنواع األنشطة في التعليم العتماده على االستماع والترديد، في آن واحد. فالغناء  .3

 جزء أساس في عملية التعليم والتعلم خاصة لدى الطفل.  

 يستخدم الغناء في روضة األطفال بشكل واسع، ألنه يعتمد على إستراتيجية ممتعة وجذابة.   .4

 في اكتساب املفردات اللغوية بطريقة غير مباشرة أو بطريقة الالوعي ويتم   ناءالغ .5
ً
يساعد األطفال كثيرا

 ذلك عن طريق الحفظ املباشر من غير ملل دون أن يشعر الطفل بذلك.

 ء هو التكرار، فالتكرار يسهل في عملية الذكر والحفظ.  أهم ما يميز الغنا .6

س األطفال وعقليتهم، لذلك فإن الغناء ُيسهم  سيطة مريحة لنفو على لغة سهلة ب يحتوي غناء األطفال .7

 في تطوير مهارات االستماع والنطق واإليقاع لدى األطفال، وتوفير جو ممتع لهم.  
ً
 كثيرا

غاية دفع امللل، من خالل إعادة تشغيل الغناء لعدة مرات، لذلك ُيستخدم الغناء في روضة األطفال ل .8

 
ُ
 اء املناسب لألطفال.  تيار الغنبدع في اخعلى املعلمة أن ت

إن تعليم املفردات عن طريق الغناء ُيعد من أهم األهداف املرجوة. لذلك على املعلمة أن تهتم بمحتوى   .9

 الغناء، وطريقة تعليمه.  

اختيار املفردات املناسبة والسهلة حسب قدرات األطفال وكفاءتهم. ومن ضوابط اختيار  على املعلمة   .10

 طفال في الروضة، التكرار، واالنتشار، واألهمية، واملستوى، وسهولة التعلم. مفردات األغاني لأل 

أغنية    من أهم اإلستراتيجيات الفعالة في استخدام الغناء في تعليم املفردات العربية، أن تقدم املعلمة .11

 مشهورة لدى األطفال ثم تقوم بتغيير كلمات األغنية حسب املفردات املرغوبة أو املوضوع املطلوب.

 على إبداعات املعلمة نفسها. فهذه العملية 
ً
 تعتمد كثيرا

: الحاجة إلى معرفة حاجيات األطفال من تعلم من إستراتيجيات تعليم اللغة العربية عن طريق الغناء .12

 وكيفية اختيار الغناء املناسب لألطفال، ثم معرفة الخطوات املناسبة لتدريس الغناء.اللغة العربية، 
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 فاهيم وانعكاسات في تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية سبة: م الـمحو األلعاب اللغوية 

 

 3 حنان صالح

 منال بنت جوسوه ** 

ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  ــ

 

 ملخص البحث

بليون من طالبي العلم في اكثر من   1،6أكبر انقطاع في نظم التعليم في التاريخ، حيث تضرر  19-ة كوفيد أوجدت جائح

األزمة حّفزت االبتكار وأوجدت طفرة رقمية داخل قطاع التعليم في جميع النواحي لغرض بلًدا في العالم. فهذه  190

ة كلغة أجنبية إلى طفرة رقمية؟ وهل يمكن استخدام نهج  ضمان استمرارية التعليم والتدريب. فهل تحتاج اللغة العربي

م القرن الواحد والعشري
ّ
ن لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية في األلعاب اللغوية الـمحوسبة الذي يوافي متطلبات تعل

ميع هذه التساؤالت  املراحل العليا؟ وماهي اآلثار املترتبة جراء تطبيق هذا النهج في تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية؟ ج

سنجيب عنها في هذه الورقة البحثية من خالل املنهج الوصفي االستقرائي. حيث تّم تحديد العديد من الدراسات  

ريبية السابقة املتعلقة باأللعاب اللغوية الـمحوسبة والتي تطرقت على مفهوم األلعاب اللغوية الـمحوسبة على  التج

م وتعزيز تجرب
ّ
ة الدارسين. فظهرت في تلك األبحاث والدراسات العلمية انعكاسات إيجابية من خالل  نطاق واسع في التعل

االنعكاسات اإليجابية تفتح أبواب البحث في تصميم مناهج تعليمية    تطبيق نهج األلعاب اللغوية الـمحوسبة. ولعّل هذه

 بية خاصة في الـمراحل العليا.قائمة على األلعاب اللغوية الـمحوسبة في سياق تعليم اللغة العربية كلغة أجن

 

 األلعاب اللغوية املحوسبة، مفاهيم، انعكاسات، اللغة العربية كلغة أجنبية.الكلمات الـمفتاحية: 
 

 الـمقدمة: 

م الرقمي وجعل نظام" التعليم عن بعد" نظاما أساسيا بديال عن النظام التعليم  ا
ّ
تجهدت بعض دول العالم نحو التعل

بالتعليم الصفي الحي؛ بعدما أصبح نظام التعليم عن بعد ضرورة حتمية فرضته األزمة الصحية  املباشر أو ما يعرف 

 .  19 –العاملية كوفيد 

رة " التعليم عن بعد" ليست فكرة حديثة الوالدة  على بعض األنظمة التعليمية في العالم؛  ففي الواقع إن فك

بمستوى التعليم نصب أعينها والذي يهدف إلى توفير فرص   فقد تبنتها بعض األنظمة التعليمية التي جعلت االرتقاء

لجيل الرقمي الذي ظهر في أواخر  تعليمية ذات جودة عالية لجميع الطلبة السّيما لهؤالء الذين ُيعتبرون من ا

وجيا  التسعينيات والذي تزامن مع التطور السريع في التقنيات والوسائط املتعددة وتكنولوجيا الواقع االفتراض ي وتكنول

يهوى    digital-nativeُيسمى بـــــ  2010إلى  1990االتصاالت عبر األقمار الصناعية، فهذا الجيل الذي ولد في منتصف عام 

تجربة األمور املثيرة والحديثة والشيقة وينجذب أكثر لألنشطة املبتكرة التي تحث على التفكير الناقد أو  التفكير خارج  

ي، حيث أن هذا الجيل _الرقمي_ قد اعتاد على استخدام  تلف عن الجيل الـماض  .  فالجيل الرقمي يخ 1الصندوق 

 

ويف بقسم اللغات واللسانيات للغة العربية جبامعة ماالاي لغري الناطقني هبا، حاصلة على مرحلة البكالوريوس من جامعة ماالاي حنان صاحل، معلمة ا*
 جبامعة ماالاي  مرحلة الـماجستري

ة العربية وآداهبا من اجلامعة  حصلت على البكالوريوس يف اللغ (USIM)منال بنت جوسوه، معلمة اللغة العربية جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ** 
 (UKM)اإلسالمية العاملية مباليزاي. واملاجستري يف اللغة العربية وآداهبا من اجلامعة الوطنية املاليزية 
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ر ظاهر في مظاهر وأساليب الحياة السيما في املجال التعليمي  التقنيات التكنولوجية والتي من شأنها أدت إلى تغيي 

م أمًرا   على نشأة األجيال، أصبح تحديد املهاراتففي ظل التغيرات املستمرة التي طرأت والتربوي. 
ّ
املطلوبة للمتعل

ت على تعزيز  الوصول إلى فرد قادر على التعامل مع متطلبات القرن الواحد والعشرين والتي قد ارتكز  أساسيا؛ بغية

ن اللغوي 
ّ
 .  2مهارات: التفكير الناقد، التواصل والعمل الجماعي، والريادة واملبادرة، والثقافة التكنولوجية، والتمك

م من خالل 
ّ
م  األلعاب اللغوية ا إن التعل

ّ
لـمحوسبة من إحدى االستراتيجيات التي تتوافر فيها مواصفات التعل

م  . أل 3والتعليم للقرن الواحد والعشرين
ّ
م بطريقة شّيقة ومرنة تناسب التعل

ّ
م فرصة التعل

ّ
ن هذه الطريقة؛ تتيح للمتعل

هذه اآلونة األخيرة سعوا  علمية، نجد أن الباحثين في استنادا إلى هذه الحقيقة ال  .4والتعليم الـمتزامن أو غير الـمتزامن

ث عن استراتيجيات جديدة لالرتقاء بمستوى  إلى بث روح جديد في ابتكار املناهج التعليمية للغة العربية؛ بغية البح

م وتعليم اللغة العربية. هذه االبتكارات ُجّسدت في مناهج تعليمية حديثة تدعم روح التنافس ورفع املعن
ّ
ويات لدى  تعل

م والتعليم القائم باأللعاب اللغوية املحوسبة أو ما ُيعرف باللغة اإلنجليزية  
ّ
 Gamesدارس ي اللغة العربية من خالل التعل

(GBL)Based Learning     م
ّ
والذي يجعل الطالب محور العملية التعليمية، حيث يجذب اهتمام الطالب ورغبته في التعل

م اللغة األ 
ّ
 . 5جنبيةويشجعه أكثر لتعل

إن تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية بالطريقة التقليدية وباتجاه واحد يكون ممال في بعض األحيان، ويؤدي  

تهميش مجموعة من الطلبة الذين يجدون صعوبة في فهم محتوى الدرس، لذلك فإن أسلوب التعليم القائم  إلى 

حيث يمكن تطبيق   6ج وحٌل ناجع لهذه الظاهرة الـمهّولةباأللعاب اللغوية الـمحوسبة حسب املنهج التربوي يعتبر عال 

تهميش. ظاهرة التهميش وعزل الطلبة املتدني مستواهم  هذا األسلوب على تلك املجموعة من الطلبة ملنعهم من العزلة وال

ل التعليم القائم  في اللغة العربية يثبت أن املنهج التربوي بحاجة إلى طفرة رقمية يكون بلسما يعالج هذه الظاهرة من خال

م والتعلي
ّ
 م. باأللعاب اللغوية املحوسبة؛ ألن هذه الطريقة قادرة على إحداث تأثير كبير في عملية التعل

  

م القائم باأللعاب الـمحوسبة 
ّ
 خلفية التعل

أوائل  ن م 7ظهرت بعض النظريات التي تدعو إلى إدخال األلعاب التربوية في العملية التعليمية منذ القدم، ويعد فرويل

التربويين الذين طالبوا بإدخال اللعب في الـمناهج التربوية في جميع مراحل التعليم، وفي جميع الـمواد الدراسية؛  

م. انطلقا من هذا لم يقف الباحثون وعلماء اللغة مكتوفي األيدي،  
ّ
العتقاده بـأن اللعب يرسخ التعليم في ذهن الـمتعل

 تعبل سعوا جاهدين في تطوير وسائل  
ّ
م واكتساب اللغة حيث أنهم أيضا استخدموا األلعاب اللغوية التعليمية لتعليم  ل

. 8وتدريس اللغات، بالنظر إلى أن األلعاب اللغوية قائمة على مبدأ التواصل، والتنافس، والتلقائية في استخدام اللغة

)االستماع، الكالم، والقراءة،  ع ربحيث يمكن استخدام األلعاب اللغوية للتدرب على اكتساب املهارات اللغوية األ 

  والكتابة( وللتدرب على مواقف عديدة من االتصال. 

من   ٪74أن  Global Gaming Stat م باململكة املتحدة2014أشارت اإلحصائيات العلمية في املجال التربوي لعام  

م لدى  حامل معلمي املراحل األولى _ روضة األطفال واملرحلة االبتدائية_ يستخدمون األلعاب 
ّ
وسبة لتحفيز عملية التعل

بإجراء تقييمات تكوينية حول   ٪29يستخدمونها لتقييم مستوى املهارات املعرفية للطالب، بينما أفاد  ٪33الطلبة وأن 

. ليس املعلمون فحسب من يستخدمون األلعاب الـمحوسبة لتعليم  9املهارات األساسية للطلبة ومستواهم الـمعرفي

 الطلبة بل هناك  
ّ
من األباء واألمهات يقولون إن    ٪56من األباء واألمهات يستخدمونها أيضا لتربية وتعليم أبنائهم وأن    ةثل

   .10األلعاب الـمحوسبة آتت أكلها في تعليم األبناء وتربيتهم
فاأللعاب اللغوية التي من ركائزها استخدام اللغة للتواصل وإيصال التعليمات واملعلومات تعتبر من أفضل   

ئل التعليمية التي تساعد كثيرا الدارسين في مواصلة الجهود، والتخفيف من رتابة الدروس وصعوبتها. حيث أنها  سالو ا
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ستخدم مصطلح  
ُ
لـم تعد أداة للتسلية ولقضاء وقت الفراغ فحسب بل باتت أداة تنمي النمو العقلي والـمعرفي. فقد ا

علم والـدارس بوسيلة مشوقة وممتعة للتدريب على عناصر  ـمال"األلعاب" في األنشطة الّصفية بشكل واسع؛ لتزويد 

اللغة، وتوفير الحوافز لتنمية املهارات اللغوية الـمختلفة، وتساعد الدارسين بأن يكونوا أكثر تفاعال ومشاركة في  

 الـمواقف التعليمية، وتعزز حاسة اإلدراك والتخيل، واالبتكار واإلبداع لتنمية الثروات اللغوية.

ما ذكر، فإن األلعاب اللغوية تعتبر استراتيجية تعليمية خاصة في الـحلقة األولى من التعليم األساس ي، حيث  على  وبناء

تجعل الدارس يستخدم جملة من حواسه بقصد تنمية السلوك املهاري الـمستهدف، والتدرب على االستعمال اللغوي  

لدروس العربية الـمختلفة، ولتحسين االكتساب اللغوي  من ا  ى عددالسليم، ويمكن للمعلم االستعانة بها في التدرب عل

من تحسين النطق الصحيح لدى الـدارسين، وإثراء مفراداتهم وتنمية مهاراتهم اللغوية للتعبير عما يجول في خواطرهم  

 .  11بشكل سليم ومفهوم

 

 مفاهيم األلعاب اللغوية: 

مفاهيم  دارس للغة نشطا ومتفاعال أثناء اكتسابه للحقائق والـتعتبر األلعاب اللغوية بأنها تقنية تعليمية تجعل الـ

واملبادئ والتعليمات، ضمن مواقف تعليمية مشابهة للواقع وتعرف أيضا بأنها تلك األلعاب التي لها بداية محددة، ولها  

الالعبون  نشاط لغوي هادف موّجه، منظم، مخطط له، يبذل فيه نها نقطة نهاية، وتحكمها القواعد والنظم حيث أ 

تعلقة بمهارات اللغة العربية، وفي موضوعات شتى، ومجاالت متنوعة، ضمن  جهوًدا كبيرة من أجل تحقيق األهداف امل 

لة ممتعة  قواعد  وقوانين معينة موصوفة، تخضع إلشراف املعلم، ومراقبته، وتوجيهاته تزود املعلم واملتعلم بوسي

فمن خالل    لعقليةمية املهارات اللغوية املختلفة وتوظف بعض العمليات اللتدرب على عناصر اللغة، وتوفر الحوافز لتن

. فاأللعاب اللغوية بوصفها ألعاب تستخدم اللغة كأداة  12األلعاب اللغوية يحقق الـمعلم األهداف التربوية الـمختلفة 

يؤديها الدارسون سواء  مناسب لعدد من الدروس اللغوية من خالل اللعبة التي  اتصال، فهي بذلك تعتبر تدريب لغوي 

. وهكذا  13ادفين الوصول إلى غايتهم في إطار القواعد الـموضوعة من النظم والتعليماتكانوا متعاونين أو متنافسين، ه

م وتعليم اللغات. حيث تكون مبنّية  فإننا نرى أن األلعاب اللغوية هي وسيلة من الوسائل الفّعالة التي أفادت عملية تع
ّ
ل

 تعليمية تربوية.على خطط وأهداف 
 

 تصميم األلعاب اللغوية الـمحوسبة

م اللغة الثانية أو األجنبية ليس عن طريق حفر اللغة )
ّ
( عبر  Language drillتعتقد الباحثتان أن أفضل الطرق لتعل

د  لى تنمية الـمعرفة النحوية بطريقة غير مباشرة. فتعتقالتدريبات النحوية، بل عن طريق النشاطات التي تساعد ع

غوية املحوسبة هي الطريقة الفّعالة للوصول إلى هذا الهدف. نظًرا  الباحثتان أن منهج التعليم القائم على األلعاب الل

 من التركيز على إلى أّن هذا املنهج، 
ً
السمات النحوية  يسمح للدارسين التدرب على استخدام اللغة كأداة للتواصل بدال

د.  للغة
ّ
م من خالل الجمع بين العناصر السمعية   (Richard Mayer) ريتشار ماير فقد أك

ّ
صاحب النظرية املعرفية أن التعل

والبصرية يكون أفضل مقارنة من استخدام كل عنصر على حده أو بشكل منفصل. فذاكرة اإلنسان في نظرية ماير لها 

 ثالثة أنواع: 

 

: الذاكرة الحسّية 
ً
 Sensory memoryأوال

ن خالل العين واملعلومات املمثلة في أصوات من  ممثلة بواسطة الصور والنصوص متستقبل املعلومات الجديدة الـ

 خالل األذن، وفي هذه الـمرحلة تكون املعلومات غير مدركة بشكل كامل فهي إما نموذج بصري أو نموذج سمعي. 
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 Working memoryاملة ثانًيا: الذاكرة الع

ابقة أو عمل ربط  قوم بمعالجة وعمل ربط بينهما وبين املعلومات الستدرك املعلومات وتنتقيها من الذاكرة الحسية ثم ت

 بين النص والصورة.

 

ا: الذاكرة طويلة املدى 
ً
 Long-term memoryثالث

 تقوم بتخزين املعلومات لوقت غير محدد يختلف من متعلم آلخر.

 

 ( ADDIE modelمراحل تصميم وإنتاج األلعاب اللغوية املحوسبة حسب نموذج أدي ) 

 

 

 مرحلة التحليل 

 النتائج  تجميع معلومات عن 

الجمهور   -

 الـمستهدف 

أساليب وطرق   -

م  
ّ
 التعل

بيئة التسليم   -

 والنشر 

 الـمنهج  -

 وصف الخطط التعليمية  -

 كتابة األهداف  -

 قيود التكنولوجيا  -

 هيكل الـمحتوى  -

عناصر    تبدأ عملية تصميم األلعاب اللغوية الـمحوسبة بالتحليل الكلي الذي يقوم بتحليل أربعة -

يل االحتياجات.  مهمة من قبل التصميم، وهي تحليل الطلبة، وتحليل األداء، وتحليل البيئة، وتحل

صّمم األلعاب اللغوية الـمحوسبة بحيث سيقوم مراجعتها بعض 
ُ
  وبناء على نتائج التحليل، ت

 الـخبراء في مجال تعليم اللغة العربية وتقنية التعليم.  

 

 

 مرحلة التصميم والتطوير

تصميم الشكل   -

العام لعرض  

 الدرس 

تصميم الطرق   -

 التعليمية 

تصميم الرسومات   -

 التفاعلية 

تصميم كيفية   -

م 
ّ
 تقييم الـمتعل

 الهيكل البنائي للمحتوى  -

 تصميم نوع الشاشة  -

 Story boardمراجع الـمحتوى  -
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ستخدم النتائج من التحليل السابق في تصميم مبادئ التصميم لأللعاب
ُ
اللغوية  في هذه الـمرحلة ت

م العربية وتعليمها، مع دارس ي اللغة العر 
ّ
بية. حيث يتم بناء "الـمبادئ  املحوسبة التي تم توظيفها في تعل

اللغوية الـمحوسبة باالستناد إلى استقراء النظريات الـمتعلقة من الدراسات  التصميمية" لهذه األلعاب 

ناطقين بها، ونتائج االستبانات والدراسات للتحليل  السابقة، والخبرات في مجال تعليم اللغة العربية لغير ال

ئ قبل تصميم  ه املبادالكلي، وأسباب رسوب الطالب في مادة اللغة العربية. يقوم بعض الخبراء بمراجعة هذ

 األلعاب اللغوية الـمحوسبة. ويمكن استعراض هيكل البحث العلمي املستخدم كمايلي: 

 

 

 مرحلة اإلنتاج والتنفيذ 

ل العام  تنفيذ الشك -

 رض الدرس لع

تنفيذ الطرق   -

 التعليمية 

تنفيذ الرسومات   -

 التفاعلية 

تنفيذ كيفية تقييم   -

م 
ّ
 الـمتعل

 نص كامل والرسومات  -

 الـمتحركة الرسوم  -

 التقيمات  -

 التصميم التخطيطي  -

 التسجيالت الصوتية -

تطبيق نشاط التقييم على   مرحلة اإلنتاج والتقيم 

جميع املراحل للتأكد من  

 جودة الـمنتج 

 توى إلكتروني ذات جودة عاليةحم

التحليل الكلي  مرحلة التنفيذ والتقييم تنقسم إلى ثالث مراحل رئيسية: ماقبل التصميم وهي مرحلة 

لحاجات الدارسين ، ومرحلة التصميم ومراجعة التصميم من قبل الخبراء في مجال الحاسوب وتعليم  

التي تمت من خالل جلسات تجريبية لأللعاب اللغوية   العربية بوصفها لغة ثانية، ومرحلة التقويم التكويني

 . املحوسبة الـمصصمة مع مجموعات مختلفة من الدارسين والـمدرسين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل

 التصميم

 التطوير

 التقومي التنفيذ

 مراجعة

 مراجعة مراجعة

 مراجعة

 ADDIEمنوذج تصميمي تعليمي "أدي" 
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 وللحد من تداخل املعلومات اقترح ماير خمسة مبادئ كما تلي:

 Coherence Principleمبدأ الترابط الـمنطقي  -1

 متعددة، سواء كانت نصوص أو صور أو أصوات. له من برامج الوسائط الـواملـحتوى الذي ال داعي إزالة الحشو 

 
 Signaling Principleمبدأ اإلشارة  -٢

 تظليل الكلمات أو الجمل املهمة 

 

 

   Redundancy Principleمبدأ التكرار  -3
 قصيًرا. مصاحبة الصور بتعليق صوتي وليس تعليق نص ي إال إذا كان النص 

 

 Spatial Contiguity Principleمبدأ التجاوز املكاني  -٤
 إظهار نص التعليق الخاص بالصورة بالقرب من الصورة وليس بعيًدا عنها. 

 

 Temporal Contiguity Principleمبدأ التجاوز الـزماني  -5
التعليق الصوتي في نفس توقيت تزامن ظهور التعليق )صوتي أو نص ي( مع الحركة وليس بشكل منفصل، فمثال ُيسمع 

 للصورة.حدوث الحركة 

 كما يرى ماير أن لتعزيز تحويل املعلومات يجب على الـمصمم أن يراعي مبدأين أساسيين وهما كما يلي:

 

 Multimedia Principleمبدأ الوسائط الـمتعددة  -1
 من استخدام النصوص فقط، ألن 

ً
ذلك يتيح الربط بين الكلمات  استخدام النصوص الـمسموعة والصور بدال

 والصورة.

 

 Personalization Principleخصيص  مبدأ الت -٢
م أنه طرف في الـمحادثة فسوف يبذل مزيًدا من الجهد لفهم  

ّ
تقديم املحتوى وكأنه يخاطب املتعلم، فعندما يشعر الـمتعل

تتحدث مع الـمتعلم، فمثال عند  الـموضوع. اجعل الـمحتوى بشكل اجتماعي من خالل استخدام الشخصيات التي 

م بأن من يتحدث كأنه يتبادل معه الحو  استخدام الصوت يجب أن
ّ
 ار. يشعر الـمتعل

 

 منهجية البحث 

تّم استخدام املنهج الوصفي االستقرائي في هذه الدراسة، حيث تّم جمع البيانات عن طريق تحليل املحتوى العلمي من  

البيانات من خالل املراجع  املقاالت واملجالت والكتب العلمية الـمتعلقة باأللعاب اللغوية الـمحوسبة. وقد تّم جمع 

.  فقد قامت الباحثتان بالبحث عن الكلمات  Scopus, ScienceDirect, EBSCOHost, Google Scholar, Emeraldاآلتية: 

قة بموضوع  
ّ
املفتاحية بثالث لغات وهي اللغة العربية واملاليوية واإلنجليزية لهدف التنّوع وزيادة املعلومات املتعل

 الدراسة. 
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 اب اللغوية املحوسبة على نتائج البحث ت األلعانعكاسا

ربية كلغة أجنبية لها عّدة طرق واستراتيجيات كل منها لها جانب إيجابي في تنمية الحس املعرفي إن عملية تعليم اللغة الع

م اللغة العربية14واإلدراكي لدى الدارسين
ّ
كر في ب . فالطريقة الشّيقة تجذب رغبة الدارسين لتعل

ُ
حث البّري  حيث أنه ذ

ن في املستوى الـمبتدئ ألن الدارسين يميلون إلى طريقة  اب اللغوية الـمحوسبة لها تأثير إيجابي على الدارسيأن األلع

م عن طريق  
ّ
م الحديثة عكس الطريقة التقليدية؛ مما أدى إلى ارتفاع حماسة الدارسين وتحفيز رغباتهم في التعل

ّ
التعل

في   لطلبة وذلك إما أن يكون عن طريق املسابقة أو اكتساب النقاط أو التنافسإشعال روح التنافس الحميد بين ا

اللغوية الـمحوسبة يمكن أن يتم تنفيذه في شكل   . إن التعليم القائم على األلعاب15الحصول على أعلى مراكز الفوز.

 . 16تعليم رسمي وعلمي سواء كان داخل الفصول الدراسية املباشرة أو االفتراضية 
م والتعليم حيث أن  يم القائم على األلعاب اللغوية الـمحوسبة جو مرح وسلس طوال التعليوفر  

ّ
عملية التعل

األلعاب اللغوية يمكن تنفيذها بشكل غير رسمي عن بعد عبر االنترنت، فالبيئة املريحة والبعيدة عن التشنج والتوتر  

م وتحسين مهاراتهم االجتماعية وأكدت على هذه  يساعد الطلبة الخجولين واإلنطوائيين للمشاركة أثناء عملية ا
ّ
لتعل

بأن النشاط اللغوي القائم على األلعاب اللغوية في املخيم العربي ساعد الطلبة على رفع ثقتهم   17الالنقطة بحث سهي

ية  ة التعليمأن البيئ  18بنفسهم والتحدث باللغة العربية وممارستها مع الناطقين بها دون أي خجل أو عائق. كما يرى البّري 

اللغوية أو املهام املطلوبة منهم من خالل العمل الجماعي في  الغير رسمية تحّفز الطلبة على التعاون في حل املسائل

 مجموعات تنافسية صغيرة هدف هذه املجموعات هو الفوز في اللعبة.

م فحسب بل تتطلب أيضا مشار  
ّ
م والتعليم ال تقتصر على دور الـمعل

ّ
كة الطلبة وتفاعلهم أثناء  إن عملية التعل

التعليمية القائمة على األلعاب اللغوية الـمحوسبة حيث أنها تخلق للدارس    الحصة والدرس. هذا الحال مطابق بالبيئة 

م بطريقة غير مباشرة
ّ
(. ولبناء بيئة  Jones 2014-Godwin) 19بيئة تنافسية تشجعه على التفاعل واالستمتاع بالتعل

لطلبة ووضع هدف واضح  لتعليم مثل تحليل احتياجات اعاة األمور األساسية قبل بدء عملية اتعليمية نشطة يجب مرا

االستفادة من  وتصميم اللعبة حسب املشكلة التي يريد املعلم معالجتها وثم تطوير اللعبة إلى مرحلة أفضل كي يتم

دوات التعليمية قبل الشروع  فالتخطيط الدقيق وتوفير االالت واأل النشاط اللغوي وتحقيق الهدف املنشود. 

 بيئة تعليمية منظمة وتفاعلية. يمكن مساعدة املعلمين في خلق بالتعليم

 

 الـمناقشة العلمية

م اللغة العربية
ّ
بحاجة إلى  20والتي تتصف بالصعوبة بسبب كثرة قواعدها ومسائلها وفروعها املتشعبة إن عملية تعل

على تسهيل عملية   ة ماسة إلى وسائل تعليمية إضافية تعين الطالب واملعلمكثرة التمارين والتدريبات، ولم تزل في حاج

م والتعليم، وتضيف لها التشويق واإلثارة والـمتعة، نظرا إلى أن تلك الوسائل الـمعينة اإلضافية جزء ال يتجزأ في 
ّ
التعل

 كثر فّعالية. وتحقيق أهدافها عن طريق إيصال محتويات الـمادة بشكل أ انجاح العملية التعليمية 

مها، بل يتطلب عليه بذل   
ّ
م اللغة العربية كلغة أجنبية يتطلب من الدارس جهًدا في فهم تلك اللغة وتعل

ّ
فتعل

ن من استعمالها بطريقة صحيحة. فاأللعاب اللغوية التي من ركائزها استخدام اللغة  
ّ
الجهود الـمستمرة حتى يتمك

ائل التعليمية التي تساعد كثيرا الدارسين ملواصلة  بر من أفضل الوسللتواصل وإيصال التعليمات واملعلومات تعت

الجهود، والتخفيف من رتابة الدروس وصعوبتها. حيث أنها لـم تعد أداة للتسلية ولقضاء وقت الفراغ فحسب بل باتت  

ستخدم مصطلح "األلعاب" في األنشطة الّصفية بشكل واس
ُ
لم  ع؛ لتزويد الـمعأداة تنمي النمو العقلي والـمعرفي. فقد ا

والـمتعلم بوسيلة مشوقة وممتعة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفير الحوافز لتنمية املهارات اللغوية الـمختلفة،  
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وتساعد املتعلمين بأن يكونوا أكثر تفاعال ومشاركة في الـموقف التعليمي، وتعزز حاسة اإلدراك والتخيل، واإلبتكار  

 لغوية.واإلبداع لتنمية الثروات ال
يساهم منهج التعليم القائم باأللعاب اللغوية الـمحوسبة رفع معنويات الدارس وتحفيزه داخليا  باختصار 

م اللغة العربية
ّ
من خالل إكمال املهمة املحددة للحصول على التأثير   22، وتعزيز ثقته بنفسه على الفور 21وخارجيا لتعل

م  أفضل من خالل الاألمثل والنتيجة املنشودة، وللحصول على نتائج  
ّ
تعليم القائم باأللعاب اللغوية املحوسبة على املعل

أن يخطط للدرس مسبقا حتى يتناسب نظام اللعبة بمستوى الطلبة فال يمل الطلبة من األسئلة السهلة أو يستسلمون  

ان نجاح  عند األسئلة الصعبة بسهولة. فتعين الهدف من خالل معرفة مستوى الطلبة أمر ذات أهمية عظمى لضم

م والتعليم. عملية ا
ّ
 لتعل

 الخاتمة 

تتطور العملية التعليمية مع تطور الزمن وتقدمه، فالعملية التعليمية البد أن تتماش ى مع الزمن ومواصفته حتى تحقق  

م من خالل األلعاب اللغوية سواء كانت عادية أم محوسبة ليست مناسبة  
ّ
الهدف الـمنشود، فطريقة التعليم والتعل

واألطفال فحسب بل يمكن توظيفها في جميع مراحل ومستويات التعليم إبتداء من روضة األطفال إلى  للصغار 

املؤسسات التعليمية العالية حتى يكون بامكاننا إعداد جيل مهيء ومستعد إلحداث اإلبتكار و اإلبداع  وتصميم  

رص الجّمة لالستفادة من التكنولوجيا من  الوسائل التعليمية التي تنافس العوملة والعصر الرقمي وتتيح للطلبة الف

م الذاتي.
ّ
 خالل التعل
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 بية بكليات التربية النيجيريةالتحقيق في مدى تطبيق الطريقة الحوارية في تدريس اللغة العر 

 
 عثمان محمد 4

 األستاذ املشارك الدكتور عبد الحليم محمد  5

ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــ
 

 ملخص البحث

للغة العربية في نيجيريا العديد من التحديات التي تؤثر على كفاءتها التواصلية بين طالب التعليم  يواجه تعليم وتعلم ا

ط أحد هذه التحديات بتطبيق طرق تدريس فعالة. وقد حدد الباحثون أن أسلوب الحوار في  العالي في البالد. ويرتب

دراسة إلى التحقيق في مستوى الوعي بأسلوب  الوسائل الفعالة لتعليم اللغة واكتسابها. تهدف هذه ال منالتدريس 

يرية. واستخدمت الدراسة تصميم  الحوار، واستخدامه في التدريس بين معلمي اللغة العربية في كليات التربية النيج 

اسة. واسُتخدمت  مسح اسُتخدمت فيه استبانة لجمع البيانات من أربعة وعشرين معلما تم أخذ عيناتهم قصديا للدر 

ظة لرصد البيانات من أرض الواقع لتأكيد النتائج التي تم جمعها من االستبانة. وأظهرت نتيجة الدراسة أن  أيضا املالح

كما كشفت  ن كانوا على علم بطريقة الحوار في التدريس ولكن نادرا ما يستخدمونها لتعليم طالبهم. العديد من املعلمي 

املعلمين لفعالية أسلوب الحوار في تعليم اللغة العربية على أساس  عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين إدراكات  عن  

دريس لم يستخدم بشكل جيد في تدريس اللغة تجاربهم التعليمية. وخلصت الدراسة إلى أن أسلوب الحوار في الت

 العربية في كليات التربية النيجيرية.

 

 التعليم النيجيريةأسلوب الحوار، التطبيق/ االستخدام، كليات  الكلمات املفتاحية: 

 قدمة امل

ارستها،  تعد الطريقة الحوارية من األساليب التعليمية الفاعلة في تدريب متعلمي اللغة العربية على تعلمها ومم 

(. وتلعب الطريقة  6: 2011، )علي، 1ومساعدتهم على التعلم في الظروف املختلفة، وتعويدهم على االعتماد على النفس 

( أنها  2008) 2في منح املتعلم حرية االختيار واملبادرة الذاتية في الحوار الصفي، فقد ذكرت الرؤساءالحوارية دورا مهما 

  اختيار الفصلية بجدية، وتحقق له حق  وأفكاره مايتيح له فرصة املشاركة في األنشطة  ترتكز على ميول الطالب وتجاربه  

بل هو شريك معلمه في إدارة الفصل وتسيير إجرائاته،   املوضوع وإبداء الرأي فيه، فال يكون متلقيا للمعارف فحسب،

ّوِن هذه الوسيلة عالقة تعاونية بين املعلم واملتعلمين وبين الطالب أ
َ
ك
ُ
ل كال منهم مسؤولية نجاح  كما ت نفسهم، وتحّمِ

 عملية التعليم. 

عو إلى اندماج املتعلم في  تظهر أهمية الطريقة الحوارية في الوفاء باألهداف التعليمية في تعلم اللغة؛ والتي تد

الجماعة والتواصل مع اآلخرين، والتمرن على أساليب السؤال والجواب وااللتماس واالعتذار، وتقديم الحاجات  

وإسداء النصائح مستخدما القواعد اللغوية التي تعلمها في التعبير عن مشاعره وآرائه في جمل ذات داللة ومغزى، كما  

ترتيبها، واختيار الصيغ املعبرة عنها، وتلعب كذلك دورا مهما في تنمية التعبير الشفوي لدى  ألفكار و تساعده في تنظيم ا
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ده على اال  ستماع لآلخرين، والفهم واإلفهام، والتحليل واملناقشة واالستنتاج وأخذ القرار في  متعلم اللغة العربية ملا تعّوِ

(. ومن إيجابيات الطريقة الحوارية في 52: 2001)الحلية،  3لسابقةاملوضوع املطروح استنادا إلى تجاربه ومعلوماته ا

ق إعادة طرح األسئلة للتحقق من  التدريس أنها تجذب انتباه الطالب غير املشاركين في املناقشة الصفية عن طري

  4آلراء مشاركة مزيد من الطلبة في الدرس وحفزهم على التحدث والتفاعل مع األنشطة الفصلية وتبادل األفكار وا

 (.  2012أحمد، )

تقوم الطريقة الحوارية على أساس الحوار والنقاش بين املعلم واملتعلمين والتفاعل فيما بينهم بقصد إيصالهم  

وعن طريق االستجواب املرح إلى الوصول إلى معلومات لم يكونوا يعرفوها من قبل، فهي تهدف إلى توصيل  تدريجيا، 

  5سائلة والنقاش. واستخدام الطريقة الحوارية في تعلم اللغة كما بين عبد هللالم عن طريق الحوار واملاملعارف إلى املتع

اجهة  األهداف التعليمية املرجوة، ووضع املتعلم في موقف املو ( أسلوب ناجع في زيادة فاعلية التعلم نحو تحقيق  2010)

فضل. وتتميز الطريقة الحوارية في  والتحدي واملشاركة، ما يجعله يشعر باالهتمام بما يتعلمه، ويسعى نحو التعلم األ 

املعلم تقتصر على   التعليم بعديد من املميزات، تجعلها أكثر فعالية من بين الطرائق التعليمية األخرى؛ فلم تعد وظيفة

تقديم املعلومات والحقائق للمتعلمين فحسب؛ بل يتحتم عليه أن يمتلك قدرات وخصائص تدريسية، تشمل القدرة  

ملتعلمين والتعرف على نزعاتهم وميولهم واكتشاف إمكانياتهم، وأن يدربهم على استمثار هذه القدرات  انتباه اعلى جذب  

وفاء بواجبه كمدرس ال بد من اتخاذ تدابير لضمان النجاح في عمليته التعليمية،  الكامنة في نفوسهم، وليتمكن من ال

 (. 2016)مرتض ى،  6لفصل وتسيير أنشطتهإدارة ا  ومن الوسائل املساندة لتحقيق ذلك إشراك املتعلمين في

ا االعتماد عليها  ( ومعاصريه، فجعلو A.S. Hornbyوألهمت تلك النماذج الحوارية التربويين مثل العالم البريطاني )

العمود الفقري للمدخل املستختدم في تعليم اللغة، ما يبرهن أهمية توظيف الطريقة الحوارية في الصفوف التدريسية  

راك املتعلمين في العملية التعليمية، وحملهم على اكتشاف املعلومات واملعارف بأنفسهم باستعانة املعلم  كوسيلة إلش

صلة التعلم بنشاط وحيوية، ومساعدتهم على تبطبيق ما تعلموه على املواقف الواقعية  وتوجيهاته، وتحفيزهم على موا

 (.  2016)مرتض ى،  7إلقبال على التعلم بجدية وحماسةفعيتهم لاملختلفة، وتنمية مهارات التفكير فيهم، وإثارة دا

ف بوصفها األداة املثلى التي  وتنبثق أهمية الطريقة الحوارية من الدور الكبير الذي يلعبه في تعليم اللغة الهد

ا أن  وات واملفردات والتراكيب املراد إيصالها إلى املتعلمين، كمتقدم من خاللها املحتويات اللغوية املاثلة في األص 

املمارسات والتدريبات التي تصاحب الحوار غالبا ما يتم توظيفها في تشجيعهم على استعمال اللغة في املواقف  

 (.Nick,2007: 7) 8االتصالية املختلفة
وقد أشادت األبحاث العديدة بفاعلية الطريقة الحوارية في تحقيق التفاعل والنشاط واملشاركة من الطلبة  

( إلى وجود عالقة قوية بين تفاعل املتعلم وبين ما يتعلمه عن طريقة  2003) 9قد أشار حسنفي تسيير التدريس، ف

ف بها  املشاركة بالحوار؛ وأكد أن الزمن الذي يستغر 
ّ
ل
ُ
قه املتعلم في عملية تعلمه، والوقت الذي ينفقه في املهمة التي ك

يمية بدرجة كبيرة مقارنة بالطرائق التقليدية، وهي  تحقيق األهداف األكادله ارتباط وثيق في رفع درجات ذلك التعليم، و 

 بطبيعتها تقود عملية التعليم إلى تحقيق الغاية التعليمية املنشودة.

مجال رحب للتفاعل والحوار بين املعلم واملتعلمين في الصف الدراس ي؛ فهناك العديد   لغة العربية وفي مادة ال

إلى ممارسة الحديث فيها، ألنها تتعلق بحياتهم وبيئتهم وسلوكهم،   من املوضوعات التي تصلح للحوار ويشتاق الطالب

س إيجابا على مهارات الطالب اللغوية، وأكد  وباستخدام الطريقة الحوارية فيها يتم خلق جو تعليمي أفضل، ما يعك

(  أن الحوار الناجح يحفز املتعلم على التحدث والتعبير عن األفكار واآلراء، ويشعره بالثقة في التعبير  2009)  10عبد هللا

  عن مشاعره واتجاهاته وقيمه، مما يكشف للمتعلم عن صحة تلك األفكار وسالمة الجمل والتعابير أو عدمها، ويعمل 

( أسلوب الحوار في تعلم اللغة بأنه محادثة  22هـ: 1422) 11على التقويم ويسعى نحو أداء أفضل. وقد وصف العصيلي
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نموذجية تستخدم للتدريب على الكالم، وتبسيط وحدات لغوية تتضمن نحوا مبسطا ومفردات مذللة ألجل الفهم  

ال  غيرها نشاطا يقوم به الفرد ملساعدة فرد آخر على االتص واإلفهام. فإذا كانت عملية تعليم اللغة العربية للناطقين ب

بنظام من الزموز اللغوية مختلف عن ذلك الذي يألفه ويعتاد على االتصال به، وتركيب صوتي يستدعي من املتعلم  

للغة ملواكبة  ( يرى أنه ال بد من االستفادة من االتجاهات الحديثة في تعليم تلك ا2009)  12املمارسة الجادة، فإن عبد هللا 

والتي ال نجد حرجا في االستفادة منها خدمة للغة العربية وتنمية ملهارات  معطيات الغرب في تعليم اللغة األجنبية، 

 التحدث واالتصال. 

وفي ضوء ما سبق فإن الطريقة الحوارية تتبوأ مكانا رفيعا في تعليم اللغة وأنها وسيلة وغاية في آن؛ وسيلة ألنها  

ستها في التعبير عن مشاعره واالتصال باآلخرين،  اللغوية التي تأخذ بيد املتعلم إلى توظيف اللغة وممار تشمل العناصر 

وغاية ألنها تتمحور على الدرس ككل، فتمد املتعلم بأنواع من الجمل واألساليب واألصوات التي يتطلبها في قضاء حاجاته 

 (.132ه:  1430)الفوزان،  13املناسبات املماثلةاليومية، حين يتدرب على مهارات الكالم ويستخدمها في 

 

 دراسة وأسئلتها هدف ال

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة املعلمين واعتقاداتهم حول الطريقة الحوارية وتصوراتهم حول فعاليتها في 

ربية النيجيرية يطبقون مبادئ  تعليم اللغة العربية كما ترمي إلى الكشف فيما إذا كان معلمو اللغة العربية في كليات الت

 ل اللغة العربية، وتكونت من هذه الهدف الرئيس األسئلة اآلتية: الطريقة الحوارية في فصو 

ما معرفة املدرسين ومعتقداتهم حول توظيف الطريقة الحوارية في تعليم اللغة العربية في كليات ِمَنا   .1

وَرا للتربية والتعليم 
ُ
نَتغ

ُ
 وزبا وك

وَرا للتربية الطريقة الحوارية في تعليم اللغة العربية في كلدرسين ما مدى تطبيق امل .2
ُ
نَتغ

ُ
يات ِمَنا وزبا وك

 والتعليم 

هل توجد فروق داللة إحصائية بين وجهات نظر املعلمين حول فعالية استراتيجية الحوار في تعليم   .3

وَرا للتربية والتعليم تعزى إلى الخب
ُ
نَتغ

ُ
 رة التدريسية للمعلمين. اللغة العربية في كليتي ِمَنا وك

 

 التربية النيجيرية اللغة العربية في كليات 

تم تأسيس كليات التربية النيجيرية بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بهدف تخريج  

الحد األدنى املؤهل ملزاولة مهنة  معلمين أكفاء في كافة املجاالت العلمية، وحاصلين على الشهادة النيجيرية التعليمية ك 

 (، وتسعى الكليات إلى تحقيق أهداف أساسية تشمل:Jibril, 2006) 14ارس االبتدائية والثانويةالتدريس في املد 

املساهمة في تخريج معلمين أكفاء ذوي دوافع عالية ملمارسة التدريس في املراحل االبتدائية والثانوية  .1

 العام.من النظام التعليمي النيجيري  

صية والتربوية، وجعلهم متميزين في علمية التعليم وقادرين  تزويد املعلمين بكفاءات في مجاالتهم التخص  .2

 على التكيف مع املستجدات الحديثة في مجال التعليم. 

تشجيع املعلمين على التحلي بروح التفاني والتضحية في تثقيف الناشئة، وحملهم على اإلبداع في عملية   .3

 . ( ,2006Jibril) 15عزيز التزامهم بالقيم الوطنية التعليم، وت

يتمثل الهدف األساس من تعليم اللغة العربية في كليات التربية النيجيرية في تثقيف املتعلمين بالثقافة العربية 

ائية  وتدريبهم على مهنة التدريس ليصبحوا معلمين ذوي كفاءات لغوية وتربوية لتعليم اللغة العربية في املدارس االبتد 

في أقسام اللغة العربية وفقا للمنهج املوحد واملقرر من قبل املفوضية الوطنية لكليات  والثانوية في نيجيريا. ويتم التعليم  



65 

 

التربية النيجيرية، وتتضمن مواد التربية واللغة العربية بفروعها والدراسات العامة ومادة أخرى إضافية حسب اختيار  

 (. NCCE, 2012) 16اديميةاملتعلم ووفقا لخلفياته األك 
ج املقرر تدريسها في كليات التربية بشكل موحد تحت إشراف املفوضية الوطنية لكليات التربية  يتم إعداد املناه

ويحتوي املنهج املوحد على الدراسات العامة، وتهدف إلى تثقيف الطالب باملهارات الحياتية العامة،    (،NCCE)  17النيجيرية

جتماع التربوي والتربية العامة، والدراسات في مجال  ، وتشمل املبادئ في فلسفة التربية وعلم اال والدراسات التربوية

الطالب التخصص ي )مثل اللغة العربية أو اإلنجليزية أو اإلسالمية أو الجغرافيا(. وتصنف الكليات حسب الجهة املمولة  

ية، وكليات تربية  ية، وكليات تربية أهلية، وكليات تربية تقنأو األهداف التي أسست ألجلها إلى كليات تربية فيدرالية ووالئ

 (.Jibril, 2006) 18تخصصية
تواجه أقسام اللغة العربية في كليات التربية عامة تحديات تحول دون تحقيق تعلم اللغة العربية الفاعل،  

هارات األساسية في اللغة  وتتمثل في خلفيات الطالب اللغوية الضعيفة لعدم جديتهم وضعف رغبتهم في اكتساب امل 

ارات التعبير الشفوي، ومنها القصور في املناهج املقررة؛ إذ ينقصها عنصر التشويق واالرتباط بالواقع  العربية وخاصة مه

واتياجات الطالب، ويضاف إلى ذلك زهادة الوسائل التعليمية الحديثة أو عدم حسن استخدامها وقلة األدوات  

عض األسباب إلى املعلم من حيث كفاءاته  الجدية في أساليب التقويم، ويمكن إرجاع ب التعليمية املناسبة، وعدم

التعليمية واستعداده اللغوي، كما تشكل ثنائية اللغة في الكليات والبيئة عائقا كبيرا يقف دون رفع عملية تعليم اللغة 

 العربية وتطوير مهارات التعبير الشفوي لدى الطالب.   
 

 نتها  منهج الدراسة وعي

:  2000) 19الوصفي الكيفي نظرا لطبيعة البحث ومعطياته، وهو كما وصفه األغا واألستاذاستخدم الباحثان املنهج 

( منهج يستقرئ ظاهرة أو قضية أو حدثا ما، يمكن التوصل من خالله إلى معلومات وحقائق تؤدي إلى حل مشكلة  83

واملوضوعية. واملشاركون في هذا    وصف وتفسير النتائج بالحيادية  الدراسة دون تدخل الباحثين فيها، بل يقوم فيه بدور 

وَرا للتربية والتعليمالبحث هم أعضاء هيئة التدريس في أقسام اللغة العربية التابعة ل
ُ
نَتغ

ُ
بنيجيريا،   كليات ِمَنا وزبا َوك

العينة أساتذة ذوي   وتم اختيار أربع وعشرين معلما منهم قصديا بطريقة بسيطة، حيث حرص الباحثون أن تشمل

سية طويلة وآخرين أصحاب خبرات تدريسية متوسطة وموزعين حسب تخصصات تعليم اللغة العربية خبرات تدري

املختلفة، وتم توزيع االستبانة عليهم رجاء اإلجابة عليها وفقا ملا يمثل آرائهم. وتم توزيع أربع عشرين نسخة على معلمي  

ئيس كل قسم توزيعها على أعضاء هيئة تدريس قسمه  ون أي خلل أو فقدان؛ إذ تولى ر الكليات كما تم استالمها كاملة د

واسترجاعها بعد اإلجابة عليها. وعالوة على ذلك كانت مشاركة املعلمين في الدراسة بشكل مباشر وغير مباشر، يعني أنهم  

م  ة غير مباشرة، حيث تمت مالحظته ساهموا مباشرة في االستجابة على االستبانة، في حين شاركوا في الدراسة بطريق

 أثناء التدريس لرصد فعاليات عملية التدريس على أرض الواقع.  

 

 أداة الدراسة 

تم إعداد االستبانة للتحقيق في املعلمين حول معرفتهم واعتقاداتهم في استخدام استراتيجيات الحوار وأثرها على تنمية  

يس. تم التصديق على االستبانة من قبل  تطبيقهم ملبادئها أثناء التدر  التعبير الشفوي لدى الطلبة، والتعرف على مدى

( فقرة موزعة  18متخصصين في اللغة العربية وإعداد املناهج والتربية العامة. وتكونت االستبانة في صورتها النهائية من )

ة  ب تعليم اللغة العربية بالطريقعلى محورين هما الخلفية العامة عن الطريقة الحوارية في تعليم اللغة العربية، وجوان

( )موفق جدا وتعادل 5-1الحوارية، وتضمنت كل فقرة درجة تقدير وفق مقياس متدرج من نوع ليكرت الخماس ي من )
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درجات( و )غير موافق وتعادل درجتين( و)غير موفق جدا   5درجات( و)محايد وتعادل  4درجات( و)موافق وتعادل  5

والحيادية، استخدم املالحظة كأداة إضافية  الحصول على النتيجة املوضوعية وتعادل درجة واحدة(. وألجل 

وباستخدامها، قد تمكن الباحث من مشاهدة األنشطة الصفية وفعالياتها، والتمييز بين استراتيجيات التعلم التي يزعم  

ن  معرفة كيفية قيام املعلمي تمثل الهدف من املالحظة فياملعلمون أنهم يستخدمونها مع ما يستخدمونه بواقع الحال. و 

ملية التدريس وجمع البيانات التي من شأنها أن تمكن من تحليل معلومات املالحظة التي تم جمعها في الغرف الدراسية  بع

ومقارنتها مع املعلومات التي تم الحصول عليها االستبانة، وباإلضافة إلى ذلك، سيساعد أيضا في التحقق من دعم مبادئ  

 وصممت هذه األداة النوعية وفقا لنفس مقاييس  ربية في الكليات.حوار في عملية تدريس اللغة العالتدريس بال
االفتراضات من االستبانة التي قامت عليه مبادئ طريقة التدريس بالحوار، وبالتالي، فإنها تحتوي على نفس املعلومات  

 .التي في االستبانة
 

 تحليل البينات 

  1.49-1.00الدراسة تم استخدام املقياس اآلتي لتحليل النتائج: من عها من املشاركين في لتقدير البيانات التي تم جم

وتشير إلى تقدير عينة الدراسة للفقرة بدرجة    2.49-1.50وتشير إلى تقدير عينة الدراسة للفقرة بدرجة منخضة جدا،  

دير عينة  وتشير إلى تق 4.49-3.50وتشير إلى تقدير عينة الدراسة للفقرة بدرجة متوسطة،  3.49-2.50منخضة، 

وتشير إلى تقدير عينة الدراسة للفقرة بدرجة عالية جدا. ولتحليل البيانات تم   5-4.50الدراسة للفقرة بدرجة عالية، 

وتم توظيف  (، IBM SPSS Statistics, Version 23ترميزها وإدخالها في الحزمة اإلحصائية للدراسات االجتماعية )

 سابية واالنحرافات املعيارية.   ة للوحصول على املتوسطات الح اإلحصائيات الوصفي

 

 النتائج واملناقشة 

يقدم هذا القسم تجاوبات املشاركين على االستبانة فيركز على استجابات املعلمين حول مفاهيمهم واعتقاداتهم في 

 استخدامها أثناء التدريس. الطريقة الحوارية واألساليب التعليمية التي يتم 
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 أوال: خلفية املعلمين العامة عن الطريقة الحوارية 

 

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات الخلفية العامة عن الطريقة  1جدول: ) 

 الحوارية 

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 التقدير

اللغة طريقة  تعتبر الطريقة الحوارية لتدريس  8 1

 اعلة من طرق التدريس الف

 عالية 0,92 4,30

يتعلم الناس اللغة بشكل أفضل من خالل   6 2

 التواصل به 

 عالية 1,07 4,10

يتعلم الناس اللغة بشكل أحسن عند   5 3

 استخدامها للقيام باألنشطة.

 عالية 0,85 4,00

تستهدف الطريقة الحوارية في تعليم اللغة  3 4

 الشفوي.  تنمية التعبير 

 عالية 1,21 3,90

ال تشكل الطالقة هدفا من توظيف الطريقة   7 5

 الحوارية في تعليم اللغة

 متوسطة  1,49 3,35

تهتم الطريقة الحوارية في تدريس اللغة بتعليم   1 6

 التحدث فقط. 

 متوسطة  1,63 3,15

وراء توظيف الطريقة الحوارية في  ال جدوى  2 7

 تنمية التعبير الشفوي 

 متوسطة  1.65 3,10

ليس لتصحيح األخطاء اللغوية أهمية عند   4 8

 توظيف الطريقة الحوارية

 متوسطة  1,31 2,55

لم يعد للقواعد أهمية في تعلم اللغة عن طريق   9 9

 الحوار. 

 متوسطة  2,00 2,50

 متوسطة ٠,٤٤ 3,٤٤ الطريقة الحوارية ككل معدل محور الخلفية العامة عن 

 

تعتبر الطريقة الحوارية لتدريس اللغة طريقة من طرق التدريس الفاعلة" ( أن فقرة "1)اتضح من الجدول رقم  

( مع انحرافها  4,30حيث بلغ متوسطها الحسابي )محور الخلفية العامة عن الطريقة الحوارية؛ جاءت أعلى فقرات 

لحوارية في تعليم اللغة العربية،  ( مما يدل بدرجة عالية ملعرفة املعلمين ملفهوم الطريقة ا0,92بلغ )املعياري الذي 

واعد أهمية في تعلم اللغة عن طريق الحوار" أقل الفقرات درجة؛ فقد بلغ متوسطها الحسابي  وجاءت فقرة "لم يعد للق

جة متوسطة لتقدير املشاركين لهذه الفقرة، وجاء معدل  ( مما يشير بدر 2,00( مع انحرافها املعياري الذي بلغ )2,50)

 (.3,٤٤درجة متوسطة ) الفقرات ككل ب

تبين من النتيجة أن معظم املعلمين أظهروا معرفتهم بالطريقة الحوارية، كما بينوا أن تعليم اللغة العربية بها  

يتم عن طريق مركزية املتعلم وإشراكه في عملية التدريس، ما يشير إلى أن لهم وعيا ملفهوم الطريقة الحوارية في تدريس 

 اللغة العربية.  
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( وافقوا على أن مبادئ طريقة الحوار من  4,30-4,00سط حسابي متراوح بين )املعلمين بمتو   ن معظماتضح أ

الطرق الفاعلة في تدريس اللغة العربية وهو تقدير عال بالنسبة للدرجة الكلية لهذا املقياس، ما يشير إلى أن تعليم  

تفاعل عند تعلمها يضمن  القيام باألنشطة وال اللغة العربية يتم بشكل أفضل عندما يتواصل بها املتعلم، كما أن

( أن أسلوب الطريقة الحوارية ناجع في  2010) 20للمتعلم أحسن شكل من التعلم الفعال، وهذا يؤكد ما بينه عبد هللا

زيادة فاعلية التعلم نحو تحقيق األهداف التعليمية املرجوة، حيث يضع املتعلم في موقف املواجهة والتحدي  

مام بما يتعلمه، ويسعى نحو التعلم األفضل. وأما إذا كانت أهداف طريقة الحوار في  ما يجعله يشعر باالهتواملشاركة، 

تعليم اللغة تسعى لتطوير ملكة التحدث، وتنمية طالقة اللسان لدى املتعلم، فقد قدروا لها درجة متوسطة؛ إذ تراوح  

ي تعليم اللغة والتي تتمثل في  أهداف طريقة الحوار ف( مايدل على مدى رضاهم ب3,90-3,35متوسطها الحسابي بين )

تنمية التعبير الشفوي أثناء تدريس الطلبة، وتنمية طالقة اللسان لدى املتعلمين، وتدريب ألسنتهم لالعتياد على  

  21ا التحدث باللغة العربية بسرعة مناسبة، والقدرة على التعبير عما يحيط بمجتمعاتهم والحيثيات التي يتواجدون فيه

(. وفيما إذا كانت استراتيجية الحوار يهتم بجانب التحدث فقط وأنها التكترث بتصحيح األخطاء  65: 1997)الخولي، 

( ما يدل أنهم أبدوا شكوكهم حيال حكر هذه الطريقة  3,15-2,50اللغوية الناجمة من الطلبة، فكانت تقديراتهم بين )

نهم بنفي فائدة توظيف طريق الحوار في تطوير  للغوية، وعدم الرض ى معلى تعليم التحدث فقط دون غيره من املهارات ا

التعبير الشفوي، كما شككو في أنها ال تعتني بتصحيح أخطاء املتعلمين، وأن ليس للقواعد )النحو والصرف( أهمية في  

 تعلم اللغة العربية عن طريق الحوار.  
بادئها العامة في تعليم اللغة الطريقة الحوارية وم تبين من هذه اإلجابات أن لدى املعلمين معرفة ووعي حيال

العربية، على الرغم من أن اإلجابات أتت على متوسطات حسابية متراوحة بين درجات عالية وأخرى متوسطة، لكن  

النتيجة بشكل عام تدل على أن مستويات معرفتهم حول الطريقة الحوارية واعتقادهم في فعاليتها لتنمية التعبير  

 تقاربة نسبيا. لدى الطلبة رفيعة وم الشفوي 
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 ثانيا: جوانب تعليم اللغة العربية بالحوار: 

 

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات جوانب تعليم اللغة  ٢جدول رقم ) 

 العربية بالحوار 

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 التقدير

األنشطة الصفية إلى املمارسة  هل تهدف  8 1

 الجدية للغة.

 عالية 0,81 4,15

هل تشمل األنشطة الصفية التواصل اللغوي   7 2

 الحقيقي.

 عالية 1,05 3,95

هل تركز بشكل أساس ي على القواعد أثناء   2 3

 التدريس. 

 متوسطة  1,05 3,45

هل توفر الفرص للطالب لتطوير الطالقة  5 4

 اللسانية.

 متوسطة  0,87 3,35

 متوسطة  0,74 3,15 هل توفر الفرص للطالب للتدقيق اللغوي؟  6 5

معظم األنشطة الصفية تتبع أسلوب العمل   9 6

 الثنائي والجماعي.

 متوسطة  0,85 3,00

 متوسطة  0,82 2,95 هل تركز بشكل أساس ي على وظيفة اللغة. 3 7

واللغوية هل يتم تنمية املهارات الفكرية  1 8

 دائية أثناء التدريس.لصوتية واأل وا

 متوسطة  0,96 2,92

 متوسطة  0,71 2,75 هل تدع الطالب يستنتجون القواعد النحوية.  4 9

 متوسطة ٠,3٦ 3,٢9 معدل فقرات جوانب تعليم اللغة العربية بالحوار ككل 

 

للغة" حصلت على أعلى  هل تهدف األنشطة الصفية إلى املمارسة الجدية  ( أن فقرة "2تبين في الجدول رقم )

( وبلغ انحرافها املعياري  4,15درجة، حيث بلغ متوسطها الحسابي )فقرات محور جوانب تعليم اللغة العربية بالحوار 

"هل تدع الطالب  ( مما يدل بدرجة عالية لتقدير املعلمين لدور هذه الفقرة في تعليم العربية، وجاءت فقرة0,81)

( مع انحرافها املعياري الذي بلغ 2,75قل الفقرات درجة؛ فقد بلغ متوسطها الحسابي )يستنتجون القواعد النحوية " أ

 (.3,29( مما يشير بدرجة متوسطة لتقدير املشاركين لهذه الفقرة، وجاء معدل الفقرات ككل بدرجة متوسطة )0,71)

ويي أثناء التدريس؛  ن معظمهم يهتمون بالتفاعل الصفي والتواصل اللغاتضح من نتيجة استبانة املعلمين أ

( ما يعني أنهم يهدفون في األنشطة الصفية إلى تحقيق ممارسة اللغة 4,15-3,90بين )إذ تراوح املتوسط الحسابي 

الجدي بين األطراف  وتوظيفها بدال من الدراسة حولها، وأن األنشطة التي يتم القيام بها أثناء التدريس تشمل التواصل  

التي تم جمعها من الفصول التي تمت  مين على حد سواء. وبنفس الطريقة، فإن األرقام املشاركة فيها معلمين ومتعل

(، إال هذه األنشطة لم يتم  3,93-3,34املالحظة فيها أظهرت شيئا قريبا من ذلك؛ فقد تراوح املتوسط الحسابي بين )

نشطة الصفية في معزل من  فصول؛ إذ لوحظت هيمنة املدرس في بعضها على األالقيام بها بصفة جدية في بعض ال

التدريس يركز على القواعد، أظهرت نتائج االستبانة أن عملية التدريس غالبا ما تسير وفقا   الطلبة. وفيما إذا كان
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األمر الذي ينافي مبادئ   لطريقة معرفة القواعد وكيفية العمل بها، ويشير هذا إلى اهتمامهم بالقواعد إلى حد كبير،

حيث تم املالحظة في بعض الفصول أثناء التدريس،    وفي املقابل تبينت في املالحظة ما يشابه ذلك،  تعليم اللغة بالحوار، 

 وأظهرت النتائج أن املعلمين يهتمون بالقواعد وكيفية العمل بها أكثر من توظيف اللغة وممارستها. 

لحسابي الذي تم رصده  ي تشكل ميزة قيمة لوظيفة اللغة، فإن املتوسط اوفي جانب تطوير طالقة اللسان الت

لفصول الدراسية عادة ما توفر الفرص لتطوير اللطالقة اللسانية لدى املتعلمين، للقيام  (، ما يظهر أن ا3,35بلغ )

لصفية أثناء التدريس،  باألنشطة التفاعلية التي يشارك فيها الطالب بحيوية ونشاط. وباملقابل، تمت مالحظة األنشطة ا

انة، فقد لوحظ أثناء التدريس أن نسبة  ط الحسابي أقل من تلك التي تم رصدها في االستبوكانت نسبة درجات املتوس

قليلة من الفصول هي التي وفرت الفرصة أمام الطلبة لتطوير الطالقة اللسانية بينما أغلبها تغفل عن هذا الجانب.  

املجموعات الصغيرة، والتركيز على وظيفة  تجري وفقا للحوار الثنائي والجماعي والعمل في  وأما إذا كانت أنشطة الفصول  

وتنمية مهارات التعبير الشفوي وإتاحة الفرصة للطلبة الستنتاج القواعد، فقد اكتشفت االستبانة عن نتائج  اللغة 

تتبع أسلوب العمل الثنائي والحوار   ( ما يشير إلى أن األنشطة الصفية عادة ما3,00- 2,75تراوحت متوسطاتها بين )

ن عملية التدريس بنفس الدرجة أو قريبا منها تركز على  لعمل في املجموعات الصغيرة في تسيير الدرس، وأ الجماعي وا

وظيفة اللغة، كما أسفرت االستبانة عن النتيجة القريبة من السابقة أنه يتم األخذ في االعتبار الربط بين املهارات األربع  

حوية من خالل توظيف  سبة إتاحة الفرصة للطالب الستنتاج القواعد الننميتها أثناء التدريس، بينما تم اإلفادة بأن نوت

 اللغة وعبر التواصل بها وعقد الحوارات حول املوضوعات املطروحة للمناقشة قليلة.

ي والجماعي والعمل في  وفيما تمت املالحظة فيه من األنشطة الصفية إذا كانت تتبع أسلوب العمل الثنائ

ي تم رصده في املالحظة كانت منخفضة  لية التدريس تبين أن نسبة املتوسط الحسابي الذاملجموعات الصغيرة في عم

مقارنة بتلك التي لالستبانة، ما يدل على أن األنشطة الصفية أغلب ما تتم عن طريق فردي إما من قبل املعلم وإما من  

ة اللغة فقد أظهرت نتائج املالحظة ما  أما إذا كان التدريس يركز بشكل أساس ي على وظيفقبل متعلم يختاره املعلم. و 

قلة توظيف اللغة للقيام باألنشطة؛ ألن معظم املعلمين كان اهتمامهم على الدراسة حول اللغة من حيث   يشير إلى

وظيف اللغة بشكل يتيح لهم القيام  الشكل )النحو والصرف( وكيفية العمل به، وقل ما يتم إشراك الطلبة في ممارسة وت

بع، فقد أظهرت بيانات املالحظة أن نسبة قليلة من املعلمين  ي جانب تنمية املهارات التعبيرية الشفوية األر باألنشطة، وف

مقارنة بتلك التي تم رصدها في االستبانة هم الذين يربطون بين املهارات األربع لتحقيق تنميتها لدى الطلبة أثناء  

حظة فرق بسيط  سب املواد التي تم املالحظة فيها. كما تمت مال يس، على الرغم من وجود فروق بسيطة في اآلراء ح التدر 

في نتائج املالحظة التي تم جمعها أثناء التدريس في إتاحة الفرصة للمتعلمين الستنباط القواعد النحوية من املوضوعات  

وعات، وأن التركيز  فرصة للمتعلمين لكي يستنبطوا القواعد من املوضاملدروسة، فبينما بينت نتيجة االستبنة إتاحة ال

علومات ومعرفتها وكيفية عملها، فإن نتائج املالحظة أسفرت عن نسبة قليلة من العمليات  في التعليم ليس على حفظ امل

طرح املهمة على الطلبة  التدريسية التي يتم فيها إتاحة الفرصة للطلبة الستخراج القواعد النحوية استنادا إلى مبادئ 

 ة.   مقارنة لنتائج االستبان

ومن ناحية أخرى، تبين من النتيجة أنه تم االعتماد على شكل اللغة في أثناء التدريس في كل من االستبانة  

واملالحظة، لكن بنسبة متفارقة بين املشاركين، بمعنى أن بعض املشاركين بينوا أنهم  يعتمدون على الشكل في معظم  

، أما التدقيق  ر يعتمدون عليه في بعض األحايين أثناء التدريسهم، بينما قلل بعضهم االعتماد عليه، فإن األخي دروس

اللغوي الذي يعتبر سمة من سمات النحو، فقد تم االهتمام به حسب ما تم رصده  من االستبانة، وأتت نتيجة املالحظة  

 ة.ة العناية بهذا الجانب مقارنة بنتيجة االستبانبفرق كبير؛ إذ لوحظ في الدروس التي تم مالحظتها قل
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 ثالثا: نتيجة اختبار التباين األحادي حول فعالية استراتيجية الحوار في تعليم اللغة العربية 

بين وجهة نظر املعلمين    (α=0.05)"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    ولإلجابة على الفرضية التي تنص على:

تم حساب  لى خبرات املعلمين التدريسية"، فقد حول فعالية استراتيجية الحوار في تعليم اللغة العربية تعزى إ

،  فعالية استراتيجية الحوار في تعليم اللغة العربية املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقدير املعلمين ل 

 (:3دول رقم )وأسفرت عن نتائج يوضحها الج 

 

مين حول فعالية استراتيجية الحوار في  ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتصورات املعل3جدول رقم )

 . الخبرة التدريسية للمعلمين  تعليم اللغة العربية تبعا ملتغير

املتوسط   العدد  الخبرة التدريسية  املجال 

 الحسابي

 االنحراف املعياري   

تصورات املعلمين  

حول فعالية  

استراتيجية الحوار  

في تعليم اللغة 

 العربية

 4,912  30,88 8 سنوات10– 0من 

 3,472  32,55 8 سنة  15-11من 

 4,892  29,75 8 سنة فأكثر  16من 

 4,647  30,88 24 املجموع 

 

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لتصورات املعلمين حول فعالية  3يتضح من الجدول رقم )

فقد لوحظ أن املتوسط الحسابي لتقديرات  استراتيجية الحوار في تعليم اللغة العربية وفقا ملتغير الخبرة التدريسية، 

(، في حين بلغ 4,912( مع االنحراف املعياري بقيمة ) 30,88سنوات( بلغ ) 10-0املعلمين ذوي الخبرة التدريسية بين )

سنوات( مع االنحراف املعياري الذي   15-10( لتقدير املعلمين ذوي الخبرة التدريسية بين )32,55املتوسط الحسابي )

أكثر(  سنة ف  16( لتقدير املعلمين ذوي الخبرة التدريسية بين )29,75(، كما بلغ املتوسط الحسابي )3,472ته )بلغت قيم

 (.  4,892مع االنحراف املعياري )

  ( α=0.05)وللتحقيق فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 ائج التي تم الحصول عليها:  ( يوضح النت4ادي، والجدول رقم )تم استخدام تحليل التباين األح

 

األحادي إليجاد الفروق بين تصورات املعلمين حول فعالية استراتيجية الحوار تبعا  (: تحليل التباين  4جدول رقم )

 ملتغير الخبرة التدريسية 

مجموع  مصدر التباين  املجال 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

الداللة   قيمة ف 

 املعنوية  

تصورات املعلمين حول  

فعالية استراتيجية  

الحوار في تعليم اللغة 

 العربية

 0,646 0,446 10,125 2 20,250 بين املجموعات 

   22,685 21 476,375 داخل املجموعات 

    23 449,625 املجموع 
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(  α=0.05ية عند مستوى داللة )( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ4تشير النتائج في الجدول رقم )

، مع 0,446( = 2,21تعليم اللغة العربية استنادا لـ ]قيمة: ف ) لتصورات املعلمين حول فعالية استراتيجية الحوار في 

[ وبالتالي، نرفض الفرضية البديلة؛ ألن الداللة املعنوية كانت أعلى من مستوى داللة  0,646الداللة املعنوية = 

(α=0.05  اتفقت .)وق ذات  (، حيث كشفت الدراسة أنه ليس هناك فر 2015جة مع دراسة )الزعبي والسرور، هذه النتي

داللة إحصائية بين درجة استخدام معلمي العلوم اإلسالمية في املدرسة الثانوية ملبادئ الحوار، تعزى إلى متغير الجنس  

  والتخصص. 
اتيجية الحوار في تعليم اللغة العربية بغض النظر  ويعزو الباحث اتفاق وجهات نظر املعلمين في فعالية استر 

ى توسع ثقافتهم في هذا املجال ووعيهم ملا في األسلوب الحوار عموما من التفاعل  وات خبراتهم التعليمية، إلعن سن

 والتواصل بين العناصر املشاركة فيه، وما يحفل به من تحفيز الطالب على التحدث في الفصل الدراس ي.  

ة النيجيرية  ا للوعي وتطبيق أسلوب الحوار في تدريس اللغة العربية في كليات التربيدراسة تقييمقدمت هذه ال

كلغة أجنبية. أثبتت النتيجة من االستبانة أن معظم املعلمين أفادوا أنهم يتطبقون أسلوب الحوار في تعليمهم، األمر  

رة تنفيذ األسلوب في دروسهم. وهكذا، تخلصت  الذي يتعارض مع تمت مالحظته في الفصول الدراسية التي أظهرت ند

يس لم يم استخدامه على خير وجه في تدريس اللغة العربية كليات التربية  الدراسة إلى أن أسلوب الحوار في التدر 

 النيجيرية، على الرغم من فهم املدرسين ومعتقداتهم حول فعالية األسلوب في تحسين الكفاءة التواصلية للمتعلمين 

 

 لبحث: هوامش ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (.2011 عمان: دار املسيرة.). 1، طإتجاهات وتطبيقات حديثة في املناهج وطرق التدريسعلي، محمود السيد.  1
. لدى املعلمات الطالباتات نحوه االعتقادفاعلية برنامج مقترح في تنمية ممارسات التعلم النشط وتعديل الرؤساء، تهاني محمد.  2

 .(.2007، غير منشورة، الرياض: جامعة الرياض ،)رسالة دكتوراه
عمان: دار املسيرة للطباعة ) ،1ط ،تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول واملمارسةالحلية، محمود محمد.  3

 .(.2001،والنشر
بية بأسلوب الحوار في تحصيل طلبة الصف التاسع وتنمية تفكيرهم االستقرائي لغة العر تدريس الفاعلية الرشيدي، أحمد، غيزان.  4

 (.2012، األردن: جامعة الشرق األوسط). بدولة الكويت
 . 0920  (،8، )مجلة العربية للناطقين بغيرهاعبد هللا، عمر الصديق. الحوارات للمناهج التربية اإلسالمية واللغة العربية للناطقين بغيرها.    5

1-22. 
 . مرتض ى، عباس حسن وزيد، بدر محمد عطار. أثر استراتيجية املناقشة النشطة في األداء التعبيري لدى طالبات الصف الرابع العلمي  6

 526-503 . 2016 (،29) مجلة التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية،
 املرجع السابق  7

8 Jibril, A. M. (2007). Teacher Education in Nigeria: An Overview. African Journal Online. (1) 2, 130-140. 

NCCE Minimum Standards for Colleges of Education (Languages, 2012 Edition). TETF Project Abuja, Nigeria. 

Nick, B. (2007). Dialogue Activities. Cambridge University Press. 

 .165-156 . 2003 (،2)مجلة تربوية ثقافية(. املجلد الرابع، ) مجلة املعلمعمران. املناقشة وطرائق التدريس. حسن، محمد حسن  9
 (،8) مجلة العربية للناطقين بغيرها،الصديق. الحوارات للمناهج التربية اإلسالمية واللغة العربية للناطقين بغيرها.  عبد هللا، عمر 10

2009 . 1-22. 
 ه(.1423 جامعة أم القرى: معهد البحوث العلمية.)  أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.د العزيز. العصيلي، عب 11
 (،8، )مجلة العربية للناطقين بغيرهاعبد هللا، عمر الصديق. الحوارات للمناهج التربية اإلسالمية واللغة العربية للناطقين بغيرها.  12

2009، 1 -22. 
 (.1430 الرياض: مشروع اللغة العربية للجميع.) .إضاءات لرفع كفاءة معلمين اللغة العربية لغير الناطقين بهاحمن. عبد الر  الفوزان، 13



73 

 

14 Jibril, A. M. (2007). Teacher Education in Nigeria: An Overview. African Journal Online. (1) 2, 130-140. 

NCCE Minimum Standards for Colleges of Education (Languages, 2012 Edition). TETF Project Abuja, Nigeria. 

Nick, B. (2007). Dialogue Activities. Cambridge University Press. 

 املرجع السابق 15
 املرجع نفسه 16
 املرجع نفسه 17

18 Jibril, A. M. (2007). Teacher Education in Nigeria: An Overview. African Journal Online. (1) 2, 130-140. 

NCCE Minimum Standards for Colleges of Education (Languages, 2012 Edition). TETF Project Abuja, Nigeria. 

Nick, B. (2007). Dialogue Activities. Cambridge University Press. 

 (.2007 غزة، فلسطين مكتبة الطالب.) ،1ط .لبحث التربوي مقدمة في تصميم ااألغا، إحسان واألستاذ، محمد.  19
 .22-1. الحوارات للمناهج التربية اإلسالمية واللغة العربية للناطقين بغيرهاعبد هللا، عمر الصديق.  20
(.1997، دار الفالح :عمان ) أساليب تدريس اللغة العربية.الخولي، محمد علي.  21



74 

 

بغيرهاللطلبة الناطقين الصعبة في النطق الحروف العربية   

 

 1الديرشوي  أحمد محمد عطوف

 ٢عبد الوهاب زكريا كتور د شارك الستاذ امل األ 

ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــ
 ص البحث: خمل

  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة األحرف العربية الصعبة في النطق لدى طلبة الجامعة اإلسالمية العاملية  
ً
في ماليزيا؛ نظرا

ن معرفة تلك  االجامعة من أهمية لها، وأراد الباحثلإلقبال الذي تشهده هذه اللغة من الطلبة في الجامعة، وما توليه 

األحرف. وقد اتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، واستخدما االستبانة بوصفها أداة لجمع املعلومات، كما استخدما  

في  والتحليلية؛ لتفسير إجابات عينة البحث لعبارات االستبانة وتحقيق الفروض املتمثلة  بعض اإلحصاءات الوصفية

 وطالبة من الجامعة اإلسالمية، وقد الحظنا    31النسب املئوية، وكذلك اختار الباحثان عينة عشوائية مكونة من  
ً
طالبا

 في العجز واإلجادة بين الذكور واإلناث، وخاصة في حر 
ً
؛ لوجوده في اللغة أّن هناك تقاربا

ً
ف التاء، وحرف الزاي أيضا

 من نطق حرف الضاد )ض(؛ الستعالئهما املاليوية، ونجد أّنهم عجزوا عن نطق ح
ً
رف الصاد )ص( وعانوا أيضا

 وإطباقهما. 

 

 الحروف العربية الصعبة، النطق، الطلبة، الناطقين بغيرها. الكلمات املفتاحية: 

 
 قدمة امل

األمين  ليم على أفصح من نطق باللسان العربي سيدنا وقدوتنا محمد وأفضل الصالة وأتم التسالحمد هلل رب العاملين 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تعّد اللغة العربية من اللغات املهمة في العالم؛ ألنها لغة القرآن، آخر الرساالت السماوية من رب العرش  

بها الناس من ظلمات الجاهلية وعبادة األصنام، إلى عبادة   العظيم إلى البشرية أجمعين، بعث بها سيدنا محمد ليخرج

من املالحظ أن الكثير من الدول اإلسالمية تولي أهمية ورعاية للغة العربية، من خالل إدراجها في  هللا الواحد القهار. و 

قد اختار الباحثان  الجامعات، وإنفاق الكثير من األموال في سبيل نشرها،  وتشجيع الناس على اإلقبال على تعلمها، و 

 لدراسة واق
ً
ع اللغة العربية فيها، وما يعانيه الطالب عند تعلمهم للغة الجامعة اإلسالمية العاملية في ماليزيا، أنموذجا

م اللغة العربية؛ مثل "ص، ح، خ، ذ،  
ّ
مهم لألحرف التي تعبر صعبة في النطق والتي يعاني منها متعل

ّ
العربية من خالل تعل

م اللغة العربية يخطئ في نطقها؛ لذلك قام الباحثت، ض، غ، ث، ع
ّ
 ما نرى أّن متعل

ً
ان بالقيام بهذا البحث  ، ز"، فكثيرا

 من هذه املشكلة. 
ً
 ملعرفة وضع الطلبة في الجامعة اإلسالمية، وهل يعانون أيضا

 

 مشكلة البحث 

 

 ahmaddershewi66@gmail.comغة العربية وآداهبا، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، طالب دكتوراه يف قسم الل 1
ية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، الربيد اإللكرتوين: قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسان أستاذ مشارك يف  2

abd.wahab@iium.edu.my 

mailto:abd.wahab@iium.edu.my


75 

 

ن القرآن سيعانون من تطبيق كل األحكام فيها  يمدح العرب قراءة القرآن لدى املاليزيين. هذا، ألّن املاليزيين عندما يقرأو 

جويد وما يتعلق بقراءة القرآن. ولكن أتى التعليق الرائع مقارنا مع هذا املدح.  الت من مخارج الحروف وصفاتها وأحكام

لهم.  وهذا التعليق هو ملا يتكلم املاليزيون أو األعجميون باللغة العربية مع العرب قد يواجهون مشكلة عدم فهم العرب  

أو يتحدثون باللغة العربية ال يهتمون  ما هو سبب من ذلك؟ بعضهم يقول أّن املاليزيبن أو األعجميين عندما يتكلمون 

بمخارج الحروف وكيفية نطقها وصفاتها وما إلى ذلك. لذلك، هذا البحث يعّين األحرف الصعبة في النطق، ويقابل بين  

 اث من املاليزيين.  كيفية نطقها نطقا صحيحا بين الذكور واإلن

 
 أسئلة البحث 

 ما األحرف الصعبة في النطق؟  .1

 هل كل الطلبة يعانون الصعوبة بتلك األحرف؟   .2

 
 أهداف البحث. 

 التعرف إلى األحرف الصعبة لنطقها في اللغة العربية. .1

 التعرف إلى مدى مقدار الصعوبة من طلبة لتلك األحرف.  .2

 
 أهمية البحث 

عجميين وطلبة  توقع من هذا البحث أنه يساعد األة في نطقها لدى األعجميين، وييهتم هذا البحث باألحرف الصعب

اللغة العربية بوصفها لغة ثانية على تحسين األحرف الصعبة عند املحادثة حتى يدرك املستمعون كالمهم. هذا ألن طلبة  

لعربية، فإذا كانوا ال يهتمون بهذا  اللغة العربية بوصفها لغة ثانية سوف يكونون معلمين لهذه اللغة للناس أي اللغة ا

 ائعة ويعلمونها لغيرهم من األعجميين.األمر فقد يرتكبون أخطاء ش
وبعد ذلك، هذا البحث مهم ملعلمي اللغة العربية في التركيز الدقيق على هذه األحرف الصعبة لطلبتهم. وهذا،  

باللغة العربية كالعرب ويفهمون بها. تضمن  ألن الطلبة ينطقون هذه األحرف الصعبة ويستطيعون التحدث والتكلم 

  م، فعلى املتكلم أن يجيدوا هذه األحرف الصعبة.االتصال قيمة اإلفها

 
 منهج البحث 

وذلك من خالل جمع املعلومات الالزمة حول البحث؛ إذ قام الباحثان بجمع املعلومات عن طريق   املنهج الوصفي:

 ّد صعبة لدى طالب الجامعة اإلسالمية العاملية في ماليزيا. استخدام االستبانة ملعرفة الحروف التي تع

واستخدم الباحثان املنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها من الطالب وأجروا عليها  نهج التحليلي:  امل

 النتائج.   في التحليل والوصول إلى SPSS"" التحليالت املطلوبة للوصول إلى النتائج، وذلك عن طريق استخدام برنامج 

 
 الدراسات السابقة 

، أ. حمزة كريم املسند / د. بسمة أحمد صدقي للناطقين بغيرها: تعليم األصوات أنموذجامنهاج تعليم العربية 

شكالت الصوتية  2016سبتمبر  24الدجاني، مجلة دراسات وأبحاث، العدد الثامن 
ُ
. سعت الدراسة إلى الكشف عن امل

مي العربية 
ّ
خصص لتعليم اللغة  من الناطقين بغيرها، فاجتهدت في رسم املالمـح الصو التي تواجه متعل

ُ
تية للمنهاج امل
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العربية للناطقين بغيرها. وقد تصدت الدراسة إلى محورين مترابطين؛ أولهما: البحث في مناهج تعليم اللغة العربية  

 على تحقيق أهداف تعليم  للناطقين بغيرها بشكل عام؛ من حيث مفهوم املنهج، وخصائصه والصفات التي ت
ً
جعله قادرا

قدمة للطالب في تلك املناهج بصفة خاصة. واجتهد البحث في تحديد  اللغـة، ومشكال
ُ
ته. ثم دراسة املادة الصوتية امل

املراحل التي ينبغي على املنهج أن يتبعها عند تقديمه املادة الصوتية، واألسس التي ينبغي أن يراعيها عند وضع املادة  

 لدور األصوات املحوري في تعليم اللغـةالصوت
ً
 العربية، وأهميتها الخاصة في مجال تعليمها للناطقين بغيرها.  ية؛ إبرازا

م اللغة العربية للناطقين بغيرها
ّ
األستاذ   جامعة املدينة العاملية أنموذجا، املشكالت الصوتية في تعل

م. تهدف هذه  2012أحمد األمين، جامعة املدينة العاملية، املساعد الدكتور دكوري ماسيري واألستاذة سميه دفع هللا 

مه للعربية، والتعرف إلى الدراسة إ
ّ
لى التعرف إلى املشكالت الصوتية التي تواجه الدارس الناطق بغير العربية عند تعل

العينات  ئم بتدريس هذه اللغة لهذا الصنف من الطالب، وقد أدركنا خالل جمع التحديات التي تواجه املعلم القا

م اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ وعليه  اللغوية أن املشكالت املتعلقة بالنظام الصوتي من أعمق وأ
ّ
كبر املشكالت في تعل

ية الناطقين من غير أبنائها؛ من  ظهرت الحاجة إلى تحليل هذا املستوى اللغوي )املستوى الصوتي( لدى دارس ي العرب

استخدمت   م الصوتي، ثّم اقتراح بعض الحلول واآلليات املناسبة لها، ومن هنا أجل الوقوف على أهم مشكالت النظا

هذه الدراسة املنهج املسحي الكمي؛ وذلك بسحب عينة من عشرين طالًبا من مجموع الدارسين بمركز اللغات قسم  

ع 100ددهم اللغة العربية، والبالغ ع
ُ
نى بتدريس اللغة العربية  طالب وطالبة بجامعة املدينة العاملية بماليزيا التي ت

وامتازت دراسة العينات في هذه الجامعة  (؛ Online)ونظام التعليم عن ُبعد ( On campus)بالنظامين: التعليم املباشر 

أداة  لحصر العينات وتحليلها؛ فتوصلت إلى أن  بتنوع املستهدفين، وقد اعتمدت هذه الدراسة على االستبانة بوصفها 

منهم ُيعانون من نطق   ٪80لعينة يعانون من صعوبة نطق األصوات الحلقية )العين، والحاء(، و من أفراد ا ٪90نسبة 

األصوات الحنجرية )الهاء والهمزة(. ومن خاللها توصلت الدراسة إلى توصيات أهّمها: ضرورة بناء تدريس األصوات  

  - فالبد  ة العربية للناطقين بغيرها على نظام التدرج من السهل إلى األصعب؛اللغوي
ً
من تعليم األصوات الصامتة   - أوال

الثاء، الدال، الراء، الزاي، الذال، السين، الشين، الكاف، الالم، امليم، النون( مع وضعها في كلمات    )الباء، التاء، الجيم،

كلمات  عليم األصوات املطبقة )الصاد، الضاد، الطاء، الظاء( مع وضعها في  سهلة النطق ذات معان محسوسة، ومن ثم ت

ألصوات الحلقية )الهمزة، الهاء، العين، الغين، الحاء،  سهلة النطق ذات معان محسوسة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تعليم ا 

ز على توضيح بأن الفرق بين  الخاء، القاف( ووضعها في كلمات سهلة النطق، ومن ثّم تقدم األصوات الصائتة مع التركي

 ق. الحركات الطويلة والقصيرة هو مدة النط
الدكتور خالد أبو عمشة   تعليم العربّية للناطقين بغيرها: ُمشكالت وحلول، الجامعة األردنية نموذجا،

 هذا البحث إلى مدارسة ظاهرة ت
ُ
عليم  والدكتور عوني الفاعوري، منشور في مجلة دراسات الجامعة األردنية، يهدف

زاوجة بيَن ما هو نظرّي وما هو عملّي.  اللغة العربية بوصفها لغة ثانية َوفق نظريات األلسنية الّتط
ُ
بيقّية، القائمة على امل

ه تّم تجزئة البحث إلى أربعة محاور رئيسة، تمحورت حول  و 
ّ
من أجل تقديم هذه الظاهرة بصورتها الواقعّية الحقيقّية فإن

 تلك املستويات   ة والصرفية والنحوية والداللية وتعليم العربية بوصفها لغة ثانية.مستويات العربية: الصوتي
ُ
وارتباط

م العربية وتعليمها من حيث:
ّ
   بعملّية تعل

ُ
األهداف اللغوية وطرائق التدريس واملناهج وطرائق التقويم، وتطّرق البحث

تها، املدرس، والعالئق ال
ّ
تي تربطه بما سبق وِعماد العملية برّمتها الطالب من  إلى محور العملية التعليمية وموّجه دف

وقد خلص البحث إلى أهمية: توقع الّصعوبات التعلمّية التي يمكن أن    .لنفسية واالجتماعية واللغويةحيث خصائصه ا

يواجهها متعلمو العربية بوصفها لغة ثانية، واإلملام ِباملميزات اإلنسانية واللغوية والفكرية والحضارية للدارس ملا لها  

بها العملية التدريسّية: اللغوية  ضرورة إتقان املدرس للمهارات  من أثرٍّ واضح في العملّية الّتعلمّية والتعليمّية، و 
ّ
التي تطل

 والثقافّية واملهنّية. 
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األصوات الصعبة في نطقها وإدراكها ملتعلمي العربية من الناطقين بغيرها مفاهيم صوتية وتقنيات  

قة،
َّ
سالمية سلسلة الدراسات  ابتسام حسين جميل، مجلة الجامعة اإل  تعليمية لتدريس األصوات الحلقية واملحل

، تعالج هذه الدراسة موضوع تعليم  2010، يونيو 784-753انية املجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص اإلنس

قة ملتعلمي العربية الفصيحة باعتبارها لغة ثانية، إذ يواجه هؤالء مشكلة حقيقية في ضبط  
ّ
الصوامت الحلقية واملحل

ا يشبهها في خصائصها أو يتقارب معها في مخارجها.  عن غيرها من صوامت العربية ممنطق هذه الصوامت وتمييزها ذهنيا  

فهي كل من    –وهي ما عرفت باملفخمة    –والصوامت الحلقية في العربية هي كل من العين والحاء، أما الصوامت املحلقة  

هذه  ن الحقائق الصوتية التي جعلت الصاد والضاد والطاء والظاء. ركزت الدراسة جل عنايتها في محورين، أولهما : بيا 

املجموعة من األصوات تتسم بدرجة غير بسيطة من الصعوبة من جانب، وتعقب أسباب استبدالها بصوامت محددة  

 من جانب آخر. أما ثانيهما، فيسلط الضوء على عدد من التقنيات التعليمية العملية  
ً
 وفونولوجيا

ً
في العربية فوناتيكيا

ضياع الحدود الفاصلة بين الصوامت على املستويين:  لغة العربية على تجاوز مشكلة التي تعين متعلم ال

 العضوي/النطقي، والذهني/اإلدراكي. 

غصون فائق صالح    املشكالت تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ماليزيا مع أقتراح بعض الحلول لها،

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى املشكالت  . (www.alarabiahconference.org)وهيثم الناهي، البحث املؤتمر في موقع 

اللغوية )الصوتية والنحوية والصرفية والداللية( التي تواجه الدارس الناطق بغير العربية عند تعلمه للعربية. والتعرف  

بية للناطقين بغيرها ومن أهمها ممكن نصنفها إلى علم القائم بتدريس اللغة العر إلى املشكالت والتحديات التي تواجه امل

قسمين هما: املشكالت اللغوية واملشكالت غير اللغوية وهذه املشكالت معظمها موجودة ومتوافرة لدى كل من املعلم  

 ن بغيرها. واملتعلم. ثم اقتراح بعض الحلول التي تساهم في تسهيل تعليم اللغة العربية للناطقي 

 

 بيانات النتائج 

 من الذكور و  19قد أجرينا املقابلة على عدد من الطلبة املاليزيين، ويتكون العدد من  
ً
طالبة بالجامعة اإلسالمية    12طالبا

نجزت املقابلة بطريقة التسجيل الصوتي في أثناء قراءتهم للقائمة من الجمل في االستبانة
ُ
وذلك من   ؛العاملية ماليزيا. أ

طق للحروف املقصودة عند الباحثين. ولكل جملة حرف صعب في النطق على الترتيب األمامي  اء النتقييم جودة أدأجل 

 وهو في أول اللفظ، والوسطي وهو في وسط اللفظ، والخلفي وهو في آخر اللفظ.

التعرف    قسمنا عرض النتائج إلى ثالث مجموعات؛ القسم األول يهدف إلى  قهاللتأكد من صحة االستبانة وصد 

الجودة في أداء النطق الحروف املقصودة للذكور؛ والقسم الثاني لإلناث؛ بينما القسم الثالث ملجموع  بمدى مقدار 

 الذكور واإلناث. وعولجت البيانات باستخدام املتوسط. ويتمثل مقدار الجودة في:

 

 

 

 
 مفاده:                 الرقم:       

 ضعيف 1

 متوسط  2

 جيد   3

 آلتي: يأتي التحليل كا

http://www.alarabiahconference.org/
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 الذكور مجموعة  -1

 
 

يبدو مما تقدم في الجدول أن املتوسط لجودة نطق الحروف العربية عند الطلبة الذكور هو أنهم يجيدون في  

وهو نطق حرف   30. ويتبعه بند رقم 2,53وهو نطق حرف التاء األمامي وهو واضع في أول اللفظ بمقدار  16بند رقم 

، وهما نطق حرف التاء في وسط اللفظ 2,42بمقدار    18و    17بندي  حين حصلت  العين في خلف اللفظ على مقدار. وفي  

 وآخره. 

وفي الوقت نفسه، أن الطلبة الذكور يواجهون الصعوبة في نطق بعض سائر الحروف التي يجيدونها. ويبدو  

دنى  لفظ على أوهو نطقه في آخر ال 3وهو نطق حرف الصاد في جميع مواضعه، أصعبها في بند رقم  3ذلك في بند رقم 

، وفي حين حصلت بنود 1،63وهو نطق حرف الضاد في آخر اللفظ بمقدار  21، وتبعه بندا رقم 1،53مرتبة بمقدار 

 .1,84وهي نطق حرف الصاد في أول اللفظ ووسطه وحرف الضاد في وسط اللفظ بمقدار  20و 2و 1رقم 

سياق لغتهم األم وذلك لوجود  ي وردت فيويفيد هذا العرض أن الطلبة يجيدون النطق للحروف العربية الت

في العربية   T التشابه في صفات تلك الحروف ومهما كان املوضع في أول اللفظ ووسط وآخره، مثال تقابل التاء حرف

. وفي حين يضعفون في أداء نطق حروف االستعالء وقد يرجع السبب إلى أنها ال توجد  وباإلضافة إلى التقارب في صفاتهما

 م للطلبة.اللغة األ في سياق 

 
 مجموعة اإلناث  -٢

 

 
بمالحظة بسيطة وجدنا أن لإلناث جودة أكثر من الرجال في نطق الحروف، وهن يتفقن في أداء جيد في نطق  

. وهن كذلك  3باملقدار التام وهو  18و 17، 16حرف التاء مهما كان موضعه أول اللفظ ووسطه وآخره، في بنود رقم 

املواضع سواء أكانت أول اللفظ ووسطه وآخره، وكن أحسن في نطق حرف الزاي في  ميع يجدن نطف حرف الزاي في ج

وهو حرق الزاي في أول اللفظ بمقدار   13، ويتبعهما بند رقم 2،75بمقدار  15و  14وسط اللفظ وآخره لندي رقم 

2،67. 
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إلى الضعف سبب وذلك ي ؛وفي الوقت نفسه، إن الطالبات يواجهن الصعوبة في نطق بعض الحروف األخرى 

وهو نطق حرف العين في   1،58الذي يبلغ مقدار  28في األداء. تبين لنا من مالحظة الجدول أن أدنى املقدار في بند رقم 

وكالهما في نطق حرف الصاد   1،75ففي املرتبة الثانية في الضعف بمقدار  1، وأما بندا رقم 1،58أول اللفظ بمقدار 

وهي نطق حرفي الحاء في أول اللفظ وآخره والعين    1.92بمقدار    30و  29و  6و  4د رقم  بنو   في أول اللفظ وآخره. ويتبعهما 

 في وسط اللفظ وآخره. 

يمكن االستخالص هنا أن سبب التحسن في نطق الحروف عندهن قد يستوي مع ما عند فرقة الذكور كما  

ِرد في سياق لغتهن األم من حيث التشابه في صفتاته
َ
اإلضافة إلى تعودهن على نطق أمثال تلك  ا، بذكر، وهو أن الحروف ت

الحروف الصعبة في حوارهن اليومي. وأما سبب الضعف في أداء نطق الحروف فقد يرجع إلى أنها ال توجد في سياق اللغة  

األم لهن، والسبب اآلخر أن صفات الحروف الواردة في سياق تلك اللغة بعضها ال تستكمل ما ورد في الحروف العربية  

 ا. فاته من ص 

 

 مجموع الذكور واإلناث  -3

 
 

تبين لنا من الجدول أن للطلبة الذكور واإلناث اتفاق في التحسن والتعجز في نطق الحروف الصعبة في العربية 

التي حددناها في هذا البحث. وبمالحظ دقيق وجدنا أن املقادير تتقارب إلى حد ما بين البنود في الجدول. فإذا تحسن  

 د الطلبة فقد يتحسن النطق لحرف أو حروف أخرى والعكس صحيح. نع النطق لحرف معين 

وهو نطق حرف التاء في  2،71بمقدار  16فأعلى املقدار الدال على التحسن في أداء نطق الحروف في بند رقم 

وهما كذلك نطق حرف التاء في وسط اللفظ  ،2،65ففي املرتبة الثانية بمقدار  18و 17وأما بندا رقم أول اللفظ. 

للسياق املاليوي.   Tفإن التاء من أسهل الحروف للنطق؛ ألن فيها كما ذكر تشابه في الصفات التي وردت في حرف وآخره. 

 Z ، وهو نطق حرف الزاي في وسط اللفظ. تقابل الزاي حرف2،45على املرتبة الثالثة بمقدار  14ويحصل بند رقم 

 . للنطق املاليوي في الصفات
وهو نطق   3نطق بعض الحروف العربية. فالبند الذي حصل على أدنى املرتبة رقم  ز في  وفي حين اتفقوا في العج

وهما نطق   1،77فيستقران في املرتبة الثانية بمقدار  28و 21. وأما بندا رقم 1،61حرف الصاد في آخر اللفظ بمقدار 

. 1،81في أول اللفظ بمقدار    الصادوهو نطق حرف    1حرف الضاد في آخر اللفظ والعين في أول اللفظ. ويليهما بند رقم  

في التحليل السابق لكال مجموعتي الذكور واإلناث كانوا يعانون الصعوبة في نطق حرف الصاد، وأما العين فقط تعاني 

 وهو أدنى مرتبة في الجودة عندهم وهي كذلك من أصعب الحروف للنطق عند الذكور بعد  
ُ
 في نطقها اإلناث

َ
الصعوبة

في الصفة، وأما العين فمن   3حرفي الصاد والضاء صعب نطقهما بسبب استعالئها وإطباقهما. إن حرف الصاد والضاد
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وجميع الحروف املاليوية ليس فيها صفة االستعالء واإلطباق،  في إنتاجها  4ألنها تنضم مع الرخاوةالحروف الحلقية 

 . الصفةوهو يتمثل حرف الهمزة التي تعكس العين في  Aوالحروف الحلقية إال حرف 

 
 النتائج 

 والنتيجة املحصول عليها بالنسبة لجودة نطق الحروف العربية الصعبة في هذا البحث هي:

 أن البحث صالح لجميع الطلبة املاليويين في تحسين أدائهم في نطق الحروف العربية. -1

 ة.ــطي الوسوإن  الفروق في الدرجة االستجابات بسيطة جدا مما أدى إلى التقارب فيها حسب النسبة  -2

مقدار املوثوقية لكل الجداول يمكن االعتماد عليها في بناء منهج خاص أو تصميمه بطريقة تحسين   -3

 األداء  في نطق الحروف العربية

 

 االقتراحات والتوصيات 

 في ضوء النتائج السالفة، توص ي الدراسة باآلتي:

التخصصية الدينية  ية واملواد اللغة العربدمج البحث عن الحروف الصعبة في العربية في برامج تعليم  -1

 والتربوية وتدريب الدارسين على استخدامها وما يتعلق بصالحية نطق الحروف العربية.

على مصمم البرامج أن يبني برامج خاص لتدريب الدارسين على استخدام االستراتيجية واألساليب   -2

 املناسبة. 

 صوات. إعداد كمية من البحوث العلمية في مجال علم األ  -3

 

 البحث: مش هوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل في . مخارج الحروف وصفاتها لإلمام أبي األصبغ السماتي اإلشبيلي املعروف بابن طحانمحمد يعقوب تركيستاني )تحقيق(.  1

 . جامعة امللك عبد العزيز بجدة. جميع الحقوق محفوظة للمحقق.1: اإلطباق واالستعالء. ط 90و 89حروف. صصفات ال
 .88املرجع السابق: ص  2
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 التكنولوجيات الحديثة العالقة بين القلق اللغوي ومهارة الكالم، والطرق للتغلب عليه باستخدام 

 

 فارس أزوان بن أمات سوفاريا 

 **أبوبكر تبن رضوى الدكتورة  

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــــ

 

 ملخص البحث 

قد أصبح القلق اللغوي قضية شائعة لدى طالب اللغة األجنبية بوصفها لغة ثانية، وتبحث الكثير من البحوث عن العالقة  

لق عند الطالب في الخوف والق بين القلق اللغوي ومهارة الكالم. وكانت األنشطة املتعلقة بمهارة الكالم تؤدي إلى شعور 

فصول اللغة األجنبية. وتسعى البحوث والدراسات الكثيرة في االرتباط بين القلق اللغوي ومهارة الكالم وكذلك الحصول  

على مفاهيم عامة عن القلق اللغوي في مهارة الكالم. وعالوة من ذلك، تناقش بعض البحوث عن الحلول في التغلب على 

التصور عن العالقة بين القلق  ومن ذلك، يهدف هذا البحث في املتنوعة.  نولوجيات الحديثةستخدام التكالقلق اللغوي با

اللغوي ومهارة الكالم، والتعرف على فاعلية استخدام التكنولوجيات الحديثة للتغلب على القلق اللغوي في فصول اللغة  

للحصول على املعلومات والبيانات املرتبطة باملوضوع. وخلص  األجنبية. واعتمد الباحثان على الكتب، والدراسات السابقة  

وجود العالقة بين القلق اللغوي بمهارة الكالم حيث يشعر طالب اللغة األجنبية بالقلق والخوف من التواصل   الباحث أنه

ي تخفيض  مع اآلخرين في فصول اللغة األجنبية. وحصل الباحثان على أن استخدام التكنولوجيات الحديثة يساهم ف

 مستوى القلق اللغوي عند الطالب بشكل فعال.  

 

 : القلق اللغوي، مهارة الكالم، التكنولوجيات الحديثة.   حيةفتاامل كلمات ال

 

 املقدمة 

تتضمن اللغة العربية أربع مهارات لغوية رئيسية وهي مهارة االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة، وعلى الطالب أن يكتسبوا  

وتلعب كل املهارات دورا هاما في تطوير كفاءة اللغة للطالب، ومهارة الكالم من  ت إلتقان هذه اللغة إتقانا جيدا. كل املهارا

حيث يطبقها الطالب في فصول اللغة العربية في التقديمات، واملناقشات،   1علم اللغة العربيةأهم املهارات اللغوية في ت

 واالستجابة مع املعلم.  

لقلق اللغوي في اللغة األجنبية خاصة عندما يكونون في الحاالت التي  صاب بعض الطالب باعلى الرغم ذلك، ي 

غوي للطالب التي تعوقهم بممارسة مهارة الكالم وتصعبهم في تنمية  تطلب منهم التحدث بتلك اللغة. وتظهر أعراض القلق الل

 .  2أداء لغتهم بشكل فعال 

ير من األجهزة التعليمية  علم بالتكنولوجيات الحديثة، واخترعت الكثوفي هذا العصر، تندمج عملية التعليم والت 

علم اللغة األجنبية. وعالوة من ذلك، يطبق  والتطبيقات، ومواقع التواصل االجتماعي التي تركز في مساعدة الطالب في ت

ية املتنوعة لتضمين عملية  معظم املعلمين استخدام التكنولوجيات في تقديم املحتويات الدراسية وتنفيذ األنشطة التعليم

 التعليم والتعلم أكثر مثيرا في فصول اللغة األجنبية.  
 

 ماليزاي العاملية اإلسالمية اجلامعة اإلنساين، والعلوم الوحي معارف كلية يف املاجستري طالب سوفاراي، أمات بن أزوان  فارس. 
 .يزايمال العاملية اإلسالمية اجلامعة اإلنساين، والعلوم الوحي معارف كلية يف املساعدة األستاذة بكر، أبو بنت رضوى** 
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ين القلق اللغوي ومهارة الكالم، وكذلك التعرف على  وفي هذا املنطلق، يهدف الباحثان في التصور عن العالقة ب 

جنبية باالعتماد على الكتب،  القلق اللغوي في فصول اللغة األ  على استخدام التكنولوجيات الحديثة للتغلب فاعلية

 دراسات السابقة املرتبطة للحصول على املعلومات والبيانات لهذا البحث.   وال

م، ويبدأ الباحثان بتوضيح مفهوم القلق اللغوي بشكل عام في القسم األول.  وينقسم هذا البحث إلى ثالثة أقسا 

يل. وفي القسم األخير، يلخص الباحثان الدراسات السابقة  ثم، يشرح الباحثان عن القلق اللغوي في مهارة الكالم بالتفص 

ئل والبيانات لتحقيق أهداف  ى الدال املرتبطة باستخدام التكنولوجيات الحديثة للتغلب على القلق اللغوي للحصول عل

 البحث.  

 

 املبحث األول: القلق اللغوي 

 املحور األول: القلق اللغوي في فصول اللغة األجنبية 

لغوي لدى الباحثين واملدربين منذ الزمان، وكانوا يستخدمون املصطلح "الصدمة اللغوية" لتشير  عي بالقلق الإّن ظهور الو 

فصول اللغات األجنبية. وفي نصف الستينيات، قد قام الكثير من الباحثين الدراسة عن  إلى شعور القلق عند الطالب في 

 .   3ملصطلح "القلق اللغوي" لتعبير عن هذه القضيةالعالقة بين القلق وتعلم اللغات األجنبية وُيستخدم ا

ِلَق الش يء  وقبل أن يشرح الباحثان عن القلق اللغوي، على الباحث أن يأتي بمفهوم القلق وهو" االن 
َ
زعاج، يقال: ق

َقُه أي حّركه، والقلق الذي ال يستقرُّ في مكانٍّ 
َّ
ل
َ
ِلٌق وِمقالٌق، وأقلَق الش يء من مكانه، وق

َ
، فهو ق

ً
" قلقا . وعرف معجم  4واحدٍّ

 . 5الوسيط القلق بمعنى "قلق الش يء قلق أي حركة وال يستقر في مكان واحد اضطرب وازعج فهو قلق الش يء"

النفس، القلق هو "شعور عام بالفزع والخوف من شر مرتقب أو كارثة توشك أن تحدث والقلق    وعند معجم علم  

يصدر عن الصراعات الالشعورية ومشاعر عدم األمن والنزاعات  بصورة عامة هو استجابة لتهديد غير محدد كثير ما 

ه ملواجهة التهديد فتت العضالت ويتسارع  الغريزية املمنوعة املنبعثة من داخل النفس وفي الحالتين يعبئ الجسم امكانيات

 . 6النفس وتزداد نبضات القلب"
ملعتقدات واملشاعر  ع معقد من التصورات وا( هو "القلق اللغوي نو Horwitzومفهوم القلق اللغوي عند هورويتز )  

( القلق اللغوي بالخوف أو  Mclntyre. أما حدد مك لينتيير )7والسلوكيات املرتبطة بتعلم اللغة في فصول اللغات األجنبية"

 .8التخوف الذي ينتاب به الطالب مما يقع عند تعلم اللغة األجنبية 

ذي يعاني منه غير  عدم االرتياح، والتوتر، والعصبة، والرهبة والوفي املرجع اآلخر، القلق اللغوي هو الشعور ب 

عريف القلق اللغوي عند يونج هو "نوع من القلق املرتبط  ، وت9الناطقين باللغة أو الذين يستخدمون لغة ثانية أو أجنبية 

     10أساسا بسياقات تعلم لغة غير لغة األم".

 11( وآخرون في بحثهم أال وهي:Horwitzورويتز )وينقسم القلق اللغوي بثالثة مكونات كما شرح ه 

لبا ما ابتعاد الطالب عن األنشطة  قلق االتصال: نوع من الخجل بشعور القلق والخوف من التواصل مع اآلخرين، وغا -1

 اللفظية مثل املناقشات التعليمية مع زمالئهم وإجابة األسئلة من املعلم في فصول اللغة األجنبية. 

ألدائي الذي يصدر من الخشية من الفشل حيث يضع الطالب املتوقعات غير الواقعية  ن: نوع القلق اقلق االمتحا -2

 جة أقل من توقعاتهم.  لالمتحانات وهم ال يراعون أي در 

يشعر الطالب بالخوف من تقييم اآلخرين، والخوف من التقييم السلبي، واالبتعاد عن مواقف  :  الخوف من تقييم السلبي  -3

صول اللغات والتوقعات من التقييم السلبي. وقد تكون هذه الحالة عند الطالب في مقابلة العمل، أو التحدث في فالتقييم،  

 ة األجنبية.  األجنبية أو أي املواقف االجتماعية التي تحتاجهم إلى استخدام اللغ
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يرها بشعور التوتر،  ويخلص الباحث القلق اللغوي بوقوع االضطراب الداخلي عند متعلمي اللغة للناطقين بغ 

 والتخوف، والخوف، وعدم األمن في فصول تعلم اللغات األجنبية.   

 

 املحور الثاني: القلق اللغوي في فصول اللغة العربية بوصفها لغة ثانية

راسات السابقة التي تتعلق بالقلق اللغوي واللغة العربية للحصول على صورة واضحة عن هذه القضية  يقدم الباحثان بالد

 ي سياق تعلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية.  ف

غة العربّية   12وأشار صالح وحسين 
ّ
في بحثهما ب "دراسة مستوى القلق اللغوي لدى الطالب املتخصصين في الل

غوّي بوصفها لغة أجنبّية: ال
ُّ
  جامعة اإلسالمية العاملّية في ماليزيا نموذجا" وهدف هذا البحث إلى معرفة مستوى القلق الل

غات واإلدارة في 
ُّ
الجامعة اإلسالمية العاملية في  لدى طالب اللغة العربّية في كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانّية وكلية الل

غوّي، ثمَّ تمت عملية    120ماليزيا. كان عدد املشاركين في هذا البحث  
ُّ
. ُوزع على الطالب استبيان خاّص بظاهرة القلق الل

ً
طالبا

 لدى أفراد املجموعتين كان معتدال. وأنَّ  SPSSم برنامج التحليل باستخدا
ً
. أظهرت النتائج أنَّ مستوى القلق اللغوّي عموما

 أكبر مصدر للقلق اللغوي عند املجموعتين كان الخوف من التقييم السلبّي.  

عليم  دى طلبة قسم تفي دراستهن بعنوان "تحليل القلق اللغوي في تعلم مهارة الكالم ل 13وأشارت إينيكا، واآلخرون 

اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج". وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أشكال القلق  

طالبا وطالبتا. وأشارت   120اللغوي وأسبابه لدى الطلبة في تعلم مهارة الكالم. وتم جمع البيانات بواسطة االستبيانات إلى 

اللغوي وذلك من أسباب ظهور القلق هي التكلم من غير االستعداد، دق القلب، النسيان،    ى متوسط للقلقالنتائج إلى مستو 

 وعقدة النقص.  

في بحثهما بعنوان "القلق في مهارة الكالم للغة العربية لدى طالب الثانوية. ومن أهداف   14رأى إيروان، وسوريا 

لغوي وهي: القلق التواصلي، وخوف التقييم السلبي،  االت القلق الالبحث هي التعرف على مستوى القلق في طالب في مج

والقلق في الفصل، وقلق االمتحان. أجري هذا البحث باالستبانات من خالل استخدام مقياس القلق في فصول اللغات 

  . أشارت نتائج طالبا وطالبتا 40مجاالت في القلق اللغوي وذلك بمشاركة  4بندا ويغطي  33( املكون من FLCAاألجنبية ) 

 البحث أن لدى خوف التقييم السلبي أعلى الدرجات، يليه القلق في الفصل، ومن ثم قلق االمتحان بأقل درجة.  
في بحثها الذي كان بعنوان: "القلق اللغوي في تكلم اللغة العربية وعالقته بفاعلية الذات على ضوء    15وحملت لؤلؤ 

ستويات القلق اللغوي في تكلم اللغة العربية على ضوء الخلفية  التعرف على م الخلفية الشخصية". وكان من أهداف بحثها 

الشخصية لدى الطلبة. وكان هذا البحث كميا وسببيا واتبع املنهج املسحي حيث اختارت الباحثة الفصول الدولية في 

القلق لعينة  بحث بأن درجة املستوى الثالث والخامس. واستخدمت الباحثة االستبانات لجمع البيانات. أظهرت نتائج ال

البحث كانت في املستوى املتوسط، ولم يكن هناك فروق بناء على الخلفية التربوية، وكان لدى معظم املشاركين في البحث  

 مستوى عال من فاعلية الذات.  

كان  ومن هذه الدراسات، يلخص الباحث أن يصاب بعض طالب اللغة العربية بوصفها لغة ثانية بالقلق اللغوي و  

مستواهم معتدال. ومن عوامل القلق اللغوي عند الطالب هي الخوف من التقييم السلبي وظهور أعراض القلق اللغوي التي  

   تؤثر على درجة قلقهم تأثيرا سلبيا.

 

 املبحث الثاني: القلق اللغوي في مهارة الكالم 

 املحور األول: مفهوم القلق اللغوي في مهارة الكالم 
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إطار بحثه مفهوم القلق اللغوي في مهارة الكالم مفهوما ثابتا إال أنه يرتبط بإحدى من مكونات القلق  ي ما وجد الباحث ف

( وآخرون بقلق االتصال كنوع من الخجل بشعور القلق والخوف من  Horwitzاللغوي وهي قلق االتصال. وعرف هورويتز ) 

تصال التي تقوم به سواء كانت حقيقية أو متوقعة مع  الويترابط مستوى القلق للطالب بعملية ا  16التواصل مع اآلخرين،

فرد واحد أو أكثر ألن هناك العالقة بين القلق اللغوي ومهارة الكالم بتركيبات النفس املعقدة مثل قلق االتصال، والثقة  

     .71ةبالنفس، والقلق االجتماعي، ومن ثم يؤثر القلق اللغوي في أداء مهارة الكالم عند طالب اللغة األجنبي
وأكد الكثير من الباحثين أن مهارة الكالم أكثر اإلثارة في القلق بدال من املهارات اللغوية األخرى مثل االستماع،   

( ويونج Philips. وقام فيليب )18القراءة، والكتابة، لذلك هم يركزون في استنتاج العالقة بين القلق وأداء مهارة الكالم

(Young في بحثهما عن أثر )قلق اللغوي في أداء مهارة الكالم وأشارت النتائج أن يؤثر القلق اللغوي في أداء مهارة الكالم لا

( أن تطلب األنشطة الكالمية الطالب في كشف عدم كفاءتهم  McIntyre. وأضاف ومك اينتير )19تأثيرا سلبيا بدرجة ملحوظة

نشطة الكالمية الكثيرة في فصول اللغات األجنبية، وتؤدي  ألااللغوية أمام زمالئهم في الفصل. وحاليا، تعد مقررات الدرس ب

هذه الحاالت للطالب إلى شعور االكتئاب أثناء إجراءات األنشطة. ويوافق الكثير من املدربين واملعلمين أن يظهر القلق  

يتعرض الطالب القلق   ن( في بحثه أ Ayكما وضح أي )   20اللغوي في مهارة الكالم عند الطالب في سياق تعلم اللغة األجنبية

اللغوي عندما ُيطلب منهم في التحدث دون االستعداد مسبقا في املناقشات التعليمية، والخطابات، ولعب األدوار، وإعطاء  

 . 21املعنى للكلمات واملفردات املحددة

الم حيث أشارت  ك لومن املعلومات السابقة، ال يجدر بالذكر أن يصاب الكثير من الطالب بالقلق اللغوي في مهارة ا 

البحوث املتعددة أنهم يشعرون بالخوف من التواصل مع اآلخرين وال سيما املشاركة باألنشطة اللفظية وهم يميلون  

 .  22باالبتعاد نفسهم عن تلك األنشطة بظهور األعراض املتميزة للقلق اللغوي 

 

 املحور الثاني: أعراض القلق اللغوي في مهارة الكالم 

منها املناقشة عن أعراض القلق   قليالعن أعراض القلق اللغوي بشكل عام ووجدت لبحوث والدراسات أجريت كثيرا في ا

 اللغوي في مهارة الكالم بشكل خاص. على الرغم ذلك، ترتبط بعض أعراض القلق اللغوي بمهارة الكالم.

أعراض   ، وحددا الباحثان صول مهارة الكالمالبحث عن اتجاه الطالب عن القلق اللغوي في ف 23وأعد مصطفى وحسن

 القلق اللغوي بأربع مجموعات كما في التالي: 

 

 
  

األعراض الجسدية والفسيولوجية. تظهر بعض األعراض للطالب عندما يشعرون بالقلق اللغوي، ومنها رعشة   

واآلخرون في بحثهم  ( Horwitzهورويتز )اليدين، واالهتزاز، وتسرع نبضات القلب، والتعرق. وتشارك هذه األعراض بما شرح 

ومنها الضغط، واالهتزاز، واضرابات النوم، وهذه هي أعراض شائعة التي تكون عند الطالب املصابين بالقلق اللغوي في 

 . 24فصول اللغة األجنبية

أعراض القلق اللغوي

األعراض اإلدراكية األعراض السلوكية األعراض اللغوية األعراض اجلسدية 
والفسيولوجية
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لقلق اللغوي  األعراض اللغوية. وقد تنبعث أعراض القلق اللغوي في املستوى اللغوي. يجد الطالب املعانون من ا 

لصعوبات في ترجمة املعلومات، عاجزة عن الكالم، وعدم القدرة في االستجابة عن أية األسئلة في ثم أثناء الكالم، ابالتلع

الفصل. وفي البحث اآلخر، يواجه الطالب الصعوبات في التحدث باللغة األجنبية في الفصل ألنهم يرون كأنهم غبيا بسبب  

ل طالب القلق اللغوي بإعطاء اإلجابة القصيرة وغير املوضوعية  إلى ذلك، يمي. وباإلضافة  25تحدثاألخطاء البسيطة أثناء ال

    .26في املناقشات والتقديمات 
األعراض السلوكية. ذكر بعض الطالب أن يؤثر القلق اللغوي في سلوكهم حيث يشعرون بقلة الحماسة بسبب   

ك التجنب مثل الغياب من  ألخرى منها عرض سلو اآلخرون باألعراض االضغط في تعلم اللغة األجنبية. وأضاف هورويتز و 

، والجلوس في خلف الفصل، وتجنب االتصال البصري وذلك يظن الطالب كأنهم في  27الفصل، وتأجيل الواجبات واملهمات

 .  28موقف االختبار حين يشاركون باألنشطة اللفظية في الفصل
اكية وتؤثر على عملية تفكيرهم  ب في الوجهة اإلدر لق اللغوي عند الطال األعراض اإلدراكية. وقد تكون أعراض الق 

وعلى سبيل املثال هم يحسبون كأن يستهزئ املعلم إليهم، والصعوبات في إيجاد الكلمات املناسبة. وفي املرجع اآلخر، يصاب  

ية في قاعة  لمون باللغة األجنبالطالب بالتجمد والصعوبات في التركيز، وكثيرة النسيان ويصبح عقلهم فارغا عندما يتك

 . وتلعب طرق التفكير للطالب دورا هاما في وقوع القلق اللغوي عندهم في فصول اللغة األجنبية.  29الدرس

 

 املحور الثالث: العوامل للقلق اللغوي في مهارة الكالم 

( في بحثه Mak) 30الطالب كما أشارت ماكوجد الباحثان العوامل التي تؤثر في حدوث القلق اللغوي في مهارة الكالم عند 

طالب صينيين في هونج كونج. وبالرجوع إلى البيانات املحصلة    313في كشف عوامل القلق اللغوي في فصول مهارة الكالم إلى  

 من مقياس القلق اللغوي في فصول اللغات األجنبية، ووجد خمس عوامل التي تساهم في القلق اللغوي عند الطالب وهي:

 لتقييم السلبي، القلق اللفظي والخوف من ا -1

 وعدم الراحة في التحدث مع الناطقين األصليين،  -2

 السلوك السلبي تجاه فصول اللغات األجنبية،   -3

 تقدير الذاتي السلبي،  -4

 الخوف من الفشل في فصول اللغات األجنبية.   -5

لتواصل باستخدام  الثقة بالنفس في إجراء عملية اومن هذه القائمة، يلخص الباحثان بأن يشعر الطالب بقلة 

ة وال سيما في األنشطة اللفظية ألنهم يخافون من التقييم السلبي من اآلخرين إذ كانوا يقومون األخطاء اللغوية اللغة األجنبي

التي تؤثر في أداء كالمهم  مثل النحو، واملفردات وغيرها. ويهتم الطالب برأي اآلخرين كثيرا ومن ثم بروز العوامل للقلق اللغوي  

( في بحثه بست عوامل القلق اللغوي في ثالثة أطراف وهي وجهة املتعلم، ووجهة املعلم،  Young) 31ة كبيرة. وقرر يونجبدرج

 ووجهة املمارسات التعليمية، وقام تلك العوامل كما في التالي:

 القلق بين األشخاص  .1

 معتقدات املتعلم عن تعلم اللغة األجنبية  .2

 جنبية دات املعلم عن تعليم اللغة األ معتق .3

 اإلجراءات التعليمية في الفصول  .4

 االختبارات اللغوية .5

ويرى الباحث أن ترتبط الثقة بالنفس للطالب بالقلق اللغوي في مهارة الكالم. ويعاني الطالب بقلة الثقة بالنفس   

الثقة بالنفس كراشين أن يواجه الطالب بقلة    . ووضح32من القلق اللغوي بدرجة عالية، وقلق االتصال، والقلق االجتماعي



86 

 

( أن يقارن  Baliلطالب الذين ثقتهم عالية بسبب بعضهم يخافون عن تقييم اآلخرين تجاههم، وقال بالي )بالخوف أكثر من ا

الطالب أدائهم بالطالب اآلخرين املميزين وبالتالي ينبعث القلق اللغوي في نفسهم. وعالوة من ذلك، تؤدي البيئة التعليمية  

 . 33لق اللغوي في عملية التعليم والتعلم، وكذلك الخبرات التعليمية السابقة التي تكون عند الطالبإلى شعور الطالب بالق

بأن املعلم من إحدى العوامل للقلق اللغوي حيث تساهم تصرفاته وسلوكياته في وقوع  أشارت بعض البحوث  

يركز املعلم في القواعد النحوية والنظام   ، وعلى سبيل املثال يشعر الطالب بالخشية عندما34القلق اللغوي عند الطالب

 .35ائهم الحقيقياللغوي بكثير وعندما يتوقع املعلم بأدائهم في املهارات اللغوية أعلى من أد

 

 املحور الرابع: أثر القلق اللغوي في مهارة الكالم 

 كما يلي: في بحثهما  (Jean) 37نيجو   36ميكائيل إبراهيمشرح  إن يؤثر القلق اللغوي الطالب في تعليم اللغة األجنبية كما

من زمالئهم ومن ثم تؤدي إلى مقارنة يقوم الطالب بأخطاء كثيرة خاصة في القواعد النحوية واملفردات  .أ

 الضعف بأداء لغتهم.

يميل الطالب بكتابة الرسائل النصية قصيرة وقلة تفسيرا ويتجنبون عن كتابة الرسائل الشخصية في اللغة  .ب

 األجنبية. 

الدروس في الفصل وتعرضهم بأعراض القلق اللغوي مثل   صعوبات في التركيز أثناءطالب باليواجه ال .ج

الطالب سلوك التجنب مثل الغياب من   التعرق، سرعة نبضات القلب وغيرها. وبسبب هذا، يعرض

 الفصل، وتأجيل الواجبات في فصول اللغة األجنبية.  

لتجمد" في دور في أسوأ األحوال، يصبح الطالب "ايواجه الطالب بالصعوبات في التحدث مع زمالئهم. و .د

 اللعب في فصول اللغة األجنبية.  

يواجه الطالب بالصعوبات في تمييز األصوات وهيكل الجمل أثناء تعليم اللغة األجنبية، ويواجهون   .ه

 الصعوبات في فهم مضمون الرسائل في اللغة األجنبية.   

 

 لب على القلق اللغوي  املبحث الثالث: استخدام التكنولوجيا للتغ

األجنبية. وفي هذا العصر، تركز البحوث والدراسات الحالية في استخدام  يتوسع استخدام التكنولوجيا في تعليم اللغة 

التكنولوجيات الحديثة للتغلب على القلق اللغوي في فصول اللغة األجنبية، ويضيق هذا البحث بالدراسات املرتبطة  

 ب.يا، والتعلم االلكتروني، والتعلم النقال، واالتصال بواسطة الحاسو باستخدام أجهزة التكنولوج

 

 املحور األول: القلق اللغوي والتكنولوجيا 

بعنوان   38البحوث الكثيرة عن استخدام التكنولوجيا للتغلب على القلق اللغوي ومنها البحث من فيروز وفريدة أجريت

التكنولوجيا وهدف هذا البحث في كشف خبرة الطالب في استخدام   تخفيض القلق اللغوي في اللغات األجنبية من خالل 

نولوجيا لتخفيض القلق اللغوي وتنمية االتصال اللفظي. ووجد الباحثان أن يشعر الطالب بالقلق اللغوي بدرجة التك

بية بطريقة  " ألن إعطاء هذه البرمجة بيئة مريحة حيث تساعدهم في تعلم اللغات األجنvoicethreadمنخفضة من خالل "

 ممتعة ومشوقة.  

تمال التكنولوجيا: مستوى القلق اللغوي وأداء االختبار الكتابي لدى  في بحثهم عن اك 39وأجري علي واآلخرون 

الطالب املبتدئين للغة االنجليزية بوصفها لغة أجنبية. وأراد الباحثون في التعرف على أثر التعليم القائم على التكنولوجيا  

لطالب. وظهرت النتائج أن يؤثر استخدام  م بالكمبيوتر على تنمية كفاء مهارة الكتابة ودرجة القلق اللغوي لوالتعلم املدعو 
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التعليم القائم على التكنولوجيا في أداء االختبار الكتابي للطالب تأثيرا إيجابيا وكذلك مستوى القلق اللغوي في االختبار  

 بيوتر في املرحلة الجامعية.  الكتابي من خالل تطبيق التعلم املدعوم بالكم

 

 لم االلكترونياملحور الثاني: القلق اللغوي والتع

في بحثهما بعنوان كشف القلق اللغوي لطالب   (Huang & Hwang)  40وفي منظور التعلم االلكتروني، أشارت هوانج وهوانج

تعرف على أثر بيئة الوسائط املتعددة في عملية  اللغة االنجليزية كلغة أجنبية وبيئة التعلم االلكترونية وركز هذا البحث في ال

مستوى القلق اللغوي لدى الطالب. ووجد الباحثان أن يفضل الطالب في تعلم اللغة االنجليزية من خالل  التعلم على 

األغاني، وكذلك تقديم األقراص في تعلم اللغة االنجليزية مثل مشاهدة األفالم في الفصل. وينظر بعض الطالب أن  

ر الوسائط املتعددة ببيئة تعليمية جيدة للطالب. هم الوسائط املتعددة في تخفيض درجة القلق اللغوي ألن توفيتساعد

ولذلك، خلص الباحثان أن يؤثر استخدام الوسائط املتعددة على مستوى القلق اللغوي للطالب تأثيرا إيجابيا وعلى املعلم  

  غوي في فصول اللغة االنجليزية.أن يختار أنسب الوسائط في التغلب على القلق الل
الدراسة عن أثر الفيديوهات الحقيقية باللغة االنجليزية على القلق اللغوي في   41ن( واآلخرو Hui) وأجرى هوي  

مهارة الكالم لدى طالب اللغة االنجليزية بوصفها لغة ثانية. وهدفت هذه الدراسة في التعرف على أثر التعلم االلكتروني من  

النتائج أن تخفيض درجة قلق االتصال عند   يوهات الحقيقية على القلق اللغوي في مهارة الكالم. وأشارتخالل الفيد

 للطالب في فصول اللغة االنجليزية. الطالب بعد إجراءات الدراسة وكذلك تطوير أداء مهارة كالم

 

 املحور الثالث: القلق اللغوي والتعلم النقال 

اللغوي بعنوان "استخدام   تراتيجية للتغلب على القلقا باستخدام التعلم النقال كاالسفي بحثهم 42أشار رضوان، وكرميال

نموذج التعليم املدمج في الهواتف الذكية للتغلب على القلق الكالمي لدى الطالب في تعلم اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة  

بالهواتف الذكية للتغلب على قلق الطالب في املواد  أجنبية. ولهذا كانت أهداف هذا البحث التعرف على آثار التعليم املدمج  

لتحديد مستوى قلق الطالب.   (FLCA) ة بمهارة الكالم. واستخدم الباحثان مقياس القلق في فصول اللغات األجنبيةاملتعلق

وعة  طالبا بمستوى قلق منخفض. ثم قسم الباحثان كل مجم  20طالبا بمستوى قلق مرتفع و  20قسم الباحثان الطالب إلى

إلى مجموعتين، املجموعة األولى تلقت نموذج التعليم املدمج بالهواتف الذكية، واملجموعة الثانية تلقت التعليم التقليدي.  

بأن يساهم استخدام الهواتف الذكية في تطوير أداء مهارة الكالم للطالب، وال تظهر أعراض القلق اللغوي    النتائج  وأظهرت 

ف الذكية في عملية التعليم والتعلم. وقد حصل الطالب الذين تلقوا نموذج التعليم املدمج  فيهم بعد أن تم تطبيق الهوات

تم تقديمهم التعليم التقليدي وذلك لكلتي املجموعتين ذي القلق  ب الذين في الهواتف الذكية على درجات أعلى من الطال 

ب باستخدام الهواتف الذكية في تعلم اللغة املرتفع والقلق املنخفض. وخلص الباحثان أن ينخفض القلق اللغوي للطال 

 االنجليزية بدرجة ملحوظة.  

ق الهاتف املحمول )واتس آب( لتخفيض  ( في بحثهما عن "استخدام تطبيTurgay & Firat)  43وأجري تورجاي وفيرات 

أنشطة تطبيق واتس   القلق الكالمي في اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية" ولذلك كانت أهداف هذا البحث معرفة آثار

من  آب على طالب اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية ومعرفة ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب 

لقلق الكالمي في اللغة األجنبية قبل وبعد تطبيق األنشطة في تطبيق واتس آب. أظهرت النتائج بأن كان استخدام  حيث ا

ا في تخفيض القلق الكالمي في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية، ويرى الطالب بأنهم يقدرون في تطوير واتس آب له أثرا إيجابي

الذاتي من خالل إعادة االستماع إلى أصواتهم املسجلة قبل الحصول على   التقييم أداء لغتهم حيث يسمح واتس آب فيهم

 طرق النطق واملهارات األخرى مثل االستماع والكتابة.  التقييم من زمالئهم، وذلك يوفر واتس آب الفرصة لهم في تطوير  
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قلق اللغوي وتنمية  في بحثها عن دمج الهواتف الجوال في فصول اللغة االنجليزية لتخفيض ال 44وقامت روميزا 

تعلقة  مهارة التحدث عن الطالب املاليزيين. وشجعت الباحثة على الطالب في استخدام االنترنت لتنزيل املصادر واملراجع امل

بمقرر الدرس واملعاجم االلكترونية، وشاركت الباحثة أيضا الفيديوهات واألصوات املرتبطة بعملية التحدث. وبينت  

لهواتف الجوال في عملية التعليم والتعلم في تخفيض القلق اللغوي خاصة في قلق االتصال والخوف  من دمج االنتائج أن يك

جوال الطالب في التقييم الذاتي عن أداء لغتهم وهم يتمتعون باستخدام الهواتف  من التقييم السلبي.  وتسمح الهواتف ال

 لنفس عندهم أثناء تطبيقها.  الثقة بافي تعلم اللغة االنجليزية في خارج الفصل وكذلك ترتفع 
أن  في بحثهما عن استخدام واتس آب للتغلب على القلق اللغوي كما بينت النتائج   45ودعم ذو الرحمن وسونارتي 

جات الجيدة  تخفض درجة القلق اللغوي للطالب في مهارة الكالم عبر استخدام واتس آب ويساعدهم في الحصول على الدر 

واتس آب الطالب في االستماع إلى تسجيل أصواتهم لتحليل أي أخطاء لغوية. ولذلك، خلص في مهارة الكالم حيث يسمح 

 لتغلب على القلق اللغوي وتنمية أداء لغتهم.  الباحثان أن ينفع الطالب باستخدام واتس آب في ا

 

 املحور الرابع: القلق اللغوي واالتصال بواسطة الحاسوب 

البحث عن أثر التغذية الراجعة االلكترونية من املعلمين   46وفي وجهة االتصال بواسطة الحاسوب، أجري يحيا واآلخرون

الل تطبيقات االتصال بواسطة الحاسوب. وبينت النتائج أن  والزمالء على مستوى القلق اللغوي في مهارة الكتابة من خ

ى الطالب من خالل التغذية الراجعة االلكترونية، وهم يفضلون بهذه  تخفيض درجة القلق اللغوي في مهارة الكتابة لد

ألنه    الطريقة بدال من الحصول على التغذية الراجعة وجها لوجه. ويفضل الطالب باستخدام االتصال بواسطة الحاسوب

 ملية العليم والتعلم.  تروج عملية التفاعل بين الزمالء من خالل عملية املجموعة، وتنمية كفاءة الحلول عن املشاكل في ع

في بحثه بعنوان تخفيض قلق االتصال في اللغة األجنبية من خالل االتصال بواسطة   (Nike) 47وأشار نايك 

لتنفيذ األنشطة القائمة في املناقشات اللفظية واالتصال بواسطة   الحاسوب. وحصل الباحث أن يشعر الطالب بالراحة

واسطة الحاسوب تأثيرا إيجابيا في قلق االتصال عند الطالب بمدة طويلة، وتوفيره الحاسوب. وهو قال بأن يؤثر االتصال ب

 الطالب في ممارسة االتصال اللفظي بطريقة مثيرة. 

بين التحدث وجها لوجه والتحدث من خالل االتصال   ثر القلق اللغوي ( في بحثها عن أSilvia) 48وركزت سيلفيا 

لل مستوى القلق اللغوي للطالب باستخدام االتصال بواسطة الحاسوب،  بواسطة الحاسوب. ووجدت الباحثة أن يق

  وأكدت الباحثة أن يقدر استخدام االتصال بواسطة الحاسوب في تخفيض القلق اللغوي للطالب في عملية التعليم 

 والتعلم. 

والخالصة من البحوث املقدَمة، وجد الباحثان أن يساهم استخدام التكنولوجيات الحديثة للتغلب على القلق   

اللغوي لدى طالب اللغة األجنبية بوصفها لغة ثانية. وباإلضافة إلى ذلك، تنخفض درجة القلق اللغوي عند الطالب في 

 اءة، والكتابة من خالل مساعدة التكنولوجيات الحديثة.  لكالم، القر املهارات اللغوية الرئيسية وهي االستماع، وا

 

 الخاتمة 

ما أجد القلق اللغوي في مهارة الكالم مفهوما ضابطا، ولكن وجود العالقة القوية بين القلق اللغوي   .أ

ومهارة الكالم بمفهوم قلق االتصال وهو يعبر عن شعور القلق والخوف من التواصل مع اآلخرين في 

نبية. وأكد معظم الباحثين أن يؤثر القلق اللغوي في أداء مهارة الكالم عند الطالب تأثيرا  اللغة األج فصول 

سلبيا بدرجة ملحوظة بظهور األعراض املحددة ومنها االهتزاز، وتسرع نبضات القلب، والتلعثم أثناء 

يان. والتقييم  وكثيرة النس الكالم، عاجزة عن الكالم، وتجنب االتصال البصري، والصعوبات في التركيز، 
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السلبي من اآلخرين من إحدى العوامل الرئيسية ببروز القلق اللغوي عند الطالب ومن ثم تؤثر هذه 

 القضية في أداء مهارة كالمهم تأثيرا سلبيا.  

أشارت النتائج أن يساعد استخدام التكنولوجيات الحديثة للتغلب على مستوى القلق اللغوي عند   .ب

 ها لغة ثانية، كما في التالي: جنبية بوصف طالب اللغة األ 

توفير الفرصة للطالب في التقييم الذاتي على الواجبات واملهمات التعليمية وبالتالي يقلل شعور   -

 الخوف بالتقييم السلبي من اآلخرين

دعم التكنولوجيا بالتعلم الذاتي للطالب حيث استطاعة الطالب في اختراع البيئة املريحة لهم في  -

 اللغوية دون شعور القلق اللغوي.ة املهارات  ممارس

مساعدة التكنولوجيا املعلم في إجراء األنشطة التعليمية للتغلب على القلق اللغوي باستخدام   -

 التطبيقات والبرمجيات القائمة بتعلم اللغة األجنبية. 
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 ألفاظ القرآن الكريم املقترضة في اللغة املاليوية: دراسة تحليلة في الجزء الثالثين 

 

 *عبدالرحمن بن شيكاألستاذ املشارك الدكتور 

 **ري إبراهيم

________________________________________________________ 

 ملخص البحث 

وبناء   في تعلم اللغة العربية لغرض فهم الدين اإلسالمي الحنيفتبدو جلية من الدراسات رغبة معظم الدارسين املاليويين 

القدرات اللغوية على مطالعة مصادره األساسية. ومن جانب آخر يشيع في املجتمعات املاليوية استخدام األلفاظ العربية  

صاء ألفاظ القرآن  ية. في ضوء هذه الخلفية وضعت هذه الدراسة هادفة إلى إحاملقترضة في حياتهم االجتماعية والعلم

بالتطبيق على الجزء الثالثين منه، وكشف التغييرات التي طرأت علي تلك األلفاظ  الكريم املقترضة في اللغة املاليوية 

م عبر هذه الدراسة التعرف على  صوتي والصرفي. ويتعلى املستويات الثالثة الالقرآنية املقترضة في اللغة املاليوية 

عل أو من مذكر ومؤنث أو من مفرد ومثنى  ك األلفاظ القرآنية وتحليلها وتحديد تكرارها من اسم وفاالشتقاقات املختلفة لتل

األلفاظ القرآنية املقترضة في اللغة املاليوية في الجزء الثالثين مائة وخمس وستون  وجمع. وقد توصلت الدراسة إلى أن عدد  

ويتوقع من هذه الدراسة رفع مستوى الدافعية لتعلم اللغة    ت. ( كلمة، وهي التي تم إخضاعها للتحليل وفحص التغييرا165)

   العربية لدى شعب املاليو؛ ألنهم يتعلمون لغة القرآن مع خبراتهم اللغوية والعلمية السابقة.

 

 لغة املاليوية، جزء عم )الجزء الثالثين(: ألفاظ القرآن الكريم، االقتراض اللغوي، الالكلمات املفتاحية

 

 املقدمة

الناطقين باملاليوية صغارهم وكبارهم، إال أن بعضهم ال يدركون بوعي أن تلك األلفاظ واردة في القرآن، بل تكررت    لميناملس

 عدة مرات، بل تنوعت صيغتها بشتى تصريفاتها. 

جنوب شرق آسيا؛ إندونيسيا وماليزيا وبروناي دار يقطن الشعب املاليوي منطقة شاسعة تشمل عدة دول في 

إن كثيرا منهم يتعلمون اللغة العربية لغرض معرفة الشريعة  غافورة ومنطقة فطاني في جنوب تايالند. و السالم وسن

والخبراء  فهذه الدوافع القوية ينبغي أن تكون فرصة قيمة لدى معلمي اللغة العربية والباحثين  .  1اإلسالمية ومصادرها وتراثها

 العربية املناسبة للماليويين.  في وضع املناهج والطرق واألساليب في تعليم اللغة 

لم يجد الباحث حسب علمه بحثا أو مقالة عن حصر ألفاظ القرآن الكريم املقترضة في اللغة املاليوية، علما بأن  

األلفاظ العربية العامة املقترضة في اللغة  الدراسة املألوفة في مجال االقتراض اللغوي لدى معظم الباحثين منصبة على 

الورقة في اإلجابة عن سؤالين اثنين: ما ألفاظ القرآن الكريم املقترضة في اللغة املاليوية الواردة في الجزء    نحصر . وت2املاليوية

 صوتي والصرفي؟الثالثين؟ وما تغييرات تلك األلفاظ املقترضة الواردة من سورة النبأ إلى سورة الناس في الجانب ال

 الثين من القرآن الكريم لغة املاليوية التي وردت في الجزء الثإحصاء األلفاظ العربية املقترضة في ال  أوال:

  165لقد أحص ى الباحث األلفاظ القرآنية املقترضة في اللغة املاليوية في الجزء الثالثين من القرآن الكريم وتوصل إلى عدد 

اظ إلى قسمين، قسم ما ورد  كلمة. ولكن هذه األلفاظ قد تكرر بعضها عدة مرات في سور وآيات مختلفة. وتنقسم هذه األلف

 

 . امعة اإلسالمية العاملية مباليزاياجلقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية،  مشارك يف اللغوايت التطبيقية، أستاذ *

 .قسم اللغة العربية وآداهباب  (،املاجستري) الدراسات العليا طالب **
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مرة مع التكرار،   263كلمة. أما القسم األول فهو يأتي فيه  83يغة أخرى وهو كلمة، وقسم ما ورد بص  83بصيغته وهو 

وأما القسم الثاني فهو  كلمة مع التكرار.  401مرة مع التكرار، صار  138وجاءت أيضا بصيغة متنوعة في آية أخرى على 

لثالثين على حالها، بل جاءت فيه بصيغة  لم ترد في الجزء ا لعربية املقرضة في اللغة املاليوية، ولكنهامجموعة من األلفاظ ا

 (:7انظر إلى الجدول رقم ) مرة مع التكرار،  198لفظة، ولكن عدد ورودها فيه وصلت إلى   76اشتقاقية أخرى، وذلك على 

 (7الجدول رقم )

 
ألفاظ قرآنية وردت بلفظها وصيغها 

 لفة املخت
 ألفاظ قرآنية وردت بصيغها املختلفة فقط  

 الرقم

ألفاظ قرآنية  

 مقترضة 

 كما هي 

ألفاظ وردت في صيغ  

 أخرى 

ألفاظ عربية  

 مقترضة 

ألفاظ قرآنية  

مقترضة بصيغ  

 مختلفة 

1 Ilmu/ ( م
ْ
 ( 1عل

م )
َ
ْعل

َ
( 2( َعِلَمْت )1أ

م )
َ
( 1( يعلمون )4َيْعل

(  2سيعلمون )

 (3تعلمون )

Soalan/  سؤالن 

ْت  1اِئل )سَّ ال
َ
( ُسِئل

ْون )1)
ُ
ل
َ
( 1( َيْسأ

ْون )
ُ
َساَءل

َ
نَّ 1َيت

ُ
ل
َ
ْسأ

ُ
( ت

(1) 

2 Lailat/ ( 3ليلة) ( 1( ليالي )8ليل) Ikhtilaf/  َتِلُفْون ) اختالف
ْ
 ( 1ُمخ

3 Jannat/ ( 4جنة ) ( 3جنات) Alim/  عالم 

سبق ذكره في لفظ  

 "علم"

4 Jahannam/ ( 4جهنم)  Ulama/  علماء 

5 Hisab/ ( 4حساب ) 
( ُيَحاَسب  3َيْحَسب )

(1) 
Maklum/ معلوم 

6 Ayat/  ( 1آية) ( 3آيات) Maklumat/ معلومات 

7 Kitab/ ( 10كتاب) ( ُتب
ُ
اِتبين )1ك

َ
 علمية  /Ilmiah ( 1( ك

8 Azab/ ( 8عذاب) ( ب ِ
ّ
َم ) تعليم  /Taklim (2ُيَعذ

َّ
 (2َعل

9 Takwa/ ( 2تقوى) 
َقى )

ْ
ت
َ
ِقْيَن 1األ تَّ

ُ
(  1) ( امل

َقى )  (1اتَّ
Jabal/  ( 6ِجَبال ) جبل 

10 Rabbi/ ( 48رب) 
 

Khalik/  خالق 
ق )

ْ
ل
َ
َق )1خ

َ
ل
َ
( 8( خ

ْقَنا )
َ
ل
َ
ِلَق )3خ

ُ
( 2( خ

ِلَقْت )
ُ
ق )1خ

َ
ل
ْ
 (1( ُيخ

11 Roh/ ( 2روح )  
Makhluk/  مخلوق 

سبق ذكره في لفظ  

 "خالق"

12 Malaikat/  ( 2مالئكة ) ( ك
َ
َجْت   (1أزواج ) زوجة   /Zaujah (1َمل  ( 1 )ُزّوِ

13 Saf/  (1مصفوفة ) ( 3)صف Bina/ (1( َبَنْيَنا )2َبَنى ) بناء 

14 Izin/  ( ن
ْ
ِذَن ) (1ِإذ

َ
ْت )1أ

َ
ِذن

َ
َنا ) نزول  /Nuzul ( 2( أ

ْ
َزل
ْ
ن
َ
ُل )2أ زَّ

َ
ن
َ
 ( 1( ت

15 Kaul/ ( 3قول) 

(  2( قالوا )4قال )

(  1( يقولون )5يقول )

ْل )1ُيَقال )
ُ
 (5( ق

Makhraj/  مخرج 
 
ْ
خ
َ
َرَجْت  ( 3َج )رَ أ

ْ
خ
َ
أ

ُرج )1)
ْ
رُِج  1( َيخ

ْ
خ

ُ
( ن

(1) 
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16 Hak/ ( 2حق)  Waktu/ ( 1ِمْيَقاتا ) وقت 

17 Karib/ ( 1قريب) 
ُبْون  1َمْقَرَبة ) ( ُمَقرَّ

َرب )2)
َ
ت
ْ
 (1( اق

Rahmat/ رحمة   
( مرحمة  2الرحمن )

(1) 

18 Kafir/ ( 1كافر ) 

َفَرة )
َ
ار )1الك فَّ

ُ
(  2( الك

َفَر )
َ
َفرُ 1ك

َ
(  5وا )( ك

َفَر )
ْ
ك
َ
 ( 1أ

Milik/  ْون ) ملك
ُ
ْمِلك )1َيْمِلك

َ
 (1( ت

19 Hadis/ ( 3حديث) 
( 

ُ
ث َحّدِ

ُ
 (1ت

Kerabat/  قرابة 
سبق ذكره في لفظ  

 "قريب"

20 Musa/ ( 2موس ى) 
 

Kufur/  كفر 
سبق ذكره في لفظ  

 "كافر"

21 Thuwa/ ( 1طوى) 
 

Amaran/  أماران 
ْمر )

َ
َمَر )3أ

َ
ِمُروا  2( أ

ُ
( أ

(1) 

22 Firaun/ ( 3فرعون )  Kalbu/ (2قلوب ) قلبو 

23 Zakat/ ( 1زكاة ) 
ى )

َّ
ى )1َزك

َّ
ى  2( َيَزك

َّ
َزك

َ
( ت

ى )2)
َّ
َزك

َ
 (1( َيت

Khusyuk/  (2خاشعة ) خشوع 

24 Allah/ ( 21هللا) 
 

Hidayat/  هداية 
( 2( َهَدى )2الُهَدى )

ْهِدي )1َهَدْيَنا )
َ
 ( 1( أ

25 Akhirat/ ( 4آخرة) ( َرْت خَّ
َ
َر ) محشر   /Mahsyar (1أ

َ
 (1( ُحِشَرْت )1َحش

26 Duha/ ( 4ضحى)  Awal/  ِلْيَن ) أول وَّ
َ
 (4( األولى )1أ

27 Zikir/ ( 2ذكر ) 

َرى )
ْ
ر )4ِذك ِ

ّ
ك
َ
(  1( ُمذ

َر )
َ
ك
َ
ر )2ذ

َّ
ك
َّ
(  1( ّيذ

ر )
َّ
ك
َّ
ر  1َسَيذ

َّ
ك
َ
( َيَتذ

ْر )2) ِ
ّ
ك
َ
 (2( ذ

Merafakkan/  رفع 
َع )( 2مرفوعة )

َ
( 1َرف

ْعَنا
َ
 (1( ُرِفَعْت )1) َرف

28 Tazkirah/ ( 1تذكرة )  Manfaat/  َفَعْت ) منفعة
َ
ْنَفع )1ن

َ
 (1( ت

29 Insan/ ( 16إنسان) ( اس
َ
 ( 2مطهرة ) طهارة  /Taharah (10ن

30 Jahim/ ( 6جحيم) 
 

Takdir/ تقدير 
َر )3القْدر ) دَّ

َ
( 2( ق

َدَر )
َ
 ( 1( َيْقِدُر )1ق

31 Hayat/ ( 3حياة ) ( 1َيْحَيى ) Mati/  َماَت ) ماتي
َ
 ( 1( يموت )1أ

32 Dunia/ ( 2دنيا) 
 

Maut/  موت 
سبق ذكره في لفظ  

 "مات"

33 Nafsu/ ( 8نفس) ( 1نفوس) Kadi/  (1يقض ) قاض ي 

34 Hawa/ ( 1هوى ) 
 

Sahabat/  صحابة 
( صاِحبة  1صاِحب )

 (4( أصحاب )1)

35 Kubur/ ( 2قبور) ( اِبر
َ
َبَره )(  1َمق

ْ
ق
َ
 (1ت )ضر أح حاضر /Hadir (1أ
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36 Zaitun/ ( 2زيتون )  Taat/  ِطع )1ُمطاع ) طاعة
ُ
 (1( ت

37 Wajah/  ( 1وجه) 

 (5ُوُجْوه )
Iman/  إيمان 

( مؤمنات  2ُمْؤِمِنْين )

( 8( آَمُنوا )1( آَمَن )1)

 ( 2ُيْؤِمُنون )

38 Subuh/ ( 2صبح ) 
 

Mukmin/  مؤمن 
سبق ذكره في لفظ  

 "إيمان" 

39 Rasul/ ( 3رسول ) ( ْرَسَل
َ
 1أ

ُ
ْرِسل

ُ
 (3العاملين ) عالم  /Alam ( 1وا )( أ

40 Kuat/ ( 2قوة)  Adil/  (1َعَدَل ) عادل 

41 Arasy/ ( 2عرش) 
 

Hafal/   حفظ -حفل 
سبق ذكره في لفظ  

 "حافظ"

42 Ufuk/ ( 1أفق)  Tilawah/  وا ) تالوة
ُ
ى )1َيْتل

َ
ْتل

ُ
 (1( ت

43 Gaib/  اِئِبْين ) (1)غيب
َ
 ( 1محجوبون ) حجاب  /Hijab ( 1غ

44 Setan/ ( 1شيطان )  Arif/  عارف ( 
ُ
ْعِرف

َ
 (1ت

45 Rejam/ ( 1رجيم) 
 

Dakwah/ دعوة 
( 1( يدُع )1َيْدُعوا )

 ( 1سندع )

46 Hafiz/ ( 1حافظ) 
( َحاِفِظْين  1َمْحُفْوظ )

(2) 
Dai/  داعي 

سبق ذكره في لفظ  

 "دعوة"

47 Nikmat/  اِعَمة ) (2)نعمة
َ
َم )1ن عَّ

َ
في لفظ   ذكرهسبق  قارئ  /Qari (1( ن

 قراءة  /Qiraat  ( 4نعيم ) /Naim 48 "قرآن"

49 Zan/ ( 1ظن) ( 1يظن) Shalih/   (5الصالحات ) صالح 

50 Ahli/  ( 5أهل) 
 

Sujud/ سجود 
( اْسُجْد  1يسجدون )

(1) 

51 Quran/ ( 2قرآن) 
ِرَئ )

ُ
 )1ق

ُ
(  1( َسُنْقِرأ

( 
ْ
َرأ
ْ
 ( 2اق

Masjid/  سبق ذكره في لفظ   مسجد

 "سجود"
52 Ukhdud/ ( 1أخدود)  Sejadah/ سجادة 

53 Samud/ ( 2ثمود) 
 

Amal/  عمل 
( 1( أعمال )1عاملة )

وا )
ُ
 ( 2( يعمل )5َعِمل

54 Jahar/ ( 1جهر )  Amil/  عامل 
سبق ذكره في لفظ  

 ( 2صالة )  /Shalat 55 "عمل"
ْين ) ِ

ّ
ى )( 1ُمَصل

َّ
( 2َصل

 ( 1َصّلِ )
Makmal/  معمل 

56 Ibrahim/ ( 1إبراهيم )  Fitnah/  ( 1فتنوا ) فتنة 

57 Fajar/ ( 2فجر)  Taubat/ اب ) توبة  (1( َيُتْوُبوا )1توَّ

58 Ad/ ( 1عاد) 
 

Istighfar/  استغفار 
ِفْر  1الغفو )

ْ
( استغ

(1) 
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50 Iram/ ( 1إرم ) 
 

Rujuk/  رجوع 
( 1ُرْجَعى )( 1َرْجع )

 (1اْرِجِعي )

60 Rezeki/ ( 1رزق )  Balak/ ى ) بالء
َ
 2ابَتل

ُ
ى )( ت

َ
 ( 1ْبل

61 Yatim/ ( 5يتيم)  Tasbih/  ْح ) تسبيح  (2َسّبِ

62 Miskin/ ( 3مسكين ) 

 

Redha/  رضا 

( مرضية  3راضية )

َي )1) ( رضوا  1( َرض ِ

ى )1) ى  1( َيْرض َ ْرض َ
َ
( ت

(1) 

63 Mal/ ( 7مال )  Misal/  ( 1مثل ) مثال 

64 Lisan/ ( 1لسان) 

 

Ibadah/ عبادة 

( 1( عاِبد )1َعْبد )

( 1( ِعَباد )2) عاِبدون 

ْم  
ُ
( 2( يعبدوا )1)َعَبْدت

ْعُبُد )
َ
 ( 1( تعبدون )3أ

65 Sabar/ ( 2صبر)  Wasiat/  (4تواصوا ) وصية 

66 Tin/ ( 1تين )  Ilham/ َهَم ) إلهام
ْ
ل
َ
 (1أ

67 Kalam/ ( 1قلم )  Akibat/  ( 1ُعْقَبى ) عاقبة 

68 Zabaniah/  ( 1زبانية )  Ihsan/  ْحَس 2ُحْسَنى ) إحسان
َ
 (1ن )( أ

69 Salam/ ( 1سالم)  Bakhil/  (1َبِخَل ) بخيل 

70 Adni/ ( 1عدن)  Sina/ (1سينين ) سيناء 

71 Abadi/ ( 1أبد) 
 

Hakim/  حاكم 
م )

َ
( حاكمين  1أْحك

(1) 

72 Zarah/ ( 2ذرة )  Hikmah/  سبق ذكره في لفظ   حكمة

   محكمة  /Mahkamah  (1عصر ) /Asar 73 "حاكم" 

74 Jamak/  (1)جْمع 
 (1َجَمَع )

Selamat/  سالمة 
سبق ذكره في لفظ  

 "سالم"

75 Hawiah/ ( 2هاوية)  Musyrik/  (2املشركين ) مشرك 

76 Yakin/ ( 2يقين) 
 

Syirik/  شرك 
سبق ذكره في لفظ  

 "املشرك" 

77 Huthamah/ ( 2حطمة)  Ikhlas/  ( 1مخلصين ) إخالص 

78 Ababil/ ( 1أبابيل )  Khabar/  (1خبار )( أ1خبير ) خبر 

79 Quraisy/ ( 1قريش )  Wahyu/  (1أوحى ) وحي 

80 Kautsar/( 1كوثر )  Hasil/  َل ) حاصل  (1ُحّصِ
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81 Abu Lahab/  ( 1أبو لهب)  Ziarah/   م ) زيارة
ُ
 ( 1زرت

82 Hasad/ ( 1حسد) ( 1َحاِسد) Jin/  ة ) جن  (1ِجنَّ

83 Waswas/ ( 1وسواس ) ( 1يوسوس)   

 198 الجملة  138 263 الجملة 

 

 ثانيا: تغيرات األلفاظ العربية املقترضة في اللغة املاليوية في الجزء الثالثين 

العالم. وكانت العملية ال تقع فجأة حتى تكون  إن عملية االقتراض اللغوي تعد ظاهرة طبيعية التي تحدث في جميع لغات 

نا طويال فيها. فدخول أي لغة كانت إلى لغة أخرى  جزأ مستخدما وشائعا لدى أصحاب اللغة املحلية األصلية، ولكنها تأخذ زم

صوت، وإما  للفظ الذي يتفق معها، إما أن يكون في الال تخلو من التغيرات فيها وفق قواعد تلك اللغة األصلية لتشكل في ا

لغة املاليوية.  في الصرف، وإما في الداللة. وكذلك عندما اقترض املاليويون اللغة العربية فيحدث فيها تغيرات حسب نظام ال

 فهذه هي تلك التغيرات؛ 

 التغير الصوتي: 

اض من اللغة  تتجلى كل لغة من لغات أخرى بتميز أصواتها الخاصة، بعض منها متشابهة وأخرى مختلفة. ففي عملية االقتر 

م مع قواعد العربية إلى اللغة املاليوية نجد أن بعض األصوات العربية ال تنطق بطريقة صحيحة، بل تنطق بطريقة تتالء

 . شعب املاليونطق الحروف وصفاتها املتقاربة في اللغة املاليوية، علما بأن بعض األصوات العربية ليست مألوفة في لسان 

 

 التغيرات في أصوات الحروف  -

عة عشر  ال يتعرف في اللغة املاليوية األصلية أصوات العربية التي يبلغ عددها ثمانية وعشرين حرفا، ولكنهما تشتركان في أرب

اليوية  ي. وأما الباقية من الحروف العربية التي لم توجد في اللغة امل-و-ه-ن -م-ل- ك-س-ر- د-ج-ت-ب-حرفا صامتا، وهي: أ 

ق. ولكن مع ظهور االقتراض اللغوي بين  - ف-غ- ع-ظ -ط-ض -ص-ش-ز- ذ-خ-ح-أيضا، وهي: ثاألصلية فأربعة عشر حرفا 

ومن األلفاظ التي تنطق أحد   .3ف-ش-في ضمن ساحتها اللغوية، وهي: ز اللغتين بدأوا بأخذ ثالثة حروف عربية ووضعوها

". واملثال لأللفاظ التي توجد في صوت Zaman" وأيضا في لفظ "Zilofonحروفها بصوت الزاي في اللغة املاليوية هي لفظ "

مثل اللفظ   ي اللغة املاليوية في". وكذلك صوت الفاء فSyarikat" وأيضا في لفظ "Syilingالشين في اللغة املاليوية هي لفظ "

"Famili" وأيضا في لفظ "Faham.وغير ذلك من أمثلة أخرى "   

ظ عربية مقترضة في اللغة املاليوية التي تخضع إلى التغير في نطق  وفي الجزء الثالثين من القرآن الكريم هناك ألفا

 (:1ول رقم )حروفها عندما تضاف إلى اللغة املاليوية فهي كاآلتي، انظر إلى الجد

 (1الجدول رقم )

 الحروف 
 من األلفاظ العربية املقترضة في اللغة املاليوية جزء عم 

 التغيرات في األصوات  اللغة املاليوية اللغة العربية

 تغيير صوت الثاء سينا  Samud ثمود ث

 تغيير صوت الحاء هاء  Hisab حساب ح

 تغيير صوت الذال زايا  Zikir ذكر ذ

 /Ra/تغيير صوت الراء املفخمة إلى صوت   Rasul رسول  ر
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 تغيير صوت الشين سينا  Setan شيطان  ش

 تغيير صوت الصاد سينا  Salat صالة  ص

 تغيير صوت الضاد داال  Duha ضحى ض

 تغيير صوت الطاء تاء Taat طاعة  ط

 تغيير صوت الظاء زايا Zan ظن  ظ

 تغيير صوت العين همزة Azab عذاب  ع

 "Gصوت الغين إلى صوت "ير تغي Gaib غيب  غ

 تغيير صوت القاف كافا  Karib قريب ق

 

وإنما تأثروا بالحروف الالتينية عند كتابتها ونطقها فيلجئون  ال تعنى هذه التغيرات أنهم عجزوا في نطقها الصحيح،  

هذه القواعد ال تشتمل أن   إلى إبدال كل األحرف التي غير معروفة في لغتهم إلى حروف مشابهة لها في نظامها الصوتي. ولكن

العين كافا وليس همزة،  جميع التحويالت مثل ذلك، إال أنها قد تحدث مختلفة في بعض األحيان، فمثال أنهم يحولون صوت  

 (: 2وصوت الظاء الما وليس زايا، انظر الجدول رقم )

 (2الجدول رقم )

 الحروف 
 عم  من األلفاظ العربية املقترضة في اللغة املاليوية في جزء

 التغييرات في األصوات  اللغة املاليوية اللغة العربية

 تغيير صوت العين كافا  Nikmat نعمة ع

 تغيير صوت الظاء الما  Hafal حفظ ح

 

 نطق األلفاظ املختومة بالتاء املربوطة -

بوطة. ويتنوع النطق تلك  إن املاليويين ما وضعوا نظاما ثابتا في نطق األلفاظ العربية املقترضة التي مختومة بالتاء املر 

 األلفاظ إلى ثالثة أنواع: 

"، وال ينطقونها بالهاء  Akhiratمثل لفظ "آخرة" نطقوها بالتاء "  تخصيص نطقها بحرف التاء، .1

"Akhirah." 

 ". Zarat"، وال ينطقونها بالتاء "Zarahمثل لفظ "ذرة" نطقوها بالهاء " تخصيص نطقها بالهاء، .2

" أو  Jannatمثل لفظ "جنة" نطقوها بلفظ "  حيانا وبالهاء أخرى،نطق التاء املربوطة بالتاء أ .3

"Jannah ." 

 

حصر الباحث كل ألفاظ العربية املختومة بالتاء املربوطة التي اقترضها املاليويون في لغتهم.  وأما في الجزء الثالثين فقد  

يوية، جاءت ثمانية منها بألفاظ التي اقترضها  هناك ثمانية عشر ألفاظ اختتمت بالتاء املربوطة ونطقت بالتاء في اللغة املال 

وهناك تسعة ألفاظ اختتمت بالتاء املربوطة ونطقت بالهاء عند  شعب املاليو، ولكن العشرة الباقية ال تأتي على مثل ذلك. 

لفاظ التي  املاليويين، اثنان منهما وردا بصيغتهما األصلية، والسبعة الباقية تأتي بصيغة اشتقاقية أخرى. وهناك أربعة أ

ثنان آخران جاءا بلفظ آخر.  مختومة بالتاء املربوطة، نطقت بالهاء أحيانا وبالتاء أخرى، اثنان منها وردا بذلك اللفظ، وا

 (:3انظر إلى الجدول رقم )
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 (3الجدول )

 النطق بالتاء والهاء النطق بالهاء النطق بالتاء

 بلفظ أخر  بلفظه بلفظ أخر  بلفظه بلفظ أخر  بلفظه 

1 Ayat /  آية 

Rahmat /  رحمة 

مثل لفظ  

 "مرحمة"

Tazkirah/  

 تذكرة

Zaujah /  زوجة 

 مثل لفظ "أزواج" 

Lailat/ 

Lailah / 

 ليلة

Hidayat/ 

Hidayah / 

 هداية 

 مثل لفظ "هدى" 

2 
Malaikat/  

 مالئكة 

Kerabat/ قرابة 

 مثل لفظ "قريب" 
Zarah/  ذرة 

Taharah/  طهارة 

مثل لفظ  

 "مطهرة" 

Jannat/ 

Jannah/ 

 جنة

Ibadat/ 

Ibadah/ 

 عبادة

 مثل لفظ "يعبد" 

3 Zakat/   زكاة 
Manfaat/  منفعة 

 مثل لفظ "تنفع" 

 Tilawah / تالوة 

 مثل لفظ "يتلوا" 
 

 

4 
Akhirat/  

 آخرة 

Sahabat/   صحابة 

مثل لفظ  

 "أصحاب" 

 Dakwah/ دعوة 

 مثل لفظ "يدعو" 

  

5 Hayat/   حياة 
Taat/   طاعة 

 مثل لفظ "تطع"

 Fitnah/  فتنة 

 فتنوا" مثل لفظ "

  

6 Kuat/  قوة 

Wasiat /  وصية 

مثل لفظ  

 "تواصوا" 

 Hikmah/  حكمة 

مثل لفظ  

 "أحكم" 

  

7 
Nikmat/  

 نعمة

Maklumat /  

 معلومة

 مثل لفظ "علم" 

 Ziarah /  زيارة 

 مثل لفظ "زرتم" 

  

8 
Shalat /  

 صالة 

Taubat/  توبة 

 مثل لفظ "يتوبوا"

    

9  
Akibat/  عاقبة 

 مثل لفظ "عقبى" 

    

10  
Selamat/   سالمة 

 مثل لفظ "سالم" 

    

 

 النطق في الحروف الصائتة -

العربية تنقسم صوائت الحروف إلى قسمين، الحروف الصائتة القصيرة والحروف الصائتة الطويلة. أما الحروف  في اللغة 

دمون سوى ذلك  الصائتة القصيرة فنجد في بعض األلفاظ أن املاليويين خصصوا صوائتها إلى الضم أو الكسر، فال يستخ

" وال  Ilmuلفظ املستخدم في اللغة املاليوية هو "اللفظ، ومثال ذلك لفظ "علم" خصصوا صائتها بالضم، فيكون ال
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". وكذلك في لفظ "رزق" فقد خصصوا صائتها في لغتهم بالكسر، وال ينطقونها بغير ذلك  Ilmi" أو "Ilmaيستخدمون بلفظ "

 أمثلة أخرى.    " وغير ذلك منRezeka" و "Rezekuمثل "

الباحث ألفاظ العربية املقترضة في اللغة املاليوية التي خصصت  وفي الجزء الثالثين من القرآن الكريم لقد حصر  

صوائتها بالضم على خمسة ألفاظ. هناك لفظان وردا فيه بصيغتهما األصلية، والثالثة الباقية لم نجد فيه إال بصيغة  

ألصلية إال كلمة واحدة  صوائتها بالكسر فيه فهي على أربع ألفاظ، كلها تأتي بصيغتها ااشتقاقية. وأما األلفاظ التي خصصت  

" ألن تلك اللفظ مأخوذ من الفعل املاض ي "ماَت"، والفعل املاض ي ال يكون مكسورا أبدا، ثم استعار املاليويون  Matiوهي "

 (:4تلك الكلمة مع تغيير حركتها وتخصيصها بالكسر، انظر إلى الجدول رقم )

 (4الجدول رقم )

 تخصيص بالكسر  تخصيص بالضم 

 مثل  بلفظ أخر  بلفظه مثل  خر بلفظ أ بلفظه 

1 Ilmu/  علم Waktu/  وقت 
مثل لفظ  

 "ميقاتا"
Rezeki/   رزق 

Mati/ مات 
 مثل لفظ "أمات" 

2 Nafsu/  نفس Kalbu/  قلب 
مثل لفظ  

 "قلوب"
Abadi/   أبد 

 
 

3  Wahyu/  وحي 
مثل لفظ  

 "أوحى"
Ahli/  أهل 

 
 

 

 نطق الحرفين الصامتين في آخر الكلمة -

في اللغة العربية نجد كثيرا من األلفاظ التي آخرها حرفان صامتان، ولكن في اللغة املاليوية عكس ذلك، إذ ال نجد وقوع  

  حرفين صامتين في آخر الكلمة، لذلك عندما اقترض املاليويون األلفاظ العربية غيروا نطق تلك األلفاظ حتى تتناسب مع 

ف الصامت قبل اآلخر، إما بالضم إذا كان الحرف قبله مضموما، ومثال ذلك قواعد النطق في لغتهم، وهي بتحريك الحر 

لفظ "صبح"، حيث إنهم يشكلون حرف الباء الساكنة بالضم ألن الحرف الصاد قبلها مضمومة. وإما بالفتح إذا كان الحرف  

مفتوحة، وإما بالكسر إذا  حرف الجيم الساكنة ألن حرف الواو قبلها قبله مفتوحا، ومثال ذلك لفظ "وجه" وأن يفتحوا 

 كان الحرف قبله مكسورا، ومثال ذلك لفظ "إذن" يكسرون حرف الذال الساكنة ألن حرف الهمزة قبلها مكسورة.  
ة التي فيها  أما في الجزء الثالثين من القرآن الكريم فقد حصر الباحث األلفاظ العربية املقترضة في اللغة املاليوي

رف األخير بالضم في لفظين فقط، واحد منهما ورد بصيغته املقترضة وواحد أخر ورد  تحريك الحرف الصامت قبل الح

بصيغة أخرى. وأما األلفاظ التي حركت حرفها الصامت بالكسر فيه فهي ثالثة ألفاظ، اثنان منها وردا بلفظهما، وواحد آخر  

ألخير فيه فهي على سبعة ألفاظ، كلها وردت  ي حركت بالفتح في الحرف الصامت ما قبل اورد بلفظ مشتاق. وأما األلفاظ الت

 (:5بصيغتها األصلية. انظر إلى الجدول رقم )

 (5الجدول رقم )

 التحريك بالفتح  التحريك بالكسر التحريك بالضم 

 بلفظه بلفظ أخر  بلفظه بلفظ أخر  بلفظه 

1 Subuh/  صبح 
Kufur/  كفر 

 مثل لفظ "كافر" 
Izin /  إذن 

Milik/  ملك 

 "يملكون" مثل لفظ 
Wajah/  وجه 

2   Zikir/  ذكر  Arasy /  عرش 
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3     Jahar/  جهر 

4     Fajar /  فجر 

5     Sabar/  صبر 

6     Asar/  عصر 

7     Jamak/  جمع 

 التغير الصرفي 

املطابقة ألوزانها  استخدام األلفاظ مهما كانت التغيرات نجد عدة ألفاظ تستخدم ألوزانها الصرفية كما كانت. ويقصد ب

الصرفية هنا هي أن تلك األلفاظ ال تتغير، ولكن نطق حروفها قد انحرف، كما بينا سابقا في التغير الصوتي. فمن هذه  

م. لقد حصر الباحث اسم علم في الجزء الثالثين على سبعة عشر علما،  
َ
األلفاظ املطابقة تماما فأكثرها كانت من اسم عل

قاموس ديوان إال سبعة ألفاظ، وأما العشرة الباقية ليست مكتوبة فيه. وكذلك في األلفاظ التي تدل  لم نجد كلها في    ولكنها

على األزمنة، فتستخدم غالبا في اللغة املاليوية دون مخالفة ألوزانها الصرفية، وإن كانت قد تحدث بعض التغييرات في نطق 

ث تلك األلفاظ على خمسة ألفاظ فقط، وكلها وردت فيه  ين فقد حصر الباححروفها الصحيحة. وأما في الجزء الثالث

بصيغتها األصلية. وتأتي أيضا األلفاظ املستخدمة في اللغة املاليوية بدون مخالفة على أوزانها الصرفية وهي على وزن املصدر  

وردت فيه كما كانت،   ا، وستة عشر منهاالثالثي املجرد، وقد حصر الباحث عنها في الجزء الثالثين على ثالثة وأربعين لفظ

والباقية وردت بصيغة أخرى. وهناك أيضا األلفاظ العربية التي اقترضها املاليويون على وزن املصدر من غير الثالثي، سواء  

لفاظ،  كان من باب الثالثي املزيد أو من باب الرباعي. لقد قام الباحث بحصر تلك األلفاظ في الجزء الثالثين على ثمانية أ

وردت فيه على وزن مصدرها وهي املصدر من باب الرباعي املجرد، واألخرى وردت بصيغة اشتقاقية مختلفة،   واحدة منها

 (:6انظر إلى الجدول رقم )

 

 (6الجدول رقم )

 األزمنة  اسم علم  الرقم
املصدر للثالثي  

 املجرد 

املصدر من غير  

 الثالثي
 اسم الفاعل 

1 Allah/  هللا Fajar /  فجر Ilmu/  علم Waswas/  وسواس Hafiz / حافظ 

2 Quran/  قرآن Subuh/  صبح Hisab/ اقترض املاليويون   حساب

اللغة العربية على  

وزن املصدر من غير  

الثالثي ولكن في 

الجزء الثالثين لم  

يأت بلفظه 

املستخدم في اللغة 

املاليوية، مثل لفظ  

"إيمان" ورد فيه  

بلفظ الفعل املاض ي  

ظ  "آمنوا" ومثل لف

ر" ورد فيه  "استغفا

Kafir/ كافر 

3 Quraisy / قريش Duha/ ضحى Saf/   هناك ألفاظ   صف

على وزن اسم  

الفاعل من  

الثالثي املجرد  

اقترضها  

املاليويون في  

لغتهم، مثل  

لفظ "خالق" 

ورد فيه بلفظ 

الفعل املاض ي  

"خلق". وأيضا 

4 Firaun/  فرعون Asar/  عصر Izin /  إذن 

5 Zabaniah/  زبانية Lailah / ليلة Kaul/  قول 

6 Jahanam/  جهنم 

 

Hak/  حق 

7 Hawiah /  هاوية Zakat/   زكاة 

8 Ibrahim/  إبراهيم Zikir/  ذكر 

9 Musa /  موس ى Kuat/  قوة 

10 Abu Lahab/  أبو لهب Wajah/  وجه 

11 Samud/ ثمود Nikmat/  نعمة 

12 Ad/  عاد Jahar/  جهر 

13 Iram/  إرم Solat /  صالة 
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14 Adni/  عدن Rezeki/   بلفظ فعل األمر   رزق

 "استغفر" وغير ذلك.

يأت على وزن  

اسم الفاعل  

من غير الثالثي، 

ولكن لم يرد  

فيه بلفظه 

املستخدم في 

اللغة املاليوية،  

مثل لفظ  

"مؤمن" ورد  

 بلفظ "مؤمنين"  

15 Al Kautsar/   الكوثر Sabar/  صبر 

16 Jahim/   جحيم Jamak/  جمع 

17 Huthamah /  لفظ "وصية" هو   الحطمة

مستخدم بلفظ  

مصدره في املاليوية  

ولكنه غير وارد في  

الجزء الثالثين بل  

ورد بلفظ أمره  

 "تواصوا"  

 

ال   17إلى   8من رقم 

 يوجد في قاموس ديوان 

 

 

األصلية وهي واستخدموها مخالفة لصيغتها  غّير املاليويون معظم أوزان األلفاظ التي اقترضوها من اللغة العربية

 :4بإلحاقها من اللواصق املتعارفة في لغتهم للوصول إلى مدلوالتها. وتنقسم اللواصق في النظام املاليوي إلى أربعة أقسام 

" و  beRلواصق أمامية: وهي تدخل في أول اللفظ وتسمى بالسابق. ومن السوابق في اللغة املاليوية هي: "  .1

"meN" و "peN" و "teR" و "di"و "juru "  :وغير ذلك. ومثال اللفظ الذي دخل عليه السابق في جزء عم، نحو

" ليدل على معنى الفعل إما أن يكون  Beriman" )إيمان( فيتحول إلى "Iman" على الجذر "berدخول السابق "

الفعل بلفظه وإنما يحدده   ماضيا )آمن(، وإما أن يكون مضارعا )يؤمن(، إذ أن اللغة املاليوية ال يفرق زمن 

" وإذا  sedang" وإذا كان حاال فيستخدمونها بلفظ "sudahفظ أخر، إذا كان ماضيا فيستخدمون لفظ " بل

 ".akanكان مستقبال فيستخدمونها بلفظ "

" man" و "anلواصق خلفية: وهي تدخل في آخر اللفظ وتسمى بالالحق. ومن اللواحق في اللغة املاليوية هي: " .2

" على الجذر  anر ذلك. ومن أمثلتها التي وردت في جزء عم: دخول الالحق "" وغيi" و "kan" و "in" و "wanو "

"Amar" أمر( فيتحول إلى( "Amaran"  .)ليدل على معنى املصدر )أمر 

لواصق مزدوجة: وهو دخول سابق والحق على لفظ واحد في آن واحد. ومن األلفاظ العربية املقترضة في  .3

" على الجذر  kan" والالحق "meاصق املزدوجة، مثل دخول السابق "اليوية التي دخلت عليها اللو اللغة امل

"Rafak" رفع( فيتحول إلى( "Merafakkan  ."ليكون مدلوله على معنى الفعل "رفع/يرفع " 

لواصق وسطية: وهي تدخل وسط اللفظ، وتحتوي املاليوية على ثالثة لواصق وسطية، ولكن هذا النوع   .4

 العربية املقترضة في املاليوية، لذا ال نستطيع هنا شرح أمثلتها.  اللواصق ال يدخل على األلفاظمن  

 

 النتائج  

بعد قيام الباحث بدراسة األلفاظ العربية القرآنية املقترضة في اللغة املاليوية في الجزء الثالثين من القرآن الكريم، توصل  

 إلى عدد من النتائج على النحو اآلتي:   

إن ألفاظ القرآن املقترضة في اللغة املاليوية كثيرة جدا ومازالت شائعة لدى شعب املاليو، ألنهم   .1

 ا في محادثاتهم اليومية.يستخدمونه

 كلمة. 165األلفاظ القرآنية املقترضة في اللغة املاليوية في الجزء الثالثين عددها  .2
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مرة. ولهذه   263لجزء الثالثين، وتكرر ورودها كلمة منها وردت في اللغة املاليوية كما هي في ا 83توجد  .3

 مرة.  138غها األخرى املتعددة حيث تكرر ورودها األلفاظ صي

مرة بعدد   198كلمة وردت في صيغ مختلفة فهي تأتي في  165كلمة أخرى من املجموع العام  82هناك و   .4

 تكرارها. 

املاليوية التي وردت في الجزء الثالثين طرأ  كلمة من األلفاظ العربية القرآنية املقترضة في اللغة  68توجد  .5

كلمة منها تتعلق بنطق التاء    14لكنها توجد  تي، معظمها تتعلق بالتغير في نطق الحروف. و عليها التغير الصو 

ألفاظ منها تتعلق بالنطق في الحرفين   10ألفاظ منها تتعلق بنطق الحروف الصائتة، و 6املربوطة، و

 الصامتين في آخر الكلمة. 

الثالثين  كلمة من األلفاظ العربية القرآنية املقترضة في اللغة املاليوية التي وردت في الجزء  41وجد تو  .6

 تستخدم عند املاليويين على أوزانها الصرفية.

 التوصيات

 يوص ي الباحث في ضوء نتائج هذه الدراسة بأمرين أساسيين: 

 لفاظ القرآن الكريم واللغة املاليوية.أن يقوم املدرس بالنظر في مواقع االختالف والتشابه بين أ .1

 القرآنية بمعايير التشابه واالختالف الصوتيين والصرفيين.ضرورة االهتمام بإعداد دروس العربية  .2

 
 البحث:   هوامش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نوفيمبر  29)مجلة عرب تايمز، تاريخ التصفح تفعيل مجاالت االتصال باللغة العربية في جنوب شرقي آسيا، من شيك، بد الرحانظر: ع 1

2020 ) 
rticle_preview.cfm?Action=Article&Preview=ViewOnly&ArticleID=21853http://portal.arabtime.com/a 

)رسالة  العربية للمجتمعات اإلسالمية في جنوب شرق آسيامعايير التحكم في األلفاظ في تعليم (، 1994انظر: عبدالرحمن شيك، )

 الدكتوراه، كلية اآلداب، جامعة ااالسكندرية(.

)رسالة  معايير التحكم في األلفاظ في تعليم العربية للمجتمعات اإلسالمية في جنوب شرق آسيا(، 1994انظر: عبدالرحمن شيك، )

 الدكتوراه، كلية اآلداب، جامعة ااالسكندرية(.
 يوجد عديد من الدراسات في االقتراض اللغوي من العربية إلى املاليوية، منها:  2

، في سجل املؤتمر الدولي عن العربية إلى أين؟، حليليةي اللغة املاليوية: دراسة تاأللفاظ العربية املقترضة ف(، 2006عبدالرحمن شيك، ) 

 (.2006إبريل  25-24)لبنان: مركز البحوث، جامعة جنان لبنان، 

  )أكتوبر(؛ 9، ع 18، مج أهال وسهال، 2، 1( دراسة إحصائية عن األلفاظ العربية املقترضة في اللغة املاليوية 2006عبدالرحمن شيك، )

 )نوفيمبر(.  10، ع 19ومج 

 الدكتوراه، جامعة األزهر(.القاهرة: رسالة أثر اللغة العربية في اللغة املاليزية من الناحية الداللية. )م(. 1990محمد زكي عبد الرحمن. )
Sudarno. (1990). Kata Serapan dari Bahasa Arab. Indonesia: Arikha Media Cipta. 

Amran Kasimin. (1987). Perbendaharaan Kata Arab Dalam Bahasa Melayu. (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia). 

M.A.J Beg. (1983). Arabic Loan-words in Malay. (Kuala Lumpur: University of Malaya). 
3 Abdullah Hasan, The Morphology of Malay. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974) p. 15. 

)ماليزيا: مجلة الدراسات اللغوية ، األلفاظ العربية املقترضة في املاليوية تطورها ومصيرها في عصر العوملةمجدي حاج إبراهيم،  انظر: 4

 .173-172م( ص. 2005، 4ع  6واألدبية، مج 
Abdullah Hassan, Ainon Mohd, Tatabahasa Dinamika, (Kuala Lumpur: Publication & Distributors) p. 57. 

http://portal.arabtime.com/article_preview.cfm?Action=Article&Preview=ViewOnly&ArticleID=21853
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 "عمر وهنا " َو " سعود وسارة " أنموذجين  األخالقية في الرسوم املتحركة لألطفالتجليات القيم  

 

 ميمنة بنت سمسوري الدكتورة 

  الدكتور عبدالحليم بن صالح

_______________________________________________________________________________ 

 ملخص البحث  

لغاية الوصول إلى نتائج إيجابية تساعدنا على تثبيت  يم اإلسالمية النبيلة في الرسوم املتحركة لألطفال،  دراسة القتتناول ال

في نفوس األطفال وغرسها في قلوبهم وأفكارهم، وبناء الجوانب اإليجابية من ابتكار وإبداع وتفكير، لذا   املبادئ الحميدة

الرسوم املتحركة املاليزية، و"سعود وسارة" من الرسوم املتحركة السعودية  فقد اختارت هذه الدراسة "عمر وهناء" من 

الرسوم املتحركة، وتتفق "عمر وهناء" مع "سعود وسارة" في كنموذجتين لغرض بيان واستخراج أهم القيم األخالقية في 

اللغة والثقافة. وقد اعتمدت الدراسة  أنهما من إنتاجات الرسوم املتحركة املحلية املبدعة، واملقدمة لألطفال، وتختلفان في  

ابيات، وبيان مراحل نشأة  على املنهج االستقرائي: املكتبية للبحث عن املعلومات املتعلقة بهذه الدراسة من سلبيات وإيج

يم  الرسوم املتحركة وتطورها في ماليزيا واململكة العربية السعودية، واملنهج املقارن التحليلي: للكشف عن أبرز أوجه الق 

اإلسالمية النبيلة في: "عمر وهنا " و"سعود وسارة". وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة من أبرزها: أن الرسوم املتحركة  

ألطفال في ماليزيا واململكة العربية السعودية قد تأثرت كثيرا باألفكار الغربية، وأن الرسوم املتحركة في "عمر وهنا"  املقدمة ل

لى النهج اإلسالمي، حيث أشارت إلى العديد من القيم اإلسالمية بما فيها األخالق اإلسالمية،  و"سعود وسارة" قد سارت ع

اإلسالمية املميزة، رغم الفوارق املختلفة بينهما. وأن الطفل املسلم بحاجة إلى مثل    وتاريخ الحضارة اإلسالمية، والشخصيات

قه، ودعما لإلبداع املحلي في مجال إنتاج أفالم الرسوم  هذه األنواع من الرسوم املتحركة كي يحافظ على سلوكه وأخال 

 . املتحركة اإلسالمية

 ات الكرتونية املتحركة، األطفال. القيم اإلسالمية، أفالم، الرسوم الكلمات املفتاحية: 

 

 املقدمة 

ساسيات  من املالحظ أن الوسائل التكنولوجية الحديثة في عصرنا الحاضر قد تطورت تطورا سريعا،  وأصبحت من األ 

  األجهزة السمعية البصرية التي  املهمة في حياة الفرد التي ال يمكن االستغناء عنها، ومن أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة

، مثل: التلفاز، والهواتف املحمولة، والحاسوب  
ً
تعتمد على حاستي السمع والنظر، أو املرئية واملسموعة واملقروءة معا

الفضائية، والشبكات التواصلية االجتماعية املتنوعة، مثل: اإلنترنت، والفيس بوك، واإليميل،    وغيرها، وقد كانت للقنوات

 بارز في حياة
ً
الطفل، فنجد أن الطفل في أيامنا الحاضر يستطيع الحصول على هذه الوسائل   والوتساب وغيرها دورا

لفضائية، وشبكات التواصل االجتماعية  التكنولوجية الحديثة بثمن بخس، بل ويمكنه أيضا التجول عبر القنوات ا

لشبكة العنكبوتية،  املختلفة بكل حرية وطمأنينة دون رقيب أو حسيب من الوالدين، خصوًصا عندما يكون على اتصال با

ولديهم الجواالت املحمولة الذكية التي أصبحت تكلفتها رخيصة، ومتوفرة بكثرة في األسواق. لذا يمكن القول: بأن هذه  

الحديثة، والبرامج املعروضة أو املذاعة في القنوات والشبكات بكل أنواعها املحلية والعاملية أصبحت جزًءا من حياة  األجهزة  

 

  مارا للتكنولوجيا، راوب، فاهنج، ماليزاي.  أستاذة مساعدة أبكادميية دراسات اللغات، جامعة 
  قسم اللغة العربية وآداهبا، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزايأستاذ مساعد ب 
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عد من أكثر البرامج املحببة  الطفل اليومي خ
ُ
صوًصا ما يتعلق بالبرامج الترفيهية وهذا يشمل الرسوم املتحركة، والتي ت

 واملمتعة لدي الطفل.  
نواًعا من الفنون والعلوم والثقافات املختلفة في آن واحد، وعلى هذا فإن  عمل إبداعي تدمج أوالرسوم املتحركة 

عد فن كأحد 
ُ
الفنون التي تصور األحاسيس واملشاعر واالنفعاالت الوجدانية، ومظاهر الجمال، ثم  الرسوم املتحركة ت

نها تجذب األطفال بصورة عجيبة، وأثرها كبيرة  تقدمها للمجتمع لينفعل بها ويتذوقها ويعيش فيها وبها. ولهذا نجدها أ

 وسريعة على العقل والجسد. 

عد وسيلة من وسائل بنا
ُ
 ت
ً
 للتسلية بل  والرسوم  املتحركة أيضا

ً
ء الوعي لدى الطفل فهي لم تعد فقط مجاال

يع خيال الطفل  أصبحت من أهم روافد تنمية األجيال الصغار، خاصة بعد وجود التقنيات الجديدة التي ساعدت على توس

أن    وقد أصبحت مشاهدة التلفزيون ثاني أهم النشاطات في حياة الطفل بعد النوم، وأثبتت إحدى الدراسات بشكل واسع.  

من أطفال أحد أكبر املدن اإلسالمية من حيث تعداد السكان يقضون أمام شاشات التلفزيون وقًتا أطول مما   ٪30نسبة 

ألف ساعة من وقته أمام شاشة التلفزيون    22طفل دراسته الثانوية يكون قد قض ى  يقضونه في مدارسهم، عندما يكمل ال

   1مما يشاهده األطفال.  ٪88لدراسة أن الرسوم املتحركة تمثل نسبة ألف ساعة فقط في غرف الدراسة، كما بينت ا 11و

 

: مفهوم الرسوم املتحركة  
ً
 أوال

"، أو ما يطلق  ها مسمى: "الفيلم الكرتوني"، أو "املسلسل الكرتونيتعددت مسميات "الرسوم املتحركة" فمنهم من أطلق علي

ونعني بها في معجم اللغة بأنها: "فن أو عملية في إعداد الصور   (،Animated Cartoon/ Cartoon Movies)باللغة اإلنجليزية بـ 

  2الكرتونية وكأنها حية وتتحرك".

ومة على  ينها: " تحريك الرسوم واألشكال املجسمة أو املرسونجد في معاجم املصطلحات العديد من املعاني من ب

والتليفزيون". وهناك من عرف الرسوم املتحركة، بأنها:  مسطحات مستوية بوسائل فنية خاصة الستخدامها في السينما 

 3ة."."رسوم مصورة يقوم بها فنان ما على هيئة قصة متسلسلة أو حكاية متتابعة باستخدام الفنون املتحركة املجمع

تحريك    وإذا ركزنا على تعريف الرسوم املتحركة الخاصة باألطفال يمكننا القول، بأنها: " تلك البرامج التي تقوم على

ستخدم فيها األسلوب الدرامي املحبب حتى تقدم في مشهد متكامل الصورة واملرسومة  
ُ
الرسوم الثابتة ملخاطبة األطفال، وت

   4الصوتية لتحقق تواصل سلس ومؤثر في األطفال". بأزهى األلوان والحركات واملؤثرات

ها: عبارة عن أفكار تتمثل في شكل حكايات  ومن التعريفات السابقة يمكن تعريف الرسوم املتحركة لألطفال، بأن

أو قصص أو مسلسالت تتضمن رسومات وحركات جميلة أعدت بواسطة أدوات تكنولوجية حديثة، وتتوفر فيها خاصية  

 جت أغراض متعددة منها التسلية أو التعليم أو التربية وغيرها.  التأثير، وأنت 

 

 وإ
ً
: أثر الرسوم املتحركة على الطفل سلبا

ً
 يجابا.ثانيا

عد الوسائل التكنولوجية الحديثة سالح ذو حدين، ولهذا كثرت الدراسات والنقاشات العلمية عنها في الندوات واملؤتمرات  
ُ
ت

نولوجية الحديثة في الطفل إيجابيا أو سلبيا، فالطفل كما نعلم يستمتع بمشاهدة  خاصة حول قضية أثر الوسائل التك

يرة واملمتعة التي تعرض أمامه دون أن يمل خصوًصا إذا كانت هذه الرسوم املتحركة  جميع الرسوم املحركة الجميلة واملث

ه األساسية في حياته بغية مشاهدة  مما تجذب انتباهه، حتى أن الطفل في كثير من األحيان ينصرف عن أداء بعض مهمات

مثل شيئا من  هذه الرسوم املتحركة أو إكمالها، وأغلب هذه الرسوم املتحركة املعروضة على شاشا
ُ
ت ِتلفازنا الصغيرة ال ت

الثقافة والعادات واألخالق اإلسالمية، فالطفل في هذه املرحلة من العمر يستوعب كل ما يشاهده ويسمعه دون أن ينظر  

 أمام البرامج التي يعجبه ويحبه ثم يقلد شخصياتها من دون أن يشعر  إلى مض 
ً
مون الرسوم املتحركة، فهو يقض ي يوًما كامال
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نتج في الواليات   ٪70واقب تصرفاته أهو صواب أم خطأ؟. ولقد أكدت الدراسات على أن بع
ُ
من الرسوم املتحركة التي ت

ا على العق يدة اإلسالمية، إلى جانب ذلك نجد أن الطفل يتعلق بهذه الوسائل اإلعالمية  املتحدة األمريكية، تمثل حرًبا فكريًّ

عد من أخطر املراحل العمرية للطفل في تنمية وبناء الفكر ومعتقداته.منذ السن الثالثة إلى السن الخامسة، وا
ُ
   5لتي ت

أي ما يقارب ساعة أو ساعتين   وهناك أيضا نتائج من الدراسات تشير إلى أن الطفل الذي يشاهد التلفاز بشكل متوسط

   6از أكثر من ساعتين في اليوم.قارنة بالطفل الذي يشاهد التلففقط في اليوم الواحد يتفوق على أقرانه في الدراسة، م
 7الجدير بالذكر إن مشاهدة الطفل التلفاز لفترات طويلة تسبب له سلبيات،  أهمها: 

 باملشاهدة فقط.  يساعد الطفل على العزلة، وال يشجعه على املشا .1
ً
 ركة بل يجعله مكتفيا

يقدم املعرفة دون اختيار وال حركة،  أنه يعيق النمو املعرفي الطبيعي لدى الطفل: فالتلفاز ـ في غالبه ـ  .2

 ويكتفي من حواس الطفل بالسمع والرؤية. 

أضرارها  اإلضرار بالصحة: فمن املعلوم أن الجلوس لفترات طويلة واستدامة النظر لشاشة التلفاز لها  .3

 على العينين.  

 ما ينغمسون في برامج التلفزيون املخصصة  .4
ً
تقليص درجة التفاعل بين أفراد األسرة: إن أفراد األسرة كثيرا

  .
ً
 للتسلية لدرجة أنهم يتوقفون حتى عن التخاطب معا

لحة من عدة  د أن معظم الرسوم املتحركة املقدمة لألطفال في الدول اإلسالمية من خالل التلفاز، غير صاونج

 8نواح، أهمها:

قدم مفاهيم عقدية وفكرية مخالفة لإلسالم: إن كون الرسوم املتحركة موجهة لألطفال لم يمنع دعاة   .1
ُ
أنها ت

ك تعمد بعض الرسوم املتحركة إلى السخرية من  الباطل أن يستخدموها في بث أفكارهم، وللتدليل على ذل

 Scobby"ملعروف باسم سكوبي دو ج الرسوم املتحركة اذلك بعض حلقات برنام العرب واملسلمين، ومثال

Doo" واململوك لـ William Hanna و Joseph Barbera   ين طّبقت شهرتهما اآلفاق بعد نجاح رسومهما
َ
الذ

املتحركة "توم أند جيري"، في إحدى الحلقات "يفاخر ساحر عربي مسلم عندما يرى أسكوبي بقوله: "هذا  

، شخ 
ً
ٌص أمارس سحري األسود عليه"، ويبدي الساحر املسلم رغبته في تحويل سكوبي  ما كنت أنتظره تماما

لى الساحر ويتحول الساحر نفسه إلى قرد، ويضحك سكوبي وهو يتحدث مع  إلى قرد، لكن السحر ينقلب ع 

: "ال بد أن ذلك الساحر املشوش ندم على تصرفاته العابثة معنا". 
ً
 نفسه قائال

 تشجع على العنف والجريمة إ  .2
ً
 في الرسوم املتحركة املوضوعات املتعلقة  ن من أكثر املوضوعات تناوال

ْين يضمنا نجاح الرسوم املتحركة في سوق  بالعنف والجريمة، ذلك أنها توف
َ
ر عنصري اإلثارة والتشويق اللذ

 التوزيع، ومن ثم يرفع أرباح القائمين عليها.  

إن الطفل عندما يشاهد الرسوم املتحركة التي هي   : تشبع الشعور الباطن للطفل بمفاهيم الثقافة الغربية .3

عرًضا مسلًيا يضحكه ويفرحه فحسب، بل يشاهد عرًضا  ـ في غالبها ـ من إنتاج الحضارة الغربية، ال يشاهد 

 يشتمل على: 
ً
   ينقل له نسًقا ثقافًيا متكامال

لذكاء والغباء، أما الخير والشر فال فقصص توم وجيري تبدو بريئة ولكنها تحوي دائًما صراًعا بين ا أفكار الغرب: 

عمل على تحريف القدوة وذلك بإحالل األبطال األسطوريين  نظومة قيمية كامنة وراء املنتج، كما تمكان لهما وهذا انعكاس مل

 من األئمة املصلحين والقادة الفاتحين، فتجد األطفال يقلدون الرجل الخارق 
ً
، والرجل  Supermanمحل القدوة بدال

 ، ونحو ذلك من الشخصيات الوهمية التي ال وجود لها.  Spiderman ، والرجل العنكبوتBatmanاط الوطو 
:  فهي تروج التقاليد الغربية، وترغب بالحفالت واألندية الغربية، ذلك أنها ال تكتفي بنقلها  ية الغربيةروح الترب

صيل وعري وتبرج، وعادات الزينة من قصة شعر  للمتعة والضحكة واإلثارة بل تنقل عادات اللباس من ألوان وطريقة تف
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فة، وطريقة أكل وشرب، وثمل ونوم وحديث وتسوق  وربطة عنق، ومساحيق تجميل، وعادات املعيشة من ديكور وزخر 

ونزهة، وعادات التعامل من عبارات مجاملة واختالط، وعناق وقبالت، ومخاصمة وسباب وشتائم، ونحو ذلك من بقية  

ته  افي الغربي. هذا النسق الثقافي املغاير يتكرر أمام الطفل كل يوم فيألفه و يتأثر به، ويطبقه في دائر مفردات النسق الثق

 الخاصة. 

ورغم هذه السلبيات نجد أن هناك مشاهدات إيجابية لرسوم متحركة تفيد الطفل في جوانب عديدة، أهمها 

:1٠ 

، وتجعله يتسلق  ديدة لم تكن لتخطر له ببال: إذ تنتقل به إلى عوالم جتنمي خيال الطفل، وتغذي قدراته .1

الجبال ويصعد الفضاء ويقتحم األحراش ويسامر الوحوش، كما تعرفه بأساليب مبتكرة متعددة في التفكير  

 والسلوك.  

: فبعض الرسوم املتحركة تسلط تزود الطفل بمعلومات ثقافية منتقاة وتسارع بالعملية التعليمية .2

في مرحلة ينة، األمر الذي يعطي الطفل معرفة طيبة، ومعلومات وافية الضوء على بيئات جغرافية مع 

 مبكرة.  

: وغالًبا الطفل ال يجدها في محيطه األسري، مما ييسر له تصحيح النطق  تقدم للطفل لغة فصيحة   .3

 وتقويم اللسان وتجويد اللغة.  

 

: نشأة 
ً
 الرسوم املتحركة في ماليزيا واململكة العربية السعوديةرابعا

ير بعض الدراسات إلى أن أول املحاوالت في تأليف الرسوم املتحركة بدأ منذ القدم وذلك من العصر املصري القديم  شت

صور أشكال الحيوانات بأرجل متعددة في أوضاع مركبة. وكذلك في الصين ُوِجد 
ُ
نتج    برسومات أو نقوش في الكهوف ت

ُ
جهاز ت

لية الحقيقية  دوات إال أنها لم تتطور أبعد من هذا، ولكن البدايات األو الحركات من رسومات متتابعة باستخدام بعض األ 

في نشأة الرسوم املتحركة بشكل عام قد بدأت في الغرب، وبالتحديد على يد العالم الفرنس ي "جوزيف نيسفورنيبس" في  

دائري الشكل يتم بثت  م اخترع "ويليام جورج" جهاز 1834م، ثم في سنة 1826ي سنة صناعته أللة التصوير الفوتوغراف

ا تدور بسرعة تظهر الصور من خالل ثقوب وكأنها تتحرك، ثم جاء بعده "إيميل كول"  الصور والرسوم عليها متتابعة، وعندم

الت أشهرها إنتاجات "والت ديزني" من  م بفيلم صامت للرسوم املتحركة األسود واألبيض، وتلتها عدد من املحاو 1908عام 

 10م.1923سنة 

 

 م املتحركة في ماليزيا وتطورهاالرسو نشأة  .1

 بظهور املسرحية  أو ما يسمي باللغة املاليوية ِبـ ـ"وايانج"
ً
أو مسرحيات   11بدأت الرسوم املتحركة في األرخبيل املاليو قديما

ل جدي  إال أن نشأة الرسوم املتحركة بشك  12خصوًصا في ماليزيا وإندونيسيا." Wayang Kulit"الدمى املصنوعة من الجلد 

ؤسس قسم األفالم املاليوية 1946 في ماليزيا قد بدأت منذ سنة 
ُ
املعروفة حاليا باألفالم  ( Malayan Filem Unit) م، عندما ت

نتج أول فلم كرتوني للرسوم املتحركة القصيرة، بعنوان: "حكاية كنجيل" للمؤلف "أناندام  ( Filem Negara)الوطنية 
ُ
حيث أ

م ظهر عدد من الرسوم املتحركة منها:  1987-م  1984م، وفي عام  1983على الشاشة سنة  م، وظهرت  1978كزافييه" سنة  

  13كنجيل والتمساح "، و" الغراب الذكي "، و" األرنب املغرور " و" األسد الطماع ". " كنجيل والقرد " و"
ليزية بتشجيع إنتاج  وبعد تطور أجهزة التكنولوجيا الحديثة خصوًصا التكنولوجيا الرقمية، قامت الحكومة املا

م 1993من عام ( 2D)ثنائي األبعاد رسوم املتحركة أفالم الرسومات املتحركة لألفراد واملؤسسات، فظهر نوع جديد من ال

م، 1998م حتى  1996سنة    14م، حيث ظهر العديد من مسلسالت الرسوم املتحركة من بينها "أسوف سنتوريان "2005حتى  
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عد من أوائل الرسوم ا
ُ
وقد حصلت على   15صلها من مجلة "أجغ"ملتحركة في ماليزيا وهي عبارة عن مسلسالت كرتونية أالتي ت

م ظهر  1998م، وفي سنة 1997سنة  16م، و"ابن القرية"1996هرجان الرسوم املتحركة آسيا بهيروشيما سنة جائرة في امل

م، 2003حتى  1999من  19صديق"بناء ، و"أ18و"الرجل الخفاش" 17"أسطورة فن الدفاع عن النفس املعروفة بسيالت"

  20م.2010حتى  2006و"أبطال الكرة "

" Les' Copaque Production"من إنتاج  21الرسوم املتحركة القصيرة "أوفين وإفين"م، ظهرت 2007وفي سنة 

جت الشركة  وشاعت هذه الرسوم املتحركة داخل البالد وخارجها على نطاق واسع، إضافة إلى مسلسل "أوفين وإفين"، أنت

م، و" مغامرات  2014رات " سنة م، و" األمي 2011نفسها العديد من املسلسالت الكرتونية، منها: "كان يا مكان" سنة 

(، و"أفين وإفين  3D)م، وهي أول محاولة للشركة ابتكار الرسوم املتحركة على شكل ثالثية األبعاد 2009األصدقاء " سنة 

 22م.2019م، و"أفين وإفين وكريس سيامانغ الوحيد" سنة 2016جينغ... جينغ... جينغ..." سنة 
الرسوم املتحركة في ماليزيا ظهر العديد من الشركات التي تنتج املسلسالت  ومع هذه البدايات املشجعة في تأليف   

"بوبوي بوي الفضائي" وم، 2011على شكل رسومات متحركة منها "أنيمونستا استوديو" مع مسلسله "بوبوي بوي"سنة 

ا أماتو" سينشر سنة  امليك- م، و"البطل املدرع2020م، و"بابا وفي في" سنة2018ع يايا " سنة م، و"الطيران م2016نة س

    23م وهذه الرسومات على ثالثي أبعاد.2021

و"الفريق   24م،2004إلى جانب الكثير من الرسوم املتحركة املحلية، منها: "أواغ الصغير" و"صالح الدين" سنة 

م، من شركة "واو أنيميستون"،  2016سنة  27م، و"املحقق علي"2014سنة  26م، و"سباق الغابات"2010سنة  25األحالم"

م، وهناك أيضا الرسوم املتحركة التي تهتم بالتعليم والتربية حيث أدخلت فيها األغاني لألطفال  2004و"صالح الدين" سنة  

 منها: "دي دي واألصدقاء"، و"عمر وَهَنا".  

 

 في اململكة العربية السعودية وتطورها م املتحركةنشأة الرسو  .٢

 من بداية والت  1935أولى املحاوالت إلنتاج الرسوم املتحركة في العالم العربي في مصر سنة  بدأت  
ً
م أي بعد اثنتي عشر عاما

 للرسم وكان له ستديو خ1923ديزني سنة  
ً
اص به للرسوم م . وكان ذلك على يد الفنان أنطوان سليم الذي كان يعمل مدرسا

وأتاح   .وكان له أسلوبه الخاص وإن كانت شخصياته متأثرة بشخصيات ديزنياملتحركة وهو من خريجي الفنون الجميلة . 

م الفرصة لتنمية فن الرسوم املتحركة فبدأت وحدة إنتاج الرسوم املتحركة في   1960ظهور التلفزيون املصري سنة 

بإنتاج أفالم قصيرة للرسوم نان الكاريكاتير علي مهيب وقامت هذه الوحدة م برئاسة ف 1961التلفزيون املصري سنة 

 28.املتحركة

أما في الخليج العربي فقد بدأت املحاوالت األولية إلنتاج الرسوم املتحركة من خالل أعمال مؤسسة اإلنتاج  

 قصيرة ضمن برامجها التعليمية  البرامجي املشترك لدول الخليج العربي منذ أواخر السبعينيات حيث قدمت املؤسسة أفال 
ً
ما

مثل البرنامج التعليمي " أفتح يا سمسم" والبرنامج الصحي "سالمتك" والبرنامج املروري "قف" وتم االعتماد فيها   والتوعوية

على كادر عربي مع االستعانة بخبرات أجنبية في هذا املجال. ثم أنتجت املؤسسة املسلسل الكرتوني "زعتور" وهو أول  

البيئة الخليجية، وقامت بكتابة القصة وإعداد السيناريو له الكاتبة  سل كرتوني خليجي، وقد اهتم بالتراث الشعبي و مسل

الكويتية بزة الباطني وأشرف على الرسامين الفنان بسام الفرج وقام باإلخراج املخرج العراقي ثامر الزبيدي، وقد تم عرض  

 29النقاد والصحافة في ذلك الوقت.  املسلسل على شاشات عربية عدة وأثنى عليه
ملكة العربية السعودية فنجد أن املحاوالت األولية كانت نادرة إال أن بدايات دخول الرسوم املتحركة  أما في امل 

كانت من خالل دبلجة الرسوم املتحركة اليابانية أو ما يسمي بـ"أنمي" من خالل التعاون بين الشركات الرسوم املتحركة  

 نجد أاليابانية  
ً
ن تعاونا مشتركا بين الشركة اإلنتاج السعودية مع الشركة "تي جوي"  مع الشركات املحلية السعودية. وحاليا
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اليابانية، والشركة فوكس في الشرق األوسط وشمال إفريقيا قد أخذ شوطا كبيرا في االنتاج، إضافة إلى فتح الفرص  

نتاج أول مسلسل محلي  ميشن" في اليابان. ومن بين محاوالتها، هي: إ التدريبية للمواهب السعودية في استوديو "توئي أني

بأسلوب الرسومات اليابانية بعنوان أساطير في قديم الزمان، وصدرت هذا املسلسل في التلفزيون الياباني، وإنتاجها الفيلم  

وئي أنيميشن اليابانية باإلخراج  بعنوان الرحلة بالتعاون مع الشركة مانجا وشركة ت "DX4"األول في أول عمل يعرض بتقنية  

 30"شيزونو كوبون" والذي أخرج أفالم "املحقق كونان" و"جودزيال".
تتطور صناعة الرسوم املتحركة في اململكة العربية  . 31بدايات الرسوم املتحركة في اململكة العربية السعودية -

 تعود 
ً
 تلو اآلخر، إال أن الذاكرة دائما

ً
، بمحتواها املسلي  بنا إلى األفالم والرسوم البسيطةالسعودية بشكل مذهل يوما

، والكابتن ماجد، وماوكلي، وسندباد، وعدنان ولينا، ولحن الحياة، وروبن هود،  -غرنديزر  -واملمتع، مثل: مغامرات الفضاء

ًما وأبًدا توم  ومغامرات كامليرو، وسانشيرو، وسالي، وساندي بيل، وهايدي، ومغامرات نحول، إضافة إلى فاكهة الشاشة دائ

 . .وجيري 

التطور املتنامي، إال أن اإلسهامات العربية في هذا امليدان ضئيلة، ينصب معظمها على الدبلجة، في حين  رغم ف

ومرد ذلك يعزوه البعض إلى عدم االنتباه إلى    .يتضمن التراث العربي كثيًرا من القصص وسير األبطال التي تستحق أن تروى

املتحركة على األطفال، فدول العالم تسعى من خالل األفالم  في والفكري الذي تمثله الرسوم مدى خطورة الغزو الثقا

 .والرسوم إلى السيطرة على عقول األطفال من سن مبكر، باعتبارها إحدى أدوات "القوى الناعمة"

صناعة من تحديات  في اململكة، كان إنتاج أفالم الكرتون والرسوم املتحركة شحيًحا للغاية، ملا تواجهه هذه ال

 عدم وجود التقنيات املالئمة، وقلة جودة الفكرة والنص والرسوم. وعوائق، مثل 

 

 32.أبرز الرسوم املتحركة السعودية -

م، ولقي  2011ولعل من أبرز الرسوم املتحركة التي أنتجت سعودًيا مسلسل "املصاقيل"، الذي عرض في جزئه األول عام 

م، ويتناول املسلسل الكوميدي تفاصيل في حياة 2013م و 2012ج جزئيين آخرين عامي نجاًحا دفع أصحاب الفكرة إلنتا 

أشخاص يعيشون في البادية، ورغم ذلك يسعون دائًما إلى التطور، وتحاول العوملة واألجهزة الحديثة أن تغير من واقعهم،  

 .وحتى أحاديثهم

سلسل "طاش  البعض النسخة الكرتونية من م  م أيًضا إطالق مسلسل "طيش عيال"، أو ما اعتبره2012شهد عام  

ما طاش" الشهير، الجتماع الشخصيتين املحبوبتين ناصر القصبي وعبد هللا السدحان في دور "سعيدان وعليان"،  

من العمر، نشآ في األزقة الشعبية ملدينة الرياض، ويتسكعان سوًيا وسط مواقف   13و 12ويجسدان شخصيتين في الـ 

ا في معالجة بعض القضايا في املجتمع السعودي دون اختراق الخطوط  يئة بالتجارب الصبيانية، ونجًح كوميدية ممتعة، مل

 .الحمراء، أو اإلساءة لفئة دون أخرى 

 

   33الرسومات املتحركة ذات النفس الدعوي اإلسالمي -

فذ باللغة الفصحى  فقد كانت حاضرة خالل السنوات املاضية أيًضا، من خالل مسلسل "الراوي"، وهو مسلسل درامي
ُ
ن

حلقة، وقد بث على قناة بسمة لألطفال، إحدى قنوات شبكة املجد، وقد تكون التجربة الوحيدة املتكاملة   30مدى على 

 .ملسلسل كرتوني سعودي يتحدث باللغة الفصحى

قة  وقد أعلنت شركة إنتاج سعودية، تابعة ملؤسسة محمد بن سلمان الخيرية، إطالق مسلسل سعودي على طري

سلسل  ن املدية أالسعو  الشرق األوسط" "صحيفة  وذكرت ..املتحركة اليابانية، باسم "أساطير في قادم الزمانالرسوم 

يستهدف الجمهور السعودي والعربي عبر الحلقات الثالثة عشرة، التي تدور أحداثها في مستقبل اململكة، وتقدم أجمل  

https://aawsat.com/home/article/2095391/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%C2%AB%D8%A3%D9%86%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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وأروع الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم، حيث ترويها الجدة "أسماء" ألحفادها  

م املاض ي في شكل أحداث ومحطات زمنية. مقّدمة له   وقطهم اآللي "أنيس"،
َ
 34م النصائح وِحك

وأضافت الصحيفة أن املسلسل يعتبر نافذة على التاريخ يربط األطفال بالقيم واألخالق والعراقة العربية،  

 .ويعرفهم على تقنيات املستقبل، ويحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي ملهم

  اململكة  التنفيذي للشركة املنتجة للمسلسل، قائال: "نهدف من خالل أعمالنا إلى إيجاد بيئة متكاملة في وصرح الرئيس

إلى تصدير الثقافة السعودية إلى    ةتعنى بتطوير املحتوى اإلبداعي واإليجابي الهادف لألجيال القادمة، إضاف العربي  والعالم

 35العالم في قالب جذاب ومبتكر.

بحسب ما استعرضته "االقتصادية"، تبدو الئحة   3٦مخرج "كونان" ومؤلف "بوكيمون" في السعودية،

الخيرية(  مسلسالت الرسوم املتحركة السعودية قصيرة للغاية، فيما كان ملؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز )مسك  

نتاج أفالم أنيمشن ورسوم متحركة سعودية، وذلك من خالل شركة "مانجا" لإلنتاج التابعة لها، إذ  ر حيوي في إدو 

استقطبت أخيًرا املخرج الياباني العاملي "كوبون شيزونو"، مخرج مسلسل "املحقق كونان"، للعمل السينمائي املقبل  

كما استقطبت الشركة كاتب السيناريو   .اليابانية ئي أنيميشن" " وشركة "تو بالرسوم املتحركة املشترك بين شركة "مانجا

"أتسوهيرو توميؤكا"، مؤلف سلسلة "بوكيمون" الشهيرة، ليتولى كتابة السيناريو للقصة التي تمت كتابتها وإعداد رسوماتها  

نتاج، فإن  "مانجا" لإل لتنفيذي لـ املبدئية في السعودية. وبحسب تصريح صحفي للدكتور عصام أمان هللا بخاري الرئيس ا

 من الدول حول العالم، بما فيها   100الفيلم املشترك ستكون مدته نحو 
ً
دقيقة، ويستهدف دور السينما السعودية وعددا

م، مؤكًدا أن فكرة الفيلم السعودية وأسلوب الطرح الجديد النابع من حضارتنا  2020اليابان، ومن املخطط عرضه في عام  

لكن فيلًما كبيًرا كهذا؛ من شأنه أن ينقل    .والكاتب توميؤكا في العمل في هذا املشروع  خرج شيزونوباب حماس املمن أهم أس

الخبرة واملعرفة إلى املواهب السعودية، حيث سيأخذ فريق العمل لقطات مرجعية من البيئة السعودية، فيما سيعمل  

م التالية أكثر إتقاًنا، بفضل الخبرات  يجعل األفال طوكيو، ما س الشباب السعودي إلى جانب اليابانيين في استوديوهات 

 .املكتسبة، وعليه، تحقيق أرباح تجارية

 

ا" و"سعود وسارة " 
َ
: القيم األخالقية في الرسوم املتحركة "عمر وَهن

ً
 خامسا

ا يتالئم  الرسوم املتحركة بم نرى أن بعضا من املؤسسات األهلية أو الحكومية قد بدأت في محاولتها  إنتاج العديد من 

ملحلي من البيئة والثقافة واملراحل العمرية لدى الطفل، وعلى هذا األساس فإن هذه الدراسة سوف تركز على  املجتمع ا 

سلسلتين من مسلسالت الرسوم املتحركة من اإلنتاج املحلي، وهما: "عمر وَهَنا" من الرسوم املتحركة املاليزية، و"سعود 

الدراسة التحليلية واملقارنة لغرض الكشف عن أبرز القيم   ودية، وذلك من خاللرسوم املتحركة السعوسارة" من ال

 اإلسالمية النبيلة. 

 

ا" .1
َ
 نبذة مختصرة عن مسلسالت الرسوم املتحركة "عمر وَهن

عد مسلسالت الرسوم املتحركة "عمر وَهَنا" إحدى مسلسالت الرسوم املتحركة املشهورة  
ُ
  واملحببة لدى األطفال املاليزيين، ت

ماليزيا تدمج ما بين األناشيد اإلسالمية والقصص ذات الطابع اإلسالمي، وقد خصصت  وهو أول رسوم متحركة إسالمية في  

هذه الرسوم املتحركة لألطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين السنة األولى إلى التاسعة، وهذا ما أكدته املخرجة السيدة فضيلة  

الطفل القيم اإلسالمية والتربية اإلسالمية ما بين   املتحركة أو أنمي تهدف إلى تزويد عبد الرحمن في قولها: "هذا الرسوم

وهذه الرسوم املتحركة من منشورات شركة "ديجيتل دوريان" للنشر   37السنة األولى إلى السنة التاسعة من العمر".

  ي قناة يوتيوب و"أسترو" حيث تجاوز م ف2017د صدرت هذه املسلسالت سنة بالتعاون مع القناة الفضائية "أسترو"، فلق

http://arabic.sputniknews.com/world/20200123/1044160755.html
http://arabic.sputniknews.com/world/20200123/1044160755.html
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مليون مشاهد عبر شاشات   5مليون مشاهد من خالل قناة يوتيوب، و 11مليون مشاهد من بينها  16عدد املشاهدين إلى 

، وهي: اللغة املاليوية، وقد أخرج هذا املسلسل الكرتوني في ثالث لغات 38التلفاز خالل أسبوعين من إصدارها على الهواء.

 واللغة ا
ُ
ستعين في إخراجها على هذا النحو من املتعة بعدد من املستشارين والفنانين  لعربية، واللغة اإلنجليزية. وقد ا

املتميزين، ومن بين هؤالء املستشارين: املستشار الديني األستاذ دون دانيال، واألستاذ نوساال محفوظ من ماليزيا والشيخ  

التربوية فهي السيدة زاليزا من مؤسسة   املؤسسة املغربية، وأما املستشارةاهيم اإلمام والداعي واملحاضر من يحيي إبر 

  39الروضة "جينيوس أوالد".
تحكى هذا املسلسل عن حياة شقيقين عمر وَهَنا، داخل أسرة سعيدة ومتعاونة وأصدقاء أوفياء ومخلصين،  

من  من خالل الوالدين، حيث يتمكن عمر وهنا عمر وهنا تعاليم الدين وتهذيب األخالق ويتناول هذا املسلسل كيفية تعلم 

الحصول على التعليم والتربية اإلسالمية عبر حياتهما اليومية وذلك عبر البيئة االجتماعية املحيطة بهما كالبيت واملدرسة  

هنا،  ره ويتصف بالحنان، وبحبه الشديد ألخته والحديقة وغيرها، فعمر االبن األكبر في األسرة وهو في السادسة من عم

نان الحادة كالديناصورات وأسماك القرش، أما َهَنا فهي االبنة الصغرى في األسرة  وهو أيًضا يحب الحيوانات ذات األس

وعمرها أربع سنوات، وهي مدللة، وتحب مشاكسة أخاها، وتعشق الحيوانات األليفة والصغيرة مثل القطة، ومن  

مة ليلي، واألستاذ موس ى، ومن بين  ة  في هذا املسلسل: األم واألب، واملعلالثانوية املهمة التي تؤدي أعماال بارز الشخصيات 

األصدقاء سار وفارس وصوفي. ومن أبرز عناوين مسلسل الرسوم املتحركة "عمر و هنا"، هي: الحمد هلل، ألقي السالم، أذكار  

ا  ة، ابدأ بسم هللا، قصة عمر وميمي، شكرً يال، أنا األول، أنا األكبر، وقت النزهالنوم، بسم هللا، نحن نحب القطة، شكرا جز 

   40يا معلمتي، نحب أمي وأبي، وأذان وغيرها .

 

 نبذة مختصرة عن مسلسالت الرسوم املتحركة " سعود وسارة " .٢

ستعينت بتقنية 
ُ
عد مسلسل الكرتوني " سعود وسارة " األول من الرسوم املتحركة التي ا

ُ
وهذه  (، HD)عالية الجودة ( 3D) ت

في جميع تصميماته في املواقع والشخصيات. إلى جانب استخدامه ألكبر االستوديوهات العربية،   التقنية بارزة امليزة من

وأفضل املمثلين وعلى رأسهم الفنان عبد الرحمن الخطيب في شخصية األب. وهي باللغة العربية الفصحى، وانتجت هذه  

ير  ألطفال املسلمين في أنحاء العالم، وهي من إنتاجات أساطاملسلسالت لغرض تعليم األطفال القرآن الكريم واملوجهة 

م، والحاصل على جائزتين من الجوائز الفنية باملهرجانات العربية، الجائزة العربية  2016لإلنتاج والتوزيع الفني سنة 

حرين. وتدور أحداث  جائزة الفضية بمهرجان الخليج لإلذاعة والتليفزيون بالب، وبال17لإلذاعة والتليفزيون بتونس الورة 

ها الطفالن "سعود وسارة" ، ومن بين الشخصيات البارزة في هذا املسلسل: األم  هذا املسلسل حول أسرة سعودية وأبطال

حلقة منفصلة وكل قصة    30من    واألب، واملعلم واملعلمة، واألصدقاء من بينهم حسن وخالد وأمل. وتتكون هذه املسلسالت

ليم معانيها، وإبراز معالم األخالق التي  قيقة، وفي كل حلقة يتم فيها قراءة سورة من القرآن، وتعد 15 -12تدور مدتها حوالي 

يحثنا عليها تعاليمنا اإلسالمية، حيث يتعلم فيها سعود وسارة العديد من السلوكيات اإليجابية وذلك من خالل األحداث  

  41األمور، وهي:  مية. فحلقات الرسوم املتحركة" سعود وسارة " تتميز بهذهاليو 
 حلقات املسلسل مستقلة في كل حلقة.  -

 املعلومات الدينية موثوقة في كل حلقة.  -

 املعلومات العلمية موثوقة في كل حلقة.  -

 قراءة سورة من سور القرآن الكريم خالل كل حلقة. -

 كريمة من دون تكلف أو مبالغة.تقديم القيم النبيلة واألخالق ال -

 لنصيحة في أسلوب غير مباشر.   وية كاالحترام والعطف واالتأكيد على القيم الترب -
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 القيم اإلسالمية في الرسوم املتحركة " عمر وهنا " َو " سعود وسارة ".   .3

الوالدين، واملعلمين واملربين، واملؤسسات  في عملية التربية وتعليم األطفال تقع املسؤولية على عاتق الجميع بما فيهم: 

أسس العقيدة   اس نرى أن اإلسالم قد وضع مبادئ جميلة في تعليم الطفل بدأ من تعليمالتعليمية، وعلى هذا األس

  الصحيحة، وكذلك القيم األخالقية والقيم اإلسالمية الرفيعة في بناء شخصية الطفل املسلم، كما جاء في الحديث ملسو هيلع هللا ىلص، 

ق وإن صاحب ُحْسن  يقول: ما من ش يء يوضع في امليزان أثقل من ُح  رداء قال سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي الد 
ُ
ل
ُ
ْسن الخ

ق".
ُ
ل
ُ
. وعلى هذا األساس يمكن القول: بأن القيم اإلسالمية هي جميع القيم العاملية املكونة من القيم األخالقية  42الخ

فإن التعليم اإلسالمي يتكون من ثالثة عناصر، وهي: العقيدة  والسلوكيات التي يتقبلها جميع األديان، وعلى هذا األساس 

اهلل عز وجل، لذا فإن الطفل املسلم املتمسك  واألخالق، فاملسلم يتمسك بالعقيدة وهو اإليمان واالعتقاد الجازم ب  والعبادة

الخاصة التي يجب   بالعقيدة الصحيحة يولد منه السلوك الطيبة واألخالق الفاضلة، وأما العادة هي جميع العبادات

ياة  دة العامة التي تشمل بها العبادات الخاصة من األفعال العباد في الحالخضوع ألحكامها كأركان اإليمان واإلسالم، والعبا

 43املسلم من األسرة واملجتمع.

شتركة  وقبل التطرق إلى القيم اإلسالمية في الرسوم املتحركة "عمر وهنا" و"سعود وسارة" نرى أن لهما خصائص م

 وغير مشتركة، فمن بين هذه الخصائص املوجودة: 

ات طفولية، وهم أشقاء من أسرة واحدة، وهم عمر وهنا، من الرسوم املتحركة  املتحركة شخصي استخدام الرسوم  -

املاليزية. وسعود وسارة من الرسوم املتحركة السعودية، إال أنهم يختلفان في املرحلة العمربة فعمر في السادسة من  

ا لسعود وسارة حيث أنهما في املعم
ً
رحلة االبتدائية واملتوسطة أي ما بين العاشرة  ره، وهنا في الرابعة من عمرها، خالف

العمر، وهذه املراحل العمرية كانت سبًبا في اختالف الصفات الشخصية املخالفة، فعمر وهنا ال   إلى الثانية عشرة من

هما البعض كثيًرا، إال أننا نرى في شخصية سعود وسارة أنهما كثيران  يتشاجران إال نادرا بل يحترمان ويحبان بعض 

 الشجار عندما يلتقيان مع بعضهما البعض. 

أن مضمون املسلسل متساوية حيث تحكى املسلسل عن الحقائق واملعالم اإلسالمية والتوحيد وما يتعلق بهما في   -

تلفة في عرض الحلقات، فلم تكن الحلقات على نمط  الحياة، إال أننا نجد أن املسلسل "عمر وهنا" تتضمن طرق مخ 

ة، منها: األغاني وذلك أكثر تسلية وإمتاًعا، حيث تضمنت العديد من األمور الجذابة واملثير  واحد مما جعلت القصة

حسب األحداث في الحلقة، والحوارات القصيرة، مقارنة بمسلسل "سعود وسارة" التي تدور الحلقات جميعها في حفظ  

لكثرة الكالم فيها، مما قد ال يلفت انتباه   ن، وفهم تفسير القرآن ومعانيها، وكانت العروض فيها مملة بعض الش يء، القرآ

 لكالم الكثير.  الطفل إلى القيم بسبب ا

ومن هنا نرى أن الرسوم املتحركة "عمر وهنا" و"سعود وسارة" مليئة بالقيم اإلسالمية الحميدة خصوًصا ما  

ركز عليها الرسوم يتعلق بتعاليم أس
ُ
املتحركة "عمر وهنا " و"سعود س العقيدة واملعامالت، فهي من أهم األمور التي ت

اآلخرين من األمور التي يجب أن يبدأ الطفل في تعلمه منذ نشأته األولى في املنزل  وسارة "، فأسس العقيدة واملعامالت مع 

سلسالن يركزان منذ البداية على تعاليم الدين من ِقَبل الوالدين،  وقبل خروجه إلى املدرسة واالختالط باملجتمع، فهذان امل

الحمدلة، والبسملة، وهللا أكبر، وغيرها، وأيضا   يث يكون التعليم في البداية في األمور البسيطة. كاستخدام العبارات:ح

 األربعة: الفطانة، واألمانة، والتبليغ، والصدق.    التشجيع على التحلي بصفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ب اإلسالمية من خالل بعض األساليب  ففي مسلسل "عمر وهنا " نرى كيف أن األب واألم يعلمان عمر وهنا اآلدا 

ستخدمان العبارات اإلسالمية البسيطة والشائعة، مثل: الحمد هلل في حلقة "الحمد  البسيطة والسهلة من غير تعقيد، في

وبعد انتهاء من تناول الطعام، والذهاب إلى املدرسة واللعب وغيرها،   هلل" في كثير من املواقف الحياتية اليومية عند األكل، 

النطق بها، بها تثني هللا ونشكره على جميع النعم الذي  وهذه العبارة يعلمها األب على أنها كلمة جميلة يثاب بها األنسان عن 
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يم "، في البدء أو الشروع في أي عمل ما  رزقنا إياه، وكذلك في املدرسة يتعلم عمر عبارة البسملة "بسم هللا الرحمن الرح

عليمها للطفل في املرحلة املبكرة لتثبيتها فييقوم به ليسهل األمر عليه، و 
ُ
 ذاكرة الطفل وقلبه.    هذا األمور التي يجب ت

أما في مسلسل "سعود وسارة " فإن األمر ال يختلف كثيًرا عن الرسوم املتحركة "عمر وهنا" حيث نجد أن تعليم   

ناء تناول الطعام، فيقوم بتعليم األطفال تفسير  قيدة هو األساس في البيت واملدرسة، فاألب دائًما يجتمع مع األسرة أثالع

لكريم، كما أن سعود وسارة أيًضا يتعلمان حفظ القرآن في البيت واملدرسة، مما يجعل الطفل على  سورة من سور القرآن ا

عانيها،  ى، حيث يتعلم سعود وسارة الكثير من مفردات القرآن الكريم السامية ومصلة قوية وقريبة من الخالق سبحانه وتعال

 ندما تشرح املعلمة سورة الكافرون وعالقتها باملسلم.  والتي تركز على تثبيت العقيدة في ذهن الطفل، وهذا ما نجده ع 
و من قصص السيرة املذكورة  إلى جانب معرفتهم بالسيرة النبوية من خالل حلقات العلم في البيت مع الوالدين أ

سلسالت الرسوم املتحركة "سعود وسارة " نجد فيها الكثير من الكلمات  خالل التفسير إلحدى سور القرآن الكريم، فم

لصالحة واملفيدة لألطفال ما فوق العاشرة من العمر، فاستخدام هذه املفردات والعبارات الطويلة في القصص والتفسير  ا

 الصغير السن.  قد ال يفهمها الطفل  

ائدة  ع نجدها بالفعل أنها مأخوذة من العقيدة اإلسالمية السولو نظرنا إلى القيم املتعلقة بالفرد واألسرة واملجتم

في كثير من الحلقات، حيث نجد املفردات والعبارات واملعاني الدالة على ذلك في الكثير من املواقف، كأهمية التعاون بين  

ألخطاء، واستحضار النية في واألصدقاء واملجتمع، واإلشارة إلى جزاء اإلحسان والعفو واملسامحة عند ارتكاب اأفراد األسرة  

واملواعيد مع األصدقاء، ومن أكبر القيم املوجودة في هذين السلسلتين    البدء عند في كل عمل يراد القيام به، واحترام الوقت

ص ى أبًدا، إلى جانب ذلك، نجد الحث على محافظة النظافة في مسلسل "عمر  هو شكر هللا على النعم التي ال تعد وال تح

ك أيًضا الكثير من القيم  د ركز عليها في حلقة واحدة حيث أشار إلى عاقبة عدم املحافظة على النظافة، وهنا وهنا"ـ فق

 .  اإلنسانية السامية كالعطف والحنان، والصبر

ملتحركة أيًضا ذكرت بعض السلوك السلبية التي يجب على الطفل  من جهة أخرى نرى أن مسلسالت هذه الرسوم ا

، والعجلة. ففي  كرت هذه السلوك السلبية لغرض أخذ العبرة واملوعظة، منها: اليـأس، والكذب والغشالتجنب عنها، وقد ذ

وحينما  إحدى الحلقات في مسلسل "سعود وسارة" نرى كيف أن سارة قد تعمدت الكذب على املعلمة وادعت املرض، 

أخبرت والديها باألمر، ثم نصح الوالد ابنته  وصلت إلى املنزل شعرت في نفسها بعدم االطمئنان والندم والقلق الشديد، ف

ويجب عليها مصارحة املعلمة بهذا األمر الس يء التي أقدمت عليه، وطلب العفو من   سارة بعدم إعادة األمر مرة األخرى،

،  ها الغير مقبول، فهذا السلوك هي من السلوك الذي ينبغي على الطفل معرفة أضرارها املعلمة  واملغفرة من هللا لتصرف 

ي الحياة، ولكنها جاءت بطريقة تعليمة  والتجنب منها ألنها تفسد القلب وتضعف اإليمان، وتسبب القلق وعدم الطمأنينة ف

لوك السلبية بارزة أيضا في مسلسل "عمر  مهذبة مناسبة للطفل في املرحلة االبتدائية املتوسطة، ونجد مثل أن هذه الس

ء عمر قد يئس في ممارسة أحد األلعاب لعدم قدرته على اللعب، إلى أن  وهنا" ففي بعض الحلقات نجد أن أحد أصدقا

ة وقامت بإرشاده وحمسته وشجعته ورفعت من معنوياته مرة أخرى، وكذلك ما حدث لعمر عندما لم يهتم  جاءت املعلم

ر الوالدين أو  ألم في املعدة بسبب عدم غسل يديه بعد إمساكه للحذاء املتسخ، ومن هنا نرى أن دو بالنظافة فأصيب ب

لقيام بأي سلوك وذلك عن طريق النصح واإلرشاد أو  املعلمين واملربين مهم وكبير في تصحيح مسار الطفل إذا أخطأ في ا

ب استغالل بعض السلوك السلبية في الرسوم  بعبارات جميلة لطيفة تلطف قلب الطفل وتحسن من تربيته. ولهذا يج 

 ومضموًنا، عن
ً
 44وعي تام وفهم دقيق من أجل  توصيل املعنى أو الهدف السامي. املتحركة وتوظيفها شكال
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 https://ar.islamway.net/article/45150/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3% 

4   Kamus Dewan, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ed.4, 2015), pg. 62 

 بتصرف.146م( ص2008هرة: مجمع اللغة العربية، صطلحات اإلعالمية، )القام املمعج 5

https://www.albayan.ae/five-senses/arts/2002-10-03-1.1349485
https://www.albayan.ae/five-senses/arts/2002-10-03-1.1349485
https://ar.islamway.net/article/45150/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%25
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دراسة ميدانية –انظر: داود، هاجر، ورفس ي، عائشة، "أثر األفالم الكرتونية في تشكيل سلوكيات األطفال الجزائريين من منطور األمهات 6

علوم اإلعالم واالتصال )البويرة: جامعة البويرة، نيل شهادة املاستر في على عينة من األمهات القاطنات بمدينة البويرة" في مذكرة مقدمة ل

 بتصرف. 20م(، ص2018

انظر: محمد، بوشيبة، عبد الرحمن، طكية، علي، شريف، رميساء، نقيش، وإيمان، نايلي، "تأثير مضامين العنف للرسوم املتحركة على 6

اآلباء واألمهات"، في مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في  ة في تمثيالت عينة من سلوكيات األطفال من وجهة نظر اآلباء: دراسة استطالعي

 .9م(، ص2019علوم اإلعالم واالتصال(، املسيلة، جامعة محمد بوضيفاف، 

وأثرها في عقيدة الناشئة، انظر: العريفي، محمد بن عبد الرحمن، 7 noorhttps://www.-م، موقع إلكتروني: 2013الرسوم املتحركة 

 book.com/%D9%83%D8%AA% %D8%A7%D9%84%D9% ،21ص 

7See: Wan Anita Wan Abas, Azizah Hamzah, Media dalam Kehidupan dan Perkembangan Kanak-Kanak, Jurnal 

Pengajian Media Malaysia, Jld. 15, Bil. 2, 2013: 27–39 | Vol. 15, No. 2, 2013: 27–39 pg31-35. 

م: 29/10/2020مية ...تاريخ املشاهدة الشبكة اإلسال  -لرسوم املتحركة وأثرها على تنشئة األطفال 8

https://ar.islamway.net/article/45150/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%   

 ملصدر السابق 9

 صدر السابقامل10

 موقع إلكتروني:  إلنتاج الرسوم املتحركة في العالم العربي، انظر: كوكب، ممدوح فراج، املحاوالت األولى 11

http://elmshahad.epizy.com/wp/2018/06/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%   

 اهد ظلها فحسب. هي نوع من الشكل التقليدي من مسرحية العرائس، حيث يقوم القاص في تحريك الدمي خلف الستار، ويظهر أمام املش12

13-animasi-awal-http://jonos.blogspot.com/2007/05/sejarahSee: jOnOs, Sejarah Awal Animasi Malaysia, website: 

  malaysia.html 

14See: jOnOs, Sejarah Awal Animasi Malaysia.  

15(Usop Sontorian هي قصة طفل اسمه أسوف مع دراجته، وحكاية حياته مع أسرته وأصدقائه من مختلف األقوام الذين يسكنون في )

 القرية "فارت سونتو". 

16Ujang 

17(Kampung Boy.هي قصة مغامرات طفل اسمه "الت" وحياته القروية ) 

18(Silat Legenda هي قصة مغامرات )الحصول على العلوم والفنون الدفاع، وهي عبارة عن أول محاولة في إنشاء  خمسة من الشباب في

ستخدام نظام دولبي ديجيتال، حيث حصلت على جائرة خاصة الرسوم ملتحركة الخيالية باستخدام األصوات عدد من الفنانين املشهورين وبا

 م.1999سنة  14في فاستيفال ماليزيا الـ

18(Keluang Man .وهي قصة البطل الكوميدي الذي يخرج ملساعدة اآلخرين على زي الخفاش ) 

19(Anak-anak Sidik  .هي قصة حياة طفولة ستة إخوة من الالعبين كرة الريشة الوطنية ) 

20See: jOnOs, Sejarah Awal Animasi Malaysia, Rohaya Md. Ali, Phat a/l Awang Deng, Melor Fauzita Yusoff, Roshidah 

Mamat, dan Nor Hafidah Ibrahim, "Adabtasi Sastera Rakyat Kanak-kanak dalam Media Digital Membangun Modal Insan", 

Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Special Issue 2019), pg 254-137. 

21(Upin dan Ipinهي عبارة عن قصة املغامرات التؤامان في خامسة من ع ) مرهما واللذان يعيشان مع أختهما الكبيرة والجدة في القرية

 في القرية مع أصدقائهما.  "كمفوغ دوريان رونته"  وحياتهما

 /https://www.lescopaque.com املوقع الرسمي التابع للشركة 22

 /https://animonsta.com املوقع الرسمي التابع للشركة 23

24Awang Kenit 

25Supa Strikas 

26Rimba Racer 

27  Ejen Ali 
 /https://animonsta.comاملوقع الرسمي التابع للشركة   28

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-pdf
https://ar.islamway.net/article/45150/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%25
http://elmshahad.epizy.com/wp/2018/06/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD/?i=1
http://jonos.blogspot.com/2007/05/sejarah-awal-animasi-malaysia.html
http://jonos.blogspot.com/2007/05/sejarah-awal-animasi-malaysia.html
https://www.lescopaque.com/
https://animonsta.com/
https://animonsta.com/
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 املصدر السابق29

 /https://ajel.sa/ZNHMmk  "، موقع إلكتروني:DX4رسوم املتحركة سعودية بتقنية "انظر: بالصورة "الرحلة" أول فلم فيلم 30

، الخطاف، إيمان، y/https://ajel.sa/CmGLzأساطير في قادم الزمان" أول مسلسل محلي بأسلوب الرسومات اليابانية، موقع إلكتروني:  

 تحركة في مائة عام، موقع إلكتروني:معرض سعودي يرصد تاريخ الرسوم امل

-https://aawsat.com/home/article/651426/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6 

 ، االقتصادية: جريدة العرب االقتصادية الدولي  بي ة تنهي عقدة املحتوى الغر رسوم متحركة سعودية عامليثقافة وفنون، 31

 ، االقتصادية: جريدة العرب االقتصادية الدولي وم متحركة سعودية عاملية تنهي عقدة املحتوى الغربي رسثقافة وفنون، 32

 عرب االقتصادية الدولي ة: جريدة ال، االقتصاديرسوم متحركة سعودية عاملية تنهي عقدة املحتوى الغربي ثقافة وفنون، 33

 ، االقتصادية: جريدة العرب االقتصادية الدولي توى الغربي رسوم متحركة سعودية عاملية تنهي عقدة املحثقافة وفنون، 34

:  فيديو-اليابانية-الطريقة-على-متحركة-رسوم- مسلسل-في-السعودية-تاريخ35

https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202001231044161277- 

االقتصادية: جريدة العرب االقتصادية الدولي، تاريخ االطالع ، رسوم متحركة سعودية عاملية تنهي عقدة املحتوى الغربي ثقافة وفنون، 36

29 /10 /2020: www.aleqt.com › article_1363801 

37-bersama-islam-epublika.id/posts/4589/belajarhttps://www.rSee: Belajar Islam Bersama "Omar dan Hana". Web site: 

 hana-omar 

38See: Muhammad Izzat, Animasi Islamik Omar dan Hana Catat 16 Juta Tontonan, 

 tontonan-juta-16-catat-hana-omar-islamik-/5475/animasihttps://gempak.com/artikel 

 /http://digitaldurian.tv/ddاملوقع الرسمي للشركة 39

40Tengku Butang, Omar dan Hana Siri Animasi Terbaru dari Digital Durian, web site: 

dari.html-terbaru-animasi-siri-hana-dan-https://www.tengkubutang.com/2017/05/omar 

 . www.asateerart.comلرسمي للشركة، مسلسل سعود وسارة في روضة القرآن، املوقع ا41

، تحقيق: 1ط مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها،جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر، الخرائطي السامري، أبو بكر محمد ين 42

 .39م(، ص1999رة: دار اآلفاق العربية، أيمن عبد الجابر البحيري، )القاه

43See: Rezki Perdani Sawai, Salhah Binti Abdullah, Dini Farhana Baharudin, dan Noranis Ismail, "Penerapan Nilai-Nilai 

Islam Melalui Penggunaan Media Dalam Pendidikan", Kertas kerja dibentangkan dalam seminar kebangsaan Media dan 

Pemikiran Islam (MIST2009) pada 21-22 Julai 2009, Hotel Equatorial, Bangi. 
، ) السعودية: الرابطة األدب اإلسالمي العاملية، يخ على الطنطاوي فن السخرية وبعدها اإلسالمي في أدب الشآل مربع، أحمد بن علي، 44

 بتصرف. 84م(، ص: 2002

 

https://ajel.sa/ZNHMmk/
https://ajel.sa/CmGLzy/
https://aawsat.com/home/article/651426/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.republika.id/posts/4589/belajar-islam-bersama-omar-hana
https://www.republika.id/posts/4589/belajar-islam-bersama-omar-hana
https://gempak.com/artikel/5475/animasi-islamik-omar-hana-catat-16-juta-tontonan
http://digitaldurian.tv/dd/
https://www.tengkubutang.com/2017/05/omar-dan-hana-siri-animasi-terbaru-dari.html
http://www.asateerart.com/
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 19-الرقمي للغة العربية للناطقين بغيرها في ظل كوفيدتحديات التعليم  

 

 أشواق بنت محمد صالح كنالي الدكتورة  

 **نوال بنت عبدهللا 

ــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ــــــــ  ــــ

 

 لبحث: ملخص ا

، والذي وضع تعليم اللغة العربية  19-وفيدملتطلبات نظام العزل في ظل انتشار كالرقمي هو املنهج التعليمي املواكب   التعليم

للناطقين بغيرها في واقع عدم تواجد املعلم واملتعلم معا في مكان واحد، الذي بالتالي يشكل تحديات لتحقيق جودة العملية  

.  19-للغة العربية في ظل تفش ي جائحة كوفيدالدراسة التعرف على التحديات التي تواجه التعليم الرقمي التعليمية. تهدف 

( محاضرين من الجامعات املاليزية  6ية تحليلية تم جمع بياناتها باستخدام أداة املقابلة، حيث تم اختيار )وهذه دراسة وصف

ة العربية  الدراسة عدد من التحديات التي تواجه التعليم الرقمي للغ  املختلفة للتعرف على التحديات التي تواجههم. وتعرفت

تزامن، واملنصات التعليمية، والرسوم والتكلفة، وتحديث املعلومات،  للناطقين بغيرها وذلك من جانب التعليم غير امل

ية الرقمية، وجودة املحتوى  والتعلم التعاوني، وقابلية التوسع، والوعي، ومعدل التبني املنخفض، ومشكلة االتصال، واألم

بر تحديات سائدة في جميع  عل أثناء الدرس. كما توصلت الدراسة إلى هذه التحديات تعتاإللكتروني، واملشاركة والتفا

املجاالت العلمية ناتجة عن فاجعة ظهور الجائحة ونظام العزل، إال أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تستطيع  

 وإيجابية.   مواجهتها بفعالية

 

 يرها، التحديات، املنصات. للغة العربية للناطقين بغالتعليم الرقمي، تعليم ا الكلمات املفتاحية: 

 

 املقدمة 

خوفا من العدوى واحترازا من انتشارها، والذي بذلك وضع نظام    19-أعلن العالم حالة عزل منزلي بعد ظهور جائحة كوفيد

وضمان جودة التعليم  ة تتراوح بين مواصلة التعليم بإبداع أسلوب تعليمي جديد، التربية والتعليم أمام واقع تحديات جم

دهما في املكان الواحد. ولقد تم تعطيل التعليم الصفي إثر هذه الجائحة، واستدعت  في غياب املعلم عن املتعلم وعدم تواج

. من هنا، ظهرت شركات تجارية وتقنية  1ن العزل الحاجة املاسة إلى االستعانة بالتعليم الرقمي لتمكين استمرار التعليم في زم 

ية لتعزيز التواصل الفعال بين املعلم واملتعلم،  جال التعليم الرقمي فتتسابق في التعريف بمنصاتها التعليمتحاول دعم م

مية
ّ
 . 2وهذه من ضمن املحاوالت الجبارة التي اتخذتها الجهات املعنية لدعم استمرارية العملية التعليمية والتعل

قت  نزلي الذي يمنع من التواصل املباشر بين األفراد، وأغلنظام العزل امل -والعالم-ولقد أعلنت الحكومة املاليزية 

جميع املؤسسات والتي منها املؤسسات التعليمية، وتعطل االتصال املباشر بين األفراد محاولة الحد من انتشار الجائحة.  

ل تهديدا حقيقيا على العملية التعليميةهذا الوضع رغم أنه هدفه سالمة الشعب ومصل 
ّ
، فالتعليم بال شك  حته إال أنه شك

 

      د. أشواق حممد صاحل كنايل، حماضر جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية)(USIM  تعليم ، حصلت على البكالوريوس يف اللغة العربية وأداهبا واملاجستري يف
 .  (UKM)، والدكتوراه يف تعليم اللغة العربية من اجلامعة الوطنية املاليزية (IIUM)اللغة العربية للناطقني بغريها من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 

وس يف اللغة العربية وأداهبا واملاجستري يف تعليم توراه ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، حصلت على البكالورينوال بنت عبدهللا، طالبة يف مرحلة الدك **
 . (IIUM)اللغة العربية للناطقني بغريها من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 
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ملعلم واملتعلم. بدون هذا االتصال لن تنجح العملية التعليمية أبدا. لذا خطت  يحتاج إلى كم كبير من التواصل بين ا

ن الواقع أن النظام التعليمي املاليزي ال  املؤسسات التعليمية إلى نهج التعليم الرقمي وتطبيقه في تعليم اللغة العربية. فإن م

، فكل تطبيق جديد ومفاجئ ال بد أن تترتب  3عليهالرقمي بشكل رسمي من قبل، وبالشكل املطلوب، واملعتاد  يدعم التعليم 

 له تحديات جمة تتطلب دراسات ومالحظات جدية لزبطه وتحكيمه.  

  دراسة املواد واملنصات واإلمكانيات املادية واملعنوية  جميع الجهات التعليمية على 19-ولقد أجبرت جائحة كوفيد 

النقاشات والحوارات داخل أروقة وزارة التربية والتعليم حول ماهية  والبشرية والتقنية لتطبيق هذا التعليم الرقمي. وبدأت  

 . 4الخطط البديلة، وكيفية تعزيز الخبرات التربوية والتكنولوجية في مجال التعليم الرقمي

اية ظهور الجائحة، إال أنه ليس بتطبيق جديد في مجال  كرنا آنفا بأن التعليم الرقمي كان تطبيقا مفاجئا في بدوكما ذ

تعليم العالي بماليزيا، بل ساد استخدامه في كل الجامعات املاليزية ألعوام سابقة عبر منصات ومزايا ومسميات مختلفة.  ال

،  italeemcنظام والجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا ب، GOALSبنظام  حيث تقدمت جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية

،  eSprintوالجامعة الوطنية املاليزية بنظام  ،  ADeC e-Learningوجامعة ماليا بنظام  ،  i-Learnوجامعة مارا للتكنولوجيا بنظام  

  VLEوجامعة كواالملبور بنظام  ،  eLearn@USMوجامعة العلوم املاليزية بنظام  ،  eLearn2وجامعة التكنولوجيا املاليزية بنظام  

 . 5خرى كذلك بمنصاتها الرقمية الخاصةامعات األ وبقية الج
 الرابط اإللكتروني  املنصة التعليمية  الجامعة 

 USIM GOALS p://goals.usim.edu.myhttجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية 

 /  IIUM Italeemc https://italeemc.iium.edu.myالجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا 

 UITM i-Learn learn.uitm.edu.my-http://iوجامعة مارا للتكنولوجيا 

 UM ADeC e-Learning ec.um.edu.myhttp://adوجامعة ماليا 

 .UKM eSprint myhttp://portal.ukmوالجامعة الوطنية املاليزية 

 UTM eLearn2 http://elearn2.utm.edu.myوجامعة التكنولوجيا املاليزية 

 USM eLearn@USM learning.usm.my-http://eوجامعة العلوم املاليزية بنظام 

 

 / UNIKL Vle  https://vle.unikl.edu.my/myوجامعة كواالملبور 

 

 

سنين متقاربة، فإنه كان وال يزال   ولكن على الرغم من خبرات الجامعات املاليزية في تطبيق التعليم الرقمي منذ 

فاجئة أخرى وهو توظيف التعليم الرقمي في كل   19-حمل مع فاجعة كوفيدتطبيقا غير مألوف لدى الكثير، وهذا ما 

 مستويات التعليم بماليزيا.  

ياع من قبل  واضيع األكثر تداوال وانشغاال في العالم، وخلق وضعا من عدم االرتياح والض بات التعليم الرقمي من امل

تشوق واللهفة من البعض اآلخر، وأجبر جميع الجهات على  املعلمين واملتعلمين وكذلك أولياء األمور، كما عكس نوعا من ال

ليم الرقمي كغيره من املستجدات له محاسنه  . فالتع6استخدامه، ورسم بينهم انطباعات واتجاهات متفاوتة بشكل ملحوظ

من الثغرات  نجاحه الكبير في التعليم، كما ال أحد يستطيع أن ينفي وجود نسبة متفاوتة    وعيوبه، فال أحد يستطيع أن ينكر

 في تطبيقه. 

والواقع أن تعليم اللغات وخاصة العربية ليست كمثيالتها من املجاالت العلمية والتعليمية، فاللغة أساسها  

والكتابة واملحادثة، كما تحتاج إلى تطبيق النحو  املمارسة والتطبيق حيث تحتاج إلى ممارسة مهارات االستماع والقراءة 

http://goals.usim.edu.my/
https://italeemc.iium.edu.my/
http://i-learn.uitm.edu.my/
http://adec.um.edu.my/
http://portal.ukm.my/
http://elearn2.utm.edu.my/
http://e-learning.usm.my/
https://vle.unikl.edu.my/my/
https://vle.unikl.edu.my/my/
https://vle.unikl.edu.my/my/
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ن اللغوية مباشرة تلو حدوثها. فهناك من يرى أن ذلك ليس من  والصرف والبالغة والثقافة، وتصحيح أخطاء املتعلمي

املستحيل تطبيقه عبر املنصات الرقمية، بينما يرى البعض صعوبة تحقيق ذلك بصورة مثالية مقارنة بتطبيقه داخل  

 . 7ف التقليديةالصفو 

 

 منهج الدراسة

( محاضرين من الجامعات  6لقد تم إجراء املقابلة مع )هذه دراسة وصفية تحليلية تم جمع بياناتها باستخدام أداة املقابلة، و 

رض  املاليزية املختلفة، الذين قاموا بتطبيق التعليم الرقمي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في زمن العزل، وذلك لغ

 التماس اتجاهاتهم الشخصية وخبراتهم العلمية للتعرف والكشف عن التحديات. 

 

 لعربية للناطقين بغيرها في الجامعات املاليزية تحديات تعليم اللغة ا

مما فرض التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم   19- تعاني دائرة التعليم بفترة صعبة بسبب انتشار جائحة كوفيد

ابيات  اختلفت اتجاهات األكاديميين نحو هذا التطبيق الرقمي بين مؤيد ومحايد، فنرى أن الجميع ال ينكر ايجالرقمي. ولقد  

 التعليم الرقمي ولكن نظرتهم في سلبياته متفاوتة. 

م اإلنسان، كبعد املكان وعدم مناسبة  
ّ
فالتعليم الرقمي حاجة فرضتها العصر، وكل العوائق التي تحول دون تعل

غالء تكاليف التعليم التقليدي، يمكن تجاوزها بالتعليم الرقمي، أما انتشار هذه الجائحة فقد زادت من أهميتها  الزمان، و 

 . (L2)ضرورة هذا النوع من التعليم بل من  

النمط الرقمي من التعليم مناسب إلى حد ما في فترة العزل املنزلي، ويستطيع أن يوفي حق املعلم واملتعلم عن  وهذا 

من التعليم   ٪40دمج التعليم الرقمي بالتقليدي في التعليم بنسبة نظام  19-حيث كان في الفترة ما قبل كوفيد. (L3)بعد 

 (.  L1)من التعليم  ٪100، إال أن دواعي العزل املنزلي جعل التعليم الرقمي اليوم يمثل ٪ 60التقليدي، والتعليم الرقمي 

 

 التعليم غير املتزامن:  -1

متزامنا بحيث يكون املعلم واملتعلم متواجدان في نفس الزمن املتفق عليه عبر   قمي أنه يمكن أن يكون من مزايا التعليم الر 

املنصة الرقمية املختارة، ويمكنه كذلك أن يكون غير متزامن بحيث يراعي املعلم الفروق الزمنية فيجعلها مفتوحة وفق  

 امن في آن واحد.  ليم متزامنا وغير متز ينهما بحيث يكون التعظروف املتعلمين، كما يمكنه أن يدمج ب

يستطيع املعلم متابعة متعلميه، ومراعاة فروقهم الفردية، وتتبع احتياجاتهم التعلمية، واإلجابة على تساؤالتهم  

والرقمي سوى  اللغوية وتصحيح أخطائهم بشكل مباشرة في التعليم املتزامن، فليس هناك فرق كبير بين تطبيقه التقليدي 

قد يساعد  فين في زمن واحد. فنقطة الحديث في التعليم غير املتزامن إذ يرى البعض أنه طرفين في مكانين مختلتواجد ال

االعتماد عليه دون دمجه بالتعليم املتزامن. فاللغة مهارات، ومهارة املحادثة خاصة ال تتم  عملية التعليم، ولكنه يصعب 

الذي بأنه ليس من املمكن االعتماد على التعليم   L1كما يرى . (L4, L6) نقاش والحوار املباشربصورة جيدة إال من خالل ال

غير املتزامن وحده في تعليم اللغة العربية، ألن تعلم مهارات اللغة تتطلب املمارسة املباشرة مع املعلم كمهارة الكالم 

 وار املباشر.  واملحادثة والتي ال تتم بصورة جيدة إال من خالل النقاش والح

بعض بأن التعليم غير املتزامن مفيد جدا ملن لديه الرغبة في تعلم اللغة العربية ولكن يحتاج إلى وقته  يرى البينما 

الخاص في التعلم. فيستطيع أن ينّمي مهاراته اللغوية األربعة وخاصة مهارتي القراءة واالستماع، ويكّون ذخيرته اللغوية. كما  

األدب والبالغة وعلوم اللغة، فإن واجه املتعلم لدى  النظري، مثل تطبيقات لتطبيق اللغوي بجانب أنها تساعد أيضا ا
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ممارسته وتطبيقه للغة أي صعوبة فعليه بالعودة إلى املعلم واستشارته عن طريق البريد اإللكتروني أو االتصال أو الدردشة  

 . (L2, L3,L5) الكتابية أو الصوتية

 

 املنصات التعليمية:  -٢

يم الجانب النظري من اللغة العربية، أما من حيث التطبيق، فهو يتطلب  لتعليمية تساعد في تعلال شك في أن املنصات ا

فاملنصات التعليمية   (.L1)تصميما وتدقيقا للمحتوى، التطبيقية والتقويمية منها للتأكد من مدى فهم املتعلم للدرس 

ن قبل متخصصين أكفاء فيها  يتم إعداد محتوياته م ريا وتطبيقيا، بشرط أن بأنواعها قادرة على تحقيق التعليم الفعال نظ

(L2) . 

املنصات التعليمية املتنوعة يساعد في تعليم اللغة العربية النظرية والتطبيقية من حيث   فالتنوع في استخدام

ا  ستخدام طرق متنوعة منهتوصيل املواد التعليمية بسهولة وانتظام، وتقويم مدى فهم املتعلمين املحتويات وذلك با

ليس من الصعب تعليم املهارات وتطبيقها واختبار كفاءة املتعلمين اللغوية عبر  ف املناقشات الفعالة.األلعاب التفاعلية و 

املنصات التعليمية، فجميع املؤسسات التعليمية لها منصاتها التعليمية الخاصة، وبجانبها قامت بالتنويع باستخدام  

فلكل منصة تعليمية مميزات  . (L3, L4, L6) عال في زمن العزل لك لتحقيق التعليم الففي املادة الواحدة، وذاملنصات األخرى 

 خاصة في خدمة اللغويات النظرية والتطبيقية، على املعلم اختيار األنسب للمادة العلمية. 

  

 الرسوم والتكلفة  -3

حاضرات مباشرة أو مسجلة أو تدريبات  يكلف التعليم الرقمي رسوما منها رمزية ومنها مجانية، سواء كان التعليم على هيئة م

   L2لم بشكل كبير في عملية التعلم. إذ يرى وكتب ومواد علمية إلكترونية، وهذا يساعد املتع
ً
بأن هذه الرسوم تفتح مجاال

 للراغبين على تعلم اللغة ال
ً
ق معه  عربية النتهاز الفرص وتعلمها، فالرسوم الغالية ال يقدر عليها إال القليل، كما تتفواسعا

L4 املحاضرات املباشرة أو املسجلة، أو التدريبات واالختبارات والكتب واملواد العلمية اإللكترونية تساعد املتعلمين  أن  في

. بينما  مبلغا من املال فليس هناك أمر مجان في هذه الحياةبشكل كبير وتحثهم على تعلم العربية، ولكن عليهم أن يدفعوا 

فاملتعلمين خاصة من أصل القرى واألرياف ذوي الدخل املحدود ال يستطيعون    ت التعليم الرقميبأن ذلك من سلبيا  L6ترى  

 .تغطية تلك املتطلبات

ورغبته في الدراسة، فهناك معاهد تقدم محاضرات ودروس   املتعلمأن عملية التعلم يعود إلى إرادة  L1بينما يرى 

اللغوية إن لم يكن هو الراغب في تنمية لغته. كما أن هناك   تعلممل امجانية للراغبين، ولكنه لن يساعد في تنمية مهارة 

سوم  مبلغا يصل للمليون لتوفير خدمات اإلنترنت ملوظفيها ومتعلميها. فالر مؤسسات عديدة تقدمت بدعم وتخصيص 

 . (L3)والتكاليف بشكل عام ال يختلفان كثيرا بين التعليم التقليدي والتعليم الرقمي 

  

 ت تحديث املعلوما -٤

إن وجود البرامج التعليمية واملنصات اإللكترونية تجعل تحديث املحتوى أكثر سهولة وانتظاما وفورية، وهذا بالتالي يساعد  

في ترتيب املهام التعليمي من تكليف املتعلمين باألعمال، والبحث عن املواد، وتسليم الواجبات والبحوث، وحضور  

بأن املعلومات موجودة منذ فترة وهو أمر متواصل بين الناس، ولكن    L1و  L5  رى االختبارات، ورصد الدرجات ونحوها. حيث ي

ليس في التقنية    جعلته أمرا ضروريا لدى الناس وبه قد بدؤوا في تطوير هذه التسهيالت. كما أن التحديث  19-كوفيدجائحة  

  املتعلم علومات تجعل األستاذ واملإن سهولة تحديث  L2كما يرى فقط، ولكن يجب أن يكون متماشيا في العلم واملعرفة. 
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يسيران حسب التسلسل أو املهام الذي ينبغي إتمامه فتكون الدراسة منظمة ومجدولة بشكل واضح أمام الجميع. فهذا  

 واقع إيجابي للتعليم الرقمي. 

. ( L3)سلبياته ن وال شك أن لكل مهام في التعليم آثار ايجابية وأخرى سلبية، إال أن إيجابيات التعليم الرقمي أكثر م

فهو يسهل للمعلم ترتيب أعماله وتنظيم أبحاثه وواجباته وإنهاء رصد الدرجات بسهولة، أما بالنسبة للمتعلم فإنه يكسر  

حاجز الخجل ألن املتعلم يستطيع االستشارة إن صعب عليه أمر ما سواء بالدردشة العامة أو الخاصة بينه وبين معلمه.  

األمانة العلمية واالعتماد على التقنية، حيث يجيب املتعلم على االمتحانات ويؤدي املهام  الغش و مسألة إال أن من سلبياته 

 بالبحث من خالل مواقع البحث اإللكترونية دون املذاكرة والفهم.
بأن لهذه التسهيالت آثار إيجابية منها أن عملية تحديث املحتوى أصبحت أكثر سهولة وانتظام   L4, L6كما ترى 

بالتالي يساعد في ترتيب املهام التعليمي من تكليف املتعلمين باألعمال، والبحث عن املواد، وتسليم الواجبات   ، وهذا وفورية

 والبحوث، وحضور االختبارات، ورصد الدرجات. 

 

 التعلم التعاوني -5

م التعاوني  
ّ
م عبر اإلنترنت يغلب عليه طابع التعل

ّ
واملناقشة في املستصعبات    يتيح للطالب مشاركة الخبراتحيث  ،  (L2)التعل

إلى مجموعات صغيرة وتكليفهم باملهام التعاوني الجماعي. فاملجموعة   املتعلمينحل املسائل اللغوية من خالل تقسيم و 

مع أفكاره، ويساعده  أكثر من التعلم الفردي، ويج  املتعلمالواحدة تضم فروقا فردية فيما بينها، والتعلم التعاوني ينمي مهارة  

التعلم التعاوني كما أن .  ( L3, L6)اآلخرين الذي بالتالي يساعده في إنجاز عمال مميزا  ساب الخبرات من اختالف آراءعلى اكت 

والعمل الجماعي عبر اإلنترنت يؤدي إلى التعلم الفعال خاصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. حيث تشمل فوائد  

ية مستوى التفكير العالي، والتواصل الشفوي،  ل األنشطة النقاشية في تنمعاوني والعمل الجماعي من خالالتعلم الت

 . (L4) واإلدارة الذاتية، ومهارات القيادة، وتعزيز التفاعل بين املتعلمين وأعضاء هيئة التدريس

حتى يتم  أن فعالية التعليم يجب أن تبدأ بالعمل الجماعي أوال  فكان رأيه محايدا حول هذا السؤال حيث يرى    L1  أما

م التعاوني
ّ
يتطلب من املتعلم مشاركة الخبرات اإلنسانية، أما العمل الجماعي فهو يدرب   تطبيق العمل التعاوني. وأن التعل

م التعاوني من خالل حلقات    املتعلم على اكتساب الخبرات. فنستنتج من هذا أن
ّ
التعليم عبر اإلنترنت بإمكانه أن يدعم التعل

متزامنة، أما العمل الجماعي فيمكن توظيفه من خالل املهام املكلفة داخل مجموعات صغيرة مثل   نقاشية متزامنة أو غير 

 . قديم، وإنجاز مشاريع صغيرة أو أبحاث مصغرةالت

 

 قابلية التوسع  -٦

علم  رقمي إمكانيته في توصيل املحتوى إلى عدد قليل أو كبير من املتعلمين بمجهود أقل. حيث يستطيع املالتعليم المن مزايا  

التعليمية. وهذا يجعل  أن يجمع شرائح مختلفة من املتعلمين حول العالم في حين واحد، في محاضرة واحدة عبر املنصة 

قد أدت إلى توسع استخدام التعليم   19-كوفيدجائحة  بأن L2يرى  دائرة التعليم الرقمي أوسع مقارنة بالتعليم التقليدي. 

  العالم على اللغة العربية، فمنهم من رغب في دراستها من أجل التعرف على  الرقمي حيث تعرف الكثير من الناس حول 

  الثقافة العربية، أو على الدين اإلسالمي ومنهم من انجذب نحو جمال اللغة العربية.
أتاح فرصا لكل فئات األعمار لتعلم اللغة العربية والسيما أن بدايات الحجر   19- كوفيدنتشار اأن  L3وأضافت 

اتقانا ألحكامها، فالعلماء  كان في شهر رمضان شهر العبادة، فاملسلمون يسعوون للعبادة وتعلم علوم القرآن قراءة و املنزلي 

ن وتعلم مخارج الحروف وأيضا سجلوا محاضرات في تعليم  في ماليزيا أنشؤوا صفحات ومنصات تعليمية لتعلم وتدبر القرآ



123 

 

ميزة خاصة في قابلية توسع تعليم اللغة العربية من حيث أنها متميزة    زيا لهاأن مالي  L1اللغة العربية ألغراض مختلفة. وأكد 

 بتعدد املجتمعات واللغات وأنها قادرة على تطبيق التكنولوجيا في عملية التعليم. 
الشرائح املستفيدة من هذه الطفرة التكنولوجية فهم املعلمين واملتعلمين معا واملؤسسات التعليمية  أما فيما يخص  

م اللغة العربية بشكل عام. فالحاجة وامل 
ّ
تفتق الحيلة؛ فبسبب الحجر الصحي في املنازل الذي فرضتها   جتمع الراغب في تعل

الرقمي، وتعرف العالم على منصات تعليمية عبر اإلنترنت، وبالتالي جائحة كرونا تغير نمط التعليم من التقليدي إلى التعليم  

وزاد اإلبداع واإلسهام في تصميم مراجع ومنصات تعليمية تهدف إلى تعليم اللغة العربية   ساهم في نشر وتعليم اللغة العربية.

املجتمع واعيا بمدى فّعالية هذا النوع  بها. ولكن وجود جميع هذه اآلليات وتوّسعها ال تجدي نفعا إذا لم يكن    لغير الناطقين

 من التعليم.

  

 الوعي  -7

عن فعالية التعليم الرقمي، حيث   -ءوكذلك بين اآلبا-ن املعلمين واملتعلمين بشكل عام، ال يزال هناك ضعف في الوعي بي

نه يتيح للمتعلم فرصة  مهم وفعاليته عالية، أل يشعر الكثير بأن التعليم التقليدي أفضل وأكثر فعالية. فالتعليم الرقمي 

ذلك يسد الثغرة املوجودة في التعليم  التعلم واالحتكاك باللغة العربية بشكل مكثف، وملدة أطول وفق أوقات أنسب، وكل 

 .(L1, L5, L6)التقليدي ألنها محدودة زمانا ومكانا 
م يتعلق بمستوى 

ّ
م، وأن  املتعلمبينما يرى آخرون بأن نجاح التعل

ّ
الطريقة التكاملية هي األنسب  ورغبته في التعل

لطالب حيث أن ارتفاع رغبة  تحبيب الـمادة وتسهيلها ل فاملعلم يلعب دورا مهما في. (L2, L3,L4)للطالب في تعلم اللغة العربية 

م مبدعا وحكيما في التعليم زادت رغبة  
ّ
ما كان الـمعل

ّ
م يتعلق بطريقة التدريس واملحتوى املقدم له. فكل

ّ
 للدراسة.    املتعلمالتعل

 

 معدل التبني املنخفض  -8

الرقمي مما أدى إلى افتقار املحتوى اإللكتروني،   أشارت الدراسات انخفاضا ملحوظا في تبني املؤسسات التعليمية للتعليم

التعليمية، وعدم كفاية البنية التحتية، مما يؤثر سلبا في نتائج عملية التعليم. وقد يعود انحفاض  وضعف جودة املواد 

أن املنصات    ون بسبب اتجاه الجهات املعنية بعدم حاجة املعلمين إلى التمويل بسببالتبني إلى تدهور االقتصاد، كما قد يك

من الضروري التأكد من استمرارية إنتاج مواد تعليمية حتى تكون ذات جودة ودقة علمية  التعليمية مجانية في الغالب. 

التعليمية من حيث التمويل، وفي الوقت وفق املتطلبات املطلوبة. كما ينبغي على جميع الجهات أن تقوم بتشجيع املعاهد 

فضل في مجال  في ذلك وهي جودة التعليم، فسيعمل املعلم برغبة تشجعه نحو تقديم األ نفسه حثهم على تقديم املقابل 

 (. L1, L3, L4, L5, L6) التعليم
أن جودة املحتوى اإللكتروني هو مثل تأليف الكتاب، أي ال ترتبط بالجانب  فقد كان رأيه محايدا حيث يرى  L2أما 

تعاونون في إنشاء ذلك املحتوى اإللكتروني، فالبد من وجود خبراء في  التمويلي وحده، وإنما ترتبط كذلك بالفريق الذين ي

ليم الرقمي. فالعمل الجماعي والتكاتف بين  ي كل الجزئيات املكونة للتعاللغة العربية وخبراء في التقنية العنكبوتية وخبراء ف

 مجتمع مثقف محب للعلم واملعرفة.  جميع الجهات أمر مطلوب إلنجاح العملية التعليمية والتي تعتبر أهم عامل لتوليد  

 

 

 مشكلة االتصال  -9

استخدام بيانات   يتطلب التعليم الرقمي مجموعة غنية من امللفات والصور والفيديوهات والبرامج التي بال شك تحتاج إلى

حميل امللفات  اإلنترنت بشكل كبير، كما يتطلب ميزانية أكبر مقارنة باالستخدام اليومي، وأن هذا بالتالي يؤثر في سرعة ت
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جال تعليم اللغة وامكانية متابعة الدروس ما يخلق إحباطا وملال بين املعلمين واملتعلمين ويؤثر على العملية التعليمية. وفي م

ناطقين بغيرها، ال نستطيع حقيقة أن نتجنب من الحاجة في استخدام الوسائط املتعددة التي تتطلب حجما كبيرا  العربية لل

فيران بأن    L6و  L5هذا األمر يعد من عيوب التعليم الرقمي. أما  أن    L2صة في تعليم املهارات اللغوية. إذ يرى  من البيانات، خا

تقصير مدة التعليم من ساعتين إلى ساعة مثال، واختيار تطبيقات ال تتطلب خط إنترنت قوي  و  التعليم املدمج أو الهجين

هذه املشكلة تكون بالتسامح في إعطاء الفرصة للطلبة اجهة أن مو L1هذا املشكلة. كما يرى مثل واتساب وانستقرام تحل 

   تا وتاريخا محددا لهم يراعي جميع األطراف.في أداء مهامهم وواجباتهم حسب قدرتهم في الحصول على اإلنترنت بوضع وق

تعلميها ت توفر ملالجامعا   أنها ليست بمشكلة صعبة حيث يمكن االشتراك باالنترنت املنزلي. فمعظم  L3  L4كما يرى  

مبلغا رمزيا لالشتراك بخدمات اإلنترنت، وأيضا الحكومة املاليزية دعمت شعبها بتسهيالت االنترنت بحيث تكون مجانية في  

 أو اهماله في الدراسة. املتعلم وقت محدد، فليست هناك إشكالية في ذلك. فإن األمر يعود الهتمام 

 

 األمية الرقمية   -1٠

تعرف كيفية استخدام األجهزة اإللكترونية بشكل صحيح، خاصة ممن  ة كبيرة من السكان ال في ماليزيا، هناك شريح

يعيشون في املناطق الريفية. كما أن هناك شريحة كبيرة من املعلمين واملتعلمين من تعّود على استخدام األجهزة اإللكترونية  

ها واالعتياد عليها، فيجد  جهد كبير لفهمها وتعلممية، فيحتاج إلى وقت و ولكن لم يعتاد على استخدام املنصات التعلي

صعوبة في التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الرقمي. وهذا بشكل مباشر يعيق عملية التعليم.  فاألمية الرقمية  

شر  ؤسسات التعليمية في نمشكلة مؤقتة فقط وتحتاج إلى متابعة حلول آنية لكل مشكلة، وهنا يظهر دور الجامعات امل

هذه األجهزة واستخدامه  التقني والرقمي في التعليم، كما يحتاج لكل من املعلم واملتعلم التدرب على  الوعي في االستخدام

 .(L1, L3, L5)تعود لجدية املتعلم واملعلم ومسؤوليته تجاه علمه وعمله التعليمي. وأنها 
معظم املجتمع  يع، وتها املئوية بدأت تتقلص بشكل سر الرقمية ما زالت موجودة لكن نسباألمية  بأن    L6و  L2  بينما رأي

في حين  بسبب الوعي الكبير بأهميتها في عصرنا الحاضر.  لديه خلفية عن التكنولوجيا واستخدام الحاسوب مقارنة باملاض ي  

ستخدام األجهزة  ألباء قضاء الوقت لتعلم كيفية ابأن األمر يؤثر في التحصيل التعليمي فعلى املتعلمين واملعلمين وا L4 يرى 

 نا في زمن التكنولوجيا فال غنى عنها في حياتنا. اإللكترونية ألن

 

 جودة املحتوى اإللكتروني  -11

يدعي البعض بأن هناك ضعف في جودة محتوى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في املنصات التعليمية الرقمية. وهذا  

 دي لتطوير املحتوى. حيث يدعي ديثة، وكذلك الحاجة إلى الدعم املاالخبرة في البرمجيات والتقنيات الحينعكس عن ضعف  
L1 وL2  جّودة مـحتوى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إذا قورنت بـمحتوى مثيلتها في اللغات العاملية األخرى  بضعف

ثة، وضعف مستوى الخبرة في وهما ضعف الخبرة في التقنيات الحديمثل اللغة اإلنـجليزية، ويعود ذلك لسببين رئيسيين، 

عربية. لذا، يجب أن يكون للمعلم دعم من وحدة معينة تقوم بتصحيح وتقييم وتحسين املحتويات التعليمية التي  اللغة ال

قدم. وبذلك يكون للمحتوى التعليمي أكثر جودة في التقديم واألداء.  
ُ
 ُيعدها املعلم قبل أن ت

رونية تضم كل العلوم املختلفة التي تشبع رغبة املتعلم حيث  والشبكة اإللكتالعلوم واسعة  فيروا بأن  L5 L4 L3 أما 

إنتاجات كثيرة من الفيديوهات والرسوم املتحركة واملنصات  يستطيع البحث عن الش يء الذي يرغب في تعلمه، فهناك 

 اإلنترنت.للغة العربية للناطقين بغيرها عبر التعلمية واملواقع الكثيرة لها محتويات جيدة لتعليم ا
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 املشاركة والتفاعل أثناء الدرس  -1٢

مدى نجاح العملية   ال شك في أن مشاركة املتعلمين أثناء الدرس تدل على تفاعلهم وفهمهم للدرس، وبالتالي تدل على

س  التعليمية. إال أن الشعب املاليزي بشكل عام بطبيعته ال يميل إلى حب املداخلة واملشاركة واملناقشة داخل حجرة الدر 

وإن كان املعلم معهم ويحثهم على ذلك، فهذه الحقيقة تستبعد بشكل أكبر مداخالتهم ومشاركاتهم من خالل منصات  

الـمشاركة والتفاعل أثناء الدرس يدل على اهتمام املتعلم ورغبته في التعلم، فإذا واجهنا   أن  L1يرى التعليم الرقمي. إذ 

لترغيب والترهيب في التعليم. فعادة ما يكون اهتمام املتعلمون هو الحصول  العكس في هذا، فإنه ال بد من تطبيق منهج ا

بالدرجات التي سوف يحصلون عليها خالل مشاركتهم    يحفزهم  على درجات كاملة أكثر من اهتمامهم بالدرس. فعلى املعلم أن

ـز باستـمرار بقية الدارسين، م   L2في املحاضرة. كما يرى   ن خالل العرض الـجميل والـمحتوى الواضح  أن علـى الـمعلم أن ُيـحف ّ

ملعلم ينبغي عليه أن  أن هذا يعود للطالب واملعلم، ا L3بة وكل هذا ينطبق على التعليم الّرقـمي. وترى والتدريبات الـجذا

بعدد  بأساليب مختلفة من أجل املشاركة واملداخلة أثناء الدرس، فمثال يستخدم األلعاب اللغوية وييستعين    املتعلم يشجع  

على املشاركة مثل املزاح   املتعلمبمقابل درجتين تضاف إلى أعماله خالل الفصل، وهناك طرق أخرى لتحفيز  املتعلمينمن 

 .19-كوفيدوطلب التقديم ملوضوع ما أو التقديم عن نفسه وعن حياته اليومية أو أثناء فترة جائحة والسؤال عن الحال 

آلن منفتح وواع ملا يدور حوله ويتأقلم مع املستجدات  املجتمع املاليزي ابأن جيل الشباب في  L4و L5بينما يرى 

الحديثة في التعليم وال سيما التعليم عن بعد، فهم يتحمسون في املشاركة واملناقشة داخل الفصل والتعامل عبر الوسائل  

م وهذا الحال  إلى رغبة املتعلم فأثناء الفصل يعود  فترى أن املشاركة والتفاعل L6اإلعالم االجتماعية بنشاط. بينما 
ّ
ي التعل

 أيضا يكون موجودا في الصفوف الدراسية فهو أمر عائد على رغبة املتعلم ومدى إبداع املعلم في تقديم املادة. 

 

 الخاتمة 

ة  تدريبية في ظل جائحيعتبر التعلم الرقمي أساس فعال في ترسيخ مختلف املعلومات والبيانات في البيئات التعليمية وال

أثر على   19-ر أدوارها وفعالياتها، وسيتقدم فيها التطوير واإلبداع في املستقبل. فصحيح أن كوفيد، وستستم19-كوفيد

تعليم اللغة العربية كمثيالته من املجاالت ووضعها في منصة التعليم الرقمي، مما أجبر جميع الجهات التحول من التعليم  

مبشرة بتوظيف التقنية والرقمية في تعليم اللغة العربية للناطقين  هذه البداية جيدة و يم الرقمي، إال أن  التقليدي إلى التعل

بغيرها. فتحديات التعليم الرقمي التي تواجهها اللغة العربية اليوم في تعليم اللغة للناطقين بغير العربية من التعليم غير  

م التعاوني، وقابلية التوسع، والوعي،  املعلومات، والتعل  كلفة، وسهولة تحديثاملتزامن، واملنصات التعليمية، والرسوم والت

ومعدل التبني املنخفض، ومشكلة االتصال، واألمية الرقمية، وجودة املحتوى اإللكتروني، واملشاركة والتفاعل أثناء الدرس  

ود  والتي ستعالج وسيتعحديثة واملستحدثة، إنما هي مشكالت يواجهها التعليم حاليا واقع يواجهها الجميع في كل األمور ال 

عليها الجميع في املستقبل. فالتعليم الرقمي ال تزال تحتاج جهدا كبيرا في محاولتها مواكبة التعليم الرقمي، ولكنها لليوم برزت  

 بصورة مبدعة وتركت بصمة إيجابية فعالة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
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 تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين 

Arabic Assessment Challenges Faced by Secondary School Teachers in Covid-19 from their Perceptions 
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 ملخص البحث 

تقييم تعلم اللغة العربية في ظل جائحة   ات التي يواجهها معلمو املرحلة الثانوية في عمليةلى تقص ي التحديتهدف الدراسة إ

كورونا في األردن من وجهة نظرهم. كما وتهدف الدراسة إلى البحث في الفروق في تحديات تقييم تعلم اللغة العربية في ضوء 

ونت  تخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، املعتمد على االستبانة. تكمتغيرات الجنس، والخبرة، واملستوى التعليمي. اس

 ومعلمة من معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية العاملين في محافظة عجلون تم اختيارهم    163عينة الدراسة من  
ً
معلما

 .
ً
حلة الثانوية في ظل جائحة كورونا  بينت نتائج الدراسة أن مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املر عشوائيا

. وكشفت النتائج من وجهة نظر املعلمين كان مرتف 
ً
تحديات تقييم تعلم  عن وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى عا

اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير املستوى التعليمي، لصالح  

ذات داللة احصائية في مستوى  توجد هناك فروق  سنة، في حين لم    15تعزى ملتغير الخبرة، لصالح أكثر من  و لوريوس؛  البكا

تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس.  

ميم  مساعدة املعلمين على تجاوز صعوبات تقييم تعلم اللغة من خالل تص  وفي ضوء النتائج توص ي الدراسة بالعمل على

 برامج تدريبية قادرة على رفع مهاراتهم وكفاياتهم في التقييم. 

 

 : تقييم التعلم، اللغة العربية، معلمو املرحلة الثانوية، جائحة كورونا.الكلمات املفتاحية

 

Abstract 

The study aimed to define the challenges faced by secondary school teachers in Arabic learning assessment in Covid-19 in 

Jordan, from their point of view. The study also aimed to reveal the differences in the challenges of Arabic learning assessment 

in light of gender, experience, and qualification. The study used the descriptive survey method, based on a questionnaire. The 

sample of the study consisted of (163) male and female Arabic secondary school teachers working in Ajloun governorate 

selected randomly. The results of the study showed that the level of Arabic learning assessment challenges for secondary 

school students in Covid-19 from teachers' point of view was high. The results revealed statistically significant differences in 

the level of Arabic learning assessment challenges for secondary school students in Covid-19 from teachers' point of view due 

to qualification, in favor of bachelor's; in light of experience, in favor of more than 15 years, while there were no statist ically 

significant differences in the level of the Arabic learning assessment challenges for high school students in Covid-19 from the 

teachers' point of view in light of gender. In light of the results, the study recommended helping teachers overcome the 

difficulties of assessing language learning by designing training programs to develop their skills and evaluation competencies.  

 

Keywords: Learning Assessment, Arabic Language, Secondary School teachers, Covid-19. 
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 املقدمة 

 أنها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، التي تعمد  
ً
تحتل اللغة العربية مكانة عالية بين مختلف اللغات، وخاصة

على جمع األمة ضمن وعاء لغوي واحد، كما تمتلك اللغة العربية العديد من املقومات التي تمكنها من استيعاب مختلف  

ذلك، اللغة العربية من اللغات التي تعتمد على التواصل واالحتكاك املباشر بين املعلم  افة إلى  العلوم والفنون واآلداب. باإلض

واملتعلم، حالها كحال اللغات األخرى، من أجل إكساب املتعلمين مختلف املهارات اللغوية كالقراءة والكتابة واالستماع  

 ملا مرت به دول العالم وما زالت، فإنَّ تقي
ً
ب املتعلمين لهذه املهارات اللغوية يشكل أحد التحديات  يم اكتساوالتحدث. ونظرا

 الرئيسية التي يعاني منها معلمو اللغة العربية. 

والتقييم اللغوي عملية هي عملية التحقق من اكتساب املتعلمين للمهارات اللغوية املستهدفة. وتقوم عملية  

ييم، واملواقف التي يمكن جمع املعلومات منها، وكمية املعلومات  التقييم اللغوب على عدة مرتكزات أهمها تحديد هدف التق

يم، وجمع البيانات باستخدامها، وتحليل البيانات، ومن ثم تفسيرها،  الالزمة، والعمل على تصميم األدوات الالزمة للتقي 

 (.2008، مرعي والحيلة) وإصدار الحكم ومتابعة تنفيذه 

طلبة وتحصيلهم في اللغة أو بهدف  حددة أهمها تقديم نتائج حولَّ قدرة الويستخدم معلمي اللغة التقييم لغايات م

 مهمة في اتخاذ القرارات على جميع  تحسين عملية التعلم. وألنَّ املعلومات امل
ً
توفرة حول القدرة اللغوية تؤدي أدوارا

 على عملية التعلم والتعليم والتدريس.
ً
وبالتالي، فإنَّ هناك ضرورة من أجل   املستويات، فإنَّ عملية التقييم تؤثر مباشرة

هارات اللغوية إذ أنَّ ما يقدمونه من تقارير  مساعدة املعلمين على تجاوز التحديات واملشكالت التي يواجهونها في تقييم امل

 (. Giraldo & Murica, 2018)تقييمية يؤثر على املتعلمين على املدى القصير والطويل 

إلى تحقيق عدة غايات أهمها تحديد نقاط القوة   (Jannati, 2015) ر جاناتيويهدف التقييم اللغوي كما يشي

والضعف لدى املتعلمين، تصنيف املتعلمين، ومراقبة تقدم الطلبة وقدرتهم على تحقيق الهداف املوضوعة، وتقويم  

 املنهاج، وتحمل مسؤولية عدم تحقيق األهداف املوضوعة.  

غوي للطلبة، إذ إنَّ الكثير منهم لم يحصلوا  حديات في تقييم األداء اللويعاني معلمو اللغة من عدة مشكالت وت

Olmezer-)على برامج تدريبية أو برامج إعداد وتطوير منهي كافية لتمكينهم من اتقان مهارات تقييم اللغة بالشكل الكافي 

Ozturk & Aydin, 2019.)    وذكرَّ هاتيبوغلو(Hatipoglu, 2017)  من مهارات تقييم    واضحملعلمين يعانون بشكلٍّ  في دراسته إلى أنَّ ا

األداء اللغوي للطلبة مما يعني أنهم غير قادرين على استخدام وسائل فاعلة في الوصول لنتائج حاسمة حول القدرة اللغوية 

 على الت( Oz & Atay, 2017)لدى املتعلمين. وأكدت دراسة أوز وأياتي 
 إلى أنَّ معلمي اللغة ال يحصلونَّ

ً
دريب الكافي في أيضا

 االختبارات اللغوية القادرة على إعطاء معلومات واضحة حول قدرة املتعلمين في مختلف مهارات اللغة.  كيفية وضع 

وحاولت بعض الدراسات البحث عن أهم التحديات التي يواجهها معلمو اللغة في عملية التقييم، على الرغم من  

عض الظروف االستثنائية مثل جائحة كورونا  ي لدى معلمي اللغة في ظل بعدم وجود أي دراسات تناولت التقييم اللغو 

دراسة في بنغالديش هدفت   (Ali, 2011) والتي أملت عليهم التدريس االفتراض ي لللغة العربية. على سبيل املثال، أجرى علي 

راسة  إلنجليزية. تكونت عينة الدالتعرف على وجهات نظر معلمي اللغة اإلنجليزية والطلبة حول عملية تقييم منهاج اللغة ا 

طالب من طلبة املرحلة الثانوية من ذوي الدرجات املتفاوتة من  (  9)( معلمين من معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، و6)من  

اعية  الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املقابلة شبه املنظمة مع املعلمين، واملقابالت الجم

نوية ال يعكس تطوًرا لجميع املهارات  مع الطلبة. كشفت النتائج أن مستوى نظام تقييم منهاج اللغة اإلنجليزية في املدارس الثا

اللغوية للطلبة، إذ أنُه يتم التركيز على مهارات القراءة والكتابة وإهمال املهارات األخرى، وإلى وجود تناقض بين أهداف  

ات  ية وطرق التدريس املقدمة في املدارس. وكشفت النتائج أن املعلمين يقومون باستخدام استراتيجيمنهاج اللغة اإلنجليز 

التقييم الفردية لتحفيز تعلم الطلبة. بينت النتائج حاجة منهاج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية للمرحلة الثانوية إلى إعادة 
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بدراسة  (  Gonzales & Aliponga, 2011)يم. قام غونزاليس وأليبونغا  تصميم بحيث يشتمل مهارات اللغة األربعة في نظام التقي

لتقييم الصفي لدى معلمي اللغة اليابانية في الفلبين وتفضيالت التقييم الصفي لدى معلمي  هدفت إلى مقارنة تفضيالت ا

 ومعلمة من مع (61)اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في اليابان. تكونت عينة الدراسة من 
ً
في الفلبين، لمي اللغة اليابانية معلما

 ومعلمة من معلمي اللغة اإلنجليزية في اليابا   (55)و
ً
ن. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانة. بينت النتائج  معلما

  أن تفصيالت ممارسات التقييم ملعلمي اللغة اليابانية تمثلت في التقييم كعملية تعلم، تاله التقييم للتدريس. وتمثلت 

م، تاله تقييم التعلم. بينت  ممارسات التقييم لدى معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في اليابان في التقييم كعملية تعل

النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في تفضيالت التقييم الصفي تعزى ملتغير الجنس، لصالح الذكور، وتعزى ملتغير  

طالب فأكثر، وتعزى ملتغير سنوات   25 عليا، وتعزى ملتغير عدد الطلبة، لصالحاملستوى التعليمي، لصالح الدراسات ال

سنوات، وتعزى ملتغير التدريب، لصالح املعلمين الذين حصلوا على تدريب أثناء  ( 5-4)وات الخبرة من الخبرة، لصالح سن

 الخدمة.  

دد  اء اللغوي ملعلمي اللغة العربية الجفي فلسطين فقد عمدت إلى تقييم األد   (2015)أما دراسة عبد الجواد وقنديل  

 ومعلمة من معلمي  ( 57) لتدريس. تكونت عينة الدراسة منبمدارس التعليم العام وعالقته باتجاهاتهم نحو مهنة ا
ً
معلما

اللغة العربية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام بطاقة املالحظة ومقياس االتجاهات. بينت نتائج الدراسة أنَّ  

، وأن مستوى اتجاهات املعلمين نحو مهنة التدريس كا مستوى 
ً
. أظهرت  األداء اللغوي لدى املعلمين كان متوسطا

ً
ن مرتفعا

النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى األداء اللغوي تعزى للجنس، لصالح اإلناث، في حين لم توجد فروق في  

حصائية في مستوى اتجاهات املعلمين نحو مهنة التدريس تعزى  ضوء متغير التخصص. وعدم وجود فروق ذات داللة ا

 بين األداء اللغوي واتجهات املعلمين نحو مهنة  للجنس، والتخصص. كشفت النتائج عن 
ً
وجود عالقة دالة احصائيا

 التدريس. 

مة في  دراسة في أندونيسيا هدفت تعرف ممارسات التقييم املستخد ( Saefurrohman, 2015)وأجرى سايفوروهمان 

 من معلمي اللغة اإلنجليزية. ولتحق  (24)الفصل الدراس ي. تكونت عينة الدراسة من  
ً
يق أهداف الدراسة، تم استخدام  معلما

االستبانة، واملقابلة الشخصية واملالحظة. أظهرت النتائج أن الهدف الرئيس ي من تقييم الفصل الدراس ي هو التقييم من  

من مجموعات هو الهدف األكثر أهمية. وأشارت النتائج أن الغرض من تقييم  أجل التعلم، حيث كان وضع الطلبة ض

، تتمثل في تحديد العالمات النهائية للطلبة. وأن الغرض من تقييم الفصل الدراس ي كتعلم، هو  الفصل الدراس ي للتعلم

 دعم استقاللية التعلم لدى الطلبة.  

في ماليزيا إلى تعرف مستوى معرفة أعضاء  ( Kalajahi & Abdullah, 2016)في حين عمدت دراسة خالجية وعبدهللا 

 من أعضاء هيئة  65)وممارسات التقييم لديهم. تكونت عينة الدراسة من هيئة التدريس بطرق التقييم املناسبة، 
ً
( عضوا

ائج الدراسة  التدريس العاملين في إحدى الجامعات املاليزية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانة. توصلت نت

ين عملية التدريس املرتبة األولى تاله  إلى أنَّ ممارسات التقييم حصلت على املرتبة األولى حيث احتل مجال التقييم وتحس 

مجال معتقدات التقييم العامة، التقييم وتعلم الطلبة، التقييم واملحاضر، عدم أهمية التقييم وعلى التوالي، تاله  

الثانية حيث احتل مجال التقييم بهدف قياس قدرات الطلبة املرتبة األولى، تاله مجال   معتقدات التقييم في املرتبة 

 التقييم، عدد مرات التقييم، طرق التقييم واملشكالت التي يواجهها املعلم في عملية التقييم وعلى التوالي.   ممارسات

معلمي مادة اللغة تعرف معتقدات في تركيا إلى ( Onalan & Karagul, 2018)وهدفت دراسة أوناالن وكاراغول 

    (70)اإلنجليزية كلغة ثانية حول التقييم واستخداماته املختلفة في تدريس اللغة اإلنجليزية. تكونت عينة الدراسة من  
ً
معلما

اسة أن  ومعلمة من معلمي اللغة اإلنجليزية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانة. أظهرت النتائج الدر 

نت مرتفعة حول استخدام التقييم في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية. كما أظهرت النتائج عدم  ت املعلمين كامعتقدا
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 ملتغير  
ً
 في معتقدات املعلمين حول التقييم واستخداماته في تدريس اللغة اإلنجليزية تبعا

ً
وجود فروق دالة احصائيا

في األردن، فقد هدفت إلى تعرف تصورات وممارسات   (Asassfeh, 2019) عسافهالتخصص، وسنوات الخبرة. أما دراسة 

 ومعلمة. ( 107)معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية املرتبطة بتقييم التقدم اللغوي للطلبة. تكونت عينة الدراسة من 
ً
معلما

ل فاعلية  اإليجابية حو  ورات املعلمينولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانة. بينت نتائج الدراسة إلى أن تص 

عملية تقييم التقدم اللغوي للطلبة كانت مرتفعة، وأن مستوى التحديات التي تعترض معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  

  .
ً
 في عملية تقييم التقدم اللغوي للطلبة كان مرتفعا

 

 مشكلة الدراسة 

 لكونها جزٌء مهم من عناصر املنهاج  يعد التقييم اللغوي من املهارات األساسية التي ينبغي على معلم
ً
ي اللغة امتالكها نظرا

ربوي. وعلى الرغم من أهمية هذه املهارة، إال أنَّ عديد الدراسات السابقة قد وثقت حقيقة ال ينبغي التغاض ي عنها  الت

التالي، فإنَّ هناك ضرورة  لتقييم اللغوي لدى املعلمين ال تزال تحتى املستوى املأمول. وبوإهمالها وهي أنَّ مستوى مهارات ا

 معلمي اللغة العربية.  من أجل البحث في مستويات مهارات تقي
ً
 يم اللغة لدى معلمي اللغة، وخاصة

فإنَّ هذا يدعو لالفتراض  وبناًء على ما سبق، وفي ضوء أنَّ مهارات التقييم اللغوي ال تزال تحت املستوى املأمول، 

حسب  –في الدراسات    واجهها معلمي اللغة في عملية التقييم. وفي ضوء أنَّ هناك ندرةأنَّ هناك مجموعة من التحديات التي ي

 في ظل هذه الظروف االستثنائية املتمثلة في   - علم الباحث
ً
التي تناولت التحديات التي يواجهها معلمو اللغة العربية خاصة

لبة مما يفاقم من حجم هذه التحديات. وتتمثل  ورونا والتي أملت على معلمي اللغة العربية التدريس عن بعد للطجائحة ك

 خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتية: مشكلة الدراسة من 

ما مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر   -1

 مين؟ املعل

في مستوى تحديات تقييم تعلم   (α = 0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -2

اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس،  

 املستوى التعليمي، الخبرة؟ 

 

 أهداف الدراسة  

 اآلتي:تهدف الدراسة إلى 

 نوية في ظل جائحة كورونا. تعرف مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثا -

بيان الفروق في مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من   -

 . التعليمي، املستوى الدراس ي، الخبرةوجهة نظر املعلمين في ضوء متغيرات الجنس، املستوى 

 

 أهمية الدراسة 

من معلومات حول التحديات التي تواجه املعلمين  ها النظرية والتي تتمثل في ما تقدمه  تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهميت

وليين التربويين  في عملية تقييم اللغة العربية لدى الطلبة. كما تتمثل األهمية العملية من خالل توجيه أنظار املسؤ 

زيز قدرة املعلمين على تقييم اللغة العربية  والقائمين على املناهج نحو العمل على تطوير األساليب املناسبة من أجل تع

 املناهج التعليمية التي يتم تعليمها للطلبة.الطلبة في ظل جائحة كورونا باعتبارها من أهم 
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 املصطلحات املفاهيمية واإلجرائية

 (.2008 )مرعي والحيلة،عملية التحقق من اكتساب املتعلمين للمهارات اللغوية املستهدفة  :اللغةتقييم 

الذي ظهر في ووهان الصينية وانتشر في جميع  ( SARS-CoV-2) 2: عدوى فيروسية شديدة ناجمة عن فيروس كورونا كورونا

أنحاء العالم. والذي قد كشف التحليل الجينومي أنه مرتبط نسبًيا بفيروسات الخفافيش الشبيهة بمتالزمة الجهاز  

 (.Shereen, Khan, Kazmi, Bashir & Siddique, 2020)التنفس ي الحادة )شبيهة بالسارس( 

 

 الطريقة واإلجراءات 

 الدراسة منهجية 

راسة ولتحقيق أهدافها.   تم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وذلك ملالئمته لطبيعة الّدِ

 

 مجتمع وعينة الدراسة 

افظة عجلون خالل الفصل  تكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين واملعلمات العاملين في املدارس الحكومية التابعة ملح 

معلم ومعلمة من مجتمع الدراسة بالطريقة    (163)وقد تم اختيار عينة تكونت من  .  2020/2021  الدراس ي األول للعام الدراس ي

 ملتغيراتها. ( 1)العشوائية، والجدول 
ً
 يبين توزيع عينة الدراسة تبعا

 ملتغيراتها 1الجدول ) 
ً
 (: توزيع عينة الدراسة تبعا

 النسبة املئوية  العدد  ات فئال املتغير 

 الجنس 
 48.5 79 ذكر

 51.5 84 أنثى 

 املستوى التعليمي 
 66.9 109 بكالوريوس

 33.1 54 دراسات عليا 

 الخبرة 

 33.1 54 سنوات  10 أقل من

 36.8 60 سنة 10-15

سنة  15 أكثر من  49 30.1 

 100% 1٦3 املجموع  

 

 في ظل جائحة كورونا  لطلبة املرحلة الثانوية   تقييم تعلم اللغة العربيةمقياس التحديات 

 فقرة كلية.( 12)واملكون من  (Asassfeh, 2019)لتحقيق أهداف الدراسة، عمد الباحث على ترجمة مقياس عساسفه 

 

 الصدق الظاهري 

ليب  ( محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في املناهج وأسا5) تم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة بعرضها على

األردنية. طلب منهم النظر في مدى مالئمة الفقرات، وسالمة صياغتها   التدريس واللغة اإلنجليزية في عدد من الجامعات

أكثر من املحكمين.  ف( ٪80) اللغوية، ووضوحها ومناسبتها ألهداف الدراسة. وتم األخذ بالتعديالت املقترحة التي وافق عليها 

 فقرة.  (12) ئية منوتكونت االستبانة بصورتها النها

 مؤشرات صدق البناء للمقياس
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تم استخدام مؤشرات صدق البناء للمقياس، من خالل تطبيقه على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتها  

  ن الفقرات والدرجة الكلية على املقياس، حيث تراوحت معلًما ومعلمة، ومن ثم تم استخراج معامالت االرتباط بي(  30بلغت )

 ،(α=  0.05)وجميع هذه املؤشرات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (، 0.789 – 0.412)مؤشرات صدق البناء بين 

 ( يوضح ذلك.2والجدول )

 

 (: معامالت االرتباط والداللة اإلحصائية بين فقرات مقياس التحديات ودرجته الكلية٢الجدول ) 

 الداللة  االرتباط  الفقرة الداللة  االرتباط  الفقرة الداللة  االرتباط  الفقرة

1 .530** .003 5 .669** .000 9 .698** .000 

2 .878** .000 6 .397* .030 10 .617** .000 

3 .652** .000 7 .705** .000 11 .546** .002 

4 .884** .000 8 .463** .010 12 .771** .000 

 

 

 ثبات مقياس التحديات 

 بإتباع طريقتين، هما:  تم التحقق من ثبات املقياس 

( معلًما ومعلمة يدّرسون  30)(، وذلك بتطبيق املقياس على عينة قوامها Test-Retestطريقة إعادة االختبار ) .1

من  2020/2021في املدارس الحكومية التابعة ملحافظة عجلون خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

عة نفسها،  املقياس تم إعادة تطبيقه مرة ثانية على املجمو خارج عينة الدراسة، وبعد أسبوعين من تطبيق 

( بين درجات التطبيق األول والثاني Pearson Correlationبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون )و 

، وهو معامل مرتفع يدل على  (0.895)لحساب ثبات اإلعادة، حيث بلغ معامل ثبات االستقرار بهذه الطريقة 

 امل ثبات مقبول.تمتع املقياس بمع

 Cronbach'sرونباخ ألفا، حيث تم حساب كرونباخ ألفا )طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة ك  .2

Alpha)  من خالل عالمات العينة االستطالعية على التطبيق األول، وكان معامل ثبات االتساق الداخلي

 ثبات مقبول. (، وهو معامل مرتفع يدل على تمتع املقياس بمعامل 0.851الكلي )

 

 نتائج الدراسة 

 :
ً
األول، ونصه: "ما مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة  نتائج السؤال أوال

 كورونا من وجهة نظر املعلمين؟".

علم اللغة لإلجابة عن السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى تحديات تقييم ت

 يوضح ذلك. (3)جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين، والجدول العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل 

 

 

 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة  : ( 3الجدول ) 

 ظر املعلمين مرتبة تنازلًيااملرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة ن
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 الرتبة
رقم  

 الفقرة
 الفقرات 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى 

1 3 
أواجه صعوبة في تطوير مقياس تصحيح لتقييم  

 إجابات الطلبة ومستوى أدائهم 
 مرتفع 816. 3.96

 مرتفع 920. 3.85 أواجه صعوبة في تطبيق االختبار  7 2

3 6 
أولياء  الطلبة مع   ناقشة نتائج أداءأواجه صعوبة في م

 األمور 
 مرتفع 855. 3.82

4 9 
أواجه صعوبة في تحديد نمط االختبارات املناسب  

 )األسئلة املفتوحة، االختيار من متعدد ...(
 مرتفع 842. 3.79

 مرتفع 889. 3.78 أواجه صعوبة في تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة 8 5

6 4 
  رسم بياني يتضمن خصائصأواجه صعوبة في تصميم 

 االختبار 
 مرتفع 856. 3.77

 مرتفع 834. 3.75 أواجه صعوبة في تقييم أداء الطلبة 1 7

 للمحتوى الدراس ي  10 8
ً
 مرتفع 975. 3.73 أواجه صعوبة في وضع األسئلة تبعا

9 5 
أواجه صعوبة في مناقشة نتائج أداء الطلبة مع  

 املشرف التربوي واإلدارة املدرسية
 مرتفع 891. 3.72

10 11 
أواجه صعوبة في وضع أهداف واضحة لتقييم أداء  

 الطلبة
 مرتفع 981. 3.71

11 12 
أواجه صعوبة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بنجاح  

 ورسوب الطلبة 
 متوسط  968. 3.67

 متوسط  883. 3.63 أواجه صعوبات في تحليل نتائج الطلبة 2 12

  
اللغة  تقييم تعلم  ملستوى تحديات الدرجة الكلية  

 العربية
 مرتفع  713. 3.76

 

أن مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا   (3)يظهر من الجدول 

بانحراف معياري  ( 3.76) من وجهة نظر املعلمين جاء مرتفًعا، حيث كان املتوسط الحسابي للدرجة الكلية للتحديات 

، وجاءت مستويات الفقرات بين الدرجة املرتفعة  (3.96 – 3.63تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات بين )وقد ، (0.713)

"  أواجه صعوبة في تطوير مقياس تصحيح لتقييم إجابات الطلبة ومستوى أدائهمونصها: " (3واملتوسطة، وجاءت الفقرة )

( 2)( وبمستوى تقدير مرتفع، بينما جاءت الفقرة 816.ري )ف معيا( بانحرا3.96بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

  ( 883.)( بانحراف معياري 3.63)" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ أواجه صعوبات في تحليل نتائج الطلبةونصها: "

 تقدير متوسط.  وبمستوى 

: نتائج السؤال الثاني، ونصه: "
ً
في مستوى   (٠.٠5 = α)ند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة احصائية عثانيا

تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير  

 ؟". الجنس، املستوى التعليمي، املستوى الدراس ي، الخبرة
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ملعيارية  سطات الحسابية واالنحرافات الإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الفروق الظاهرية من خالل املتو  

ملستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير  

 يوضح ذلك. (4)الجنس، املستوى التعليمي، املستوى الدراس ي، الخبرة، والجدول  

ملستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة  نحرافات املعيارية  املتوسطات الحسابية واال :  (٤)الجدول  

الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس، املستوى التعليمي، املستوى الدراس ي،  

 الخبرة

 مستوى املتغير  املتغير 
املتوسط  

 الحسابي
 االنحراف املعياري  العينة 

 الجنس 
 720. 79 3.74 ذكر 

 710. 84 3.78 أنثى 

 املستوى التعليمي 
 592. 109 4.05 بكالوريوس

 569. 54 3.18 دراسات عليا 

 الخبرة 

 700. 54 3.51 سنوات   10أقل من 

 599. 60 3.44 سنة 15 – 10

 232. 49 4.45 سنة  15 أكثر من

 

بة املرحلة  يات تقييم تعلم اللغة العربية لطلوجود فروق ظاهرية في مستويات تحد (4)يظهر من نتائج الجدول 

الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس، املستوى التعليمي، املستوى الدراس ي، الخبرة،  

 Three-Way Analysis ofالتباين الثالثي )بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية 

Variance( يوضح ذلك5، والجدول )( على الدرجة الكلية . 

تحليل التباين الثالثي ملستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة  (: 5جدول ) ال

 املستوى التعليمي، املستوى الدراس ي، الخبرةكورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس، 

 مجموع املربعات  در التباين صم
درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 
 قيمة ف 

الداللة  

 اإلحصائية

 401. 711. 076. 1 076. الجنس 

 005. 8.215 884. 1 884. املستوى التعليمي 

 000. 18.050 1.943 2 3.885 الخبرة 

   108. 142 15.283 الخطأ 

    162 82.318 املجموعة املعدل 

 

الذي يحاول الكشف عن الفروق اإلحصائية مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية   5))ل يتبين من الجدو 

لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس، املستوى التعليمي، املستوى  

 الخبرة، وكانت النتائج كاآلتي:الدراس ي، 
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مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية  الجنس في  تعزى ألثر  (  α = 0.05)ئية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصا -

، وهي (0.401)لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين، حيث كانت الداللة اإلحصائية  

 .(α = 0.05) أعلى من مستوى الداللة

ت تقييم تعلم اللغة  مستوى تحديااملستوى التعليمي في ثر تعزى أل (α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين، حيث كانت داللتها اإلحصائية  

وكانت الفروق بين بكالوريوس ودراسات عليا، وكانت الفروق   ،(α = 0.05) وهي أقل من مستوى الداللة، (0.005)

يدل على أن املعلمين ذوي مؤهل   ح البكالوريوس ألنه متوسطها الحسابي أعلى من دراسات عليا، مما لصال

 البكالوريوس يواجهون تحديات بدرجة أعلى من الدراسات العليا.  

مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة الخبرة في  تعزى ألثر    (α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية   -

وهي أقل  ،(0.000ين، حيث كانت داللتها اإلحصائية )لة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلماملرح

ولتحديد اتجاه الفروق اإلحصائية للدرجة الكلية للتحديات، ولصالح أي مستوى    .(α = 0.05)  من مستوى الداللة

لتحديد اتجاه الفروق اإلحصائي،  ( Scheffeمن مستويات متغير الخبرة تعزى الفروق، اسُتخدم اختبار شيفيه )

 يوضح ذلك. (6)والجدول 

تحديات تقييم تعلم اللغة العربية  للفروق اإلحصائي في الدرجة الكلية ل( Scheffe) : نتائج اختبار شيفيه (٦)جدول  ال

 الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الخبرة لطلبة املرحلة 

 مستوى املتغير  ر املتغي 
املتوسط  

 الحسابي

  1٠أقل من 

 سنوات 
 سنة   15أكثر من  سنة 15 – 1٠

 الخبرة 

    3.51 سنوات  10أقل من 

   07. 3.44 سنة 15 – 10

  *1.01 *94. 4.45 سنة  15أكثر من 

 

  يات تقييم مستوى تحدالخبرة في تعزى ألثر  (α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  6))يتبين من الجدول 

سنة(   15  تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين، بين ذوي الخبرة )أكثر من

سنة(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي الخبرة   15  الخبرة )أكثر منسنوات( لصالح ذوي    10وذوي الخبرة )أقل من  

سنة(، مما يدل على أن تحديات تقييم   15سنة( لصالح ذوي الخبرة )أكثر من  15 – 10الخبرة )سنة( وذوي  15)أكثر من 

 تزداد كلما زادت الخبرة لدى املعلم.   تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين

 

 مناقشة النتائج

: مناقشة نتائج السؤال األول ونصه: 
ً
ما مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل  "أوال

 جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين؟". 

بينت نتائج الدراسة أن مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا  

. ويمكن تفسير  
ً
هذه النتيجة إلى أنَّ معلمي اللغة العربية لم يحصلوا على البرامج التدريبية  من وجهة نظر املعلمين كان مرتفعا

 ألنَّ أكثرها يركز على    الكافية قبل وأثناء الخدمة؛ إذ تفتقر
ً
برامج عالج املعلمين ملساقات متخصصة في التقيين اللغوي نظرا

  جوانب محددة في تقييم مهارات اللغة مثل القراءة والكتابة مع عدم التر 
ً
كيز على مهارات التحدث واالستماع التي تعد مفتاحا
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 ألنَّ تقييم اللغة يحتاج من املعلم إلى  في تعلم اللغة. كما وأنَّ الدراسة الحالية قد تم غجراؤها في ظ 
ً
ل جائحة كورونا، ونظرا

مستوى التحديات والصعوبات التواصل املباشر مع املتعلمين من أجل تقييم مهاراتهم اللغوية بالشكل الكافي، فإنَّ ارتفاع 

اللغوي في الظروف الطبيعية، وهذا    التي يواجهونها يؤكد حقيقة أن املعلمين في األساس ال يمتلكون املهارات الالزمة للتقييم 

 أنَّ التعليم كان عن بعد وكان املعلمون غير قادرين على تقييم املهارات اللغوية لدى 
ُ
ما تفاقم في ظل جائحة كورونا، حيث

 لطلبة بالشكل األمثل.  ا

 

: مناقشة نتائج السؤال الثاني ونصه: "هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ال
ً
في  ( ٠.٠5 = αداللة ) ثانيا

مستوى تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى  

 ؟". التعليمي، املستوى الدراس ي، الخبرةملتغير الجنس، املستوى 

تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى  

الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير املستوى التعليمي، لصالح البكالوريوس. ويمكن تفسير  

تلف مواقف  تيجة إلى أنَّ حملة البكالوريوس من املعلمين لم يحصلوا على الخبرة العملية الكافية للتعامل مع مخهذه الن 

 تقييم مهارات اللغة والتي تحتاج إلى الكثير من الدراية التي يتحصل عليها املعلمون من حملة الدراسات  
ً
التعلم، وخاصة

 ية أثناء دراستهم.  العليا من خالل مشاركتهم في البرامج التعليم

علم اللغة العربية لطلبة تحديات تقييم تكما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى 

سنة. ويمكن تفسير   15 املرحلة الثانوية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الخبرة، لصالح أكثر من

امل مع الوسائل التكنولوجية والتي يمكن  ن في الفئات العمرية األصغر أكثر قدرة على التعهذه النتيجة إلى أنَّ املعلمي 

كلٍّ فاعل في تقييم املهارات اللغوية لدى الطلبة. وإنَّ امتالك املعرفة التكنولوجية يعني أنَّ املعلم أكثر قدرة على  توظيفها بش

ييم من أجل الوصول إلى فكرة أوضح حول مستوى الطلبة.  استخدام التكنولوجيا في تصميم مختلف أنواع أساليب التق

 ليس لديهم
ً
مستويات عالية من املعرفة التكنولوجية القادرة على مساعدتهم على استخدام    في حين أنَّ املعلمين األكبر عمرا

 التكنولوجيا في تصميم وسائل تقييم فاعلة في ظل جائحة كورونا.

تحديات تقييم تعلم اللغة العربية لطلبة املرحلة ة في مستوى ة احصائيذات داللفي حين لم توجد هناك فروق 

 من املعلمين  الثانوية في ظل جائحة كورونا  
ً
من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس. ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أنَّ كال

 من املعلمين واملعلمات  واملعلمات يتعرضون لنفس الخبرات األكاديمية سواًء في الجامعة أو أثناء التدر 
ً
يس. كما وانَّ كال

ويشاركون في نفس البرامج التدريبية وبرامج التطوير املنهي املقدمة  يدرسون نفس املنهاج املقدم من وزارة التربية والتعليم 

 من وزارة التربية والتعليم. 

 

 التوصيات

 في ضوء النتائج توص ي الدراسة بما يلي: 

من خالل تصميم برامج تدريبية قادرة على رفع  صعوبات تقييم تعلم اللغة  مساعدة املعلمين على تجاوز  -

 ييم. مهاراتهم وكفاياتهم في التق

دعوة الجامعات إلى تضمين مهارات تقييم اللغة في مساقات برنامج البكالوريوس إلعداد معلمي اللغة العربية  -

 من أجل مساعدتهم على اكتساب هذه املهارات. 

التي تتناول مهارات تقييم اللغة لدى معلمي اللغة العربية ومستوى  دراسات املستقبلية إجراء املزيد من ال -

 ن بها في الظروف الطبيعية.معرفة املعلمي
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عب اللغوية في تعلم البالغة العربية   تحليل
ُّ
 الحاجات إلى الل

 

 8ِعلي شفاف أماني بنت محمد زين

 9الدكتورة نئ حنان بنت مصطفى األستاذة املشاركة 

 ________________________________________________________________ 

 

 ملخص البحث 

 
ُّ
شير الدراسات في اآلونة األخيرة إلى أن الل

ُ
رغبة الطلبة لتعلم اللغة العربية.   عب اللغوية مفيدة جدا ومؤثرة للغاية في زيادةت

ج 
ّ
عب املنشودة  لذلك، ات

ّ
عب اللغوية في تعلم البالغة العربية وربطها بأفضل الل

ُّ
هت هذه الدراسة نحو تحليل الحاجة إلى الل

يل الحاجات طبقا لنظرية هاتشينسون ووترز  حسب نتائج الطلبة السلوكية والتحصيلية. استخدمت الدراسة طريقة تحل

(Hutchinson and Waters, 1987 )حاجيات وضروريات ورغبات الطلبة وما ينقصهم في لعبة البالغة.   التي ركزت على تحليل

في ( BARB, TASL, ARCOM)طالب وطالبة من ثالثة تخصصات داخل قسم اللغة العربية  104تم توزيع االستبيان على 

.  (SPSS version 25)ية  لعاملية بماليزيا، وتحليلها باستعمال برنامج املجموعة اإلحصائية للعلوم االجتماعاإلسالمية االجامعة  

َعب زيادة املفردات، ويختارون   ودل هذا التحليل على أن
ُ
الطلبة يفضلون لعبة البالغة اإللكترونية، واللعبة الداخلية، ول

عب البالغة تحّفز في نفوسهم الرغبة في دراسة هذه   اللعبة التي معها األدلة التوجيهية
ُ
في تقنيات التحديد. ويؤكدون بأن ل

دون بأن لعبة البالغة ستزيد من مفرداتهم. إضافة إلى ذلك، هناك  ألنهم يعتقاملادة، وتؤثر إيجابيا في سلوكهم وتحصيلهم، 

ا قّدمت هذه الدراسة بعض االقتراحات للدراسات  ارتباط إيجابي بين جودة اللعبة ونظرة الطلبة نحو لعبة البالغة. كم

مجال علم املعاني، وعلم    البالغة من املستقبلية، ومنها إنتاج الدراسات املتعلقة بتحليل حاجات املحتوى الدراس ي في لعبة 

ى استمرارها  البيان، وعلم البديع.  وهذه الدراسة تقدم التصور األول في كيفية تصميم لعبة البالغة وتطويرها والعمل عل

مها.      
ّ
 في تعليم البالغة وتعل

 

عب اللغوية، تعلم البالغة العربية.  الكلمات املفتاحية 
ّ
 : تحليل الحاجات، الل

 

 املقدمة 

اآلونة األخيرة، ظهر العديد من األساليب املبتكرة الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها بوصفها اللغة الثانية في ماليزيا،  في

تنمو في جوانب مختلفة إدراكا من املعلمين واملتعلمين بالصعوبات والتحديات املختلفة التي يواجهونها في تعليم  وأخذت 

َعب اللغة العربية املتنامية واملتطورة على قائمة طرائق التعلم املريحة    .1يةوتعلم هذه اللغة األجنب
ُ
برز ل

َ
وفي الوقت نفسه، ت

عب اللغوية إما باستخدام  رغم صعوبة الوصول إليها. وقد تّم 
ّ
عرض العديد من الدراسات املتخصصة في مجال أنواع الل

. وفي الواقع، تتعلق هذه الدراسات بالتأثيرات في  3سوبية، أو بدون استخدام التكنولوجيا الحا 2الحاسوبية  التكنولوجيا

 

طالبة املاجستري، ختصص تعليم اللغة العربية بوصفها اللغة الثانية، ( ، Syafaf Amani Mhd Zain Iliِعلي شفاف أماين بنت حممد زين )  8
 عة اإلسالمية العاملية مباليزاي. اجلام 

، الدكتورة ، ختصص اللغة العربية وآدهبا، اجلامعة  (Assoc. Prof. Dr. Nik Hanan Mustaphaاألستاذة الدكتورة نئ حنان بنت مصطفى ) 9
 اإلسالمية العاملية مباليزاي. 
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عب اللغوية. تبن لنا أن من ضمن هذه ا 5وسلوكهم،  4نجاح الطلبة
ّ
 ال  وبعد تطبيق الل

ً
 إيجابيا

ً
رت تأثيرا

ّ
عب اللغوية قد أث

ّ
لل

 
ً
 على الطلبة وسلوكهم.  سلبيا

عب اللغوية تستطيع أن تغرس   6مFebrian et al (2017) وفي التأثير السلوكي على املتعلمين، أشارت 
ّ
إلى أن الل

 عن ذلك، فإن ا قدرة االستيعابية العاليةالرغبة وال
ً
عب اللغوية تساعد على سهولة  للطلبة في فهم اللغة العربية. فضال

ّ
لل

ر املفردات وتزي
ّ
َعب اللغة العربية في تزايد، وجدت . 7د من نسبة نجاح الطلبة في االمتحانتذك

ُ
على الرغم من أن دراسة ل

عب اللغوية في مجال األدب ال
ّ
   8عربي، فمعظمها تعتني بمجال علم النحو هذه الدراسة أن هناك قلة في دراسات الل

 أي االستماع واملحادثة والقراءة والكتابة.   11واملهارات اللغوية األربعة 10داتفر وامل  9والصرف

 داخل الحقل  
ً
عب اللغوية في األدب العربي خصوصا

ّ
ز هذا البحث على الحاجات األساسية لبناء الل

ّ
مما سبق سيرك

مها من غير القواعد الالبالغي، وهي إحدى العناصر ا 
ّ
عطى  ألساسية لتعليم العربية وتعل

ُ
نحوية والصرفية. وينبغي أن ت

   األولوية في تحسين
ً
مها أمرا

ّ
طرق تدريسها. ذلك ألنها تحتوي على اإلطار الجمالي في اللغة العربية نفسها التي تجعل من تعل

 خاصة حين تكون معانيها محل تقدير. ويمكن النظر في هذا 
ً
نها  العلم إلى الهدف الرئيس ي وينبغي التأكيد على ذلك ألممتعا

 . 12تعتبر مبهمة وصعبة الفهم

. وتعترف الدراسات أيضا بأن  13وقد أظهرت الدراسات املتعددة بأن تعلم البالغة غاية في الصعوبة لدى الطلبة

ال سيما وأّن قلة من الطلبة ُيقبلون على  كفاءة معظم الطلبة في اكتساب علم البالغة ما زالت في املرحلة األولية الضعيفة،  

إن نظرة الطالب ومعرفتهم بدراسة البالغة سلبية   غة عند مواصلة الدراسة والتحاقهم باملستوى الجامعي.تخصص البال 

حيث نجد أن معظم الطلبة ال يبدون الرغبة العالية، وال يعطونها أهمية، وال يحاولون التعميق وتوسيع قدراتهم في هذا  

. وأشار أن معظم املشاكين لم  14بة في تعلم البالغةالضعيفة للطلإلى املرحلة   لم وقد أشار املتوسط الحسابي اإلجماليالع

يتأثروا بفعالية كبيرة بطريقة التدريس طوال مدة تعلم البالغة في الفصل. وال يستطيعون أن يفهموا دروس البالغة، وال  

ليا في تصورات الطالب مستقلة. وأشارت الدراسة أن من أبسط مكونات اللغة العربية العيمكنهم على توظيفها داخل جمل  

  Raja Sulaiman  . وقد كتبت في دراسة15العلم سهل بعد علم األدب العربي% فقط من الطالب يشعرون بأّن هذا ۱2هي 

توسط رغم أن معظمهم يرغبون في تعلم بأن الطلبة ما زالوا في املستوى امل UNISZAالتي تم تقديمها في جامعة ( 2012)

 لهمالبالغة، ووجدت الباحثة أ
ً
 .   16ن أكثر الطالب ال يّتخذون من تعلم البالغة هدفا

بعض االنتقادات والتصورات في تعليم البالغة وتعلمها لدى    17مAbdullah & Omar  (2016) وذكرت دراسة

أّن أهداف التعلم غير مناسبة وتركز فقط على اإلطار املعرفي، الباحثين، وتركيزهم على ضعف تعليم البالغة من حيث 

دب العربي نفسه، وقواعد اختيار األمثلة من  ومحتوى درس البالغة الذي يهتم بشرح القواعد فقط دون جمال األ 

وما زالت   موضوعات البالغة، والتفريق بين علم البالغة والعناصر األخرى في اللغة العربية التي يجب أن ترتبط بينها،

عض وكذلك طرائق التقويم في مادة البالغة وتطبيقها في ماليزيا وبمداخل التدريس وطرائقها تستخدم األساليب القديمة،  

البالد األخرى. وهذه املشكالت التعليمية تؤثر على معظم الطلبة في تحصيل الكفاءة اللغوية في تعلم البالغة وهم يدرسونها  

 لالختبار.  دون رغبةٍّ منهم ولكنهم ي
ً
 ضطرون ملواجهة علمية استعدادا

    

 تحليل الحاجات  

ها في استكشاف الحاجة لش يء ما. وفي مجال اللغة، وهناك تعريفات  ذتحليل الحاجات هو عملية منهجية وشاملة يتم تنفي

استخدام الطرائق املتنوعة   بأنه )مNunan  (1993عديدة مطروحة من قبل العلماء حول هذا التحليل. فقد وضحه 

بأنه مجموعة من  نونان  عّرفه  م  1999ثم في عام    18ميم البرنامج.للحصول على معلومات املتعلمين واألشياء الضرورية لتص 

 Canbayوقال  19األدوات والتقنيات واإلرادات لتحديد املحتوى اللغوي وعملية التعلم ملجموعات محددة من املتعلمين.
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  20صميم البرنامج.سة تحليل الحاجات هي عملية جمع املعلومات عن حاجات املتعلمين ورغباتهم إلعادة تأن درا )م2006)

دت أن هذا النوع من التحليل األساس ي في بدء التعليم مع مجموعة معينة  ال(  م2014)  Juan Liذا الرأي بدراسة  يتعلق ه
ّ
تي أك

رجع إليه في حل مشكالت التعلم في اإلطار املحدد خاصة  باإلضافة إلى ذلك، دراسة تحليل الحا 21من املتعلمين.
ُ
جات ت

 (. ومثل هذه الدراسة، تحليل الحاجات هي مرحلة أولية إلجراء البرامج وتنفيذها.  DDRوير)دراسة التصميم والتط

 على هذه الدراسات السابقة التي تم شرحها، يمكن االستنتاج أن عملية تجميع الحاجات وتحليلها،  
ً
  ارتكازا

حتاج من طرف مجموعة معينة من  وتحليل الرغبات، ال بد أن يكون وفقا للمشكالت التي تحدث في إعداد البرنامج امل

 املتعلمين.  

. وبجانب ذلك، هناك دراسات  22( أول شخص اقترح التحليل النموذجي في تعليم اللغةم1972)  Richterichوُيعد  

   23كتابتها في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها في تصميم البرامج املؤثرة،حول تحليل الحاجات في ماليزيا تمت 
ً
متماشيا

نماذج العديدة في تحليل  نتائج الدراسات في اللغة الإلنجليزية التي قد تطورت في دراسة تحليل الحاجات. وهناك ال مع

وكذلك النموذج الذي    26ركز على التعلم، والنموذج الذي ي25، والنموذج التواصلي24الحاجات مثل النموذج املنهجي

 .27يركز على املتعلمين 

عب    الفّعال للبالغة واآلثار وبالنظر إلى قلة التعلم  
ّ
اإليجابية التي تدل عليها الدراسات السابقة حول استخدام الل

عب اللغوية في تعلم البالغة على طلبة الد
ّ
راسات الجامعية في  اللغوية، قررت الباحثة إجراء تحليل الحاجة إلى الل

جري  تخصصات اللغة العربية في الجامعية اإلسالمية العاملية بماليزيا ألنه
ُ
م يدرسون مادة مستقلة في البالغة العربية. ت

لسهولة تعلم البالغة لدى   أهداف وحاجات التعلم تبعا لهاتشينسون وواترز  هذه الدراسة تحليل الحاجات للحصول على

 ة اآلتية: الطلبة  من خالل األسئل

عب اللغوية لدى الطلبة في تخصصات اللغة العربية؟  .1
ّ
 ما حاجات اللغة ومميزات الل

 ما االرتباط بين مميزات اللعبة ونظرة الطلبة ورغبتهم في تعلم البالغة؟      .2

 ما االرتباط بين مميزات اللعبة ونظرة الطلبة وتحصيلهم العلمي في تعلم البالغة؟   .3

 

 الحاجات هاتشينسون ووترز في لعبة البالغة نظرية تحليل  

 Targetجات الحالة املستهدفة )ى قسمين: األول، احتيا( في تحليل الحاجات إل 1987أشار نموذج هاتشينسون ووترز )

situation needs) ،28يعني ما هي املطالب التي ينبغي إنجازها ( والثاني، احتياجات التعلمLearning needs)  ت  أي ما هي حاجا

باإلضافة إلى ذلك،   الطلبة العلمية. تتعلق احتياجات الحالة املستهدفة برغبات الطلبة واحتياجاتهم وما يفتقرون إليه. 

زت هذه الدراسة في تحليل حاجات وضروريات الطلبة ورغباتهم على لعبة البالغة
ّ
 .    رك

لة املستهدفة أي ماذا يحتاج أن يعرف الطالب للعمل  ( وفقا ملتطلبات الحا Necessitiesأوال، اختيار الضروريات )            

املسبقة للطلبة وهي الضروريات التي ال يملكها الطلبة.   ضروريات واملعرفةهي الفجوة بين ال ( Lacksبفاعلية وأما النقائص )

 حاجات وتصورات حول ما يحتاج إليه الطلبة. (Wantsوالرغبات ) 

 

 منهجية البحث 

بنموذج تحليل الحاجات الذي أجراه   موجهة منهجية البحث إلى هذه الدراسةهذا البحث يستعمل املنهج الكمي. تستند 

 إلى الدراسات السابقة لنموذجه ودر م1987ترز )هاتشينسون وو 
ً
اسة  ( والذي أجري باستخدام دراسة وصفية استنادا

استقصائية لستة بنود من أسئلة االستبانة. بالنسبة إلى تحليل ضروريات الطلبة في لعبة البالغة، قد صنفت االستبانة في 

وحاجات اللغة في تعلم البالغة وحاجات اللعبة نفسها، وأما   تلك البنود حالة الطلبة ) املعلومات الديموغرافية للطلبة(،
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فهي مأخوذة من االنتقادات واملشكالت من الدراسة السابقة حول مجال تعليم البالغة  نقائص الطلبة في تعلم البالغة 

 صيالتهم. وتعلمها. وقد بحثت قضية مميزات الطلبة في لعبة البالغة وما نظرات الطلبة إلى اللعبة في سلوكهم وتح

 

 حدود البحث وعّينته 

طالب وطالبة من املرحلة الجامعية، وهم من السنة األولى حتى السنة الرابعة، ويدرسون في    ۱۰4تتكون عينة الدراسة من  

الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا. ويجب على جميع طالب املرحلة الجامعية أن يأخذوا مادة البالغة ألنها مادة إجبارية.  

ه الدراسة إلى ثالثة تخصصات مختلفة أي تخصص اللغة العربية وآدابها، وتعليم اللغة  ذتالي، ينقسم املشاركون في ه الوب

 العربية بوصفها لغة ثانية، واللغة العربية لالتصال العاملي.  

 

 أدوات البحث  

التعديالت على هذا  إدخل نسبة من وقامت الباحثة ب 29)مSihong )2007تم إعداد األسئلة املستخدمة لالستبانة من قبل 

 Present)( وتحليل الحالة الواقعية  Target situation analysisالبحث طبقا لنوعْي تحليل الحاجات، تحليل الحالة املستهدفة )

situation analysis) اصر  . ومن أدوات االستبانة املتاحة، يخص الهيكل املفصل من أسئلة االستبانة املهارات الضرورية وعن

رجم االستبانة إلى اللغة اإلنجليزية، وينبغي على الطلبة اإلجابة على جميع  تعلم اللغ
َ
ت
ُ
ة التي ُصّممت للغرض املطلوب. ت

ذه االستبانة املترجمة للتأكد من  ثم، تحلل ه األسئلة الكتشاف مدى تفضيل الطلبة بناء على الخيارات في االستبانة. 

 .0.938لثبات االستبانة هو شمولها، وقدر معامل كرونباج ألفا 

 

 إجراء البحث  

بعد أسبوعين من توزيع االستبيان على العينة املطلوبة، يتم تحليل اإلجابات باستعمال التحليل الوصفي )تردد التوزيع  

( لتحديد العالقة بين حاجات لعبة  Pearsonعمال ارتباط بيرسون )واملتوسط الحسابي(، واإلحصاء االستنتاجي باست

هم في تعلم البالغة وتجري هذه اإلحصاءات ألجل إعداد تقرير حول  غة، ونظرات الطلبة على سلوكهم وتحصيالتالبال 

جمع املعلومات باستخدام 
ُ
 (. SPSS version 25االجتماعية )برنامج مجموعة إحصائية للعلوم حاجات الطلبة ونظرتهم. وت

 

 نتائج البحث ومناقشتها  

 اسيةالقسم األول : املعلومات األس

تهدف األسئلة حول املعلومات األساسية في االستبانة إلى اكتشاف أوجه التشابه واالختالف لدى  الطلبة من خالل إجاباتهم  

 ملراحل تعلمهم املختلفة. تتكون هذه االستبانة من خمسة 
ً
عناصر: الجنس، والتخصص، والسنة الدراسية، ولغة   طبقا

  األم املستخدمة، وخلفية تعلم البالغة.

عرض املعلومات األساسية للمشاركين  في هذا البحث. وقد أوضحت النتائج بأن          
ُ
من العينة املشاركة، هن:   ٪77.9 ت

روسة من الناطقين بغير العربية إال شخصين، وكلهم من  كانت العينة املد(. ٪22.1)من اإلناث، وبقية العينة  من الذكور 

، (٪22.1) بنسبة ARCOMوتخصص اللغة العربية لالتصال العاملي  (،٪50) بنسبة  BARBتخصص اللغة العربية وآدابها، 

، في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا من جميع  (٪27.9)  بنسبة  TASL وتخصص تعليم العربية بوصفها لغة ثانية،

 السنوات الدارسية.  
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  ٪ 99 ات املختلفة في تعلم البالغة حيث نجد أنوقد أشارت النتائج أيضا أن العينات املدروسة كانت من الخلفي 

في املدارس الثانوية وكذلك    من الطلبة قد بدأوا بدراسة البالغة العربية قبل االلتحاق بالجامعة، وقد تعلم بعضهم البالغة 

 في املدارس االبتدائية.   

 

 القسم الثاني: تعلم البالغة  

 على حاجة التعلم التي ذكرها هيجرب هذا القسم حالة تعلم الطلبة مادة البالغة 
ً
اتشينسون وواترز.  العربية استنادا

 املحتاج إليها في تعلم البالغة.ويناقش هذا القسم أهداف تعلم البالغة، واملهارات اللغوية، وعلوم اللغة 

 

 أهداف تعلم البالغة  

نجد أن في تصنيف القيم، يتراوح  (  1990)  في هذه األسئلة، ُيسأل املشاركون عن أهدافهم من تعلم البالغة. ووفقا ألكسفورد

ة املتوسط  تجسد درج 3.4 حتى  2.5 في استجابة الدرجة العالية لالتفاق ودرجات 5.0 حتى  3.5 املتوسط الحسابي من

 تجسد مستوى االتفاق املنخفض.   2.4-1.0لالتفاق ودرجات 

 للمتوسط الحسابي تكمن اأشارت النتائج إلى أهد
ً
في جمال اللغة العربية، أو لفهم األدب  ف تعلم البالغة طبقا

القرآن الكريم واألحاديث الشريفة واملواد املتعلقة باإلسالم. تدل هذه النتائج على أن معظم املشاركين وافقوا على  وفهم 

م  ولكن بعضهم واجهوا صعوبات في تعل (.M=4.50) تعلم البالغة لغرض فهم القرآن واألحاديث واملواد املتعلقة باإلسالم

ومع ذلك، نجد أن  (.  M=2.94) واالمتحان ( M=3.12) من أجل االنتهاء من متطلبات الجامعة البالغة ألن أهدافهم للتعلم هي 

 لهذه النتائج، ي(  M=2.43)بعض املشاركين يدركون التحديات التي يواجهونها للعمل  
ً
مكن أن نستنتج  في مجال البالغة. ووفقا

 من وجهة امن الدراسة أن معظم الطلبة يت 
ً
 جيدا

ً
لرؤية اإلسالمية التي تخلق البيئة التعلمية  علمون البالغة لفهمها فهما

اإلسالمية املؤثرة. وعلى كل حال، من املهم اإلشارة إلى أن مجال البالغة ال بد أن ُيدّرس للممارسة في األعمال املستقبلية  

 مع العالم العربي.  ستويات الداخلية، واملستويات الخارجية خاصة وتواصلهم مع امل

 

 املهارات اللغوية وعلوم اللغة املحتاجة إليها في تعلم البالغة 

إن معرفة املهارات اللغوية وعلوم اللغة املحتاجة إليها في تعلم البالغة مهمة لتصميم لعبة تعلمية للبالغة. واستنتجت  

 مهما في النتائج.  الباحثة التوسط الحسابي واالنحراف املعياري من التحليل الذي تم تقدي

بة مفيدة للطلبة في تعلم البالغة. فاملتوسط  أوضحت النتائج أن كل املهارات اللغوية السبعة وعلوم اللغة املطلو 

)  يليه متوسط الحاجة إلى مهارة التفكير النقدي  (M=4.64) الحسابي األعلى للمهارات اللغوية هو الحاجة إلى مهارة القراءة 

M=4.57  )هي املجال    ألن البالغة  
ً
. وفي الوقت نفسه، نجد أن املتوسط الحسابي األعلى أيضا

ً
األدبي الذي يجب أن ُيفهم جيدا

 . 30هو الحاجة إلى املفردات التي تحوي البالغة فيها على كلمات قديمة وصعبة الفهم

لعلوم في فهم أهم ا  وهو من( M=4.62)وفي هذه األثناء، ُيعد ثاني أعلى متوسط حسابي هو الحاجة إلى علم النحو 

أي ش يء في اللغة العربية. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى مهارة االستماع ومهارة النطق ليست مهمة جدا بسبب أنماط تعلم  

 من علوم اللغة 
ً
البالغة في الحصة التي تركز على القراءة والكتابة فقط. ومن هذا العرض، يمكن االستنتاج بأن ِبضعا

بالغة بالنظر ألعلى درجة لنسبة املوافقة من بين بقية درجات املتوسط الحسابي. لذلك،  بة لتعلم الللغوية مطلو واملهارات ا

وباالعتماد على هذا التحليل لحاجات اللغة، وجد البحث أن املفردات ومهارة القراءة ضروريتان لتطبيقهما في تصميم لعبة  

 البالغة.  

 القسم الثالث : لعبة البالغة 
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 غة ت لعبة البال مميزا

سمت إلى خمس مجموعات من معايير  
ُ
لقد انكبت هذه األسئلة على التساؤل حول تفضيل الطلبة للعبة البالغة التي ق

عب الداخلية أو  
ّ
اللعبة؛ األول: حاجة املعيار من حيث اللعبة اإللكترونية أو غير اإللكتونية، والثاني: الحاجة إلى الل

حديد اللعبة، والخامس: املحتوى اللغوي للعبة. ووجدت الباحثة  بع: تقنية ت عبين، والراالخارجية، والثالث: عدد الال 

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري في النتائج. 

عبة. بناء عليها، يفضل معظم الطلبة لعبة البالغة الإللكترونية  أشارت نتائج           
ّ
( M=3.86)البحث إلى خمسة معايير لل

بالنسبة إلى املكان املفضل للعبة البالغة، فإن املشاركين يميلون إلى   (.M=3.28)الإللكترونية  بدال من لعبة البالغة غير

(  M=4.20). باإلضافة إلى ذلك، كانت اللعب في املجموعات  (3.25)  مقارنة من لعبة خارجية  (M=3.39)  اختيار لعبة داخلية أكثر

 من قبل الطلبة من اللع
ً
 مفضلة

ً
وفي هذه األثناء، طرحت األسئلة حول   (.M= 3.90)الثنائية للعب ومن ا( M=3.25)ب منفردة

لب من الطلبة اإلجابة عنهاـ، وهي: 
ُ
ـ األدلة  3ـ قواعد اللعبة وأنظمتها، ۲. اختيارات اللعبة، 1معايير تحديد اللعبة التي ط

على   للعبة البالغة التي تختوي سابي هو تفضيل املشاركين ـ تحديات اللعبة. وأعلى درجة املتوسط الح 4التوجيهية للعبة، 

وليس هذا فحسب، تكون كل خمسة تفضيالت من محتويات اللغة املطلوبة في لعبة البالغة  (. M=4.44)األدلة التوجيهية 

ا ترجمة للغة بدرجة عالية من اختيارها لعبة جمال تفسير اللغة، وزيادة الذاكرة واملفردات، ومرتبة طبقا للموضوعات وله 

طلبة اللعبة التي تزيد املفردات. ومن التحليل، يتبين أن معظم املعايير وثيقة الصلة  ل محتويات اللغة، يفضل الاألم. ومن ك 

باملوضوع، لتصميم لعبة جيدة ومفضلة لدى الطلبة ألن معظم تفضيالت اللعبة تعني وجود درجات من مستوى اتفاق  

عب إال هذه العناصر الثال (3.5 عالٍّ )املتوسط الحسابي فوق 
ّ
عب ثة وهي استخدام الل

ّ
بدون التكنولوجيا الحاسوبي والل

عب الفردية.
ّ
 الخارجية والل

 

 نظرة الطلبة

 النظرات في سلوك الطلبة حول لعبة البالغة  

الذاتية وتفاعالتهم  لقد بنيت هذه التساؤالت النظر في سلوك الطلبة حول لعبة البالغة التي تتألف من دوافعهم 

 رين.االجتماعية مع اآلخ

، كل درجات املتوسط الحسابي لنظرة الطلبة السلوكية حول لعبة البالغة مّتفقة بنسبٍّ عالية. بالنسبة إلى             
ً
أوال

  عنصر الدوافع الذاتية للطلبة، فإن أعلى درجات املتوسط الحسابي يتحول إلى اللعبة التي ستجعل الطالب مهتمين 

عب  وراغبين في تعلم البالغة
ّ
 من اللعبة التي ستعّزز احترامهم وتقديرهم لذواتهم (M=4.58) عبر الل

ً
، وتكون  (M=4.48) بدال

. توضح النتائج النظرة التفاعلية االجتماعية، الفقرة التي تخص  (M=4.40)  ثم يكرر الطلبة اللعبة  ،(M=4.53)مريحة وممتعة  

 من التنافس مع  ( M=4.53)درجة مرتفعة  لعبة البالغة ستجعل الطالب يتعلمون ويتعاونون مع أصدقائهم تشير إلى
ً
بدال

ية وجيدة تجاه  ومن خالل تحليل هذه اآلراء، خلصت الباحثة أن معظم الطلبة  لديهم نظرة إيجاب (،M=4.33)اآلخرين 

 سلوكهم ودوافعهم الذاتية وتعاملهم االجتماعي مع لعبة البالغة.

 

 لعبة البالغ عبر النظرات في تحصيل الطلبة  

سئلة من خالل النظر في تحصيل الطلبة عبر لعبة البالغة التي تتكون من عنصر الفهم والتذكر  اء هذه األ وقد تم بن

 .في التقييم واإلبداع، واكتساب اللغة، ونجاح الطالب

 إلسالمومن خالل نتائجها، يرى الطلبة أن لعبة البالغة ستساعدهم في فهم القرآن أو األحاديث أو املواد املتعلقة با          

(M=4.38)  أكثر من فهم البالغة نفسها(M=4.35). واتفق الطالب حول زيادة اإلبداع  (M=4.55)    أكثر من زيادة الذاكرة
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(M=4.53)   ر الطالب بتحصيلهم
ّ
وكانت كٌل من نتيجتْي املتوسط الحسابي أقل من نفس العدد. ومن ناحية أخرى، فك

وفي الوقت نفسه،  .درجة من املتوسط الحسابي 4.5 ت، حيث يشير إلى أكثر مناإليجابي، وهي املهارات اللغوية واملفردا

لذلك، يرى الطلبة    .(M=4.38)   عبة البالغة ستساعدهم في تحصيل درجة جيدة في امتحاناتهماتفق معظم الطالب على أن ل

 .
ً
 جدا

ً
 إيجابيا

ً
عب ُيعتبر أمرا

ّ
 بأّن تعلم البالغة عبر الل

 

 ب عبة البالغة ونظرة الطال االرتباط بين أفضليات ل

ية للعبة البالغة التي تحتاج إلى االستبانة  وقد أجاب هذا الجزء على أول مشكلة بحثية بتحليل نتائج اإلحصائيات الوصف 

 في هذا البحث.  Pearson يمكن أن ننظر إلى نتيجة االرتباط بيرسون  .والنظر في سلوك الطالب

البالغة ونظرات الطالب لسلوكهم   إلى أن نمط االرتباط بين أفضليات لعبة  Pearson باط قد أشارت نتائج معامالت ارت          

. ك 
ً
وعلى هذا فقد كان هناك ارتباط قوي  ، )0.270)  (-r) أعلى من (0.730) حصل عليها-r انت معامالت االرتباط أوكان إيجابيا

، كانت درجة معامل  31االرتباط املقترحة معامالت  بناًء على .بين أفضلية لعبة البالغة وبين نظرة الطالب إلى سلوكهم

 .االرتباط عالقة عادلة

والنظر إلى تحصيل   إلى أن نمط االرتباط بين أفضليات لعبة البالغة Pearson وقد أشارت نتائج معامالت ارتباط 

. كانت معامالت االرتباط أو 
ً
، وعلى هذا فقد كان هناك ارتباط   -r (0.304)أعلى من  (  0.696) حصل عليها  -r الطالب كان إيجابيا

 الب لتحصيالته.قوي بين أفضليات لعبة البالغة ونظرة الط

بالنسبة إلى النتائج، وجدت أن املفردات هي العنصر املهم في تعلم البالغة، وتدل هذه النتيجة على أن املفردات  

ذي يقدم الكلمات القديمة وصعبة الفهم ويحتاج  ُيحتاج إليها في دروس البالغة ألّن هناك جمال اللغة من األدب العربي ال

أن تعليم    Abdullah & Omar 2016الغير الناطقين باللغة العربية كما شرحت في دراسة  فيه إلى الشرح خصوصا للطلبة

. باإل  32البالغة يجب عليه أن يرتبط بالكفاءة اللغوية للطلبة لفهم البالغة.
ً
ضافة  ولفهم البالغة، املفردات مطلوبة جدا

إلى ذلك، فإّن ِخبرتهم في االستماع إلى الدرس البالغي ليست كثيرة ألن معظم الطالب يبدؤون تعلم البالغة منذ املدرسة  

خرى. املطلوب هو اكتساب علم البالغة داخل سياق الجملة  ثانوية وطرائق تدريس  ال
ُ
البالغة تفرق بينها وبين علوم اللغة األ

ترتبط بعضها ببعض. ومن أهداف التعلم، حسب أكثر اختيارات الطلبة كان لفهم القرآن  العربية ألن كل عناصر اللغة 

شير إلى أّن واألحاديث واملواد املتصلة باإلسالم، وهذه  
ُ
م واضحة ولكن قد حصل على أقل نتيجة  النتيجة ت

ّ
 لديهم أهداف تعل

 لون البالغة في اكتساب اللغة. في التعلم بسبب االتصال مع العرب، وهذه تدل على أن الطالب كلما يستعم

وهذه الخالصة عن ممّيزات لعبة البالغة التي تحتاج في تصميمها تمشيا مع حاجيات ورغبات الطلبة في  

 تخصصات اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا.  

عب التقلي .1
ّ
دية، وهذه ميزة مناسبة  اختار الطلبة أن تكون اللعبة بالتكنولوجيا الحاسوبية بدال عن الل

 حاضر الذي يهتم بالتكنولوجيا الحديثة. للزمن ال 

تبعا لزمن التكنولوجيا الحديثة، فّضل الطالب تلقائيا اللعب بشكل داخلي وعلى شكل مجموعات بدال من   .2

اللعب االنفرادي أو الثنائي ألنها على الفطرة، فيحب الناس أن يلعبوا ضمن جماعات باملجموعة وهو ما  

 شعرهم باملتعة والسرور.  يُ 

نيات التحديد في اللعبة، فضلوا اللعبة التي لديها األدلة التوجيهية أكثر من التقنيات األخرى بسبب  ومن تق .3

 اللعبة بالتكنولوجيا الحاسوبية التي ال تحتاج إلى شرح من الناس. 

ة التي تزيد املفردات أكثر من  ومن ممّيزات اللعبة من حيث املحتوى اللغوي، فقد قرر الطلبة اختيار اللعب .4

 ملحتويات األخرى بسبب أّن البالغة تفيد في الفهم والشرح الذي يستطيع أن يوصل املعنى.ا
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في سلوكهم، يعتقدون أن لعبة البالغة ستجعلهم يرغبون فيها، وهذه النظرة تدل على صدق فاعلية اللعبة   .5

 في سلوكهم في سلوك  الاللغوية في الدراسات السابقة التي وّضحُت أنها تؤثر 
ً
طلبة وتحصيلهم، وهم  إيجابيا

 يميلون إلى أن لعبة البالغة ستزيد مفرداتهم أكثر ألنهم فضلوا اللعبة التي تزيد املفردات بشكل أكبر.

شير إلى أن الحاجة  .6
ُ
هناك ارتباط إيجابي بين أفضلية اللعبة ونظرة الطلبة إلى لعبة البالغة. لذلك، ت

 لتصميم اللعبة.     مطلوبة ومناسبة جد 
ً
 ا

 

 الخاتمة 

ُيستخدم تحليل الحاجات كوسيلة الستكشاف نقائص الطلبة ونقاط ضعفهم ورغباتهم وافتقارهم من أجل وضع البرامج  

بات الطلبة. ومع ذلك، فإّن الحاجات الحقيقية للطلبة املاليزيين ورغباتهم في تعلم البالغة تم تجاهلها  
ّ
التي تتناسب وُمتطل

 هناك دراسات مستجّدة في هذا الصدد.    مختلف مستويات التعليم ولم تكن غالبا في

وبالتالي، فإن الغرض من هذه الدراسة ُيعتبر إحدى الخطوات األولى في هذا الباب وكان استخدام املثال لتحليل  

 تم   الحاجات في تصميم لعبة اللغة في مجال البالغة للطلبة الجامعيين، حيث أنه ال توجد لعبة لغوية
ً
محدّدة مسبقا

على الرغم من أن هذه املادة إجبارية لجميع طالب تخصص اللغة العربية، إال أنه يبدو أن الطالب   .تطويرها لهذا املجال

 في املستوى املتوسط مع ما يتم تدريسه من خالل أنواع مختلفة من طرائق التدريس والتعلم.  

هارات املطلوبة في تصميم لعبة  ص التصور الخاص للمومن نتائج البحث، تستطيع هذه الدراسة أن تستخل

البالغة بغرض اقتراحات إصالحية لطرائق التعليم وكذلك تركز على الدروس في اإلطارات املهمة في عملية تصميم لعبة  

رض  غبالبالغة من حيث دراسة تحليل الحاجات. وتقدم هذه الدراسة االقتراحات الخاصة للباحثين واملعلمين واملتعلمين 

عطي نق  تنبيههم إلى
ُ
ائص التعليم في مجال البالغة خاصة ما يتعلق بتصميم لعبة البالغة. حيث ُيرجى من هذه الدراسة أن ت

التصور املبدئي حول تصميم لعبة البالغة وكيفية االستمرار في دراسة الحاجات العلمية الدقيقة في املحتوى البالغي نفسه  

مها.      م تصميم اللعبة وتطأي علم البيان وعلم املعاني، ث
ّ
 ويرها في تعليم البالغة وتعل
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واقع املعزز بمركز الدراسات  تحليل حاجات   الدارسين في تعلم مهارة تصريف األفعال العربية باستخدام برنامج ال

 ماليزيا األساسية في الجامعة اإلسالمية العاملية ب

 

 10محمد لقمان الحاكم بن محمد نور 

 11األستاذ املشارك الدكتور محمد فهام بن محمد غالب 

 12ومحمد عكاشة بن محمد يوسف

 13ة بنت عبد العزيزنور فرحان

 ________________________________________________________ 

 ملخص البحث 

ليتم   املتخصصين  بية لدى الطلبةفي تعلم تصريف األفعال العر الكشف عن املوضوعات الصعبة تهدف هذه الدراسة إلى 

واقتراحاتهم نحو استخدام برنامج الواقع املعزز في تعلم  في تصميم الوحدة الدراسية لبرنامج الواقع املعزز املقترح   اختيارها

باستخدام الوسائط   ف األفعالشديًدا في دراسة علم تصريمهارة تصريف األفعال العربية. وجد الباحث أنَّ هناك افتقاًرا  

ق بتصريف األفعال، وذلك  يخاصة ما  التي تساعد في تحسين مهارات الطالب اللغوية،املتعددة أي تقنية الواقع املعزز  
َّ
تعل

موافقون على أنَّ الوحدة املصممة بتقنية الواقع املعّزز في تعلم   طبًقا لنتائج الدراسة السابقة التي أوضحت أنَّ الدارسين 

في تعلم اللغة. هناك منهجان اللذان يتبعهما الباحث  األفعال لها إيجابيات كثيرة  للغة العربية وفروعها خاصة تصريفا

بعه الباحث لجمع املعلومات عن دراسة تصريف األفعال، ويجمع الباحث املعلومات كما هو املنهج 
ّ
عن برنامج   الوصفي: يت

البحث. وزعت   لجمع البيانات في لباحث االستبانة ويقوم بتحليلها بوصفها أداةسيوزّع االواقع املعّزز وملنهج التحليلي: 

طالبا ملعرفة صعوبات وحاجاتهم في تعلم تصريف األفعال والوقوف على مساهمة برنامج   61استبانة تحليل الحاجات إلى 

الواقع املعزز، وبيان مميزاته وجدواه في تعلم هذه املادة. وبعد معالجة البيانات إحصائيا أوضحت نتائج البحث حاجات  

ألفعال العربية وأصعب املوضوعات التي تواجههم عند تعلم مهارة تصريف األفعال العربية  الطالب في تعلم مهارة تصريف ا 

ومنها: تصريف الفعل املعتل اللفيف املفروق املبني للمجهول )املاض ي واملضارع(، وتصريف الفعل املعتل اللفيف املقرون  

تصريف الفعل ني للمجهول )املاض ي واملضارع(، و املبني للمجهول )املاض ي واملضارع(، وتصريف الفعل املعتل الناقص املب

، وكذلك هم الطلبة يستعدون  تصريف اتصال فعل األمر بنون التوكيدو   املعتل األجوف املبني للمجهول )املاض ي واملضارع(،

 ويفضلون مميزات الوسائط املتعددة نحو استخدام برنامج الواقع املعزز في تعلم مهارة تصريف األفعال.  

 

 : تحليل حاجات، الواقع املعزز، مهارة تصريف األفعال. ملفتاحيةالكمات ا 

 

 املقدمة 

شتى املجاالت، إذ تحظى هذه الثورة نفع   يشهد العالم املعاصر ثورة تكنولوجية وانفجار املعلومات على الشبكة العاملية في

كنولوجيا التعليم استراتيجية ووسيلة  الناس ويعتبرونها األمل الصاعد ملواجهة مشاكل مجتمعهم املختلفة. يعتبر إدماج ت

تعليمية في علمية التعلم والتعليم وكذلك نشط عظيم ألن وظيفتها في العمليات كافة، تلك التي منها القيام بتحليل  

 

 .اياحملاضر يف مركز الدراسات األساسية ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليز  10

 .األستاذ املشارك الدكتور يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 11
 . لتكنولوجيا مارا ااحملاضر يف جامعة  12

 احملاضرة يف كلية اإلسالمية العاملية للتكنولوجيا  13
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اجات، التصميم، والتطوير، والتطبيق، والتقويم، ويكون التفاعل الفكري والنظري، والتطبيقي بين العاملين في حجرة  الح

. لكن، دون املعلم بوصف املوجه واملرشد وامليسر للتعلم  1ة، والبيئة التعليمية من رمز وصفة تكنولوجيا التعليمالدراس

.  2ا يكون عملية التعليم والتعلم عيبا، ألنه محور العملية التعليمية والتعلميةوالتركيز على توظيف استراتيجيات التعلم مل 

املاليزية ضرورة استفادة التكنولوجيا في تجسيد املواد التعليمة والدراسة على   وجاء في توصيات وزارة التربية والتعليم

تكنولوجيا التعليم واملعلومات في العملية   الطريقة الرقمية، وكثيرا من الباحثين والعاملين في مجال التعليم قد أدخل

م للمتعلم، حين   وقد أصبحت التكنولوجيا مكونا أساسيا في عملية التعليم  والتعليمية والتعلم. 
ٔ
والتعلم، سواء للمعلم ا

مما  تساهم بشكل كبير وفعال عملية التعليم والتعلم في املراحل الدراسية املختلفة وتساعد الطلبة في تسهيل دراستهم، 

مات  طلب املسؤولين من تزويد املؤسسات التعليمية باألجهزة والبرامج التكنولوجية، وإدماجها في البيئة التعليمية، وإسها

التكنولوجيا بشكل بارز في تطوير عملية تعليمها وتعلمها، فتطورت وسائل وطرائق التدريس بناء على التقدم التكنولوجي،  

وظفت في األنشطة التعليمية، التي أثبتت جدواها العملية وهو ما يؤدي ٕالى تفاعل الطالب  وما لحقه من إنتاج أدوات حديثة  

دُّ تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية في ماليزيا من أبرز اهتمامات الدارسين  . ُيع3وتحفيزهم الكتساب اللغات

أحد املعايير التي تساهم في قياس القدرة  من  . وبالرغم من أنَّ تعلم الصرف العربي )تصريف األفعال( يعد4والباحثين

ولكن لألسف الشديد  6لم اللغة العربية كلها.كما أنه يساعد على نجاح العملية التعليمية في تع 5اللغوية عند املتعلمين،

ا  ال تزال هناك شكاوى كثيرة من الدارسين لهذه اللغة، حيث يواجهون صعوبات جّمة في تعلم قواعد الصرف والنحو مم 

وتكمن أبرز الصعوبات كذلك في املادة املدروسة   7أدى بهم إلى عدم القدرة على فهم الكلمات وتكوينها صحيحة في الجمل.

  9. فالصعوبة في املادة املدروسة تتجلى في كثرة الصيغ الصرفية،8ذاتها، واملتعلم، والوسائل التعليمية، وطريقة التدريسب

 ، مما يؤدي إلى ضعف مستوى الدارسين في معرفة أصول 11وكثرة تصاريف األفعال 10ةواألقوال، واألوجه الجائزة والشاذ

دام املعلم الطرق الجذابة والحديثة في تعليم الصرف، مما يؤدي إلى عدم وجود  الكلمة بنيتها. إضافة إلى ذلك، عدم استخ

لقواعد الصرفية دون فهم وتطبيقها،  الطالب، وعدم ميول الطلبة نحوه، ونفورهم منه، فمجرد حفظ ا  لدىحافز ودافعية  

 . 12ُيعدُّ من أهم الصعوبات التي يواجهها الدارسون لهذه املادة

لعالم أن بالد فلسطين فازت على جائزة علمية في مجال تكنولوجيا التعليم في شهر  كما معلوم قد شهدت ا

ئل التعليمية كاستراتيجيات في عملية التعلم  م. أفاد العاملون التربويون من توظيف التكنولوجيا وإدخالها في الوسا2016

وق األداء األكاديمي لدى الطلبة ورفع  والتعليم للطلبة. وأظهرت النتائج أن السبب في الحصول على هذه الجائزة بتف 

 13الدافعية لديهم بعد القيام بالتدريس عن طريق الوسائل التعليمية التكنولوجيا.

تكنولوجيا الواقع املعزز في عملية تعليم اللغة العربية ما زال في بداية املطاف  إدخال لكن لألسف الشديد، 

. فإذن، يقوم الباحث هذه الدراسة ملعرفة حاجات الطلبة  14لتطور عنهاويحتاج الباحثين العلميين في اكتشاف املزيد وا

زز املفضلة عند الطلبة في تعلم تصريف  وكذلك معرفة مميزات برنامج الواقع املع وصعوبات تعلم تصريف األفعال العربية

 األفعال العربية.
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 أسئلة البحث 

ة لدى الطلبة املتخصصين في اللغة العربية ليتم  ما املوضوعات الصعبة في تعلم تصريف األفعال العربي .1

 اختيارها في تصميم الوحدة الدراسية لبرنامج الواقع املعزز املقترح؟ 

 الواقع املعزز املفضلة عند الطلبة في تعلم تصريف األفعال؟ ما مميزات برنامج  .2

 

 أهداف البحث 

لبة ليتم اختيارها في تصميم الوحدة  معرفة املوضوعات الصعبة في تعلم تصريف األفعال العربية لدى الط .1

 الدراسية لبرنامج الواقع املعزز املقترح. 

 .الطلبة في تعلم تصريف األفعالمعرفة مميزات برنامج الواقع املعزز املفضلة عند   .2

 

 منهج البحث 

بعه الباحث لجمع املعلومات عن دراساملنهج الوصفييتبع الباحث املنهَجين في هذه الدراسة، أوال 
ّ
ة تصريف األفعال  ، يت

من املصادر واملراجع املتوفرة سواء أكانت قديمة أم حديثة مثل: الكتب، واملقاالت والرسائل وأوراق املؤتمرات واملواقع  

 باألمثلة، 
ً
 موضحا

ً
 صحيحا

ً
ويجمع الباحث   اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، وذلك بعرض كيفية استخدامها استخداما

أي وزّع الباحث االستبانة التي كانت موثوق به إلى مجموعة من  املنهج التحليلي قع املعّزز. ثانيا، املعلومات عن برنامج الوا

عينة البحث، وقام بتحليلها باستخدام مكروسوف اإلكسال إحصائيا. هدفت االستبانة إلى الكشف عن الصعوبات  61

م تصريف األفعال العربية وإبراز خصائص برنامج  صصون في اللغة العربية وذلك في مجال تعلالتي يواجهها الطلبة املتخ

 الواقع املعزز. وهذا املنهج  

 يجيب سؤالي األول والثاني في هذا البحث. ينقسم هذا البحث إلى قسمين:  

 الجانب النظري: مفهوم التصريف وصعوباتها  .１

 صعوبات من االستبانة املوزعة الجانب امليداني: تحليل الحاجات وال .２

 

 ول: الجانب النظري املبحث األ 

 مفهوم التصريف وصعوباتها. 

: التغيير. ومن تصريف الرياح، أي: تغييرها. وجاء معنى التصريف في املعجم اإللكتروني املعاني: التصريف 
ً
التصريف لغة

 يصّرِف، ومصرها تصريًفا، فهو ُمصّرِف، واملفع
َ
 . 15ول ُمصرَّفجاء من الفعل صرَّف

فيه األوزان الصرفية التي قد تؤدي إلى وظيفة نحوية متنوعة، من مثل: صيغ مفرد الكلمة  التصريف اصطالحا هو تدرس 

ومثناها وجمعها، وصيغ الفعل املاض ي ومضارعه، أو تذكير الكلمة وتأنيثها، كما في مثال: ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا  

 . 16، ومهندسة، مهندسان، ومهندسون يذهبون من كلمة واحدة، وجاء في األسماء، مثل: مهندسذهبن، يذهب، تذهب، 

 

.
ً
 صعوبات في تعلم تصريف األفعال لدى الطلبة املاليزيين خاصة

الخطأ الصرفي هو كل خطأ يرتكبه الطلبة في بناء الكلمة من حيث صياغة بنيتها األولية، أو ما يلحق هذه البنية من أجزاء  

ق التفاعل السليم بين هذه العناصر كاختبار بنية لغوية ة كالسوابق، واللواحق، والحشو، وكذلك الخطأ في تحقيصرفي

خاطئة، أو حذف عنصر لغوي، أو زيادة عنصر، أو الخطأ في ترتيب هذه العناصر، ناهيك عن الخطأ في عمليات اإلعالل  

تواصل التي  ي النظام اللغوي برمته، مما يعيق عملية االتصال والواإلبدال واإلدغام وغيرها. ويقود هذا الخطأ إلى ضعف ف
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وأكد قمر الشكري أن مسألة ضعف إتقان قواعد اللغة العربية لدى الطالب  .17ينشدها املتعلم من تعلم اللغة العربية

قمر الشكري أيضا   . وأضاف18ما زال في محل النقاش، حيث يتخرج الطلبة من املدارس الدينية ال يتقنون اللغة العربية

م مادة قواعد اللغة العربي
ّ
 . 29ة في ماليزيا ما زال في النمط التقليدي واالعتياديإن تعل

هناك العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت هذا املوضوع تناوال دقيقا من الباحثين والخبراء في مجال اللغة  

ية  في تناول موضوع صعوبات ومشكالت في تعلم اللغة العربالعربية، وهم يعطون هذه املوضوعات انتباها واهتماما 

 ومناقشتها خاصة تصريف األفعال.  

وشرود الكثير من الدارسين عن تعلم الصرف، ويعللون ذلك بأنهم يجدون صعوبة في تعلم تلك القواعد، ويشير  

املتعلمين في دراستها، مما أدى  هاني موس ى أيضا إلى أن معرفة قواعد الصرف وحسن استخدامها من أشد املشاكل لدى 

عداؤهم لها، بحيث أصبح ضعفهم في القواعد ملموًسا في قراءاتهم وحديثهم وكتاباتهم، على اعتبار   إلى نفورهم منها، وقوى 

 20مواضيع علم الصرف مدمجة مع مواضيع علم النحو في املقررات الدراسية.

لقراءة لدى الطلبة املتخصصين في اللغة العربية أحمد عن أهم مشكالت ا 21ثمة دراسة التي قام بأديبة

عة اإلسالمية العاملية ماليزيا هي ضعف الطلبة في قراءة باللغة العربية بسبب ضعف مهارة القواعد الصرفية التي  بالجام

تتكون من  تواجه الطلبة هي التمييز بين أصل الكلمة ومصدرها، كما هو الحال تدور املشكلة أيضا في معرفة األفعال التي 

ل الثالثي أساسا ملعرفة كثير من األفعال العربية. ومن املؤكد أن معرفة  تسمى الفعل الثالثي. يعد الفع ثالثة أحرف أو

أصول الكلمات من أهم الخطوات إلتقان مفردات اللغة العربية إذ أن طريقة البحث في معظم معاجم اللغة العربية تبني  

بر ذلك. ففي هذا الصدد، جد كلمات بأشكال أخرى؛ كاملصدر، والفاعل، واملفعول وغ على أصول الكلمات، ومن ثم سوف ن

وعلى للطلبة في اللغة العربية معرفة أكثر ممكن من مفردات اللغة العربية، وكذلك معرفة جذور الكلمات وإلى ما ذلك،  

 حتى يتسنى لهم فهم معاني الكلمات العربية الجديدة بسهولة وصحيحة.  

ة من الناطقين بغير العربية وارتكزت هذه  عجة، وجميلة أبو مغنم بتحليل أخطاء الصرفية لدى الطلبقام سهى ن 

الدراسة في توصيف األخطاء، وتصنيفها، وتفسيرها، وتوصل إلى أن كل خطأ يعتري بنية الكلمة من إضافة عنصر لغوي،  

أخطاء في املستويات اللغوية الصوتية، والنحوية،   أو حذفه، أو إبداله بآخر هو خطأ صرفي، وأن الخطأ الصرفي يؤدي إلى

اللية، واملعجمية، واإلمالئية. وأوص ى الباحثان بضرورة تكثيف تدريبات بناء الكلمة من األفعال وتصاريفها واملشتقات  والد

ل الخطأ في زمن  ألن تحتل نسبة عالية من أخطاء طلبة اللغة العربية من الناطقين بغيرها. األخطاء التي فعلها الطلبة مث

لغات(. )يذهب( وجد في الجملة السابقة أن الطالب استخدم صيغة )ذهب( املاض ي،  الفعل. مثال )يريد أن ذهب إلى مركز ال

بينما تتطلب الجملة صيغة املضارع، ويرجع هذا النوع من األخطاء إلى أن الطالب استدخل الفعل في صيغة معينة، فتراه  

املناسب. في الجملة األخرى، )لترمي    ذهنه، دون االلتفات إلى ضرورة تصريف الفعل إلى الزمن  يستخدم الفعل كما استقر في

الكرة عاليا )يا سعيد( لو تأملنا الجملة السابقة، لوجدنا فيها خطأ صرفيا، ذلك أن الفعل )ترمي( فعل معتل ناقص،  

جعل األمر غامض على من يقرأ فيظن أن الياء  والواجب أن يحذف حرف العلة إذا كان في حالة الجزم. وطريقة كتابته ي

العفل هي ياء املخاطبة، بينما يمثل خطأ إمالئي في الياء بدال من الكسرة. ويتضح أن الخطأ الصرفي خطأ كتابيا،   املثبتة في

 .22ألنه هذا الخطأ يقود إلى فساد املعنى

طالب من الطلبة    200باللغة العربية لدى     قام روسني سامه بدراسة على تعرف مستوى الكفاءة في كتابة اإلنشاء

ي اللغة العربية في جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، وجميعهم املتخرجين في املدرسة الدينية. ارتكزت هذه  املتخصصين ف

النتيجة   الدراسة على معرفة كفاءة الطلبة في بناء الجملة من خالل بنية الكلمة، وارتباط الجملة وكتابة اإلنشاء. أظهرت

في املائة من الطلبة الذين    70وى الضعيف في بناء الجملة باللغة العربية حيث  من تلك الدراسة هي الطلبة ما زالوا في املست

حصلوا على أربعة درجات حتى الصفر في العشرة. األخطاء البارزة في تلك الدراسة هي بنية الكلمة من األفعال واألسماء.  
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اء واملشتقات غير صحيحة في اإلنشاء،  خطاء في تعبير اإلنشاء من حيث استخدام األفعال واألسمالطلبة كثيرا وقعوا األ 

واألخطاء في تصريف األفعال في اإلنشاء ما يؤدي إلى الجملة غير مفيدة ومفهومة، وغير ارتباط الجملة إلى الجملة األخرى  

  .23في اإلنشاء

 

واقع املعزز   مفهوم تقنية ال

 م الوسيط معاني التسميات السابقة على النحو التالي:وقد ورد في املعج

ًما. ا ًزا بالشواهد: مَدعَّ  مَعزَّ
ً
َم َمْوضوعا َز فيقال قدَّ  ملعزز مفعول من َعزَّ

ومن خالل االطالع على دراسات تقنية الواقع املعزز الحظ الباحث كثيرا من املصطلحات املرادفة لهذا املفهوم  

 (. Augmented Realityعلى ) ملزيد، والحقيقة املدمجة، والواقع املعزز وجميعها تدلمثل الواقع املضاف والواقع ا

كما عرفه الرسن وبوغنر وبوتشولز وبروسدا، بأنها "إضافة بيانات رقمية وتركيبها وتصويرها باستخدام طرق  

 ما 
ً
يرتبط الواقع املعزز بأجهزة   عرض رقمية للواقع الحقيقي للبيئة املحيطة بالكائن الحي، ومن منظور تكنولوجي غالبا

 24أو أجهزة ذكية يمكن حملها".كمبيوتر يمكن ارتداؤها،  

أشارت شان شان لي إلى أن تقنية الواقع املعزز هي التي تعزز التصور الحس ي إلى العالم الحقيقي باستخدام  

باستخدام تقنية الواقع املعزز، من املمكن  الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، يتم إنشاؤه وفقا من املعلومات املضافة. 

ت االفتراضية في الحالة الحقيقية، حيث يمكن استخدام نماذج األشكال ثالثية األبعاد  للمستخدم أن يرى املعلوما

 25والفيديو والنص في الوقت الحقيقي فوق صورة مأخوذة من بيئة حقيقية.

هي مجموعة واسعة من التقنيات   (AR) الواقع املعزز   ونور الفطري، ومحمد صبري شهرير أن  محمد فهام  أضاف 

ض الكمبيوتر وتنشأ مواد وأدوات، مثل النصوص والصور والفيديو، واألشكال ثالثية األبعاد حول  التي تعمل على عر 

 26تصورات املستخدمين إلى الواقع الحقيقي.

الفتراض ي والبيئات الواقعية من خالل  وعرفه نوفل بأن الواقع املعزز: "نظام يتمثل بدمج بين بيئات الواقع ا

ة ذلك: يمكن أن تضاء ممرات الهبوط أمام الطائرات في املطارات الحقيقية، أو أن يرى  تقنيات وأساليب خاصة؛ ومن أمثل

 27الجراح معلومات افتراضية أثناء إجراء الجراحة فعليا توضح له األماكن التي يجب استئصالها بالفعل".

 على شهراوي الواقع املعزز هو" تقنية تكنولوجية تقوموعرف حسن سلمان امل
ً
جسام االفتراضية  عرض األ  أساسا

لتزيد الدافعية نحو التعلم   املتعددة، أفالم، وصور ثالثية األبعاد( في بيئة املتعلم الحقيقية، واملعلومات اإلضافة )الوسائط

واألجسام االفتراضية   ممكن، ويتفاعل املتعلم مع املعلوماتواالستيعاب بأقل جهد ووقت   وتوفر معلومات الكتساب التعلم 

 28منها الهاتف النقال الذكي". عزز من خالل أجهزة متنوعةفي الواقع امل

من خالل هذه التعريفات من الدراسات السابقة، وجد الباحث أن الواقع املعزز هو برنامج تجسيد املعلومات  

 اإلشارات  املعلومات االفتراضية في العالم الواقعي بعد توجيه الكاميرا إلى العالمة أوالكتابية وامللموسة والرقمية إلى 

(Marker)  ( أو نظام الوقع العامليGPS  ،وإضافة املعلومات من الوسائط املتعددة من الصور، والنصوص، الفيديوهات ،)

لهواتف الذكية، جهاز اللوحة، والكمبيوتر  والرسوم املتحركة، واألشكال متعددة األبعاد مع استخدام أي وسيلة مثل ا

 إلى العالم الحقيقي. وغيرها لعرض املعلومات االفتراضية  

 

 

واقع املعزز   طريقة عمل تقنية ال

   على أن هناك شكالن من أشكال في تقنية الواقع املعزز: 32، وفهام وآخرون30، والخليفة29ويتفق عطار وكنسارة



153 

 

 

واقع    املعزز ذو العالمة الشكل األولى: ال

أو اإلشارات لترجمة املعلومات من    32(Image Target( أو )Markersطريق استخدام عالمات أو باللغة اإلنجليزية يقول )

الوسائط املتعددة مثل النصوص، والصور، والرسوم املتحركة، والفيديو، واألشكال ثالثية األبعاد وغيرها بحيث تستطيع  

هاز  يزها لعرض املعلومات االفتراضية في العالم الحقيقي سواء استخدام الهواتف الذكية أو جالكاميرا تصويرها وتمي

 . ويعمل تقنية الواقع املعزز حيث توجيه الكاميرا إلى العالمة لعرض املعلومات االفتراضية. 33العرض

 
 

واقع املعزز باستخدام خدمة نظام تحديد املوقع العاملي )   الشكل الثاني:  (GPSال

قدم الوسائط الرقمية  ( وإدراك املواقع حيث ي GPSطريق استخدام خدمة النظام العاملي لتحديد املواقع العاملي )

( أو جهاز محمول  GPSللمستخدمين أثناء انتقالهم إلى منطقة مع الهاتف الذكية املزودة بنظام تحديد املواقع العاملي )

تحركة، األصوات، الفيديوهات، واألشكال ثالثية األبعاد ستعرض مشابه. الوسائط املتعددة مثل النصوص، الرسوم امل

. ويعمل الواقع املعزز من خالل هذه  34يئة الحقيقية مع اإلضافة املعلومات املناسبة مع املوقعاألجسام االفتراضية في ب 

م تجارب ألعاب  هي من خالل تشغيل األلعاب، مما صم  ( GPSخدمة نظام تحديد املوقع العاملي ) الطريقة باستخدام 

، الذي يسمح للمستخدمين بانتقال  Pokémon Goغامرة، إن أكبر استخدام لأللعاب الواقعية املعززة حتى يومنا هذا هو 

 35بشكل الواقع االفتراض ي الذي يخفي في كل خريطة العالم الحقيقي. Pokémonمن مكان واحد إلى أخر من أجل بحث 
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تعرق النظام على ربط معالم من الواقع الحقيقي بالعنصر االفتراض ي املناسب  تعتمد تقنية الواقع املعزز على 

مسبقا في ذاكرته، كإحداثيات جغرافية أو معلومات عن املكان أو فيديو تعريفي أو أي معلومات أخرى تعزز  لها واملخزن 

أو الكمبيوتر اللوحي لرؤية الواقع   الواقع الحقيقي. وتعتمد برمجيات الواقع املعزز على استخدام كاميرا الهاتف املحمول 

 والعمل على دمج العناصر االفتراضية به.  الحقيقي، ثم تحليله تبعا ملا هو مطلوب من البرنامج

وأشار إلى الدراسات السابقة، هناك طريقتان لعمل الواقع املعزز. ففي حين تعتمد الطريقة األولى استخدام  

التقاطها وتمييزها لعرض املعلومات املرتبطة بها، بينما تستعين الطريقة الثانية باملوقع الجغرافي  عالمات تستطيع الكاميرا  

 ببرامج تمييز الصور لعرض املعلومات عن طريق خدمة. أو 

 

واقع املعزز وإدخالها في مجال التربوي   .مواصفات تقنية ال

فات تقنية الواقع املعزز وإدخالها في مجال التربوي،  عن مواص 36وكتب لياروكابس وأندرسون كما مكتوب في دراسة فهام

 :، العناصر التاليةتتضمن على األقل ينبغي أنوقال إن هذه املواصفات 

 تزويد املتعلم بمعلومات وإرشادات واضحة وموجزة  .1

 تمكين املعلم من إدخال املعلومات بطريقة بسيطة وفعالة .2

 واملعلم. إتاحة التفاعل السهل بين املتعلمين  .3

 جعل اإلجراءات بين املتعلمين واملعلمين شفافة وواضحة.  .4

 .ةتكون فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتوسع بسهول .5

وأضاف فهام وآخرون أن من خالل هذه املواصفات، فمن الواضح أن تقنية الواقع املعزز تعزز وتحسين عملية  

أيدت املؤسسات التعليمية إلى استخدام هذه تقنية الواقع املعزز  التعليم والتعلم لدى الطلبة. وباإلضافة إلى ذلك، 

 37علم واملؤسسات التعليمية.من كل مرحلة سواء كان املعلم، واملت واالستفادة منها 

وقد أشارت الدراسة األخرى حول زيادة تحفيز التعلم إلى أن استخدام الوسائط املتعددة في مساعدة الطلبة الذي يتعلم 

لغة ثانية يمكن أن يكون تأثير إيجابي. وقد اقترح جيالكجاني ثمانية مبادئ لتحسين تعلم باستخدام الوسائط    اللغة بوصها

 :وهي كما يلياملتعددة. 

 الصور أكثر فاعلية من الكلمات  (1)

 أهمية استيعاب انتباه املتعلم  (2)

 ينبغي استبعاد املعلومات املتكررة من عرض الوسائط املتعددة املحتويات  (3)

 التفاعل بين املستخدمين أفضلالتحكم و  (4)
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 تعددة.مساعدة الطالب على تذكر أو اكتساب هياكل املعرفة قبل عرضها باستخدام محتوى الوسائط امل  (5)

 الرسوم املتحركة قادرة على تحسين الدراسة  (6)

 الوسائط املتعددة تكون أكثر فعالية مع التفاعل من املستخدمين. (7)

 وتلقي التغذية الراجعةالسماح للمتعلمين بتطبيق معرفتهم املكتس (8)
ً
 .بة حديثا

وظيف الوسائط املتعددة  كما أشارت هذه الدراسة إلى أن االستخدام الفعال للوسائط املتعددة ال يقتصر على ت

 .38إلى الدراسة فحسب، بل إنه يجمع بينها بطريقة صحيحة حيث يحتاج مشاركة املتعلم إليها أقص ى حد ممكن

 

 امليداني املبحث الثاني: الجانب 

 يتم تحليل بيانات البحث كاآلتي:

   خلفيات الطلبة الستخدام الهاتف الذكيالقسم األول:  (1

 في الجدول أدناه: خلفيات الطلبة الستخدام الهاتف الذكيكشف عن أسفرت نتائج الدراسة في ال

 النسبة املؤوية )%(  العدد  البند الفرعي  البند األساس ي 

 100 61 نعم هل لديك هاتف ذكي؟  

 0 0 ال 

 83.6 51 األندرويد  نظام تشغيل الهاتف 

 16.4 10 اإليبال أي أو إيس

/ ستريميك   يو ني فاي إمكانية الوصول إلى اإلنترنت  

(Unifi/Streamyx ) 

1 1.60 

 36 59 (LTE/G4برود باند )

 24 39.3 (Wifi)واي فاي 

 الطلبة الستخدام الهاتف الذكي : خلفيات 1 الجدول 

 من مركز الدراسات األساسية في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا.  61 قد أجاب هذه االستبانة
ً
 وطالبة

ً
طالبا

( 16.4)% منهم يستخدمون نظام األندرويد والباقون  83.6% لى أّن جميعهم يملكون الهاتف الذكي حيثوأشارت النتيجة إ

يستخدمون نظام اإليبال أي أو إيس لتشغيل هاتفهم الذكي. ولديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت عبر برود باند بحوالي  

م. والنتيجة من خلفيات الطلبة الستخدام الهاتف الذكي تدّل  منه 1.6%وتاليهما يو ني فاي؛ أي بـ  39.3%وواي فاي بـ  ،%59

ملك كل واحد منهم الهاتف الذكي إما من نظام األندرويد أو نظام اإليبال بمختلف  على أّن جميعهم مستعدون ماديا حيث ي

 املنصات للوصول إلى اإلنترنت. 



156 

 

 

 : مدة تعلم الصرف العربي عند الطلبة 1الرسم البياني 

من    16.4%سنوات بحوالي    5-3  أعاله يبين لنا مدة تعلم الصرف العربي عند الطلبة، وهي أوال ملدة  1  يانيالرسم الب 

من الطلبة   6.6%وأخيرا  3.2%سنة بـ  11-9وهي أكبر النسبة املؤوية منهم، ثم مدة  73.8%سنوات بـ  8-6الطلبة، وثانيا ملدة 

ة على أن جميعهم يملكون معرفة خلفية   12 الذين كان لديهم خبرة تعلم الصرف العربي ملدة
ّ
سنة وأكثر. وهذه النتيجة دال

أدناه. هناك فقط طالبان في   2 درجة فهمهم وقدرتهم على تصريف األفعال في الرسم البياني بعلم الصرف العربي وتتمحور 

طالبا وأخيرا   24 جدا بـ طالبا، ومستوى جيد 29 مستوى الضعيف والباقون في املستويات األخرى؛ أي مستوى الجيد بعدد

يضعون مستواهم العلمي ملهارة تصريف األفعال من بين  طلبة. وكان أكثرهم  6 أعلى املستوى وهو مستوى املمتاز بحوالي

 املستويين؛ جيد وجيد جدا. 

 

: درجة تقويم املستوى العلمي للطلبة في مهارة تصريف األفعال 2الرسم البياني   
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 ات الصعبة في تعلم مهارة تصريف األفعال املوضوعالقسم الثاني: 

 الترتيب

 )من األصعب إلى األسهل( 

 املوضوعات  املجموع 

تصريف الفعل املعتل اللفيف املفروق املبني للمجهول   1010 1

 )املاض ي واملضارع( 

تصريف الفعل املعتل اللفيف املقرون املبني للمجهول   984 2

 )املاض ي واملضارع( 

ملعتل الناقص املبني للمجهول )املاض ي  تصريف الفعل ا 889 3

 واملضارع( 

املعتل األجوف املبني للمجهول )املاض ي  تصريف الفعل  874 4

 واملضارع( 

 تصريف اتصال فعل األمر بنون التوكيد  836 5

 تصريف الفعل املضّعف املبني للمجهول )املاض ي واملضارع(  802 6

مجهول )املاض ي  تصريف الفعل املعتل املثال املبني لل 798 7

 واملضارع( 

التوكيد )الصحيح  تصريف اتصال الفعل املضارع بنون   686 8

 واملعتل( 

تصريف الفعل املعتل اللفيف املفروق )املاض ي واملضارع   674 9

 واألمر( 

تصريف الفعل املعتل اللفيف املقرون )املاض ي واملضارع   667 10

 واألمر( 

روف النافية )لم، ال( تصريف اتصال الفعل املضارع بح 635 11  

للمجهول )املاض ي واملضارع( تصريف الفعل املهموز املبني  624 12  

تصريف اتصال الفعل املضارع بأدوات النصب )أن، لن،   566 13

 إذن، كي، حتى( 

 تصريف الفعل املعتل الناقص )املاض ي واملضارع واألمر(  529 14

اض ي واملضارع( تصريف الفعل السالم املبني للمجهول )امل 491 15  

)املاض ي واملضارع واألمر( تصريف الفعل املضّعف  469 16  
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 تصريف الفعل املعتل األجوف )املاض ي واملضارع واألمر( 456 17

 تصريف الفعل املعتل املثال )املاض ي واملضارع واألمر( 396 18

 تصريف الفعل املهموز )املاض ي واملضارع واألمر( 312 19

عل السالم )املاض ي واملضارع واألمر(تصريف الف 112 20  

 

املوضوعات الصعبة في تعلم مهارة تصريف األفعال : 2الجدول   

أعاله هو النتيجة للموضوعات الصعبة لدى الطلبة في تعلم مهارة تصريف األفعال. وتبين لنا أّن   2 الجدول 

واملضارع(  ق املبني للمجهول )املاض ي موضوعا هو تصريف الفعل املعتل اللفيف املفرو  20 أصعب املوضوع لديهم من

في تصميم الوحدات  املوضوعات األصعب  5 وأسهله هو تصريف الفعل السالم )املاض ي واملضارع واألمر(. وسيتم اختيار

تصريف الفعل املعتل اللفيف املفروق املبني للمجهول )املاض ي واملضارع(،   (1 الدراسية لبرنامج الواقع املعزز املقترح وهي

تصريف الفعل املعتل الناقص املبني  ( 3 املقرون املبني للمجهول )املاض ي واملضارع(، تصريف الفعل املعتل اللفيف( 2

تصريف اتصال ( 5وتصريف الفعل املعتل األجوف املبني للمجهول )املاض ي واملضارع(،  (4 للمجهول )املاض ي واملضارع(،

 فعل األمر بنون التوكيد. 

 

واقع املعزز القسم الثالث: مميزات   برنامج ال

الذي سيستخدمه في عملية التعلم من أهم األمور لقياس مدى فهمهم  إن املعرفة املسبقة لدى الطلبة بالتطبيق 

أدناه توّضح لنا بأن أغلبية الطلبة   3واستعانتهم بذاك التطبيق. وفي هذا الصدد، النتيجة كما املشار في الرسم البياني 

 طالبا ال يعرفون عن هذا التطبيق مسبقا.    24  منهم بـ  41الواقع املعزز، أما %طالبا يعرفون برنامج    36منهم أي بـ    59%بحوالي  

 

 : معرفة الطلبة لبرنامج الواقع املعزز 3الرسم البياني 
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 عناصر الوسائط املتعددة  املجموع  الترتيب

 الفيديو املسجل )شرح الكلمة والقاعدة( 308 1

 كة   الرسوم املتحر 291 2

  D3أشكال ثالثية األبعاد  257 3

 األلعاب اللغوية 241 4

 الصورة 232 5

 األصوات  205 6

 النص املكتوب 174 7

 : حاجات الطلبة لعناصر الوسائط املتعددة للتطبيق 3الجدول 

(،  3الجدول )من حيث عناصر الوسائط املتعددة لبرنامج الواقع املعزز املقترح في تعلم تصريف األفعال العربية  

الطلبة في حاجة إلى عنصر الفيديو املسجل أو التسجيل املرئي أكثر وهو في أعلى الترتيب مقارنة بالعناصر األخرى. ويليه  

عنصر الرسوم املتحركة، ثم أشكال ثالثية األبعاد وكذلك األلعاب اللغوية. والعناصر الثالث األخيرة هي الصورة، واألصوات  

وسيتم اختيار عناصر الوسائط املتعددة في تصميم برنامج الواقع املعزز حسب تناسب طبيعة   وأيضا النص املكتوب.

املواد التعلمية ومراعاة حاجات الطلبة نحو تصميم برنامج الواقع املعزز وتطويره في عملية تعلمهم لتصريف األفعال  

 العربية.

 

 القسم الرابع: واجهة املستخدم للهاتف الذكي

 العدد  البند الفرعي  األساس ي البند   

أفضل أن يكون التطبيق   1

 على شكل: 

 4 (  Mobile Siteموقع الويب )

 42 (Mobile Appتطبيق باملحمول )

 15 كالهما 

أفضل أن ُيقرأ مضمون   ٢

 التطبيق من خالل: 
 ( Scroll up and downالتمرير الفوقي والتحتي ) 

28 

  (Page Flipping)التقليب الصفحي 
20 
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 ((Previous and Next Buttonالزرين السابق والتالي 
13 

أفضل أن تكون القائمة   3

 الرئيسة على شكل:  
 9 ( List of Icons)األيقونات 

 5 (List of wordالكلمات )

 47 كالهما 

أفضل أن يكون   ٤

 لـ: 
ً
 التطبيق مصمما

 2 ( Tabletاللوحي )الجهاز  

 31 ( Mobile phoneالهاتف املحمول )

 كالهما 
28 

 

 : حاجات الطلبة لواجهة املستخدم للهاتف الذكي 4الجدول 

( بدال  Mobile Appلواجهة املستخدم للهاتف الذكي، الطلبة يفضلون التطبيق على الشكل التطبيق باملحمول ) 

التمرير الفوقي والتحتي  بخاصية    ( أو كال الشكلين. أما لقراءة املضمون، هم يفضلون التطبيق Mobile Siteمن موقع الويب )

(Scroll up and down مقارنة بالتقليب الصفحي )(Page Flipping أو ) الزرين السابق والتاليPrevious and Next Button)  .)

( List of wordالكلمات )( و List of Icons)األيقونات وبجانب ذلك، الطلبة يفضلون القائمة الرئيسة ألن تكون على الشكلين؛ 

بدال من أن تكون متفرقة لكلتا الخاصيتين. وأخيرا، هؤالء الطلبة يفضلون تطبيق الواقع املعزز ألن يكون مصمما للهاتف  

 ي أو كالهما نظرا إلى أن جميعهم يملكون الهاتف املحمول ويتعّودون استخدامه جيدا. املحمول مقارنة بالجهاز اللوح 

 

 هوامش البحث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

واقحسن سلمان املشهراوي، 1 ع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساس ي في تنمية الدافعية نحو التعلم فاعلية توظيف تقنية ال

. مجلة القدس لجامعة املفتوح للتربية والبحث النفس ي والدراسة، العدد التاسع: 227ص  ،والتحصيل الدراس ي في مبحث التكنولوجيا بغزة

29 ،2018. 

اإلسكندرية: دار الجامعة  اإلنتاج(. –التصميم  –التعلم اإللكتورني الرقمي )النظرية الباتع محمد عبد العاطي، السيد أبو خطوة، 2

 . 22م، ص 2009الجديد، 

واقع املعزز ملهارات الكتابة باللغة العربية. . مصطفى سركان عبد السالم3 ، 91-108رمرة. كلية اإللهية بجامعة املتقييم استخدام تقنية ال

  م.2020، 58( 58)

واقع املعزز  محمد عكاشة بن محمد يوسف،   4 تحليل حاجات طلبة السنة الثانية الثانوية في مركز برمات إنسان نحو استخدام برنامج ال

 م(2017، )رسالة ماجستير في جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ت اللغة العربيةفي تعلم مفردا

ممحمد لقمان الحكيم بن محمد نور،      5 رف للناطقين بغير العربّية في املستوى املتقّدِ م الصَّ
ُّ
عبر الوسائط املتعّددة في الشبكة العاملّية:  تعل

 م(.2016امعة اإلسالمية العاملية ماليزيا، ، )رسالة ماجستير في الجدراسة وصفّية تحليلّية
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اللغة العربية عبر الوسائط املتعددة للسنة األولى في املدارس االبتدائية الحكومة: استخدام برنامج ، توظيف تعليم محمد ناصر صبري 6

 م(.2012، )رسالة ماجستير في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا، كواال ملبور، بوربوينت نموذجا
 ماجستير في الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا(. ، )رسالةالصعوبات في تعلم الزوائد للطالب املاليزييننسمية عبد هللا،   7

ممحمد لقمان الحكيم بن محمد نور،     8 رف للناطقين بغير العربّية في املستوى املتقّدِ م الصَّ
ُّ
عبر الوسائط املتعّددة في الشبكة العاملّية:  تعل

 ، املرجع السابق.راسة وصفّية تحليلّيةد

، تارة لبناء املحتوى الصرفي التعليمي لغير الناطقين بالعربية في برنامج تعليم اللغة العربية في ماليزيااملعايير املخمرصوفة عبد الجليل، 9

 م(.2009)رسالة دكتوراه في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا، كواال ملبور،

ة ماجستير في الجامعة اإلسالمية )رسال صعوبات تعلم الصرف لدى طلبة الصف السادس في محافظة شمال غزة،حرب،  هاني موس ى 10

 م(.2004غزة، فلسطين،  –
 11Soudi, A., Cavalli-Sforza, V., & Jamari, A. (2001). A Computational Lexeme-Based Treatment of Arabic Morphology. In Proceedings of the Arabic 

Natural Language Processing Workshop, Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL 2001) (pp. 50-57). 

 ، املرجع السابق.صعوبات تعلم الصرف لدى طلبة الصف السادس في محافظة شمال غزةهاني موس ى حرب، 12

واقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر فاعلية حسن سلمان املشهراوي، 13 األساس ي في تنمية الدافعية نحو التعلم  توظيف تقنية ال

. مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، املجلد التاسع، ع والتحصيل الدراس ي في مبحث التكنولوجيا بغزة

 م.2018كانون أول ، -( 25)

واقع املعزز في تعلم  تحليل حاجات طلبة الثانية الثانوية في مركز بد يوسف،  محمد عكاشة بن محم14 رماتا إنسان نحو استخدام برنامج ال

 .19م(. ص2017. )رسالة املاجستير جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، مفردات اللغة العربية

 .https://www.almaany.comم، موقع إلكتروني: 2020أكتوبر  15تم استرجاعها في 15

 .210-207م(، ص 1986، )القاهرة: دار الثقافة، مناهج البحث في اللغةحسان، تمام، 16

. مجلة جامعة تكريت للعلوم تحليل األخطاء الصرفية للناطقين بغير العربية في ضوء تقاطعاتها اللغويةسهى نعجة، جميلة أبو مغنم، 17

 .181م، ص 2019، 10، العدد 19، املجلد 2012ية،اإلنسان
18 Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod (2008), Penggunaan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Berdasarkan Tahap Pencapaian BA Komunikasi. Proceedings of 3rd International Language Learning Conference. 

19 Fairosnita Ibrahim, Kamarul Shukri Mat Teh. (2015). Pengaruh Permainan Bahasa Arab Terhadap Motivasi Murid Sekolah Rendah Dalam 

Pembelajaran Perbendaharaan Kata Bahasa Arab. Jurnal Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 1 (2), (41-51). 

، )رسالة ماجستير في الجامعة لدى طلبة الصف السادس األساس ي في محافظة شمال غزة صعوبات تعلم الصرفهاني موس ى حرب، 20

 م(.2004غزة، فلسطين، –اإلسالمية 
)رسالة  سة تحليليةكشف التنظيم الذاتي في استراتيجيات القراءة باللغة العربية لدى الناطقين بغيرها: دراأديبة بنت أحمد، 21

 .29م(. ص 2018عاملية ماليزيا، ماجستير في الجامعة اإلسالمية ال

. مجلة جامعة تكريت للعلوم تحليل األخطاء الصرفية للناطقين بغير العربية في ضوء تقاطعاتها اللغويةسهى نعجة، جميلة أبو مغنم،  22

 .181، ص 10، العدد 19، املجلد 2012اإلنسانية،

23Rosni Samah.(2012). Pembinaan Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama, GEMA Onlinetm Journal Of Language 

Studies 565 Volume 12(2),  Ms 565. 

24Larsen.Y. Bonger.F. Buchholz.H. and Brosda.C. )2011) .Evaluation of A portable and interactive Augmented Reality Learning system By Teachers 

And students , open classroom conference augmented reality in education, Ellinogermaniki Agogi Athens,Greece.pp.41-50. 

25Shanshan Li. (2014). Purdue University A Pilot Study Exploring Augmented Reality To Increase Motivation Of Chinese College Students Learning 

English, American Society For Engineering Education. 

26Mohd Feham Md Ghalib, Muhammad Sabri Sahrir, Fitri Nurul’ain Nordin.)2017(.Implementing Augmented Reality Technology For Learning 

Experience Enrichment In Acquiring Arabic Language, International Conference On Lifelong Learning For Islamic Education (Icllie). 

واقع االفتراض ي واستخداماتها التعليميةنوفال خالد، 27  .60م(، ص2010دار املناهج للنشر والتوزيع،)عمان:  تكنولوجيا ال

واقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساس ي في تنمية الدافعية نحو التعلم فاعلية توظيف تقحسن سلمان املشهراوي، 28 نية ال

النفسية، املجلد التاسع . مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية و والتحصيل الدراس ي في مبحث التكنولوجيا بغزة

 (.25،ع )2018،

https://www.almaany.com/
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 م. 2015. الرياض: مكتبة الدلك فهد الوطنية للنشر والتوزيع، مية وتكنولوجيا النانوالكائنات التعليعبد هللا عطار، وكنسارة، 29

واقع املعّزز وتطبيقاتها في التعليمهند سليمان الخليفة، 30 واقع املعزز وتقنية ال م، العدد 2010منشورة في جريدة الرياض،. مقالة  تقنية ال

15264. 
31Mohd Feham Md Ghalib, Muhammad Sabri Sahrir, Fitri Nurul’ain Nordin. (2017). Implementing Augmented Reality Technology For Learning 

Experience Enrichment In Acquiring Arabic Language, International Conference On Lifelong Learning For Islamic Education (Icllie). 

32Unity real – time 3D development platform, url: https://unity.com date accessed: 25 March 2020. 

 املرجع السابق.، الكائنات التعليمية وتكنولوجيا النانوعبد هللا عطار، وكنسارة، 33

34Mohd Feham Md Ghalib, Muhammad Sabri Sahrir, Fitri Nurul’ain Nordin. (2017). Implementing Augmented Reality Technology For Learning 

Experience Enrichment In Acquiring Arabic Language, International Conference On Lifelong Learning For Islamic Education (Icllie). 

35Augmented Reality, url: https://www.augment.com/how-augmented-reality-works/,date accessed: 29 March 2020. 

36Mohd Feham Md Ghalib, Muhammad Sabri Sahrir, Fitri Nurul’ain Nordin. (2017). Implementing Augmented Reality Technology For Learning 

Experience Enrichment In Acquiring Arabic Language, International Conference On Lifelong Learning For Islamic Education (Icllie). 

37Ibid. 

38Miss Shanshan Li. (2014). Purdue University A Pilot Study Exploring Augmented Reality To Increase Motivation Of Chinese College Students 

Learning English, American Society For Engineering Education. 

 

 املصادر واملراجع 

(. فاعلية توظيف تقنية الواقع املعزز في تدريس طلبة الصف العاشر األساس ي في تنمية  2018حسن سلمان املشهراوي، )

. مجلة القدس لجامعة املفتوح  227راس ي في مبحث التكنولوجيا بغزة، ص الدافعية نحو التعلم والتحصيل الد

 .29التاسع:  للتربية والبحث النفس ي والدراسة، العدد

اإلنتاج(.   – التصميم  – (. التعلم اإللكتورني الرقمي )النظرية 2009الباتع محمد عبد العاطي، السيد أبو خطوة. )

 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديد. 

لهية  تقييم استخدام تقنية الواقع املعزز ملهارات الكتابة باللغة العربية. كلية اإل(. 2020سركان عبد السالم. ) مصطفى

 .58( 58، )91-108بجامعة املرمرة. 

(. تحليل حاجات طلبة السنة الثانية الثانوية في مركز برمات إنسان نحو استخدام  2017محمد عكاشة بن محمد يوسف. )

 .ع املعزز في تعلم مفردات اللغة العربية، )رسالة ماجستير في جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية(برنامج الواق

م 2016) .ن الحكيم بن محمد نور محمد لقما  رف للناطقين بغير العربّية في املستوى املتقّدِ م الصَّ
ُّ
عبر الوسائط   (. تعل

 تحليلّية، )رسالة ماجستير في الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا،(. املتعّددة في الشبكة العاملّية: دراسة وصفّية 

ربية عبر الوسائط املتعددة للسنة األولى في املدارس االبتدائية  (. توظيف تعليم اللغة الع2012محمد ناصر صبري. )

اإلسالمية العاملية بماليزيا، كواال  الحكومة: استخدام برنامج بوربوينت نموذجا، )رسالة ماجستير في الجامعة 

 ملبور(.
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 اللغة العربية في ماليزيا، )رسالة دكتوراه في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا، كواال ملبور(.

 (. مناهج البحث في اللغة، )القاهرة: دار الثقافة(.1986حسان، تمام. )

ي ضوء تقاطعاتها اللغوية. مجلة  (. تحليل األخطاء الصرفية للناطقين بغير العربية ف2012سهى نعجة، جميلة أبو مغنم. )

 .10، العدد 19جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، املجلد 
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بة الصف السادس األساس ي في محافظة شمال غزة، )رسالة  (. صعوبات تعلم الصرف لدى طل2004هاني موس ى حرب. )

 غزة، فلسطين(.  –ماجستير في الجامعة اإلسالمية  

يم الذاتي في استراتيجيات القراءة باللغة العربية لدى الناطقين بغيرها: دراسة  كشف التنظ (.2018أديبة بنت أحمد. )

 ماليزيا. تحليلية )رسالة ماجستير في الجامعة اإلسالمية العاملية 

 .60(. تكنولوجيا الواقع االفتراض ي واستخداماتها التعليمية )عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع،(، ص2010) نوفال خالد.

(. تقنية الواقع املعزز وتقنية الواقع املعّزز وتطبيقاتها في التعليم. مقالة منشورة في جريدة  2010مان الخليفة. )هند سلي

 .15264الرياض، العدد 

مكتبة الدلك فهد الوطنية للنشر   .(. الكائنات التعليمية وتكنولوجيا النانو. الرياض2015عبد هللا عطار، وكنسارة. )

 والتوزيع. 
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ى أساس الكلمات  عل تعلم اللغة العربية بواسطة أنموذج التدريبات األساسية للغة العربية

 املاليوية املقترضة

 

 1٤ك الدكتور سايني أوغ داميت األستاذ املشار 

 15الدكتور عبد الرزاق أبو جيك 

 1٦الدكتور بمبغ محمد رفادي يوسف 

 __________________________________________________________ 

 

 ملخص البحث 

ــــدار الثالث   ـــ ــــتاك اإلصـــــ ـــ ــــير قاموس ديوان بهاس دان فوســـــ ـــ   2000 إلى 1700 إلى أن هناك ما بين( م2015)والرابع  ( م1994)يشـــــ

ــة من اللغة العربية وهي التي تتكون في مجاالت مختلفة ــة في تعلم .  كلمة مقترضــــــــ من املفيد جًدا اســــــــــتخدام كلمات مقترضــــــــ

ــــطة ــية للغة العربية  التدريبات  أنموذج  اللغة العربية بواسـ ــ ــاسـ ــ ــــاس الكلمات املاليوية ا  األسـ ــــةاملعتمد على أسـ عالوة .  ملقترضـ

هو بمثابة   املعتمد على أسـاس الكلمات املاليوية املقترضـة األسـاسـية للغة العربية  التدريبات  أنموذج  على ذلك، فإن إعداد

الطالب غير العرب الذين ليس لديهم أســــــــــــاس في اللغة العربية ويركز على أربع مهارات رئيســــــــــــية في تعلم اللغة، وهي   تقديم

ـــــتمــاع والكالم وال ـــ تهــدف هــذه . م اللغــة العربيــة من خالل النحو الوظيفييطبق هــذا األنموذج في تعل. قراءة والكتــابــةاالســـــ

ومن .  إلى الناطقين بغير اللغة العربية  الدراســـة إلى تقديم نموذج التدريب األســـاســـ ي القائم على الكلمات املاليوية املقترضـــة

ــتفادة بشـــكل كامل ــات التعليم العا  املؤمل أن تتمكن الجهات املعنية من االسـ لي واملدارس من هذه الجهود، خاصـــة مؤســـسـ

 .ومعلمي اللغة العربية بنهج أبسط

 

 أنموذج ، تدريبات ، لغة عربية ، كلمات مقترضة ، لغة ماليوية الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة 

س الكلمات املاليوية مسألة دراسة تعلم اللغة العربية من خالل أنموذج التدريبات األساسية للغة العربية على أسا

 للنظر فيها. ومع ذلك، ال تزال الدراسات حولها قليلة من قبل الدراسات املحلية مثل دراسة  
ً
املقترضة هي مسألة مهمة جدا

التعليم القائم على الكلمات املاليوية املقترضة لتحسين فهم مفردات اللغة  ( بعنوان "نهج م2004)عبد الرزاق أبو شيك 

". هذه الدراسة هي أطروحة الدكتوراه في التربية، بالجامعة الوطنية املاليزية. تهدف هذه الدراسة إلى تطوير  العربية العالية

سين فهم املفردات للغة العربية العالية.  منهج تعليمي بديل يقوم على الكلمات املقترضة من خالل أنموذج اختياري لتح

باإلضافة إلى   SPM مات العربية في الكتب املدرسية وأسئلة امتحان وقد تم تطوير هذا النهج على أساس تحليل عدد الكل

  (.م1994) عدد الكلمات املقترضة من اللغة العربية في قاموس ديوان، الطبعة الثالثة

( في ورقتهما بعنوان "أهمية  م2013)م( و 2004)وتطرقت دراسة عبد الحليم محمد ووان محمد وان سولونغ 

ة في اللغة املاليوية وتقنيات استخدامها في تدريس اللغة العربية" و"تقنيات تدريس اللغة العربية الكلمات العربية املقترض

 

 ni@ums.edu.mysai. نسانية، جامعة ماليزاي سابهاالجتماعية واإلكلية العلوم  14

 drarabiah@yahoo.com.  ر، سرمنبا راج مليو   معهد تكوين املعلمني، فرع 15

 dr.bmry270768@gmail.com. فكن كونق ،عنيإيه، إيس، عيم،  16
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يات تدريس اللغة العربية على أساس الكلمات املاليوية املقترضة، ولم  على أساس الكلمات املاليوية املقترضة" تبين عن تقن

املاليوية. وهدف هذه الدراسة تبيين كيف كانت   –ة العربيية تشر مباشرة إلى بناء أنموذج على أساس الكلمات املقترض

يويين. وهذا النهج يرجى رفع الخبرات تستفاد وتستعاب في النص العربي لتكون مواد تعليم اللغة العربية إلى الطلبة املال 

 تشجيع الطلبة لتعلم اللغة العربية وتغيير تصورهم له. 

م( وعبد 1992ضة من اللغة العربية، فينبغي االهتمام باقتراح رحمة عبد هللا ) ونظَرا لكثرة الكلمات املاليوية املقتر 

ردات  في اللغتين وباإلضافة إلى تشجيع الجهة  (  بإعداد أنموذج تعليمي قائم على املقارنة بين املفم1994)الحليم محمد 

املقترضة. واقترح عبد الرحمن الرقيني   املسؤولة لضمان املواد التعليمية أو الكتب املدرسية متضمنة باللغة املاليوية

 يوية. م( إجراء بحث محدد لدراسة كيفية تنفيذ املفردات العربية نظرا لزيادة املفردات العربية في  اللغة املال 1996)

 لدراسة أجراها أرسيل إبراهيم على قاموس ديوان 
ً
م، فإن عدد الكلمات املقترضة املاليوية  التي  1994ووفقا

كلمة. وارتفع هذا العدد إلى  1100 ( منم1970لعربية في قاموس ديوان بهاس دان فستاك، الطبعة األولى )اقترضت من ا

كلمة في الطبعة  1791م(. وبالتالي ارتفع عددها إلى 1992)عة الثانية كلمة في قاموس ديوان بهاس دان فستاك، الطب 1177

تم استخدام الكلمات املقترضة بشكل كامل في التعليم والتعلم  (  لذلك، فإنه من الخسارة جدا إذا لم يم1994)الثالثة 

 اليومي.وخاصة للطلبة الذين ليس لديهم أساس عربي، بحيث أن  الكلمات املقترضة تستخدم في الكالم 

 

 الكلمات املقترضة

ما إما: )أ(   ( كلمة مقترضة هي كلمة مأخوذة من لغة أخرى وتستخدم كمفردات جديدة للغةم2003) Awang Sarianيصف 

مباشرة دون تعديل أو )ب( تعديل جزءي أو )ج( تعديل شامل. هناك مصطلحات مختلفة تستخدم لوصف الكلمات  

حالة، قرر ديوان بهاس دان  املأخوذة من لغات أخرى. من بينها كلمة االستيعاب، وكلمة القرض وكلمة تؤخذ. وفي هذه ال 

 صف الكلمات املأخوذة من لغات أخرى. استخدام كلمة مقترضة على أنها ت (DBP)فستاك 

يمكن تحديد الكلمات املقترضة املاليوية املشتقة من األصل العربي بناًء على الشروط املتفق عليها مًعا من قبل  

( يشير إلى أن الكلمة تبرز  Arاموس ديوان، يتم وضع عالمة عليه برمز )األشخاص املاهرين باللغتين العربية واملاليوية. وفي ق

( مثل كلمة  Arاللغة العربية. ومع ذلك، فبالنسبة لبعض الكلمات املثبتة فعال باللغة املاليوية، ال يتم وضع عالمة ) من

في سياق هذه الدراسة، فإن  (. وم1994السبب، واملسبب والفهم حتى لو كانت مقترضة من اللغة العربية )قاموس ديوان 

. )أ( مباشرة دون  الكلمة املقترضة هي أي مورفيم مأخوذ من اللغ
ً
ة العربية ويستخدم كمفردات جديدة للغة املاليوية أيضا

 (.م2004تعديل أو )ب( بتعديل جزئي أو )ج( بتعديل شامل )عبد الرزاق أبو شيك، 

تتكون في مجاالت مختلفة معظمها في شكل كلمات سم   كلمة مقترضة من اللغة العربية  2000-1700هناك بين 

ل، وعادة في شكل كلمة مفردة ونادرا جدا في شكل الجمع )عبد الحليم محمد ووان محمد وان  وقليلة جدا في شكل فع

(. كلمة مقترضة لها العديد من االهتمامات في ماليزيا في مختلف املجاالت، وخاصة في مجال التعليم  م2013سولونغ، 

ة. يمكن لهذا اإلرث أن يصف بشكل غير مباشر  لتعلم باللغة العربية، كما أنها تحتوي على التراث الثقافي للغة العربيوا

العالقة الوثيقة بين املاليزيين والعرب التي تم تأسيسها لفترة طويلة منذ القرن الثالث عشر. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن  

هذا الذي هو  ن الخبرة التي واجهت بها اللغة املاليوية في عملية التنمية حتى يومنا يقال أيضا إن كلمة مقترضة كعالقة م

 األولوية واالهتمام في دراسات اللغة.
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 مفهوم اختيار الكلمات املقترضة املاليوية 

 من  املاليوية من خالل عملية جمع توثيق ا الكلمات  - اختيار الكلمات املقترضة العربية  مفهوم
ً
املقترضة املاليوية أصال

ة الثالثة والرابعة وهو مقيد بتركيب الكلمات كما هو الحال  العربية التي توجد في قاموس ديوان بهاس دان فستاك، الطبع

في مدخل القاموس املذكور الذي يستند إلى الترتيب األبجدي الالتيني. هذا املفهوم الختيار وجمع الكلمات املقترضة العربية  

لكلمات املقترضة املاليوية أصال من  اليوية هو تغيير ملفهوم توفير أنموذج العربية لغير الناطقين باللغة العربية، وتوثيق اامل

استخدام ليسان   العربية، فضال عن بناء أنموذج التدريبات األساسية لللغة العربية على أساس الكلمات املاليوية املقترضة.

، واملعجم الوسيط املجلد األول  (http://www.almaany.com @almaanycomاموس املعاني )(، وقم1999العرب )ابن منظور 

( لترجيح الكلمات العربية املقترضة صحيحة وكذلك استخدام قاموس  م1988(، واملعجم العربي األساس ي )م1972ثاني )وال

 املاليوية.  -املقترضة العربية ( لترجيح الكلمات م2006( واملعجم العربي املاليوي الكبير )هـ1350املربوي )

ملقترضة املناسبة ملادة األنموذج، فبدأ تنفيذ عملية بناء  بعد أن تم إجراء عملية جمع البيانات واختيار الكلمات ا

أنموذج التدريبات األساسية للغة العربية على أساس الكلمات املاليوية املقترضة. وهو يهدف إلى ضمان مالءمة األنموذج  

جمالي للكلمات  يبين العدد اإل  1ذلك مناسبة لالستخدام في تعلم اللغة العربية بسهولة وفعالية. الجدول  الناتج عن

 التي نشأت من اللغة العربية بعد تحقيقها وإزالتها من الكلمات املشكوكة فيها. 1418املعترضة املاليوية 

 

املاليوية املختارة -: عدد الكلمات املقترضة العربية1الجدول   

 عدد الكلمات  أبجد   عدد الكلمات  أبجد 

A 162 M 263 

B 39 N 58 

D 26 Q 17 

F 48 R 59 

G 10 S 127 

H 88 T 122 

I 107 U 21 

J 50 W 46 

K 113 Y 7 

L 20 Z 35 

 املصدر: قاموس ديوان الطبعة الثالثة والرابعة 

 

 العربية على أساس الكلمات املاليوية املقترضةمفهوم إعداد أنموذج التدريبات األساسية للغة 

( هو درس )تدريب الخ( الذي يمكن تنفيذه بطريقة مميزة نحو تحقيق  م2015األنموذج وفقا قاموس ديوان للطبعة الرابعة )

قواعد   التأهيل أو املهارة. وأنموذج التدريبات األساسية للغة العربية على أساس الكلمات املاليوية املقترضة يغرس نهج

نطوي على عملية مطابقة  النحو الوظيفي على أساس املشتقات العربية. وهو النهج األساس ي لبناء هذا األنموذج الذي ي

النص والسياق، أي تحليل األخطاء اللغوية ومفهوم تنوع أسلوب اللغة. وهو يقوم على مفهوم تعلم مهارة الكالم من خالل  

سمية التي يتم عزلها عن بعضها البعض. ويسمى هذا النهج نهج وظيفي يربط بنية  الصلة بين النصوص بدال من الجمل الر 

عجمية واملورفولوجية وبناء الجملة بوظائفها وأدوارها كأداة تواصل أو اتصال. كما يستخدم األنموذج  اللغة من زواياها امل

 من كلمة مصدر أو كلمة أساسية 
ً
 في بناء الجملة. ويمكن  مفهوم االشتقاقات أو تقسيم اسم أو فعل بدال

ً
 هاما

ً
تلعب دورا



167 

 

صغيرة أو فعل ككلمة مكملة للجملة. ومن بين تطبيقات   أن يقال في كل كلمة باللغة العربية تحتوي على اشتقاقية 

 االشتقاقات الصغيرة في هذ األنموذج فعل ماض، وفعل مضارع وفعل أمر. 

 نوع ك
ً
مية كلمة االسم باللغة العربية وهي كلمة االسم املفرد  باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا األنموذج يطبق أيضا

ة، لفظ املفرد هو نفسه في اللغة اإلنجليزية بمعنى واحد. ويستخدم هذا املصطلح  واسم الجمع. وفي بنية قواعد اللغة العربي

 على معنى واحد أو مفرد مثل الكتاب والدجاج
ً
ة واملعلم وما إلى  باللغة العربية عادة كمصطلح لإلشارة، مما يدل اسميا

   ذلك. بينما الجمع في اللغة اإلنجليزية هو مصطلح يستخدم لإلشارة إلى اسم يشير
ً
إلى أكثر من اثنتين. وهذا يختلف كثيرا

عن الجمع في اللغة اإلنجليزية ألن شخصين أو كائنين في اللغة اإلنجليزية يمكن أن يطلقا عليها بالفعل الجمع، في حين أن  

يب، يتفاعل  ير إلى معنى اثنين في اللغة العربية يشار إليه عادة باسم التثنية أو املثنى.  وفي ممارسة التدر الش يء الذي يش 

الكتابة( مع   -القراءة  -الكالم  - مستخدمو هذا األنموذج وفقا للتوجيهات واألسئلة التي تشمل املهارات اللغوية )االستماع 

زر الكلمات، ونطق فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر ونطق أسماء املفرد  توجيهات لقراءة الكلمة املاليوية، ونطق ج

 واختيار الكلمة املناسبة، ثم وضعها في الفراغ. والجمع، وقراءة أمثلة الجملة  

 

 تعلم اللغة العربية من خالل أنموذج التدريبات األساسية للغة العربية على أساس الكلمات املاليوية املقترضة  

 Cو Bو Aوفي ورقة العمل هذه ، ال يتم تحميل سوى بضعة أمثلة بسبب قيود الحيز حسب الترتيب األبجدي الالتيني، أي: 

 . وهذه أمثلة على األنموذج:  Fو Dو

 

 

 

 

 

Kata entri  َجْمُع
ْ
ْفَردُ  ال

ُ ْ
ْمُر  امل

َ ْ
َضارِعُ  األ

ُ ْ
ي ا امل اض ِ

َ ْ
ِتَقاق  مل

ْ
 ِاش

Mana kata 

entri 

Kitab 

(Buku) 

 

Ayat dalam Bahasa Melayu. 

ِة. َعَرِبيَّ
ْ
 ِبال

ُ
ة
َ
ُجْمل

ْ
ل
َ
 ا

Panduan dan soalan  
ُ
ة
َ
ْسِئل

َ ْ
 َواأل

ُ
ْوِجيَهات

َّ
 الت

1. Sila baca perkataan Melayu. 1 . .
َ
ة ُيِويَّ

َ
ال
َ ْ
 امل

َ
ِلَمة

َ
ك
ْ
 ال

ْ
َرأ
ْ
 ِاق

2. Sila sebut kata dasar perkataan. 2 .ِلَمِة
َ
ك
ْ
وَر ال

ُ
ِطْق ُجذ

ْ
 . ِان

3. Sila sebut kata kerja kala lampau, kata kerja kala 

kini dan kata kerja perintah.  
ْمِر. 3

َ ْ
َضارَِع َوِفْعَل األ

ُ ْ
ِفْعَل امل

ْ
َي َوال اض ِ

َ ْ
ِفْعَل امل

ْ
ِطْق ال

ْ
 . ِان

4. Sila sebut kata nama tunggal dan jamak. 4 َْجم
ْ
ْفَرَد َواْسَم ال

ُ ْ
ِْسَم امل

ْ
ِطْق اال

ْ
 ِع.. ِان

5. Sila baca contoh ayat. 5 .
َ
ة اِليَّ

َ
ث ِ
ْ
 امل

َ
ة
َ
ُجْمل

ْ
 ال

ْ
َرأ
ْ
 . ِاق

6. Sila pilih perkataan yang sesuai kemudian 

letakkan di tempat kosong. 

 

َفَراِغ. . 6
ْ
ُتْبَها ِفي ال

ْ
مَّ اك

ُ
 ث
َ
َناِسَبة

ُ ْ
ِلَماِت امل

َ
ك
ْ
ْر ال

َ
ت
ْ
 ِاخ

 ال  ث  م  ال  
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1 Adil  ع د ل  َعَدلَ  َيْعِدُل  ِاْعِدلْ  َعاِدٌل  ُعُدْوٌل 

 Saksama Hakim itu adil.  .َحاِكُم َعاِدٌل
ْ
 ال

 

َحاِكُم 
ْ
 .............  ال

َعاِدلٌ      ِاْعِدلْ       ج   أ  

ُعُدْولٌ      َعَدلَ      د   ب 

 

َحاِكَم ............. ُيِحبُّ 
ْ
ُ ال   َّللاَّ

ُعُدْولَ      
ْ
َيْعِدلُ      ج ال  أ  

َعَدلَ      َعاِدلَ       د 
ْ
ال  ب 

 

 أفتخر ِبـاإلمام ............. 

َعاِدِل      
ْ
ال َعاِدلُ       ج 

ْ
ال  أ  

َعاِدلْ      
ْ
ال َعاِدلَ       د 

ْ
ال  ب 

 

2 Ahli  َْهاِلي
ُ
ْهلٌ  أ

َ
ْل  أ هَّ

َ
أ
َ
لُ  ت هَّ

َ
هَّ  َيَتأ

َ
أ
َ
َل ت  ت أ ه ه ل  

 Anggota Penipu itu adalah dari ahli neraka.  اِذُب
َ
ك
ْ
اِر.  ال ْهِل النَّ

َ
 ِمْن أ

 

اِر. 
َّ
اِذُب ِمْن............. الن

َ
ك
ْ
 ال

 

ِب ............. 
َ
ت
ْ
ك
َ ْ
ى امل

َ
 َعل

ِكَتاٌب     َتَب       ج 
َ
ك  أ  

ُتْب     
ْ
اك ُتُب     د 

ْ
َيك  ب 

Kitab  ُتٌب
ُ
ُتْب  ِكَتاٌب  ك

ْ
ُتُب  اك

ْ
َتَب  َيك

َ
 ك ت ب  ك

Buku Kitab itu di atas meja.  .َتِب
ْ
ك
َ ْ
ى امل

َ
ِكَتاُب َعل

ْ
 ال

A 
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ْل      هَّ
َ
أ
َ
ْهلٌ       ج ت

َ
أ  أ  

ْهِل     
َ
ُل         د أ هَّ

َ
 ب َيَتأ

 

ْجِلِس. 
َ ْ
 ُهَو ِمْن ............. امل

ْهِل      
َ
أ لْ       ج  هَّ

َ
أ
َ
ت  أ  

لَ       هَّ
َ
أ
َ
ت َهاِليْ       د 

ُ
أ  ب 

 

اِب؟. 
َ
ِكت

ْ
 َمْن ............. ال

ْهِل      
َ
أ ْهلُ       ج 

َ
أ  أ  

ْهَل        
َ
أ ْهلُ       د 

َ ْ
األ  ب 

 

3 Amal  ٌْعَمال
َ
 ع م ل  َعِملَ  َيْعَمُل  ِاْعَملْ  َعَملٌ  أ

 Kerja Sedekah amalan yang mulia.  َعَمٌل 
ُ
ة
َ
َصَدق

ْ
ِرْيمٌ   ال

َ
ك  

 

ِرْيٌم. 
َ
 ............. ك

ُ
ة
َ
َصَدق

ْ
 ال

ِاْعَملْ       َعِملَ       ج   أ  

ْعَمالٌ      
َ
أ َعَملٌ       د   ب 

    

 

َما ............. ِبال
َّ
اِت.  ِإن يَّ ِ

ّ
 ن

َعَملٌ       ْعَمالُ       ج 
َ ْ
األ  أ  

ِاْعَملْ       ْعَمالٌ       د 
َ
أ  ب 

 

 

 

 

 

ْجٌر. َمْن 
َ
ُهْم أ

َ
ل
َ
ًحا ف

َ
 ............. َصال

ِاْعَملْ       َعَملٌ       ج   أ  

ْعَماٌل        
َ
أ َعِملَ       د   ب 

B 



170 

 

 

1 Bakhil  ُء
َ

ال
َ
 * * * * َبِخْيلٌ  ُبخ

 Kedekut Zaid kedekut.  ٌَزْيٌد َبِخْيل 

 

ْيٌد .............   زَ

ِن      
َ

ال
ُ
َيْبخ ْت       ج 

َ
ل
ُ
َبخ  أ  

ءُ      
َ

ال
َ
ُبخ َبِخْيلٌ       د   ب 

 

 ............. ُ َرَه َّللاَّ
َ
 ك

َبِخْيلَ      
ْ
ال َبِخْيلٌ       ج   أ  

لَ      
ُ
َبخ َبِخْيلٍّ       د   ب 

 

ِبيٌر. 
َ
ُه ك

ُ
 ............. َبْيت

ءُ      
َ

ال
َ
ُبخ َبِخْيلُ       ج 

ْ
ال  أ  

لُ      
ُ
َيْبخ َبِخْيلٌ       د   ب 

 

2 Baligh  ْوَن
ُ
 * * * * َباِلٌغ  َباِلغ

 Cukup umur Pelajar itu sudah baligh. .ا
ً
ْصَبَح َباِلغ

َ
 أ
ُ
ِمْيذ

ْ
ِتل
ْ
 ال

 

ْصَبَح.............  
َ
 أ
ُ
ِمْيذ

ْ
ِتل
ْ
ال  

ْوَن      
ُ
َباِلغ ا          ج 

ً
َباِلغ  أ  

ْغ      
ُ
ْبل
ُ
ا َباِلٌغ       د   ب 

 

ي .............؟  ِ
ّ
ن
َ
 أ
ُ
ْعِرف

َ
 أ
َ
ْيف

َ
 ك

ا     
ً
َباِلغ َباِلٌغ       ج   أ  

ْغ      
ُ
ْبل
ُ
ا ْوَن       د 

ُ
َباِلغ  ب 

 

 
ُ
ِيْيَرات

ْ
غ
َ
اِهِر ............. الت

َ
 ِمْن َمظ

ُ
ة ِجْسِميَّ

ْ
 ال

وِغ      
ُ
ُبل
ْ
ال َباِلٌغ       ج   أ  

ْغ      
ُ
ْبل
ُ
ا َباِلُغ       د 

ْ
ال  ب 
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3 Batal *  ٌال
َ
ْبِطْل  إْبط

َ
َل  ُيْبِطُل  أ

َ
ْبط

َ
 أ ب ط ل  أ

 Tidak sah Hakim membatalkan keputusan.  
َ
ْبط

َ
.    َل أ

َ
َنِتْيَجة

ْ
َحاِكُم ال

ْ
 ال

 

 .
َ
ِتْيَجة

َ
ن
ْ
َحاِكُم ال

ْ
 ............. ال

ْبِطْل         
َ
أ اٌل           ج  

َ
إْبط  أ  

َل        
َ
ْبط

َ
أ ْت         د 

َ
ل
َ
ْبط

َ
أ  ب  

 

 الَحّقِ و ............. 
َ
 َبْين

َ
ّرِق

َ
ف
ُ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ

َ
ْين
َ
 ال ُبدَّ َعل

َباِطِل      
ْ
ال الٌ       ج 

َ
إْبط  أ  

ُيْبِطلُ       لَ       د 
َ
ْبط

َ
أ  ب 

 

اَباِت.  
َ
ِتخ

ْ
ن
ْ

ُه ِفي اال
َ
............. َصْوت

ْ
ن
َ
اِمي أ

َّ
اِلٌد الش

َ
َر خ رَّ

َ
 ق

الٌ      
َ
إْبط ْت       ج 

َ
ل
َ
ْبط

َ
أ  أ  

ْبِطْل        
َ
أ ُيْبِطلَ       د   ب 

 

 

 

1 Dalil  
ٌ
ة
َّ
ِدل

َ
 * * * * َدِلْيٌل  أ

 Bukti Dalil ini lemah.  ِْلي ا الدَّ
َ
.َهذ

ٌ
ُل َضِعْيف  

 

 .
ٌ
ِعْيف

َ
ا ............. ض

َ
 َهذ

      
ٌ
ة
َّ
ِدل

َ
أ ُدلَّ       ج   أ  

َيُدلُّ       ِلْيلُ       د  الدَّ  ب 

 

ْعِطْيِني............. َعِن الّرَِبا؟. 
َ
 أ

َيُدلُّ       ِلْيلَ       ج  الدَّ  أ  

      
ٌ
ة
َّ
ِدل

َ
أ ِلْيلُ       د  الدَّ  ب 

 

D 
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َبا  ............   .  ِفْي الّرِ

      
ً
ة
َّ
ِدل

َ
أ ِلْيلُ       ج  الدَّ  أ  

َدلَّ       َدِلْيلٌ       د   ب 

 

2 Darurat  َضُرْوَراٌت  
ٌ
 * * * * َضُرْوَرة

 Keadaan terpaksa Darurat  benarkan benda terlarang.  ِبْيُح
ُ
 ت
ُ
ُرْوَرة ْوَراِت. الضَّ

ُ
ْحظ

َ ْ
امل  

 

ْوَراِت. 
ُ
ْحظ

َ ْ
ِبْيُح امل

ُ
 ............. ت

َضُرْوَراٌت               ج 
ٌ
َضُرْوَرة  أ  

ُرْوَراِت       الضَّ        د 
ُ
ُرْوَرة الضَّ  ب 

 

َحاِلي 
ْ
َعْصِر ال

ْ
َجَماِعيُّ ِفي ال

ْ
ْصَوى.   االْجِتَهاُد ال

ُ
 ............. ق

َضُرْوَراتٍّ              ج 
ُ
ُرْوَرة الضَّ  أ  

ُرْوَراُت       الضَّ        د 
ٌ
َضُرْوَرة  ب 

 

 

3 Dayus *  
ٌ
ْوث  * * * * َديُّ

 Hina 
Seorang yang dayus itu tidak akan 

masuk syurga. 
 .

ُ
ْوث يُّ  الدَّ

َ
ة َجنَّ

ْ
ُل ال

ُ
 َيْدخ

َ
ال  

 

  ............. 
َ
ة
َّ
َجن

ْ
ُل ال

ُ
 َيْدخ

َ
ال  

      
َ
ْوث يُّ الدَّ        ج 

ُ
ْوث يُّ الدَّ  أ  

ْوثٍّ       َديُّ ْوِث       د  يُّ الدَّ  ب 

 
ُ
ة ْسِطْيِنيَّ

َ
ل
َ
ف
ْ
  ِفي ............. ال

      
ً
َضُرْوَرة        ج 

ٌ
َضُرْوَرة  أ  

َضُرْوَراٌت       ُرْوَرةِ     د  الضَّ  ب 

.......... ِ
َرَه َرُسْوُل َّللاَّ

َ
 ... ك

      
َ
ْوث يُّ الدَّ        ج 

ُ
ْوث يُّ الدَّ  أ  

ْوثٍّ       َديُّ ْوِث       د  يُّ الدَّ  ب 



173 

 

 

ُه.   
َ
ْوَجت

َ
ْوُج.............ز  الزَّ

ُ
اف

َ
 َيخ

      
َ
ْوث يُّ الدَّ        ج 

ٌ
ْوث َديُّ  أ  

ا     
ً
ْوث َديُّ        د 

ُ
ْوث يُّ الدَّ  ب 

 

 

 

 

 

 

1 Faham  ٌْهمٌ  ِفَهام
َ
َهمْ  ف

ْ
ِهمَ  َيْفَهمُ  ِاف

َ
 ف ه م  ف

 Mengerti Ini fahaman yang betul.   ْهٌم
َ
ا ف

َ
َصِحْيٌح. َهذ  

 

ا ............. َصِحْيٌح.  
َ
 َهذ

َهْم        
ْ
اف َهمُ َيْف       ج   أ  

ِفَهامٌ       ْهمٌ       د 
َ
ف  ب 

 

 .
َ
ة
َ
ْسِئل

َ ْ
ِه األ

َ
  ............. َهذ

َ
ا ال

َ
 أن

َهمُ      
ْ
ف
َ
أ َيْفَهمُ       ج   أ  

ْفَهمُ      
َ
ت ْفَهمُ       د 

َ
ن  ب 

 

َساُس 
َ
َجاِح ............. أ

َّ
 الن

َهْم         
ْ
اف ِهمَ       ج 

َ
ف  أ  

َيْفَهمُ       َفْهمُ       د 
ْ
ال  ب 

 

 

2 Fasih  َُصَحاء
ُ
ِصْيٌح  ف

َ
َصْح  ف

ْ
َصَح  َيْفَصُح  ِاف

َ
 ف ص ح  ف

 Lancar Dia pemidato yang fasih.  .ِصْيٌح
َ
ِطْيٌب ف

َ
 ُهَو خ

 

ِطْيٌب .............  
َ
 ُهَو خ

َصَحاءُ      
ُ
ف ِصْيٌح       ج 

َ
ف  أ  

ِصْح      
ْ
اف َصَح        د 

َ
ف  ب 

F 

https://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.logosdictionary.org%2Findex.php%3Fcode%3D6341849%26from%3DAR&ei=7UTPU8j3B8-6uASN8oDwBA&usg=AFQjCNFxYx1W8xAUooasIgnhd2fecrX57Q
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َعَرِبَيِة ...
ْ
ِة ال

َ
غ
ُّ
ْم ِبالل

َّ
ل
َ
ك
َ
 ..........! ت

ُفْصَحى     
ْ
ال َفِصْيِح       ج 

ْ
ال  أ  

َفِصْيُح      
ْ
ال َيْفَصُح       د   ب 

 

 ............ 
َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
 ُمَحَمٌد ال

َ
َرأ
َ
 ق

      
َ
ُفْصَحة

ْ
ال        ج 

ً
َصاَحة

َ
ف  أ  

َصَح      
َ
ف ِصْيٌح       د 

َ
ف  ب 

 

 

 

3 Fikir  اٌر
َ
ك
ْ
ف
َ
ٌر  أ

ْ
ْر  ِفك

ُّ
َفك

َ
ُر  ت

َّ
َر  َيَتَفك

َّ
َفك

َ
 ت ف ك ك ر  ت

 Renung Fikirlah sebelum cakap.  .َم
َّ
ل
َ
َتك

َ
ْن ت

َ
ْبَل أ

َ
ْر ق ِ

ّ
ك
َ
 ف

 

َم. 
َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
ْبَل أ

َ
 ............. ق

ٌر      
ْ
ِفك ْر       ج  ِ

ّ
ك
َ
ف  أ  

ٌر      
ُّ
َفك

َ
ت ُر       د 

َّ
َيَتَفك  ب 

    

ْي ............. 
َ
اِس َجِمْيًعا ِلك

َّ
 ِللن

ُ
ْرآن

ُ
ِزَل الق

ْ
ن
ُ
 أ

َر       
َّ
َفك

َ
ت ُر       ج 

َّ
َتَفك

َ
ت  أ  

ْر      
ُّ
َفك

َ
ت ُرْوا       د 

َّ
َيَتَفك  ب 

 

لُّ َما 
ُ
. ِإنَّ ............. ِهَي ك ِرّيِ

َ
َبش

ْ
ِل ال

ْ
َعق

ْ
ُر ِفي ال

ُ
ط

ْ
 َيخ

َر      
َّ
َفك

َ
ت ٌر         ج 

ْ
ِفك  أ  

ٌر      
ُّ
َفك

َ
ت         د 

َ
َرة

ْ
الِفك  ب 

 

 

 النتائج

لللغة العربية على أســاس الكلمات املاليوية املقترضــة وخاصــة   نموذج التدريبات األســاســيةإن الدراســات التي أجريت على أ

ــات املتعلقـة بمفهوم النحو الوظيفي ال تزال قليلـة جـًدا، فـإن إعـداد هـذا األنموذج منـاســـــــــــــب جـًدا للمســـــــــــــتخـدمين  الـدراســـــــــــ

اقترح  فقـدال يزال في مســـــــــــــتوى األســـــــــــــاس، ونظرا إلى أن هـذا البحـث  .  الـذين يرغبون في تعلم اللغـة العربيـة بطريقـة أســـــــــــــهـل
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املاليوية التي تشـــــــمل على جميع املفردات املقترضـــــــة من   -دراســـــــة أكثر شـــــــمولية في بناء أنموذج الكلمات املقترضـــــــة العربية  

ومن املؤمل أن يتم االســتفادة من هذه الدراســة التجريبية لدى جميع املســتخدمين املهتمين .  خالل املوضــوعات والفصــول 
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 عربية املقترضة في البرامج التعليمية لحل صعوبة فهم الدروس العربية توظيف األلفاظ ال

   لدى املتعلمين الهوسيين 
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 18عبد الحليم محمد 
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 ٢٠وان محمد بن وان سولنغ 
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 ملخص البحث 

ة والوقع على وجود كم كبير من األلفاظ العربية املقترضة في اللغة الهوسا، ومن هنا هدفت هذه  أشارت الدراسات السابق

الدروس العربية لحل صعوبة فهم هذه الدروس  الدراسة إلى التعرف عن كيفية توظيف هذه األلفاظ العربية املقترضة في  

لك تمت عملية التوظيف على ضوء نظريات تعليم لدى متعلمي العربية من الناطقين باللغة الهوسوية، وسعيا لتحقيق ذ

لجمع  ( Descriptive library based researchمهارات اللغة لغير الناطقين بها. استخدمت الدراسة املنهج املكتبي الوصفي )

لعربية املقترضة  )الكتب واملقاالت واملجالت العلمية والرسائل العلمية الخ( حول ظاهرة األلفاظ ا  املتوخاة البيانات املكتبية

في اللغة الهوسا وحول نظرية التعلمية التعليمية لبيان كيفية استخدامها في الدروس من أجل حل صعوبة فهم الدروس  

الهوسيين. أنتجت الدراسة أن توظيف األلفاظ العربية املقترضة له دور فعال في حل صعوبة    العربية للطالب اللغة العربية

تعلمين الهوسيين، إذا وظفت هذه األلفاظ على شكل منظم، خاضعا لنظريات التعلم والتعليم  فهم الدوس العربية لدى امل

باستخدام األلفاظ العربية املقترضة في البرامج    وحل املشكلة وعلى مبدأ )من األسهل إلى األصعب(. ومن هنا أوصت الدراسة 

ستفادة من نظريات التعلم والتعليم للغة األجنبية في  التعليمية للمتعلمين العربية من الهوسين، وكما أوصت الدراسة باال 

في تسهيل  توظيف هذه األلفاظ في املواد التعليمية. ساهمت الدراسة في تطوير منهج تعليم العربية ألبناء الهوسيين و

ين واملدرسيين  صعوبة فهم الدروس لدى متعلمي العربية من الهوسويين، كما تبدو مساهمتها في إعطاء املواد العلمية للباحث 

 حول تعليم اللغة األجنبية باأللفاظ العربية املقترضة. 

 

 الهوسويين. األلفاظ العربية املقترضة ، تعليم فهم الدروس ،متعلمي العربية من الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

Previous studies and real practice indicated that there are a large amount of loan Arabic words in the Hausa language, 

because of this, the study aimed to know how these Arabic loan words are used in Arabic lessons to solve the difficulties  in 

understanding these lessons for Hausa speakers learners of  Arabic, consequently, the research was guided by theories and 

views of the  learned scholars  of teaching Arabic  language skills to non-Arabic  speakers. The study used the descriptive 

library-based research method to collect data from the library materials (books, articles, scientific journals,  published and 
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unpublished researches, etc.) on the phenomenon of the loan- Arabic words in the Hausa language and the second 

language\foreign language acquisition theory and views, to show how to use the phenomenon in Arabic lessons to solve the 

difficulties of understanding Arabic lessons for Arabic language learners. The study revealed that the use of loan Arabic 

vocabulary has an effective role in solving the difficulty of understanding the Arabic lesson if these words are used in an 

organized manner, in the light of theories of learning and teaching second language\foreign language acquisition and on the 

principle (from easiest to most difficult). Hence, the study recommended the use of loan  Arabic vocabularies in Arabic 

syllabus for Hausa native speakers learners of Arabic, and the study also recommended making use of  theories of teaching 

and learning when using these loan words in teaching and learning. The study contributed to the development of the 

curriculum for teaching Arabic to the Hausa native speakers, to simplify in difficulties of understanding the lessons for Hausa 

native speakers learners of Arabic, the study will serve as a guiding tool to researchers and teachers regarding teaching the 

foreign language with loan words. 

Key words: loan Arabic words, teaching skill of understanding, Hausa native speakers. 

 

 املقدمة 

الت التعلمية والتعليمية واالجتماعية والثقافية، بغض  يشاهد العالم اليوم تطورات منهجية وعلمية ومعرفية في شتى املجا

تدائيات أو املؤسسات التربوية األخرى أو غيرها، ما أدى  النظر عما إذا كان منهج التعليمي في الجامعات أو الثانويات أو االب

استجابة ملناهج دراسية  إلى وجود تغيرات عميقة في مختلف العناصر التعلمية والتعليمية ومحتوى املناهج الدراسية وذلك  

تعلمية تعليمية    وهذا يعني تساعد هذه البرامج الجديدة على إيجاد عملية  1مستجدة على عكس مناهج التعليمية التقليدية

 أكثر فاعلية تؤدي إلى تسهل مهارات اللغوية على متعلمي لغة ما كلغة أجنبية أو لغة ثانية. 

املقترضة من اللغة العربية إلى اللغة الهوسا عن صفر، فقد تأثرت اللغة  ولم يكن تسرب األلفاظ العربية       

ية ، وكانت التجارة تمثل اللبنة األولى لهذ التأثير، قبل املؤثرات  الهوساوية )منذ أمد بعيد قبل مجيء اإلسالم( باللغة العرب

سالمية، والثقافة وغير ذلك من املؤثرات،  األخرى التي تتضمن التنقل ألجل معيشة الدواب، والهجرة القومية، والدعوة اإل 

عربية املقترضة في اللغة الهوساوية،  األمر الذي يعني أن هذه العالقة التجارية هي التي وضعت اللبنة  األساسية  لأللفاظ ال

عابير تدريجيا  وبالتالي بدأ أولئك التجار يدخلون الكلمات والتعبيرات العربية في تلك املناطق، فانتشرت تلك الكلمات والت

    2حتى انضمت بعضها في اللغات املحلية  وخاصة بعد نشر اإلسالم في بال الهوسا ساكنو

بقة إلى أهمية األلفاظ العربية املقترضة في تعليم اللغة الثانية أو األجنبية في جميع  لقد أشارت الدراسات السا     

وجه الخصوص، من ناحية تعليم مهارات اللغوية: القراءة   اللغات على وجه الخصوص، وفي اللغة الهوسا والعربية وعلى

لغة األم ولغة التعلم، وهذا يعني االستفادة من  والفهم واالستماع والكالم وهذا عن طريق التقابل بين نقطة التوافق بين ال

 3نقطة التشابه من اللغة العربية ومقارنتها مع مشابهها في اللغة الهوساوية

ال حظ الباحث أن جل الدراسات السابقة حول أهمية األلفاظ العربية املقترضة في تعليم  انطالقا من هذا،    

الدراسة التقابلية، ومن هنا يرى الباحث أن توظيف األلفاظ العربية املقترضة في  اللغة الثانية أو اللغة األجنبية تركز على 

ملناهج التعليمية، باعتبار أن املواد التعليمية تمثل ركنا  املناهج التعليمية، يمثل أهمية كبيرة ملتعلمي العربية ومنظمي ا 

 4ة في اكتساب املهارات اللغوية بسهولة.رئيسيا في عملية التعلمية التعليمية، التي تتيح الفرصة ملتعلمي اللغ

لمي العربية  وعالوة على ذلك نرى واقعيا أن هذه األلفاظ العربية املقترضة تمثل خبرات سابقة يتمتع بها متع          

)الطالب الهوسيين( نتيجة كونها مستعمال في أعمال اليومية، من أجل ذلك، يفترض أن يكون لها أهمية كبيرة في تعلم 

هارات اللغوية، القراءة والفهم واالستماع والكتابة والكالم، وفي تكوين منهج أكثر فاعلية مناسب للمستجدات الحديثة.   امل
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ة إيجاد دراسة تركز على توظيف األلفاظ العربية املقترضة في الدروس، واستطالع دور هذ  ومن هنا يرى الباحث ضروري

 ى تحقيق أهداف آتية:التوظيف. بناء على هذا، تستهدف الدراسة إل

 التعرف على كيفية توظيف األلفاظ العربية املقترضة في البرامج التعليمية. .1

 العربية للناطقين باللغة الهوساوية.التعرف على أثرها في تعليم فهم الدروس  .2

 وفي التالي شرح مفاهيم الدراسة على التفاصيل اآلتية: 

 

 مفهوم األلفاظ العربية املقترضة

مصدر مأخوذ من مادة قرض، ويدور معناه حول األخذ واإلعطاء والتبادل التجاري وإصداء الخير للمرء،  ة: االقتراض لغ

 5لإلنسان ليرده خالل أجل معين متفق بين املقتِرض واملقتَرضوكما تستعمل في إعطاء املال 

للغوي، فهناك آراء  واصطالحا لم تتحد كلمة الباحثين في رأي ومصطلح واحد، ملفهوم ظاهرة االقتراض ا   

  ومصطلحات مختلفة حول هذا املفهوم، لكن هذه االختالفات واملصطلحات هي أقرب إلى التعبيرية، من الجوهرية، ويعني 

 هذا، أن اآلراء تستهدف مرمى واحدا لكن بعبارات مختلفة. ومن بين هذه اآلراء ما يلي:

وكما تطلق األلفاظ املقترضة    .6تي تتمي إليها في األصلتؤخذ من لغة إلى لغة أخرى، غير اللغة اليراد بها كلمات 

. وعرفها بعضهم بنقل لفظ من  7ل الحضاري على كلمات مستعارة من لغة معينة إلى لغة أخرى عند تداخل الثقافي والتباد

 8لغته األصلية إلى لغة أخرى، ليستخدم فيها داال على املعنى املوضوع بإزائه في لغته األصيلة 

من هذه التعريفات أن األلفاظ املقترضة ال تخرج عن نطاق كلمات مستخدمة في لغة غير لغتها  ويستخلص 

 األصيلة من أجل عامل التأثر والتأثير.  

 

 مفهوم توظيف األلفاظ العربية املقترضة في الدروس. 

له في كل يوم من رزق  التوظيف لغة: مصدر وظف يوظف توظيفا بمعنى االستثمار والنماء والوظيفة من كل ش يء ما يقدر  

  أو طعام والتوظيف على وزن تفعيل، بمعنى تعيين الوظيفة، ومنه قولهم ووظفت على الصبي توظيفا أي على الصبي أن 

ويستثمر من هذا املعنى املعجمي املعنى االصطالحي الذي يعني: استخدام   9يحفظ كل يوم آيات من كتاب هللا عز وجل. 

الدروس من أجل حل صعوبات التعليم من أجل الوصول إلى األهداف التعليمية والتعلمية  األلفاظ العربية املقترضة في 

 . 1.املتوخاة

 

 بية املقترضة في الدروس.أسس ونظريات توظيف األلفاظ العر 

س  إن توظيف األلفاظ العربية املقترضة في مواد تعليمية عبارة عن االستراتيجية والطرق التي سينتهج فيها املعلم في تدري

اللغة العربية لطالب الناطقين بغير اللغة العربية عن طريق استخدام األلفاظ العربية املقترضة، رجاء عن تؤدي األلفاظ  

ملقترضة دورا مهما في تعليم املهارات اللغوية على وجه عام واملفردات العربية على وجه خاص، وقبل الشروع في العربية ا

حث في هذه اآلونة، شرح مفهوم تعليم املفردات ومعايير اختيار ها عند علماء التربية.  بيان هذ الدور الفعال، يليق بالبا

ة، تدريسها من نواح متنوعة، وليس من ناحية واحدة فحسب، وتنضوي  يقصد مفهوم تعليم املفردات لدى علماء التربي

 ة، وهذا يعني أن يدرب الطالب على ما يأتيهذه النواحي، الناحية الصوتية والناحية اإلمالئية والناحية املعنوية والسياقي

 نطق الكلمات نطقا صحيحا إذا أراد استعمالها أثناء الكالم، أو الكتابة. .1

 الكلمة كتابة صحيحة سليمة. كتابة  .2

 فهم معنى الكلمة فهما صحيحا إذا سمعا أو قرأها. .3
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 11 استخدام الكلمة استخداما سليما ضمن سياق لغوي. .4

العربية املقترضة في الدروس، فسيتم عن طريق املعايير التي حددها علماء التربية، وهي كثيرة  أما توظيف األلفاظ       

 يها لكن اتفقوا على املعايير اآلتية:ومختلف فيها، رغم اختالفهم ف

معايير القرب أو املالصقة، وهذا يعني إعطاء األولوية للكلمات التي تتعلق بالبيئة املباشرة للمتعلم، أو   -1

 التي حوله في البيت أو في املدرسة أو في الصف.   األشياء

ت الصعبة، أو التي تخلو من  معيار السهولة، ويعطي هذ املعيار األولوية للكلمات التي تخلو عن األصوا -2

 الصعوبة اإلمالئية. 

 معيار الشيوع، ويمنح هذ املعيار األولوية للكلمات الشائعة التي يستخرجها قوائم املفردات الشائعة. -3

 12ار الفائدة، وهذ املعيار يعطي األسبقية ملدى حاجة الطالب إلى الكلمات املعينةمعي -4

أن األلفاظ العربية  املقترضة تتوافق مع معايير املذكورة سابقا، )التي تمت    ومن املالحظ من ضوء هذه املعايير      

واملفردات العربية على وجه خاص، وعلى سبيل  املوافقة عليها بين علماء التربية( في تدريس اللغة العربية على وجه عام 

ة األم ملتعلمي العربية )الطالب الهوسيين(  املثال صادفت معيار الشيوع، ألن  هذه األلفاظ منتشرة في اللغة الهوسية، اللغ

ين( وكما  وكما صادفت معيار القرب واملالصقة، حيث ظلت لها عالقة مباشرة ووثيقة باللغة األم ملتعلمين )الطالب الهوسي

واطأت معيار السهولة حيث أن هذه األلفاظ، ممرنة  لدى املتعلمين )الطالب الهوسين( حيث يستعملونها في شئونهم  

 يومية، وكما وافقت هذه األلفاظ معيار الفائدة، حيث أنها تدرسهم لغة الهدف )اللغة العربية(.ال

 س اختيار املفردات على الصورة التالية:الذي ركز في دراسته على أهم أس 13وقد أشارت دراسة مهدي  

 

 أسس اختيار املفردات 

املفردات املناسبة، بأن يستعدوا املفردات املناسبة يحتاج إليها  يجدر للمدرسين خالل تجهيز عملية التعليم اختيار  

 الطلبة وتناسب مع كفاءتهم، بناء على هذا، يكون أسس لالختيار املفردات كما يلي:

  (Frequency)التواتر  -1

املدرسة: فصل، مدرس،  ويعنى هذا، اختيار املفردات العالية التكرار ومتداولة لدى التالميذ، وعلى سبيل املثال مفردات  

تلميذ، وسبورة، أو مفردات ذات صلة بالعائلة مثل: األب، االبن، األم، البنت، أو أعضاء الجسم مثل: يد، ورأس، عين،  

 أنف، فم، وما شاكلها. 

 

 

 

 (  Range) التوزع  -2

د دون آخر. وعلى هذا يختار  هو االختيار املفردة أكثر استخداما في البالد العربية وليس مختصة باستخدام في بلد عربي واح

 املدرس املفردات املنتشر استخدامها في بالد العرب.   

 

 (  availabilityاملتاحية ) -3

ا معنى معين ومحدد، واالبتعاد عن الكلمات ذات معنى غير  ويعني هذا اختيار املفردات املناسبة باحتياج التالميذ، وله

املتعلقة بالتربية مثال "الطريقة" حقيقية بمعنى الشارع ولكن في التربية بمعنى كيفية  محدد، وعلى سبيل املثال املفردات 

 التعليم.
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 (  familiarityاأللفة ) -4

ال ذلك كلمة "الشمس" مألوفة من "ذكاء" مع أنهما في نفس يراد به اختيار املفردة املعتادة لدى الطلبة وترك النادرة مث

 املعنى. 

 

 الشمول   -5

اختيار املفردة تشمل على عدة مجاالت لدى التالميذ، مثال كلمة بيت أشمل من مفردة املنزل، ذلك أن البيت  ويعني هذا، 

 العنكبوت.يستعمل في بيوت الناس وبيوت هللا، وبيت العنكبوت وبيت املال، وبيت اإلبرة، وبيت  

 

 العروبة  -6

ثال يختار املدرس مفردة "هاتف" من مفردة "التليفون"  هو اختيار املفردات التي تنشق من املفردة العربية وعلى سبيل امل

 14و"الحاسوب" على الكومبيوتر. 

بناء على هذه األسس املذكورة، يستفيد الباحث أن األلفاظ العربية املقترضة تتماش ي وتستوعب األسس 

، ودور كبير في إيجاد التعليم  ذكورة عند التربويين، بناء على هذا، يكون لها أهمية كبيرة في تعليم العربية للهوسيينامل

 الفاعل.  

 

 توظيف األلفاظ العربية املقترضة في تعليم فهم التراكيب والجمل العربية. 

نتقال من املعروف )األلفاظ املقترضة( إلى  يتكون تعليم املفردات باستخدام األلفاظ املقترضة على أساسيين وهما: اال 

سهولة )األلفاظ املقترضة( إلى الصعوبة )األلفاظ العربية األصيلة( وعلى هذ  املجهول )األلفاظ العربية األصيلة( ومن ال

 األساس يكون تعليم عناصر كتابة اللغة العربية وهي كالتالي:  

بعرض الكلمة املقترضة وهي في لغة الهوسا على صورة "هكا"  مثال تدريس كلمة "هكذا" في اللغة العربية، يبدأ 

إلى الكلمة العربية األصيلة)هكذا( هذا من حيث مجرد الكلمة أما من حيث املعنى  بحذف الذال، ويستمر تدريجيا 

هذ النحو"  فالكلمة العربية )هكذا(كلمة مركبة من "هاء التنبيه" وكاف التشبيه" و"اسم اإلشارة" فتعني في العربية على "

 16ومنه قوله رب العزة "أهكذا عرشك" 15أو "على هذ املنوال"

وأما "هكا" في اللغة الهوسا والتي هي مقترضة )من هكذا( فلها معنى واحد مع معناها في اللغة العربية والذي هو       

"هكذا" من حيث املعنى فيبدأ  "هذ املنوال" أو هذ "النحو". وعلى هذ األساس، يستفيد املعلم في تدريس الكلمة العربية 

 17ة العربية األصيلة "هكذا" مبينا اتحاد معنى الكلمتين املقترضة واألصيلةبكلمة املقترضة "هكا" ومنها تدريجيا إلى كلم

ومن هنا، نالحظ أن املعلم ال يحتاج إلى جهد كبير في تعليم هذه الكلمة من ناحية املعنى، ألن معناهما واحد، ومن     

على حرف الذال في نطق الكلمة العربية،    طقها ألن النطق واحد ما عدا "الذال" املفقودة. فمهمة املعلم فقط التركيز ناحية ن

 18انطالقا يكون تعليم معناها وفهمها في الدروس في غاية السهولة وأكثر فاعلية

بعقد الزواج معجال أو مؤجال،  مثال آخر لكلمة " الصداق" في اللغة العربية والتي تعني ما يدفعه الزوج لزوجته 

والتي تعني في اللغة العربية، فاملعنى واحد بين اللغتين العربية والهوسا،  واللفظ املقترض في اللغة الهوسا هو "سداك" 

انطالقا من هذا، يكون تعليم هذه الكلمة عن طريق البدء بالكلمة املقترضة )َسداِك( تدريجيا إلى كلمة العربية األصيلة  

ألن معناهما واحد، سهل من ناحية  اق" فنالحظ أن مهمة املعلم في تعليم هذه املفردة سهلة، من ناحية املعنى "الصد

النطق ألن نطقهما متقارب. ومن ناحية الكتابة هكذا، فتركيز املعلم يكون من ناحية نطق الصاد بدال من السين والقاف  
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صيلة ونتيجة لهذا، يكون تعليم هذه املفردة في غاية السهولة وسرعة  بدال من "الكاف" بين املفردة املقترضة واملفردة األ 

   19اكاإلدر 

 

 القطعة القرائية \ توظيف األلفاظ العربية املقترضة في تعليم فهم الفقرات 

وهكذا يتجلى أهمية تعليم الفقرات والقطعات القرائية عن طريق توظيف األلفاظ العربية املقترضة، فيحس دورها الهام  

تسهيل تعليم وتعلم الفقرات العربية في الدروس، وسيتم هذا، أيضا عن طريق توظيف هذه األلفاظ املقترضة في في 

بارات الطويلة حسب النظريات املعروفة في تعليم الفقرات، )تمشيا  الدروس في شكل عبارات قصيرة وسهلة تسلسال إلى الع

ه األلفاظ في مواقف عديدة وفي عبارات متنوعة حسب األهداف  من األسهل إلى األصعب( حيث يمكن للمعلم أن يستغل هذ

ة، فبإمكان املدرس أيضا  املطلوبة. وكما مر الحديث سابقا أن األلفاظ العربية املقترضة في اللغة الهوسية لها مجاالت كثير 

دروس: نأخذ على سبيل  توظيف هذه األلفاظ حسب الدروس في املجاالت املتنوعة. وفيما يلي أمثلة لكيفية توظيفها في ال

املثال كلمة "التاجر" مثال هذا تاجر كبير هذا التاجر مسلم من ماليزيا، دائما نشط وفرح في تجارته. هذ التاجر له سلعة  

بركة في عملية تجارته كل يوم. نالحظ أن الكلمات )تاجر، ومسلم، والبركة ورخيص، والنشط، والفرح،  رخيصة، تزيد ال

في قضية ثاني وعمر.    شهد،  شاهدهذا  "شاهد"  فاظ العربية املقترضة في اللغة الهوسية. توظيف كلمة  وقلم،( كلها من األل
.2   

ضة لها أهمية كبيرة في تعليم العربية للهوسين من حيث  ونستخلص من ضوء ما ذكر، أن األلفاظ العربية املقتر    

تابة والنطق وفهم الدروس( وكما أن لها أهمية كبرى وفعالة  تعلم املفردات )وتنضوي إليها تعلم وتعليم مهارات القراءة والك

لتالي يحصل التعلم بصورة  في تعلم وتعليم العربية ومهاراتها، وفي إثارة ميول املتعلمين )الطالب الهوسيين( في الدروس. وبا

 في النماذج السالفة الذكر.   سريعة وفعالة وفي أدنى جهد من ناحيتي املعلم واملتعلمين )الطالب الهوسيين(. كما تم توضيحه

 

 دور توظيف األلفاظ العربية املقترضة في تسهيل عملية التعلمية التعليمية. 

 املقترضة ملتعلمي العربية من الهوسويين في نواح آتية: تتجلى أهمية توظيف األلفاظ العربية 

الهوسيين( اللغة العربية كلغة   من ناحية الخبرة السابقة  باعتبارها خبرة سابقة لدى متعلمي العربية )الطالب

يدة  أجنبية، حيث يشبه أن يكون يقينا أن العناصر املشابهة في الخبرات السابقة، تمثل دورا هاما في تعلم عناصر جد

مشابهة  لها في املوقف الجديد، وهذا يعني أن األلفاظ العربية املقترضة بمنزلة جزء ال يتجزأ عن اللغة األم )اللغة الهوسية(   

لدارسين العربية )الطالب الهوسين( فيفترض أن تكون مخزونة في ذاكرة الطالب الهوسين، وكما يتوقع أن يستفيدوا من  ل

تعلمهم من نواح الكتابة والقراءة والنطق وفهم الدروس، وتطوير فعالية عملية التعلمية  هذه األلفاظ املقترضة خالل 

 21والتعليمية

مثل مفردات األلفاظ العربية املقترضة عنصرا ضروريا في تعلم وتعليم اللغة من ناحية عنصر املفردات، حيث ت 

نفس مفردات لغة الهدف رغم من وجود بعض   العربية كلغة أجنبية للهوسيين، وهذا يعني أن الكلمات املقترضة هي 

عنصرا ضروريا في عملية   التغييرات البسيطة، ويصير املعنى أكثر وضوحا في نقطة كلمة الخبراء على كون املفردات اللغة

سبة  تكوين املواد التعليمية. ذلك، أن التعليم يتم عن طريقة نقل العلوم من املدّرس إلى املتعلم عن طريق املفردات املنا

باملادة الدراسية. وبعبارة أخرى، يتم عبر إيصال املعلم العلم واملعرفة إلى أذهان التالميذ عن طريق استخدام مفردات  

 22اللغة. 

إن توظيف األلفاظ العربية املقترضة له دور فعال في مجال حل مشكلة الفروق الفردية املوجودة بين الطلبة    

رعة ومن يتعلم ببطء، ذلك، أن األلفاظ العربية املقترضة تعمل كخبرة سابقة  الهوسيين من حيث من يتعلم منهم بس
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من هذا، يتوقع أن يكون لها أثرا جليا في تخفيف قوة الفروق  للهوسيين املتعلمين بسرعة واملبطئين في التعلم، انطالقا 

ة واحد للخبرات السابقة. وال شك أن  الفردية على املستوى التحصيلي في خالل عملية التعلم، نظرا إلى مشاركتهم في خلفي

 23معالجة الفروق الفردية، مما يسعى إليه منظمي املنهج في تسهيل التعلم للجميع. 

ايير اختيار املفردات العربية في التعليم، لأللفاظ العربية املقترضة دور فعال في تعلم وتعليم العربية من مالءمتها بمع-

ماء التربية في اختيار املفردات، من حيث الشيوع، ومن حيث السهولة وغيرها كما تم  استيعابها ملعايير التي حددها عل

 24نقاشها في نظريات تعليم املفردات. 

 

 الخاتمة  

ظهرت الدراسة كيفية توظيف األلفاظ العربية املقترضة في الدروس لتعليم العربية للمتعلمين الهوسيين املبتدئين وفقا  أ

العربية للتربويين، حيث تم توظيف هذه األلفاظ على نظام ابتداء من األسهل إلى األصعب،  لنظريات تعليم املفردات 

روس العربية يؤدي دورا مهما في تعليم العربية للمتعلمين الهوسيين من  وأنتجت الدراسة أن توظيف هذه األلفاظ في الد

اس ي في تعلم وتعليم اللغة، ومن ناحية حل ناحية كونها خبرة سابقة للمتعلمين الهوسيين، ومن ناحية كونها عنصر أس

للمبتدئين، وأخير توص ى الدراسة   مشكلة الفروق الفردية، ومن ناحية مالءمتها ملعايير علماء التربية في تعليم اللغة الثانية

لقوانين  باملعنيين من منظمي املناهج التعليمية للطالب الهوسيين بتوظيف العربية املقترضة في الدروس، وعلى التزام ا

 والنظريات التعليمية معاييرها في توظيف هذه األلفاظ في الدروس. 

 

 هوامش البحث: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التالميذ الصف الرابع وآرائهم نحوه )دراسة  فاعلية توظيف التعليم املدمج تدريس مادة العلوم على تحصيل نسرين، بديع خضار،   1

. رسالة دكتوراه.  األساس ي في املدراس الرسمية الالذقية  من مرحلة التعليم   -الحلقة األولى    –الصف الرابع  تجريبية على تالميذ  

  34( ص2015السورية. جامعة دمشق: كلية التربية )الجمهورية العربية

ا َجاِري ِثي( )الكالم رأس مال(. نموذجا دراسة تغييرات مقاطع الكلمات العربية املقترضة إلى لغة الهوسا  انظر موس ى عمر ساكنوا،    2
َ
ن
َ
)َمغ

 27(. ص2015رسالة ماجستير. )نيجيريا جامعة زاريا نيجيريا  ليلية.لغوية تح

وأثرها في إعداد مواد  دراسة تقابلية بين اللغة العربية ولغة الهوسا على انظر بشير يونس، وسليمان قدر ماري.  3 املستوى    الصوتي 

  34( ص 2013جامعة إفريقيا العاملية رسالة ماجستير، )الخرطوم: .التعليمية
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 "أزمة التعليم املعاصر وحلولها اإلسالمية" للدكتور زغلول النجار  مراجعة لكتاب

 أمل يونس محمد إرحيم 

 األستاذ الدكتور نصر الدين إبراهيم حسين 

 __________________________________________________________ 

 ملخص البحث 

املناهج التربوية وفلسفاتها املتعددة نتجت أزمة حقيقية في التعليم املعاصر؛ إذ إن هذه املناهج سارت بغير  في خضم تزاحم  

الجة هذه األزمة، لكنهم في الحقيقة أخفقوا في اختيار البعد املتناول للمنهج؛ حيث  هدى، حاول التربويون اإلسالميون مع

و بتحديد منهجيتها بمجموعة الكتب واملقررات الدراسية التي تشتمل على نتًفا  تناولوا التربية اإلسالمية بالبحث التاريخي، أ

اب الدكتور زغلول النجار "أزمة التعليم املعاصر  من العلوم الدينية، وفصلوا بعض العلوم عن العلوم الدينية. جاء كت

تربوية اإلسالمية املعاصرة؛ حيث يطرح  وحلولها اإلسالمية _املقدم عن طريق إسالمية املعرفة_ نقلة نوعية في الدراسات ال

لًبا على  نظرية تربوية إسالمية، تصلح كبديل إسالمي جاد وعملي ملواجهة املذاهب التربوية املستوردة، والتي أثرت س

املجتمعات املسلمة، ففككتها، وأضاعت منها البوصلة. في هذا الكتاب قسم الكتاب إلى فصلين، األول: احتوى أسباب  

لثاني: احتوى منهجية التربية اإلسالمية بشموليتها. كان الكاتب يطرح املشكلة، ثم يقف على أسبابها، يناقش كل  األزمة، ا

تحدثت عنه، ويأتي بدراسات وإحصاءات كبراهين داللية على ثبات وجود املشكلة ثّم   سبب على حدة، ويناقش اآلراء التي

شكلة، ثم ينقد هذه الحلول ويقف على ثغراتها، ويأتي بوجهة نظره في يناقش الحلول التي اقترحتها بعض اآلراء بشأن امل

نهجية خاصة في الطرح. وقفت هذه املراجعة  الحل بعد طرح اآلراء ونقدها وطرح البراهين على عدم جدواها، واتبع في ذلك م

 عند ثالثة محاور: 

 

: أسباب أزمة التعليم املعاصر
ً

 ب. ، والتي حصرها الكاتب في ستة أسباأوال

 ثانًيا: الوقوف على ماهية التربية اإلسالمية وفلسفتها ومنهجيتها.

 التعليم املعاصر كما ساقها الكاتب.  وتضمن هذا املحور أسس املنهجية وأهدافها والحلول التي تقدمها لحل أزمة 

ا: وقفة على إيجابيات الكتاب واملآخذ عليه. 
ّ
 ثالث

 

 قدمة امل

م، مصري الجنسية، درس في كلية العلوم جامعة القاهرة  1933الكتاب لألستاذ الدكتور زغلول راغب محمد النجار، مواليد  

 العاملية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة. م تخصص جيولوجيا، وهو أحد مؤسس ي الهيئة 1955وتخرج فيها عام 

عقدة، يضع الكاتب حًدا زمانًيا لهذه األزمة، وهي  يختص الكتاب ببحث أزمة التعليم والتي باتت مشكلة م 

ّدمت، والتي يقف عليها  
ُ
)املعاصرة( فاملشكلة من وجهة نظره مستحدثة، ابنة العصر، يطرح أسبابها وطرق الحلول التي ق

  تمحيص، ويحاول أن يقدم لها الحلول من منطلق إسالمي؛ فهو يرى الخالص من إشكالية التعليم املعاصر بالنقد وال

بالرجوع إلى أصول التربية اإلسالمية بعد أن أثبتت طرق التربية الحديثة وفلسفاتها فشلها في احتواء األزمة، وفشلت بذلك  

ف الكثير من اآلثار السلبية على املجتمع بأسره.  في تخريج أجيال تحتفظ بالقيم من أجل القيمة ال املادة
ّ
، األمر الذي خل

ح، إضافة لتميزه في انتقاء املوضوع الذي يعّد أساس نهضة املجتمعات، أال وهو النهوض  كان للكاتب أسلوب مميز في الطر 

 باملنظومة التربوية.

 منهجية الكتاب 
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زمة، والثاني: احتوى منهجية التربية اإلسالمية بشموليتها. أما عن  قسم الكاتب الكتاب إلى فصلين، األول: احتوى أسباب األ 

 طريقته في الطرح:

يطرح املشكلة، ويقف على زواياها كافة، ثم يقف على أسبابها، ومحفزات هذه األسباب،  كان الكاتب  .1

 فيرصدها بدقة. 

بالدراسات  يناقش كل سبب على حدة، فيناقش اآلراء التي تحدثت عنه وأوغلت فيه، فكان يأتي  .2

 واإلحصاءات كبراهين داللية على ثبات وجود املشكلة. 

الجهات ملعالجة املشكلة، ثم يقف على هذه الحلول، ويناقش جدواها،  يعرض الحلول التي قدمتها بعض  .3

 فينقد نقصها وعجزها وثغراتها. 

 يأتي بوجهة نظره في الحل بعد طرح اآلراء ونقدها، فيكشف عن رؤيته بشأن حل املشكلة. .4

ثير  كان يستشهد بالقرآن الكريم والسنة واألثر في كل موضع يتسنى له ذلك، لم يكن هذا من باب تأ  .5

شخصيته كونه داعية فحسب، بل يأتي به كمتطلب تقتضيه القضية املطروحة، أال وهي التربية  

 اإلسالمية. 

 

 املحور األول: أسباب أزمة التعليم املعاصر 

ب األزمة التعليمية املعاصرة، فمنهم من رأى أن أسبابها اقتصادية اجتماعية، ومنهم  اختلف التربويون حول ماهية أسبا

أنها تربوية، وبعضهم أشار إلى أنها قيادية، وبعض آخر قال بأنها نفسية، وبعضهم رآها أخالقية، في حين رأى     من رأى   

 بعضهم أن مسبباتها دينية.

 

: األسباب االقتصادية واالجتماعية لأل 
ً

 زمة أوال

البشر في تزايد مستمر، وهناك إقبال  هذه األسباب تتمثل في الجانب املادي، املتلخص في قضية االنفجار السكاني، فأعداد  

شديد على التعليم، مع ارتفاع تكاليف التعليم مقابل األزمات االقتصادية التي تعصف بدول العالم، وتؤثر على املدخوالت،  

 . ومن ثم تؤثر على جودة التعليم

نامية نصف طالب املرحلة بعض الطالب يتركون الدراسة منذ االبتدائية، وبذلك يعودون إلى األمّية، وفي الدول ال

 إلى املدرسة،
ً

فينقطعون عن الدراسة، ومع الزمن ينضمون لصفوف األميين، أّما الذين أتّموا    املتوسطة ال يجدون سبيال

الوصول للجامعة، والذين وصلوا إلى الدراسة الجامعية ينخرطون على غير   املرحلة الثانوية فال يستطيع أكثر من عشرهم

شاد وال توجيه، وربما كانوا فائًضا عن حاجة البالد في تخصصاتهم؛ لذلك نادى بعض التربويين بضرورة  هدى فيها بال إر 

ملية التربوية عملية موجهة،  تخطي هدف التعليم األول، وهو تربية اإلنسان الصالح، وتنمية مواهبه وقدراته، وجعل الع

م، وهذا يقتل الرغبات وامللكات ويحد من املواهب املبدعة،  تخدم االقتصاد القومي قبل أن تشبع رغبات املتعلمين وميوله 

  ليصبح املتعلم مجرد قطع غيار اقتصادية، وآلة لدّر املال...

السريعة الحاصلة في املجتمعات، وال بد من  ثمة بطء ملحوظ في قدرة التعليم املعاصر على االستجابة للتغيرات 

ل منهما بمحاذاة اآلخر، وال يتخلف طرف عن اآلخر لتالفي حدوث فجوة. وجود توافق بين التعليم واملجتمع حتى يسير ك 

 من كتاب )كومبز 
ً

م( يقول الكاتب فيه: "سبب األزمة هو الفيضان الطالبي، والندرة الحادة في  1968يضرب الكاتب مثاال

ات، وتدهور نوعية التعليم  وارد، والزيادة املطردة في التكلفة، وعدم مالءمة تخصصات املتعلمين الحتياجات املجتمعامل

راقيلبسبب طرائقه التقليدية". يقترح الكاتب في هذا الكتاب تحليل العملية التعليمية، لكنه يوضح  التي ستواجه   الع

 : وهي هذا التحليل، 
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ر السكاني، تسارع معدالت اإلقبال على التعليم، الهوة بين تطلعات الناس للتعليم  ندرة اإلحصائيات، االنفجا 

ة االستيعابية لنظم التعليم، النقص الواضح في املدرسين املؤهلين، العجز املالي، صعوبة قياس مدى نجاح العملية  والطاق

املجتمع، عدم تناسب التعليم مع الحاجات  التعليمية، تزايد أعداد املتخلفين عن الدراسة، تسارع معدالت التغّير في 

 االقتصادية للمجتمعات.

ظر الكاتب املنقول عنه: بإيجاد إستراتيجية تركز على عالقات األشياء ببعضها، وتؤكد  تتمثل الحلول من وجهة ن

إلى أهمية الدعم  على التجديد واإلبداع، وتحديث اإلدارات التعليمية وعملية التعليم، ودعم ميزانية التعليم، واإلشارة 

عات في تطوير املدارس والبحوث العلمية، ودعم  الخارجي من الدول ذات الفائض املادي والبشري، والتركيز على دور الجام

 الحوار والتعاون فيما بين الجامعات على الصعيدين: الداخلي والخارجي.

يلقي لتعزيز القّيم في الشخصية   لكن الدكتور زغلول يرى أن هذا الحل قاصر على األمور املادية فقط، ال

 جيدة إال أنها ال تحل األزمة بشكل شامل، فالتركيز  اإلنسانية، وتنمية الجانب اإلنساني فيها، وعلى الرغم 
ً

من كونها حلوال

التركيز على بناء الشخصية اإلنسانية بل تبدو الشخصية اإلنسانية مهمشة،    فيها على املؤسسة التعليمية أكثر من

ظنون أن املخترعات  ير الذي يحدثه اإلنسان نابع من قدرته على التحكم بنفسه، وضبط لسلوكه، وأن التربويين يفالتغي

واألساليب الحديثة كالحواسيب قادرة على توفير شروط التربية بشموليتها، وتناسوا تماًما العامل الرئيس، وهو اإلنسان،  

مخرجاته، فاإلفراط في استخدام اآللة يضعف قدرات اإلنسان  فإن صلح فكره وارتقت أهدافه وحسنت فلسفته صلحت  

 جتمعي، ويعزز تراجع القيمة أمام طغيان املادة. ومهاراته، وبذلك يضعف دوره امل 

 

 ثانًيا: األسباب التربوية 

حيث يرى بعض املتخصصين أن النظم التربوية املعاصرة أصبحت على قدر من البلى والتحجر، فدعوا إلى إلغائها  

دون وسيط املنظومة   تبدالها بنظم جديدة، بل نادى البعض بإلغاء نظام التدريس تماًما، وربطه بالحياة مباشرةواس

 التعليمية، وقد لخص الكاتب األسباب التربوية في نقاط عدة:

 

 عدم وجود فلسفة تربوية صحيحة. •

فعله أصحاب الفلسفات املنحرفة،   حيث أصبحت الفلسفة علمانية، ال دينية، خالية من العقائد والقيم، وهذا ما

 عقيمة الفكر،  بإقصائهم فلسفة الحياة الصحيحة عن ميدان التربية، فأث
ً

رت تأثيًرا واضًحا على املخرج، فخرجت أجياال

 شوهاء العقيدة. 

 

 جمودها وعجزها عن مسايرة التطورات االجتماعية.  •

ر السريعة، فالتقنيات التعليمية بطيئة التقدم أمام التقدم  النظم التربوية بطيئة التطور مقابل تغّيرات املجتمع املعاص 

اإلنسانية، وقد اعتبر بعضهم أن التربية هي املسؤول األول عن تقدم أو انتكاسة املجتمع، فلو انطلقت  الهائل في النشاطات  

 من فلسفة تربوية سليمة ألقصت األفكار الهدامة والبلبلة، واحتوت أزمة اإلنسان مع ذاته. 

 

 اعها نظم قبول متباينة وغير سليمة. اتب •

بعض الدول تتبنى مبدأ التشدد في االنتقاء، وأخرى تفتح الباب على مصراعيه، وكثير من الدول تعاني مشكلة الفترة  

االنتقالية من نظام مفتوح إلى متشدد والتي تعود بالسلب على املتعلمين، ويذكر الكاتب في هذا املقام تجربة دول العالم  

إغالقه أو تقييده بعد الفشل الذي منيت به نظم التربية عندها. تضح هذه   ث حين تركت الباب مفتوًحا، ثم أعادتالثال
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املشكلة في طريقة القبول في الجامعات، فهي ال تراعي ميول الطلبة وال رغباتهم، بل ينبني القبول فيها على معدالت الثانوية  

وافدين بطريقة مغايرة عن أبناء املواطنين بما  للعمل في الدولة، ومعاملة أبناء ال العامة، أو االستعانة بوافدين من الخارج

 من االلتحاق بتخصصات معينة.  - رغم تميزهم- فيها من التمييز الذي يؤدي إلى حرمان بعض أبناء الوافدين 

ساب البعض  الفروق الفردية في القدرات العقلية لدى الطالب، ودالل املؤسسات التعليمية لبعضهم على ح

لبعضهم عبر تعسف القوانين، ويتحدث الكاتب في هذا املقام عما يحدث في أروقة التعليم من  اآلخر، والحرمان املتعمد 

تفش ي املحسوبية، وتفش ي الفساد في صفوف الكوادر التعليمية، األمر الذي يفقد املؤسسة التعليمية مصداقية أهدافها،  

 ويعيد النظر في أهليتها. 

 

 ومات أو التدريب على عدد من املهارات. نظم التعليم املعاصر على نقل املعل اقتصار   •

دور هذه النظم نقل املعلومات والتدريب على املهارات، وهي نظم في معظمها علمانية ال دينية، حتى املعلومات التي تنقلها  

ا ذاتًيا  غزى التربوي، األمر الذي يحدث نزاعً ال يصاحبها تربية أخالقية وروحية، فالتعليم منهي بحت، بعيد كل البعد عن امل

 لدى املتعلم، ويؤجج الصراعات بداخله.

 

 اقتصار هدف الطالب من التعليم على الحصول على الشهادة فحسب  •

بسبب اعتماد املؤسسات التعليمية سياسة الحفظ، وقياس قدرات الطلبة تحريرًيا أصبح الطالب ينفر من التعليم، وصار  

للخالص من املرحلة التعليمية باعتبارها جسًرا ملا بعدها، ويسوق الكاتب  ول على اإلجازة العلمية كهدف جّل هّمه الحص 

م( بأن التعليم يزداد ضحالة، وأن الطالب ال يراه إال تكديًسا للمعلومات دون الوقوف  1962في هذا املقام ما كتبه )فلشر 

فيدة، وبهذا فإن دور الطالب في  مهم املنطقية واستفساراتهم املعند اكتشافات الطلبة أنفسهم، ودون الوقوف عند أحكا

العملية التعليمية التربوية مهمش، وبهذا اإلقصاء للطلبة تضمحل دافعيتهم، وتتقهقر رؤاهم املستقبلية، ويتدنى مستوى  

 اإلبداع لديهم. 

 

 اتباعها لنظم مناهج محددة وفشل املناهج املحددة في تربية الجيل  •

رابط املنطقي والتنسيق، فقد تحدث الكاتب في هذا املقام عن املقررات الجامعية  اهج على مقررات تفتقر إلى الت اعتماد املن

األمريكية املفتتة، والتي تشتت ذهن الطالب، وال تهتم بتنمية ملكات الطلبة الفردية اإلبداعية، وال بالتعرف على ذواتهم  

ملعلومات فقط، ثم يسوق الكاتب حديث اإلمام  لديهم؛ ألنها ال تعتبر إال باالداخلية، وال تكترث إلحياء الضمير الشخص ي 

، والذي يحث فيه على فتح الباب أمام الطلبة لالستفسارات واملداخالت  " لعمري إن السؤال يفتح العلم"مالك: 

سير، ثم يسوق حديث  لالكتشاف والوصول،، فرسوخ املعلومة ال يكون بالتلقين بل باالكتشاف واالستنتاج والربط والتف

، وليس املقصود السؤال البحت، بل  "يحتاج العلم إلى لسان سؤول وقلب عقول"ن عباس رض ي هللا عنه: عبد هللا ب

االستفسار الذكي املنطقي الهادف الذي يقود إلى النتائج املقنعة.، فيشبع فضول املتعلم، ويحثه على توليد األسئلة، وربط 

 تعلم للحصول على مزيد من املعلومات. املنطقية، وبذلك يزداد شغف املاملعلومات عبر متوالياتها  

 

 اعتماد نظام االمتحان كأسلوب أساس ي لعملية تقويم الطلبة •

يؤكد الكاتب على فشل هذا األسلوب؛ إذ إنه ال يمكن أن يكون التقييم الصحيح ملواهب الطالب، فقياس موهبة الطالب  

ي هذا االمتحان لسبب أو آلخر، غير أن االمتحان أدى  فقط وطريق أدائه، فقد يخفق ف ال تكون بقدر ما يكتب في االمتحان

إلى الكثير من املشاكل النفسية واالنهيارات العصبية لدى الطلبة بما يحدثه من رهبة في نفوسهم بسبب الخوف من عدم  



189 

 

يمية الكثير  ألمر الذي أفقد العملية التعلاملقدرة على اجتيازه بالشكل املطلوب، مما أدى إلى لجوء الطالب لطرق الغش؛ ا

 من سمات رسالتها. 

 الفصل بين املواد اإلنسانية والعلمية •

أهملت الدراسات اإلنسانية واالجتماعية؛ ما أّدى إلى انحسار الدراسات اإلنسانية بشكل ملحوظ، فاهتمام املعظم  

ذا الفصل أفقد الدراسات  نظيرتها العلمية التجريبية، هبالجانب املادي أّدى إلى انحطاط أساليبها ومناهجها وتأخرها عن 

اإلنسانية جوانبها الغيبية التي تكسبها القيمة ومن ثم تصبها في نفوس الطلبة قبل عقولهم، كما أفقد الدراسات املهنية  

ا تراجًعا كبيًرا في جوانبها اإلنسانية، وكأنهم نسوا أن الخبرات التقنية تحتاج لقيم أخالقية؛ لتكون صالحة، وبذلك أحدثو 

 لتربوي. الجانب ا

 

 التمييز بين التعليم العام والتعليم التقني  •

حيث الفصل بين الفرعين أّدى إلى التمييز بين الناس، فزاد من حدة الطبقية في املجتمع عبر تكوين نظرة الدونية لبعض  

الفشل الذي  عن غير رغبتهم، هذا  التخصصات، إضافة إلى زيادة نسبة الفاشلين؛ بسبب الّزج بالبعض في تخصصات

 ينعكس على حياة املجتمع ككل عبر اآلثار املترتبة عليه. 

 

 )هل هي للتعليم أم للتدريب املنهي أم للبحث العلمي( الخالف على مهمة الجامعات •

ليمية، فأصبح  إن تحول الجامعات من عملية لفهم التراث إلى اتجاه البحث العلمي واملبالغة في ذلك أضّر بالعملية التع

لعلمي وسيلة لالسترزاق ال للنفع اإلنساني، إضافة إلى اقتصار التعليم الجامعي على الصفوة، وحرمان بعض  البحث ا

 خريجي الثانوية العامة من الوصول إلى هذه األماكن؛ حيث كان بإمكانها اإلبداع لوال هذا الحرمان. 

 ملجتمعاتانقطاع النظم التعليمية املعاصرة عن الحياة وعن ا •

،  حيث انشغلت 
ً

النظم التعليمية بقضايا نظرية، وتناست مهمتها األساسية، وهي إعداد الطفل ليصبح إنساًنا مسؤوال

وتناست أن فهم الكون ومعرفة اإلنسانية يشكل األهداف الرئيسة؛ كذلك بعدها عن مآس ي املجتمعات وتغاضيها عن  

عية والطائفية وقضايا العنصرية، ونسيانها قضايا  عن الصراعات االجتما الحروب الطاحنة التي تدور في العالم وتغاضيها

مجتمعاتها ذات البعد اإلنساني، وانفصالها عن همومها دون محاولة الوصول لحلول للخروج من هذه األزمات. كذلك فهي  

م التربية،  ي أوروبا للتنديد بنظتغذي النزعة النفعية غير املرتبطة بقيم أخالقية )املصالح(؛ لذا قامت الثورات الطالبية ف

ويفسر ذلك بعدم إيجاد الطالب حاجاتهم الروحية في هذه النظم التي أصابتهم بالزعزعة النفسية والخواء الروحي وزيادة  

 مشاكلهم الحياتية. 

 

 افتقادها النظرة اإلنسانية الشاملة •

جية ضيقة، تؤجج النزعات  داف قومية أو أيديولو فهي تهدف إلى إخراج املواطن الصالح، وليس اإلنسان الصالح، وهذه أه

القومية، وتغض الطرف عن اإلخوة اإلنسانية، واملصير البشري الواحد، وتتناس ى األخالق اإلنسانية املشتركة، وبذا يتطبع  

ييهئ  املتعلم بطابع التعصب الفكري وضيق األفق، ويعتاد شعور النعرات القومية، األمر الذي يعزز تفتت املجتمعات، و 

 لنزاعات، وتجميد الضمير اإلنساني.النتشار شرارة ا

 

 هي نظم مستوردة غريبة عن مجتمعاتها •
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معظم النظم التربوية تكون مناقضة لفكر األمة وعقائدها وتراثها، فتكون غريبة على األستاذ املطبق لها في العملية التربوية  

ألفة الفطرة، بل مجرد اكتساب عقلي بحت قائم  استقطاب داخلي عبر  التعليمية وغريبة أيًضا على الطالب املتلقي لها، فال  

 على النقل دون تدبر وال تأمل، وكل غريب ال يتآلف مع فكر األمة فهو ضار لألمة، فضرره أكبر من نفعه.

ا: األسباب القيادية لألزمة )أزمة القدوة الحسنة( 
ً
 ثالث

قاد املجتمعات بالصفوة املختارة امل
َ
قيم والصالح، ولكن العكس هو الذي يحدث اآلن؛  تميزة بالحكمة والال بّد من أن ت

لة الحاكمة من منظومة تعليمية مفتقرة للفلسفة الشاملة عن اإلنسان، فطبعتهم بطباع حادة، وعقيدة  
ّ
حيث تخرجت الث

لتعليمية سلًبا،  شوهاء، وعززت عندهم القيم النفعية املادية، فأصبحت القمة فاسدة، األمر الذي انعكس على النظم ا

 غير مؤهلة لقيادة املجتمع، ففقدت  فه
ً

ذه الثلة هي التي تتحكم باملنظومة التربوية التعليمية، فخرجت هذه النظم أجياال

املجتمعات قدوتها الحسنة في غياب الحكام الشرعيين، وساعد على هذا القيود الظاهرة من اإلجراءات التعسفية واملستترة  

التي تتبع سياسة تكميم األفواه وسياسة تسييس التعليم، أو ما كان نتاج  فين من الحكومات، و التي تفرض على املثق

 التكتالت السياسية والعقيدية، فأصبحت الثلة التي تقود املجتمع ثلة من املتعصبين أو النفعيين.

  يمية والذين تسببوا أشار الكاتب أن السبب يرجع أيًضا لوضع قليلي الخبرة في مناصب اإلدارة للمؤسسات التعل

في انهيارها أكاديمًيا، وتحدث في هذا املقام عن حديثي السن الذين يتقلدون هذه املناصب بأنهم قليلي الخبرة واالطالع،  

وأنهم جّروا املؤسسات التعليمية نحو االنحدار عبر توليهم املناصب العليا فيها، فهم غير جديرين بتولي هذه املناصب  

 لحداثة سّنهم. 

تب في هذا األمر، فالسن ليس مشكلة من وجهة نظري، املشكلة تكمن في مدى الكفاية،  ا _هنا_ أخالف الكاأن

فأحيانا بعض أصحاب الخبرة من كبار السن ال يحاولون تجديد ما لديهم من خبرات، بل يتمسكون بكل ش يء قديم،  

إلضافة عليها، ويتحجرون في  هالك املعلومة ال اويرفضون أي تجديد أو تطوير، بل يظلون في حالة دوران عبر دائرة است

آرائهم، ويفتقرون للمرونة الفكرية، وأرى أن الكاتب نقل ذلك عن تجارب عايشها فأثرت هذه التجارب على منظوره،  

فعّممها، وربما كانت هناك نماذج ناجحة لم يتعرف إليها الكاتب، فلكل قاعدة شواذ، وهناك من جيل الشباب من اكتسب  

ة والبحث باالشتغال على نفسه، فيكون لديه الحماسة واملرونة الفكرية واالطالع على ما كل هو  ة بالتعلم واملمارسخبر 

جديد، وهذا ال يمنع أن يتآلف صاحب الخبرة مع الجيل الشاب في إدارة املنظومة التعليمية، فيستفيد كل واحد من اآلخر،  

ا أن يكون سبب الفشل صغر السن بقد
ً
ص غير املناسبين في أماكن أكبر من إمكاناتهم  ر ما هو وضع األشخافليس شرط

املعرفية واألكاديمية، ولو سرنا على منهجية الكاتب في عرض األمثلة والبراهين سنطرح نماذج عدة في تاريخنا اإلسالمي ومنها  

 عليه وسلم_  مر من النبي _صلى هللاتولي الصحابي الجليل أسامة بن زيد قيادة الجيش لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية بأ

 والنماذج في هذا السياق كثيرة. 

 

 رابًعا: األسباب النفسية لألزمة أو ما يسمى: فقدان الفهم الصحيح لطبيعة النفس البشرية 

ًءا  من التقنيات العالية في الدول الغنية إال أن السلوك الطالبي يزداد سو  رغم وصول املعاهد التعليمية إلى مستوى رفيع

ا بينهم، األمر الذي يؤدي إلى تراجع التحصيل األكاديمي، ما دفع املختصين إلى دراسة   وعنًفا، وتزداد األمراض النفسية تفشيًّ

بوية من حيث امليول والحوافز وحلول املشاكل ودراسة الشخصية املعقدة ومفهوم الذات  األسس النفسية للعملية التر 

رغم قيمة هذه الدراسات وفعاليتها في تحسين أداء التعليم إال أنها فشلت في دراسة اإلنسان  وأنماط التطور الفردي... إلخ ، و 

إلنسان مخلوق ذو إرادة، تحكمه رموز، ومن ثم ال يمكن  دراسة شاملة متوازنة؛ إذ إنها تركز على األبعاد املادية، بينما ا

داف الجماعية، هذا باإلضافة إلى أن التحليل  قياس سلوكه بشكل كلي، كما أهملوا عوامل االرتباط الشخص ي واأله
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نها  النفس ي يفتقر إلى الفهم الصحيح لحقيقة اإلنسان ووضعه في الكون وعالقته بهذا الكون ورسالته التي خلق ألجلها؛ أل

 تقتصر على الخصائص الجسدية وتغّيب الجانب الروحي والوجداني، فال يمكن بذلك تعميم االستنتاجات. 

 

 

 سباب األخالقية أو فقدان التربية األخالقية كأساس خامًسا: األ 

ت ل
ّ
دى اإلنسان  أصبح التعليم املعاصر يخلو من القيم األخالقية، ويعتمد على التركيز على العلوم التجريبية، والتي غذ

حولت وجهة    قيمة املادة، واألخالقيات الشخصية كالركض خلف املصالح الذاتية، وغّيبت األخالقيات اإلنسانية، وهي التي

 على ذلك بطرحه قضية التجاء  
ً

اإلنسان نحو طريق األنانية، فتضاءلت قيمة الفضيلة وانحسرت. يسوق الكاتب مثاال

، أيًضا يطرح قضية ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان الذي هو نتاج امتالكه الكم  الطلبة إلى الغش مقابل مصلحة النجاح

 على اإلنسانية في  الكبير من املهارات والتقنيات دون أن يحت
ً

اط لها بغالف أخالقي، فكانت هذه التقانات بكل تطورها وباال

 ة. سبيل جشع اإلنسان وطموحاته املادية التي يهتك في سبيلها جّل معاني اإلنساني

املناداة اآلن بتعليم أخالقي، لكن ما هي هذه األخالق؟ إنها أخالق القيمة املادية البحتة، بعيًدا عن أخالقيات  

ألخوة اإلنسانية، ويرجع هذا التحليل األخالقي إلى تطبيق املنهج التجريبي الذي عصف بالفكر اإلنساني، ثم يضرب الكاتب  ا

 على ذلك مقارنة بين من  
ً

فتنوا بالعلم التجريبي ورأوه الهدف األساسـ فزاد بعدهم عن عالم الغيبيات، ورجال الكنيسة  مثاال

ة، فالنظرية البرجماتية والفلسفة العلمية عززتا هذا التحلل األخالقي، واملطالبة  الذين انشغلوا بالصراع على السلط

لعلمي فقط، وملدة محدودة، فال يمكن أن يتبع  باملوضوعية كانت مطالبة في غير محلها، فاملوضوعية تكون في البحث ا

 ندها على جبهة الحياد.اإلنسان املوضوعية في أموره العقدية واألخالقية، فهناك أمور ال يمكن الوقوف ع

 

 سادًسا: األسباب الدينية، أو فقدان التربية الدينية وتخلي املجتمعات عنها

على كل نقطة بالشرح والتحليل، وساق األمثلة، وعرض الحلول التي  ولخص الكاتب األسباب الدينية في أمور عدة، فوقف  

 اقترحت لها من قبل:

بحت، تغافل عن مكونات اإلنسان وإرادته، وتناس ى أن السلوك التعليم الحديث تعليم ال ديني، علماني  •

الفساد  اإلنساني يحكمه الضمير، هذا الضمير الذي يمثل عنصر الضبط الداخلي عنده، فيردعه عن 

 واالنحراف، فال يمكن تغييب الدين عن املنظومة التربوية.

قته بالكون وعالقته بخالقه، وإرشاده  على العلم أن يعّرف اإلنسان بذاته والغاية من وجوده، وماهية عال •

 إلى طرق التصرف على أسس الخير والصالح التي تصّب في مؤدى رسالته.

ارض، فمنهم من حذر من األخطار الناجمة عن انفصال الدين عن  جاءت الدعوة الدينية بين مؤسس لها ومع

عد طرحه نظام التعليم الكنس ي وفشله في  النظم التربوية، ومنهم من حذر من ربط الدين بالنظم التعليمية، خاصة ب

  تحقيق السعادة اإلنسانية املنشودة، وإعاقته تطور العقل البشري.

يعرف  ينية اإلسالمية يقف على مفهوم التعليم الديني ليعرفه من منظورين. قبل أن يتعرض الكاتب إلى التربية الد

  التعليم الديني:

وعبادات تمارسها مجموعة من الناس حسب فلسفتها   مجموعة معتقدات من وجهة النظر السائدة:  .1

  الخاصة، تنطلق من نظرتها لإلنسان والكون والحياة.

حياة البشر كافة )عقيدة وأخالق وعبادات ومعامالت( هو نظام سماوي شامل ل  :من وجهة نظر القرآن .2

املة؛ ألنها نظام لألفراد والجماعات في مختلف العصور، )إن الدين عند هللا اإلسالم( وهذه نظرة ش
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الحياة الشامل الصالح لكل زمان ومكان، وال يمكن للعالم البشري املتسم بالقصور والتناقض_ مهما  

 السماوي. ارتقى _أن يضاهي هذا النظام  

قد أرسل هللا عز وجل العديد من الرسل لنشر هذا الدين، فكان الضعف البشري يقاوم هذه الرسالة السماوية  

ف في وجهها ومعارضتها أو رفضها بكل الوسائل. وأضاف بأن األديان السماوية اعتراها التحريف، حيث  منذ األزل بالوقو 

 ا سماوّيا خاًصا بعد أن داهمتها يد البشر وعبثت بها. حرفت كتبها، وخلطت بأهواء البشر، ولم تعد نصّ 

بالعبث في منظومتها التربوية تكالب االستعمار على الدول اإلسالمية، وحاول بشتى الطرق إبعادها عن دينها 

  موقف العالم من الدين في نقاط عدة:  وقد لخص الكاتبالتعليمية، فهو يؤمن بجدوى الغزو الفكري على كافة الصعد،  

دينية، تحكم بغير اإلسالم، وتعادي املنادين فرضت على معظم دول العالم اإلسالمي قيادات علمانية ال  .1

  جهدها إقصاء فكرة الدين. به نظاًما للحياة، وتحاول بكل 

ا من الفكر البشري   .2
ً
تخلي أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن رساالتهم السماوية، فاتبعوا خليط

   املوضوع، األمر الذي أدى النصراف الناس عن الدين وتبني فلسفات وعقائد أخرى؛
ً

ألنهم لم يجدوا حلوال

 ا النقص ويدفعها الهوى. ألمورهم الحياتية في نصوص منسوخة بيد بشرية يعتريه

تقوقع بعض أصحاب املعتقدات في أطر جاهلية عن الواقع؛ لذا انعزلوا عن مجتمعاتهم، وعاشوا بين   .3

 طقوسهم املنحرفة.

بدافع جهات معينة معنية بسياسة التجهيل  تفش ي الالدينية، إما عن جهل أو عن انقياد للشهوات، أو  .4

 وتغييب الدين. 

 

  يني؟ما املقصود بالتعليم الد

هو ربط املعارف اإلسالمية كلها بالتصور اإلسالمي الصحيح، فال تتبع املناهج معارف دينية، فيغيب الدين عن املناهج،  

 حسب اهداف السياسة.وليس هذا فحسب، بل وٌتكدس بما ينكر الدينية ويحرف العقول، ويسيسها ب

 

  التربية اإلسالمية وأزمة التعليم املعاصر

أسباب األزمة يتعين علينا الوقوف على ماهية التربية اإلسالمية، وقد وقف الكاتب على ماهيتها، وشحذ  بعد الوقوف على 

ل في املنظومة التربوية، وهي البراهين واألدلة القرآنية التي تدعم فكرتها وحقيقتها، فهي وحدها القادرة على معالجة الخل

 بوية األخرى، فهي نظام تربوي منهجه القرآن والسنة. القادرة على سد الثغرات التي تركتها الفلسفات التر 

 

: ماهية التربية اإلسالمية 
ً

 أوال

" وعلم   عّز وجّل  هي النظام التربوي القائم على اإلسالم بمعناه الشامل، واملعرفة اإلنسانية املتكاملة، بدأت بتعليم من هللا

ريها: الرباني والبشري، وهنا يتضح أن العلم سابق على  ثم أصبح بنو البشر يتناقلون املعرفة بمصد آدم األسماء كلها" 

  الجهل بعكس ما يزعم علماء األنثروبولوجيا.

 كانت مهمة رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ معلًما "
ً

ن يحض على التعليم  "، والقرآهو الذي بعث في األميين رسوال

والطور وكتاب  ، "ن والقلم وما يسطرون""، "خلق"اقرأ باسم ربك الذي   في أكثر من موضع، يقول املولى عز وجل:

   مسطور"،

م  
ّ
 رسولنا الكريم_ صلى هللا عليه وسلم_ تتحدث عن تعليم املسلمين، فقد كان نبينا الكريم يجلس في املسجد يعل

ّ
وسنة

ورثة األنبياء.  املسلمين أمور دينهم ودنياهم، ويبصرهم بأمور حياتهم، كما أشار في حديث شريف له إلى دور العلماء، فهم
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 التدريس في املساجد، 
ّ
وانتشرت املكتبات في العصور اإلسالمية األولى، فكانت بعض العصور _كعصر  كما انتشرت سنة

أبي جعفر املنصور_ مزدهرة بشتى أنواع العلوم، ومن ضمنها علوم الترجمة، كما أنشئت املدارس واملكتبات ودور العلم التي  

 ن، وكانت مهمتها االعتناء بالعقول. اعتنت بالتعليم واملتعلمي

 

   فلسفة التربية اإلسالميةثانًيا: 

أسس التربية الحديثة هي الحرية والفردية والديموقراطية، وفي العالم الشيوعي هي ديكتاتورية الطبقة   •

خيره وشره  العاملة واملادية الجدلية، ولكنها في اإلسالم هي اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه رسله واليوم اآلخر

على الحق والتواص ي به وبناء اإلنسان بشكل متكامل جسًدا وروًحا،  وااللتزام بالعمل الصالح والتعرف 

والعصر إن االنسان لفي خسر، إال الذين آمنوا وعملوا  وتتلخص هذه األسس في سورة العصر " 

 الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر". 

وهللا عّز وجّل كّرمه   سيبعث بعد املوت، وهو لم يخلق من تلقاء نفسه،املادة ليست كل ش يء، فاإلنسان  •

بالعقل، فعليه أن يفكر ويحكم على األمور، ويتوصل بها إلى الخالق، فاملعرفة في اإلسالم تتناول الوجود 

لروح،  كله في شمول مكاني وزماني، يتّوجه االعتراف بخالق الوجود، والتوحيد في اإلسالم يجمع بين املادة وا

، والعمل الصالح يجمع بين اإليمان والعقل وبين السعي والعبادة ويؤكد على التالزم بينهما وبين األخالق

  وبين الفكر املتأمل والعمل البدني.

 

 ولخص الكاتب هذه الفلسفة في نقاط عدة: 

"خلق اإلنسان  اإلنسان جزء من الكون املادي الذي خلقه هللا، وهو كيان روحي عاقل قادر على اإلدراك  •

 عليه إدراك عالقته بهذا الكون، وإدراك عالقته بخالق هذا الكون.  علمه البيان"، وبذلك

لق هللا".  " فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخالخير أصيل في اإلنسان والشر طارئ عليه   •

 الفطرة البشرية هي فطرة الخير، والشر اكتساب من البيئة املحيطة.

ر في اإلنسان هي خضوعه في العبودية هلل وحده، فالخير يبدأ من معرفته واجباته تجاه خالقه،  قمة الخي  •

 نواهيه. واحترام هذه الواجبات، والخيرية في ذلك اعترافه بفضل الخالق وتحقيقها بالتزام أوامره واجتناب 

ه وواجباته يمثل دوره  اإلنسان فرد في جماعة تشمل اإلنسانية، عليه حقوق وله واجبات، وإدراكه بحقوق •

 في املجتمع. 

ورفع قدرات األفراد متفاوتة، وبذلك هناك فروق فردية عقلية وجسدية، وجب احترام قدرات كل فرد " •

 .د اهم أسس التربيةفمراعاة هذه الفروق أحبعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم...". 

جماعي والتراث البشري املوروث، وال  مصادر املعرفة اإلنسانية هي: الوحي السماوي والعلم الفردي أو ال •

 يمكن تغييب مصدر من هذه املصادر.

وسيلة اإلنسان إلى العلم السماوي هي الرسل واألنبياء، وبذلك فإيمان اإلنسان برسالة السماء هي ضرورة   •

 لينظم حياته وعالقاته دون اإليمان  من ضرورات علمه
ً

، فهو ال يستطيع أن يصنع لنفسه نظاًما شامال

  الته.برس

العلوم الكونية ش يء أساس ي، ولكن العلم فيها ليس علًما مادًيا مجرًدا من الحكمة، وبذلك وجب حضور  •

 العلوم اإلنسانية واتصالها الوثيق بعلوم الدين.
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، واإليمان الصادق يقرن بالعمل الصالح، فالتربية اإلسالمية ليست  العلم النافع يصدقه العمل النافع •

  ن التطبيق، وإنما تتجلى في التطبيق الحياتي.نظرية تطرح بمعزل ع

 التربية في اإلسالم ضرورة إنسانية تقصد لذاتها ال للمردود املادي الذي يقتل نبل األهداف.  •

 ر الصحيح ملعنى األلوهية، وتبعات هذا التصور.التصور الشامل الحق لإلنسان والكون يتّوجه التصو  •

 

ا: أهداف التربية اإلسالمية 
ً
 ثالث

 مل الدكتور زغلول أهداف التربية اإلسالمية بنقاط عدة من منظور منطلقاتها: ويج

هدف التربية اإلسالمية بناء اإلنسان الصالح الذي يعّمر الكون، أما النظم العلمانية فهي تهدف إلى تكوين  •

 املواطن الصالح، وهذا ما يغذي القومية والعصبية، ويفتت املجتمعات.

على النفع املادي، لكن التربية اإلسالمية تصنع الصالح في إطار يشمل كل الجوانب  يركز التعليم الالديني  •

 املادية واملعنوية، فهي تربية تتسم بالتوازن والشمول. 

ويعرف نفسه، ويقدرها، ويعرف رسالته بأنه مستخلف في اإلنسان الصالح يعرف ربه بالعبادة والطاعة،  •

 لصالح. األرض، ومن هذه اللبنة يتكون املجتمع ا

 

 رابًعا: منهجية التربية اإلسالمية

منهجية التربية اإلسالمية هي مجموعة اإلجراءات التي تتبع تربية اإلنسان؛ لتحقيق الغاية املنشودة، وتجسيد الفلسفة  

ا، أساليب، وسائل(. تسعى منهج التي يقوم عليها، وهي
ً
ية  تشمل الطرق التي تتبع في تربية اإلنسان )أسًسا، محتوى، خطط

التربية اإلسالمية إلى التسامي، والتسامي يعني أن اإلنسان هو املخلوق الحي، العاقل، القادر، املختار، املكلف، املزود  

 بملكات متعددة، واملؤيد بالرساالت السماوية. 

 

 ية اإلسالمية في التربية: أسس املنهج •

 خر وبالقدر خيره وشره. اإليمان الصادق: اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآل  •

العلم النافع، فاإليمان يستلزم العلم النافع بشموله )الوحي السماوي، والعلم البشري، التراث اإلنساني(  •

 الذي يدمر اإلنسانية. وهي املعرفة التي تزيد اإلنسان صلة باهلل، ال العلم 

رآن لإلنسانية دستوًرا أخالقًيا  األخالق الفاضلة، وهي ضرورة من ضرورات الوجود اإلنساني، وقد قدم الق •

.
ً

 شامال

 العمل الصالح، وهو نتيجة طبيعية لإليمان الصادق والعلم النافع واألخالق الفاضلة. •

 

 املحتوى في منهجية التربية اإلسالمية •

املحيط!    التربية اإلسالمية اإلنسان الصالح، ال اإلنسان املتدين فقط، فما فائدة التدين إن لم ينعكس بالصالح علىهدف  

فالتربية اإلسالمية تشمل الدراسات الدينية )العقيدة، العبادات، املعامالت، األخالق، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله(،  

لوم التاريخ، االجتماع، النفس، الفنون...( والعلوم العلمية )الرياضيات، الكيمياء،  والدراسات اإلنسانية )اللغات وآدابها، ع

 الفيزياء...(.

 

 تمة الخا
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بهذا يقف الدكتور زغلول على ثغرات املنظومة التربوية املعاصرة، ويكشف عن عيوب الفلسفات التربوية الحديثة، والتي  

م جدواها، ويحيل أسباب األزمة التعليمية املعاصرة إلى غياب  انتقدت من قبل، ويقدم البراهين إلثبات فشلها وعد

وإما عن قصدـ، وفي كال الحالين فإن غياب الدين عن التربية أو تغييبه أوجد  املنظومة التربوية اإلسالمية إما عن جهالة 

جلى أثرها الكبير في كم  أزمة حقيقية بدأت تطفو آثارها على السطح، نرى هذه اآلثار واضحة بين صفوف املتعلمين، كما يت

اسية العاملية التي تقود العالم نحو  الفساد الهائل الذي بات يمّد ظالله على محيط املجتمع كافة، فانزلقت النظم السي 

املصالح والجشع البشري الذي دمر الكثير، وأوجد الحروب، فغابت األخالقيات اإلنسانية، فانتشر الجوع والفقر،  

، وأصبح الهدف الرئيس املادة، وتحولت يد العلم الخالية من الغطاء األخالقي إلى يد خراب  واشتعلت جذوة الصراعات

كونية واألرواح البشرية، فنظم التربية العصرية تركز على الجانب املادي، وتهمش الجانب الروحي، وتسلخ  تفتك بالنظم ال

طاء األخالقي عنها، وبذلك فإن أزمة التعليم املعاصر تعاني العلوم التجريبية عن عالقتها الكونية ونفعها اإلنساني، فتزيل الغ 

في املتعلم، فغاب الهدف األسمى أال وهو بناء اإلنسان الصالح الذي يعّمر   غياب الدين بشموليته، وأخالقياته التي يبثها 

ة، يسوق البراهين  الكون، الذي يعرف حقيقة وجوده، ورسالته. يطرح الكاتب منهج التربية اإلسالمية كحل لهذه األزم

درتها على سّد الثغرات في الفلسفات  القرآنية التي تثبت صواب النظرية التربوية اإلسالمية ومالءمتها ملختلف املجتمعات، وق

التربوية األخرى، فهي منهاج تربوي رباني، بعيد عن النقص، ال تعتريه األهواء، فقد وجد لخدمة البشرية، لم تصغه عقول  

 بل صاغه رب الكون الذي يعلم حاجة االنسان وفطرته ومقتضياتها. بشرية محدودة، 

ية في األهمية، والتي تقوم عليها املجتمعات أو تندثر باعتبارها  طرح الكاتب مشكلة غامن إيجابيات الكتاب: 

ة التي تتواءم مع  العامل األقوى في التأثير، وهي مشكلة أزمة التربية والتعليم املعاصرة، إضافة إلى طرحه الحلول املنطقي

ا بين التنظير من جهة وبين الجانب التطبيق،  حركة العصر بطريقة مغايرة عّما يطرح
ً
ي من جهة أخرى، بطرح موضوع  رابط

في طرح الكاتب تتجلى املوضوعية، فقد كان يقف على إيجابيات  .  أسلمة املعارف، وكيفية تطبيقه بما يخدم العملية التربوية

بالكلية قبل أن يقف على ثغراتها، إضافة إلى سالسة األسلوب الذي اتبعه الكاتب في الطرح؛ حيث  كل فلسفة وال ينكرها 

 هجية معينة ومنظمة.سار على من

ال يخلو عمل بشري من النقص، فالكمال هلل وحده، ووجود بعض الثغرات في الكتاب أو املآخذ على الكتاب: 

على الثغرات لتالفيها فيما بعد في  بل الوقوف، الجهد املبذول فيهموضوع الطرح ال يعني التقليل من شأن املوضوع و 

 طروحات مشابهة. 

ة واللغوية، األمر الذي يتنافى مع منظومة الكتاب التي تتحدث عن مشكالت التعليم،  كثرة األخطاء اإلمالئي .1

 فكان من األوجب مراجعة الكتاب جيًدا قبل إصداره. 

ذكر األسباب؛ حيث بدأ بالسبب االقتصادي؛ ورؤيتي البدء باألسباب  الترتيب الذي اعتمده الكاتب في  .2

ي املجتمع، فمن خاللها تنبثق مؤسسات املجتمع كافة، ومن ثّم  التربوية باعتبارها املؤثر األول والفاعل ف

 تنبثق عنها كل األسباب بعد ذلك.

صلها عند وقوفه على األسباب  االستطراد في األفكار، ومثال ذلك عند حديث الكاتب عن تفتيت العلوم وف .3

 عند ذكر مشكلة فصل العل
ً

وم، وكان بإمكانه األخالقية لألزمة؛ على الرغم من مرور هذا الحديث قبال

 اإلحالة أو إكمال الفكرة في موضع واحد بدل التكرار. 

النظريات النفسية التي  تعميم الكاتب في بعض القضايا في أكثر من موضع؛ على الرغم من أنه كان ينقد   .4

تقوم على التعميم، ومثال ذلك نقده وضع مسؤولين صغار السن في أماكن قيادة املؤسسات، واألصل في  

لكفاية وليس السن، فليس بالضرورة أن يكون كبار السن من ذوات الخبرة موفقين دوًما في مناصبهم  هذا ا

 القيادية والعكس صحيح. 
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لتنظير فقط ال يفعل شيًئا لحل األزمة، وأملت لو أن الكاتب وثق تجارب  الجانب التطبيقي مهم جًدا، فا .5

ية إلى منهاج التربية اإلسالمية والتأثيرات  عملية ناجحة كأمثلة على تغيير السياسة التربوية الوضع

 اإليجابية بهذا الشأن. 
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 نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي لدى طلبة الجامعات 

 

 ٢1تاذ الدكتور عاصم شحادة علي األس

 ٢٢الدكتور محمد عبد الرحمن إبراهيم

 ٢3  ربيعة الفاطمة الّزهراء بنت رشيد

 ______________________ ________________________________ 

 ملخص البحث 

هناك نوع من العالقة بين املحاضرين والطلبة في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا؛ حيث إن بعض الطلبة يرون أنه ليس  

دهم  لديهم دافعية في التواصل مع املحاضرين ألسباب شخصية وعلمية، وبعضهم يرى غير ذلك، كذلك فإن املحاضرين عن

سباب اجتماعية أو شخصية أو طبيعة بشرية. تهدف هذه الدراسة إلى  وجهات نظر مختلفة في التواصل مع الطلبة أل 

التعرف على تصورات نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة من وجهة نظر محاضري اللغة  

لعاملية بماليزيا، وكذلك  اللغة العربية وآدابها في الجامعة اإلسالمية ا العربية ومحاضراتها، ومن وجهة نظر الطلبة من قسم  

اللغة العربية ومحاضراتها ووجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية وآدابها في  محاضري بيان وجهة نظر تهدف الدراسة إلى 

  . لداخلي والخارجي عند الطلبةنمط التواصل بين املحاضرين والدافع االجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا حول عالقة 

ربية وآدابها في الجامعة اإلسالمية  من قسم اللغة العطالبا وطالبة    30و  محاضرين  5على   باقتصارها  الدراسة نتائج تتحدد

م. سوف تجيب الدراسة عن األسئلة اآلتية: السؤال األول وهو هل توجد  2017/2018العاملية بماليزيا من العام الدراس ي 

وجهة نظر محاضري اللغة العربية ومحاضراتها ووجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة  فروق بين 

عاملية بماليزيا حول نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة؟ كذلك عن السؤال  اإلسالمية ال

ووجهة نظر محاضرات اللغة العربية في قسم اللغة العربية   الثاني هل توجد فروق بين وجهة نظر محاضري اللغة العربية

نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة،  وآدابها في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا حول 

ربية وآدابها في الجامعة  والسؤال الثالث وهو: هل توجد فروق بين وجهة نظر الطلبة ووجهة نظر الطالبات في قسم اللغة الع

 ي عند الطلبة.اإلسالمية العاملية بماليزيا حول نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارج 

 

. محاضرات اللغة العربيةنمط التواصل، الدافع الداخلي والخارجي، طلبة الجامعات،  :الكلمات املفتاحية

 

 muhajir4@iium.edu.myانية. كلية معارف الوحي والعلوم اإلنس -قسم اللغة العربية وآداهبا 21
 mansoura@iium.edu.myاجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.  –جوهور  -كلية اللغات 22

 والعلوم اإلنسانية كلية معارف الوحي -قسم اللغة العربية وآداهباطالبة ماجستري.  23
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 املقدمة 

أن الناس يتواصلون  ( الذي رأى Leary,1957)صل بين املحاضرين للعالم لياري ثمة نموذج مستخدم في وصف نمط التوا 

 ما،شخص  (؛ حيث إن هناكDominance-Submission) بعد الهيمنة والتقديم فيما بينهم وفقا لبعدين؛ األول 
ً
يسيطر على   ا

ومثال ذلك التعاون املتوافر    (Cooperation-Oppositionعملية االتصال بين املتكلم واملتلقي، والثاني بعد التعاون واملعارضة )

قام    بين الناس الذين يتواصلون فيما بينهم. وثمة عالم آخر واسمه  وبلز  الذي طبق نموذج لياري حول سلوك املعلم، وقد  

دة والود    وعدم التيقن واإلفاالبعدين األصليين إلى ثمانية أنواع مختلفة من السلوكيات  اآلتية: القيادة   ببناء نموذج يقسم

 Self-Determinationفي نظرية تقرير الذات )واالستياء، والتفاهم  والتحذير، ومسؤولية الطالب وحريته  والصرامة، ف

Theory)فع على أساس األسباب املختلفة أو األهداف التي تؤدي إلى العمل، ويتمثل  ، ثمة تمييز بين األنواع املختلفة من الدوا

دافع الداخلي الذي يشير إلى القيام بش يء؛ ألنه مثير لالهتمام أو ممتع بطبيعته والدافع الخارجي  التمييز األساس ي بين ال

دنا ان هناك نوعا من العالقة بين  وفي دراستنا وج  .الذي يشير إلى القيام بش يء؛ ألنه يؤدي إلى نتيجة قابلة للفصل

حيث إن بعض الطلبة يرون أنه ليس لديهم دافعية في التواصل  املحاضرين والطلبة في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا؛  

مع املحاضرين ألسباب شخصية وعلمية، وبعضهم يرى غير ذلك، كذلك فإن إن املحاضرين عندهم وجهات نظر مختلفة  

مط  ع الطلبة ألسباب اجتماعية أو شخصية أو طبيعة بشرية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تصورات نفي التواصل م

التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة من وجهة نظر محاضري اللغة العربية ومحاضراتها، ومن  

بيان وجهة نظر  اإلسالمية العاملية بماليزيا، وكذلك تهدف إلى وجهة نظر الطلبة من قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة 

ووجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا  اللغة العربية ومحاضراتها  محاضري 

على   باقتصارها  الدراسة  نتائج  تتحدد  . نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبةحول عالقة 

 وطالبة ( 30)و محاضرين   (5)
ً
  معة اإلسالمية العاملية بماليزيا من العام الدراس ي من قسم اللغة العربية وآدابها في الجاطالبا

تصورات أنماط التواصل  بعنوان  دراسة 1أجرى الباحثون كمبرلي نويلس، وريتشارد كليمنت، ولوك بيليتير . م2017/2018

ة  مدى تصورات الطلب ، وهدفت هذه الدراسة إلى معرفةفي كندا  املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة ين 

عن نمط التواصل بين معلميهم، وال سيما املدى الذي ينظر إلى املحاضرين في دعم استقاللية الطلبة، وتوفير ردود الفعل  

وتناقش اآلثار املرتبة على  افع الداخلي والدافع الخارجي عند الطلبة، املفيدة حول تفدم التعلم للطلبة، وعالقتها بالد

 . 2للدوافع ونتائج تعلم اللغة في هذه الدراسة تصورات نمط التواصل بين املحاضرين 

  3لجاك ليفي وثيو وبلز سلوكيات الطلبة واملعلم ومنطلقات أسلوب تواصل املعلم وثمة دراسة أخرى بعنوان: 

(Jack Levy, Theo Wubbels, 1992).    تناولت هذه الدراسة العالقة بين الخصائص املختارة للطلبة واملحاضرين وتصوراتهم عن

التواصل بين املحاضرين، كما بحثت الدراسة العالقة بين تصورات الطلبة ملعلميهم ومنطلقات الطلبة على أنماط   أنماط 

اسعا بين تصورات الطلبة واملحاضرين عن  التواصل بين املحاضرين املتعاونين. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تناقضا و 

بين وجهات نظر الطلبة واملحاضرين حول واقع املعلم واملعلم املثالي،    نمط التواصل بين املحاضرين، وأن هناك تباينا واسعا 

ة، وأنه  وأن الطلبة واملحاضرين يرون أن املحاضرين الذین لديهم سنوات قلیلة من الخبرة أقل هيمنة من زمالئهم األکثر خبر 

 .4ين خصائص الطلبة وتصوراتهم حول أنماط التواصل بين املحاضر ليست هناك عالقة قوية بين 

تعلم اللغة اإلسبانیة بوصفها لغة ثانیة: توجيهات الطلبة وتصوراتهم عن أنماط  ودراسة أخرى دراسة بعنوان 

كلما كان املعلوم أكثر  هرت نتائج تحليل املسار أنه  . وقد أظ (Kimberly A. Noels, 2001لكمبرلي نويلس )  التواصل بين املعلمين 

 . 5في تعلم اللغةسيطرة نقص الدافع الداخلي عند الطلبة 
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: الدافعية وتعلم اللغة 
ً
 أوال

من هذا املنظور  ، و 6ضمن دراسة تعلم اللغة الثانية، يشير الدافع إلى )الجمع بين الجهد والرغبة في تحقيق هدف تعلم اللغة(

  أوال التوجه  :اففي البداية، تم اقتراح فئتين من األهد  اللغة الثانية، الدافع من قبل بعض األهداف نحو تعلمتوجيه كان 

باللغة  اللغة الثانية من أجل التفاعل والتعرف مع أعضاء من املجتمع  أو الرغبة في تعلم ( integrative orientationالتكاملي ) 

لتحقيق بعض الهدف   اللغة الثانية الذي يشير إلى الرغبة في تعلم (instrumental orientation)  الفعال وثانيا التوجه الثانية،

، وبسبب الصلة بين التوجه التكاملي واملواقف اإليجابية تجاه مجتمع اللغة الثانية، رأى كاردنر والمبرت أن األفراد  7العملي

ن املزيد من الجهد في التعلم، ومن ثّم تحقيق أكبر لكفاءة اللغة الثانية من األفراد مع التوجه  مع هذا التوجه سوف يظهرو 

 . 8الفعال

إلى نماذج تحفيزية  (  integrative motiveهناك بعض التحول في االهتمام بالدافع التكاملية )في السنوات األخيرة، كان  

(motivational paradigms )م اللغة، وقد نشأ البحث عن نموذج جديد، بسبب بعض النتائج  أخرى لفهم الدافع في تعل

وفضال عن ذلك، يرى ، 9واإلنجاز في اللغة الثانية  امللتبسة فيما يتعلق بأهمية التوجه التكاملي والتوجه الفعال إلى الدافع

الدراسية، وقد ال تقل أهميته عن التوجه  العديد من العلماء أن أسباب أخرى لتعلم اللغة الثانية، تتعلق بسياق الفصول  

سباب لتعلم  . على سبيل املثال، سرد أكسفورد وشيرين عددا من األ 10التكاملي ومن ثم تستدعي مزيدا من االهتمام التجريبي 

التباهي إلى  ؛ و (personal challenge)؛ والتحدي الشخص ي  (intellectual stimulation)   اللغة الثانية، بما في ذلك التحفيز الفكري 

، وقد أشار  11(language fascination with aspects of the؛ والجاذبية مع جوانب اللغة )(showing off to friendsاألصدقاء )

 .12أن الحاجة إلى اإلنجاز والرغبة في التحفيز هي محفزات قوية  دورنيي إلى

بقائمة املحفزات، على الرغم من أن هذه اآلراء قد دفعت كثيرا من النقاش   (1991)يهتم كروكس وسشميدت 

  وكان  .14، وكان هناك جهد قليل نسبيا لفحص نماذج تجريبية 13واملناظرات حول ضرورة وفائدة مختلف الصيغ النظرية 

من ديس ي وريان   (Self-Determination Theoryمن أحد أهداف هذه الدراسة هو النظر إلى تطبيق نظرية تقرير املصير )

لدراسة الدافع في تعلم اللغة الثانية، والتمييز بين الدوافع الداخلية والخارجية التي أدلى بها ديس ي وريان مفيد جدا لفهم  

 . 15دافع التعلم للغة الثانية

 

 ( Self-Determination Theoryرية تقرير املصير ) . نظ 1

يشير إلى أداء   (intrinsic motivation)  الدافع الذاتي أو الداخلي، فإن 16وريان عن الدافعوفقا لنهج تقرير املصير من ديس ي 

فطرية  النشاط ببساطة للمتعة واالرتياح الذي يصاحب العمل، وتستمد مشاعر املتعة هذه من تلبية االحتياجات ال

بأنهم يقومون بنشاط؛ ألنهم اختاروا ذلك طوعا،  ؛ فاألشخاص الذين لديهم دافع داخلي يشعرون  17للكفاءة وتقرير املصير

ويعتبر هذا النوع من الدافع على   .وألن النشاط يمثل تحديا لكفاءاتهم الحالية، ويتطلب منهم استخدام قدراتهم اإلبداعية

د أثناء أداء  بمعنى أن السبب في القيام بهذا النشاط يرتبط فقط باملشاعر اإليجابية الفر درجة عالية من التحديد الذاتي؛ 

 .املهمة، ومثال لهذا النوع من الدافع هو الطالب الذي يجد فرحة في تعلم طريقة جديدة للتعبير عن الفكرة في اللغة الثانية

لتي يتم تنفيذها ليس بسبب املصلحة املتأصلة  أما السلوكيات التي تحركها دوافع خارجية فهي تلك السلوكيات ا 

ل إلى نهاية فعالة، بحيث يكون مصدر التنظيم خارجا عن النشاط في حد ذاته، ويعتقد  في النشاط؛ ولكن من أجل التوص

ك أنواع  ، هنا18الباحثون في األصل أن الدافع الخارجي يعني ضمنا عدم تقرير املصير في السلوكيات املنجزة، في اآلونة األخيرة

ات أكثر من غيرها؛ أي بعضها أكثر تحديدا للذات من  مختلفة من الدوافع الخارجية، بعضها استيعابا داخليا في مفهوم الذ

 غيرها.
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؛ حيث إن درجة تقرير املصير  19في مجال التعليم، تم تمييز ثالثة مستويات من الدوافع الخارجية، اثنان تجريبيان

، وثالثا التنظيم  (Introjected Regulation)، وثانيا التنظيم غير الواعي  (External Regulationرجي )تصنف على أنها أوال تنظيم خا

. في املرحلة األولى، يشير التنظيم الخارجي إلى السلوك الذي يتم تحديده من خالل وسائل  (Identified Regulationاملعّرف )

ويتضمن القيام بالسلوك من أجل الحصول على الصحة وتجنب  خارجية للفرد، مثل املكافأة أو العقوبة امللموسة، 

ملثال، فإن الطالب الذي يجتهد في تعلم اللغة الثانية بغرض الحصول على االئتمان بالطبع أو كسب  العقاب، على سبيل ا

ت الطوارئ خارج  اللغة الثانية ينظم تماما من قبل حاال  ثناء املعلم سيتم وصفها بأنها منظمة خارجيا؛ ألن السبب في تعلم

لم اللغة عند إزالة هذا السبب؛ أما في املرحلة الثانية، فإن  الفرد، ومن املتوقع أن ينخفض جهد الطالب واملشاركة في تع

التنظيم غير الواعي يمثل أسبابا ألداء نشاط أكثر استيعابا داخليا من التنظيم الخارجي، وتتعلق هذه األسباب بأداء نشاط  

به املنزلي في اللغة الثانية الضغط الذي استوعبه الفرد، وعلى سبيل املثال، فإن الطالب الذي يقوم بواج   استجابة لنوع من

سيشعر بالذنب إذا لم ينجزه أو أن الطالب الذي يبذل جهدا في التعلم إلقناع اآلخرين بكفاءته؛ فالتعلم يحدث طاملا أن  

  إلى تحقيق الذات؛  وأما التنظيم املعرف في املرحلة الثالثة، فيقرره  الطالب يشعر بالحاجة إلى الحد من الشعور بالذنب أو 

،  وأن الطالب الذي يشعر بحاسة ثقافية قد يعرض  20الفرد في أداء السلوك؛ ألنه يرى أن النشاط يستحق اهتماما شخصيا

ن الطالب أن يستمر في عملية  وفي هذه الحالة، يتوقع م  لغة التعلم بشكل إيجابي؛ ألنه يساعد على دعم هذا الهدف القيم،

 .التعلم طاملا أنه يعتبرها  ذات قيمة

 

وافع الداخلية والخارجية في تعلم اللغة الثانية  .٢  أهمية الد

، وقد تبين أن األنواع  22، واألداء األكاديمي العالي21لقد ارتبطت الزيادة في الدوافع الذاتية اهتماما كبيرا باملواد الدراسية 

. في الواقع  24واملثابرة  ،23شاعر اإليجابيةالخارجي ترتبط ارتباطا تفاضليا باملتغيرات التعليمية مثل الجهد وامل   الفرعية للدافع

 فإن بعض األدلة التجريبية تشير إلى أن التمييز بين األهداف الجوهرية والخارجية يمكن استخدامها في التنبؤ بنتائج التعلم

إلى أن الطلبة املستمرين بالدراسة يميلون إلى أن يكونوا أكثر   25ر نتائج دراسة راماجللغة الثانية؛ على سبيل املثال، تشي

دافعية في تعلم اللغة من أجل اللغة؛ أي أن يكونوا متحمسين أكثر من الطلبة الذين يقررون التوقف عن دراسة اللغة،  

هداف أخرى، على  ألقوى في تعلم اللغة أل ويمكن أن يتسم الطلبة الذين يقررون التوقف عن دراسات اللغة باهتمامهم ا

 .سبيل املثال لالئتمان األكاديمي؛ أي أن يكون لديهم دوافع خارجية أكثر من الطلبة الذين يواصلون دراسة اللغة

اللغة   يقول كامدا بأن االهتمام األساس ي الذي يعرف بمدى حب الشخص اللغة الثانية، يرتبط باكتساب مهارات

هو خارج عن املتطلبات الخارجية مثل القراءة والكتابة ملتطلبات االمتحان. وأثبتت  ي االستماع والكالم، و مثل مهارت الثانية

لكاردنر عن الدافع لتعلم اللغة، مرارا وتكرارا وتوافر صلة   ( socioeducational modelتعليمية )-الدراسة في نماذج اجتماعية

 وما يتصل بها. جاز في اللغة الثانية  بين املواقف اإليجابية نحو حالة التعلم واإلن

 

 أنماط السلوك الشخص ي ونمط االتصال . 3

؛ وهي كثيرا  26تم التفكير في أنماط السلوك الشخص ي منذ زمن طويل، ونمط االتصال بوصفها مكونات هامة لفعالية املعلم

الهامة في بيئة التعلم طبيعة  ومن الجوانب    ، 27ما يقاس بها في إنجاز الطلبة، وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بجودة البيئة الصفية 

قدم نموذج ليري ألنماط السلوك الشخص ي إطار القياس للدراسة، وهو ينص في األساس  التواصل بين املحاضرين والطل

( الذي يسيطر على التواصل،  Dominance-Submissionأن الناس يتواصلون وفقا لبعدين؛ األول بعد الهيمنة والتقديم )

( الذي يقدم كم التعاون هناك بين الناس الذين يتواصلون، وأن  Cooperation-Oppositionاملعارضة ) بعد التعاون و والثاني 

 .  جميع االتصاالت البشرية يمكن أن تكون بيانية باستخدام هذين البعدين محورين
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شخص ي  ماط السلوك الأن تصورات الطلبة عن أن( في هولندا Levy( وليفي )Wubbelsالبحث السابق لوبلز ) أثبت 

أن تصورات الطلبة ترتبط   28ووبلز، وبريكلمانز، وهيرمانز  .للمعلمين هي جانب مهم من جوانب البيئة التعليمي، وأثبت

من قبل    (understandingوالتفاهم ) (  friendlyوالسلوك الودي )  (leadershipبأدائهم التعليمي املعرفي والعاطفي، وأن القيادة ) 

، وتحذير  (dissatisfied، مستاء )(uncertainرتباطا إيجابيا بأداء الطلبة، في حين أن السلوك غير املؤكد )املعلم ترتبط ا 

(admonishing .ترتبط سلبا ) 

 

 . نمط التواصل بين املحاضرين وتقرير املصير ٤

ي التصورات الذاتية للكفاءة بالبيئة االجتماعية التي تؤثر فوفقا لنظرية تقرير املصير، يتأثر النمط التحفيزي أو التوجه 

في حالة تعلم اللغة يكون املعلم الشخص الرئيس الذي يؤثر في هذه التصورات؛ ولذلك فإن الطريقة التي   .واالستقاللية

وتظل التصورات   ،يتفاعل بها املعلمون مع الطلبة، أي أسلوبهم التواصلي، قد تكون مرتبطة بالتوجه التحفيزي للطلبة

لية والكفاءة عالية إلى حد أن يتخذ الطلبة قراراتهم الخاصة بشأن تعلمهم، ويتم تزويدهم بتعليقات  الذاتية الستقال

املحاضرين الذين يتواصلون مع الطلبة بطريقة تدعم هذه التصورات الذاتية، ومن املرجح في ضوء    .واضحة حول تقدمهم

الطلبة الذين يجدون معلميهم مسيطرين أو استبداديين  ذلك أن يكون الطلبة في دوافع داخلية؛ وعلى العكس من ذلك، فإن  

هم، وسيفقدون تقرير املصير والكفاءة في عملية  يعتقدون بأمنهم لم يحصلوا على تغذية راجعة مفيدة في تقدم إحساس 

منهم، ومن ثم  التعلم؛ ولهذا فإنهم يبذلون الجهد في تعلم املادة فقط للسماح لهم في اجتياز االختبارات والواجبات املطلوبة  

 يتخرجون في الجامعة.

 

 أ. نتائج الدراسة: 

ومعلماتها في قسم اللغة العربية وآدابها   العربية اللغة يمعلم جميع من الدراسة مجتمع تكون يمجتمع الدراسة وعيناتها: -

  (25) الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا والبالغ عددهم في
ً
القسم والجامعة   ومعلمة، وجميع الطلبة من نفس معلما

 ( طالب وطالبة. 500)والبالغ عددهم 

 وطالبة اختيروا بالطريقة   (30)من املحاضرين واملعلمات و (5)فردا وبواقع ( 35الدراسة من ) وتتكون عينات
ً
طالبا

لفئة الطلبة   ٪6و ،٪20 العشوائية البسيطة من الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا. وبلغت نسبة التمثيل لفئة املحاضرين

 .الدراسة عينة  أفراد توزيع يبين  1من مجتمع الدراسة. والجدول 

 ة الدراسة: توزيع أفراد عين1جدول 

 النسبة املئوية )%(  العدد  الجنس  املستجيب 

 طالب 

 % من مجتمع الدراسة( 6)

 50 15 ذكر

 50 15 أنثى 

 100 30 املجموع 

 معلم

 % من مجتمع الدراسة 20

 60 3 ذكر

 40 2 أنثى 

 100 5 املجموع 
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 نتائج الدراسة 

بين وجهة نظر محاضري اللغة العربية ومحاضراتها ووجهة نظر  هل توجد فروق لإلجابة عن السؤال األول للدراسة: "

نمط التواصل بين املحاضرين والدافع  طلبة قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا حول 

 .  نتيجة وجهات نظر محاضري ومحاضرات اللغة العربية ( يبّين2الجدول )؟". ارجي عند الطلبة الداخلي والخ

 

 نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة ( وجهات نظر املحاضرين واملحاضرات حول  2جدول )

 بند الرقم 
مجموع  

 األرقام 
 املتوسط 

االنحراف  

 املعياري 

1 
يظهر كيفية القيام بالواجبات املنزلية  املعلم الذي 

 يجعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر.
18 3.60 0.55 

2 

املعلم الذي يميل إلى شرح ش يء ما، ويحاول جذب  

انتباه الطلبة في الفصل يجعل الطالب يكون  

 في  
ً
؛ ألنه سيشعر باإلثم إذا لم يكن جادا

ً
مجتهدا

 تعلم اللغة.

17 3.40 0.55 

3 

د الذي يعرف كيف يمزح مع الطلبة  املعلم الودو 

اللغة أثناء التدريس يجعلهم حريصين على تعلم 

 للرضا الذاتي في اكتشاف أشياء جديدة.

17 3.40 0.55 

4 

 أن يتكلم اللغة العربية  
ً
يريد الطالب أن يكون قادرا

خصوصا عندما يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة  

 لفصل. ومساعدا لهم في أعمالهم حتى ولو خارج ا

18 3.60 0.55 

5 

واجباتهم  املعلم الصارم يجعل الطلبة يكملون 

 املنزلية في الوقت املحدد. 

 

15 3.00 0.00 

6 
تعلم اللغة في الفصل الصامت بسبب الطلبة  

 يخافون من املعلم مهم لتطور شخص ي 
8 1.60 0.89 

7 
املعلم سريع الغضب في الفصل يجعل الطلبة  

 ونها بسرعة. يتعلمون اللغة بجد ويكتسب
9 1.80 0.84 

8 

 ما 
ً
يعاقب الطلبة على عدم أداء  املعلم الذي غالبا

الواجبات املنزلية يجعلهم يتعلمون اللغة بجد؛ ألنهم  

 سوف يخجلون إذا عوقبوا. 

12 2.40 0.55 

9 
املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع  

 أصدقائهم في الفصل يجعلهم يتمتعون بتعلم اللغة. 
15 3.00 0.71 

10 
املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة القتراح نوع  

الواجبات املنزلية التي سيقومون بها، سيشجع  
13 2.60 0.55 
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الطلبة على التعلم والحصول على وظيفة مرموقة في  

.
ً
 نفس املجال مستقبال

11 

ال يفهمون   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة

  ى املتعة في ويساعدهم في التعلم يلهمهم الحصول عل

 فهم ش يء ما. 

18 3.60 0.55 

12 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غير  

الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إلى زيادة 

اهتمامهم في التعلم، ومن ثم تحقيق أملهم في 

 الحصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال. 

17 3.40 0.55 

13 
يجعلهم  لبة املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للط

 يستمتعون بالتعلم في الفصل. 
9 1.80 0.84 

14 

املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك في جميع أنحاء  

الفصل دون طلب اإلذن، يجعلهم يشعرون  

 بالحرية، وسيحاولون الحصول على فوائد التعلم. 

9 1.80 0.45 

15 

إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم املحرز لدى  

م، فإنه يجعل الطلبة يحّسنون  التعلالطلبة في 

 دراستهم في الفصل. 

10 2.00 0.71 

16 

 يريد الطلبة أن يقوموا بأفضل أداء في التعلم عندما 

 ينتقدهم املعلم. 

 

11 2.20 1.30 

 

 الطلبةنمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند  ( وجهات نظر طلبة اللغة العربية حول 3جدول )

 دبن الرقم 
مجموع  

 األرقام 
 املتوسط 

االنحراف  

 املعياري 

1 
املعلم الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات املنزلية  

 يجعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر.
105 3.50 0.63 

2 

املعلم الذي يميل إلى شرح ش يء ما، ويحاول جذب انتباه  

؛ ألنه  الطلبة في الفصل يجعل الطالب يكون 
ً
مجتهدا

 في تعلم اللغة.سيشعر باإلثم إذ
ً
 ا لم يكن جادا

105 3.50 0.63 

3 

املعلم الودود الذي يعرف كيف يمزح مع الطلبة أثناء  

التدريس يجعلهم حريصين على تعلم اللغة للرضا الذاتي  

 في اكتشاف أشياء جديدة. 

111 3.70 0.60 

4 

 أن يتكلم 
ً
اللغة العربية  يريد الطالب أن يكون قادرا

معلم مهتم حقا بالطلبة   خصوصا عندما يتعلم مع

 ومساعدا لهم في أعمالهم حتى ولو خارج الفصل. 

113 3.77 0.43 
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5 
املعلم الصارم يجعل الطلبة يكملون واجباتهم املنزلية في 

 الوقت املحدد. 
101 3.37 0.81 

6 
تعلم اللغة في الفصل الصامت بسبب الطلبة يخافون  

 املعلم مهم لتطور شخص ي من  
67 2.23 1.01 

7 
ملعلم سريع الغضب في الفصل يجعل الطلبة يتعلمون  ا

 اللغة بجد ويكتسبونها بسرعة. 
65 2.17 0.87 

8 

 ما يعاقب الطلبة على عدم أداء  
ً
املعلم الذي غالبا

الواجبات املنزلية يجعلهم يتعلمون اللغة بجد؛ ألنهم  

 سوف يخجلون إذا عوقبوا. 

76 2.53 0.94 

9 
ملناقشة مع أصدقائهم في  املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا  

 الفصل يجعلهم يتمتعون بتعلم اللغة.
102 3.40 0.56 

10 

املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة القتراح نوع الواجبات  

املنزلية التي سيقومون بها، سيشجع الطلبة على التعلم  

.والحصول على وظيفة مرموقة في نفس  
ً
 املجال مستقبال

93 3.10 0.76 

11 

ال يفهمون   رك بسرعة أن الطلبةاملعلم الذي يد

ويساعدهم في التعلم يلهمهم الحصول على املتعة في 

 فهم ش يء ما. 

106 3.53 0.63 

12 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غير الواجبات  

التعلم،  املنزلية مع الطلبة يؤدي إلى زيادة اهتمامهم في 

ومن ثم تحقيق أملهم في الحصول على وظيفة مع راتب  

 جيد مستقبال. 

100 3.33 0.80 

13 
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة يجعلهم  

 يستمتعون بالتعلم في الفصل. 
63 2.10 0.92 

14 

املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك في جميع أنحاء الفصل  

يشعرون بالحرية،  دون طلب اإلذن، يجعلهم 

 وسيحاولون الحصول على فوائد التعلم. 

69 2.30 0.84 

15 

إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم املحرز لدى  

الطلبة في التعلم، فإنه يجعل الطلبة يحّسنون دراستهم  

 في الفصل.

79 2.63 0.81 

16 
 يريد الطلبة أن يقوموا بأفضل أداء في التعلم عندما

 املعلم. ينتقدهم 
83 2.77 0.73 
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ات اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة من الجامعة  ( من املحاضرين واملعلم5الدراسة من ) عينة تتكون 

: "املعلم الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات  1في الفقرة  3.60اإلسالمية العاملية بماليزيا،  واملتوسط الحسابي األعلى هو 

لم اللغة العربية خصوصا  يريد الطالب أن يكون قادرا  على أن يتك: "4"، والفقرة علمون اللغة أكثراملنزلية يجعل الطلبة يت

املعلم الذي يدرك  "  11، والفقرة  "ولو خارج الفصل  لهم في أعمالهم حتى  يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا   عندما 

. واملتوسط الحسابي األدنى  "الحصول على املتعة في فهم ش يء ما  يلهمهم ال يفهمون ويساعدهم في التعلم   بسرعة أن الطلبة

 ". تعلم اللغة في الفصل الصامت بسبب أن الطلبة يخافون من املعلم مهم للتطور شخص ي: "6 فقرةالفي  1.60هو 

 وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة م 30الدراسة من الطلبة فتتكون من ) أما عينة 
ً
ن الجامعة  ( طالبا

: "يريد الطالب أن يكون قادرا على أن يتكلم  4رة في الفق 3.77اإلسالمية العاملية بماليزيا، واملتوسط الحسابي األعلى هو 

"،  اللغة العربية خصوصا عندما يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا لهم في أعمالهم حتى ولو خارج الفصل

 ". لاملعلم الذي يقرر املهام للطلبة يجعلهم يستمتعون بالتعلم في الفص : "13  الفقرة في    2.10واملتوسط الحسابي األدنى هو  

( يبّين فرق املتوسط الحسابي األعلى واألدنى بين وجهات نظر محاضرين ومحاضرات اللغة العربية 4الجدول )

 .نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبةوالطلبة حول 

 

 املتوسط الحسابي األدنى املتوسط الحسابي األعلى  عينة الدراسة 

محاضرين   5

 ومحاضرات 

(3.60) 

: "املعلم الذي يظهر كيفية  1الفقرة 

القيام بالواجبات املنزلية يجعل الطلبة  

 ".يتعلمون اللغة أكثر

يريد الطالب أن يكون  : "4الفقرة 

الشخص الذي يمكن أن يتكلم اللغة 

يتعلم مع معلم   العربية خصوصا عندما

لهم في   مهتم حقا بالطلبة ومساعدا 

 ".خارج الفصلولو   أعمالهم حتى

املعلم الذي يدرك بسرعة  : "11الفقرة 

ال يفهمون ويساعدهم في  أن الطلبة

الحصول على املتعة في  التعلم يلهمهم 

 ".فهم ش يء ما

(1.60) 

تعلم اللغة في الفصل  : "6 الفقرة

الصامت بسبب الطلبة يخافون  

 ". من املعلم مهم للتطور شخص ي

 طلبة  30

(3.77) 

الطالب أن يكون يريد  : "4الفقرة 

لشخص الذي يمكن أن يتكلم اللغة ا

يتعلم مع معلم   العربية خصوصا عندما

لهم في  مهتم حقا بالطلبة ومساعدا

 ".ولو خارج الفصل  أعمالهم حتى

(2.10) 

املعلم الذي يقرر  : "13 الفقرة

املهام للطلبة يجعلهم يستمتعون 

 "بالتعلم في الفصل
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بين وجهة نظر محاضري اللغة العربية ووجهة نظر  وق هل توجد فر الثاني للدراسة: "لإلجابة عن السؤال 

نمط التواصل بين  محاضرات اللغة العربية في قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا حول 

 ؟". املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة

 صل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة توا نمط ال( وجهات نظر محاضري اللغة العربية حول  5جدول )

 بند الرقم 
مجموع  

 األرقام 
 املتوسط 

االنحراف  

 املعياري 

1 
املعلم الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات املنزلية يجعل  

 الطلبة يتعلمون اللغة أكثر. 
11 3.67 0.58 

2 

  انتباه املعلم الذي يميل إلى شرح ش يء ما، ويحاول جذب 

؛ ألنه سيشعر  
ً
الطلبة في الفصل يجعل الطالب يكون مجتهدا

 في تعلم اللغة.
ً
 باإلثم إذا لم يكن جادا

10 3.33 0.58 

3 

املعلم الودود الذي يعرف كيف يمزح مع الطلبة أثناء  

التدريس يجعلهم حريصين على تعلم اللغة للرضا الذاتي في  

 اكتشاف أشياء جديدة. 

9 3.00 0.00 

4 

 أن يتكلم اللغة العربية خصوصا  يريد الطال
ً
ب أن يكون قادرا

عندما يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا لهم في  

 أعمالهم حتى ولو خارج الفصل. 

10 3.33 0.58 

5 
املعلم الصارم يجعل الطلبة يكملون واجباتهم املنزلية في 

 الوقت املحدد. 
9 3.00 0.00 

6 
الطلبة يخافون من   الفصل الصامت بسببتعلم اللغة في 

 املعلم مهم لتطور شخص ي 
6 2.00 1.00 

7 
املعلم سريع الغضب في الفصل يجعل الطلبة يتعلمون اللغة 

 بجد ويكتسبونها بسرعة. 
6 2.00 1.00 

8 

 ما يعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات  
ً
املعلم الذي غالبا

ا  بجد؛ ألنهم سوف يخجلون إذاملنزلية يجعلهم يتعلمون اللغة  

 عوقبوا.

7 2.33 0.58 

9 
املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم في 

 الفصل يجعلهم يتمتعون بتعلم اللغة.
8 2.67 0.58 

10 

املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة القتراح نوع الواجبات  

التعلم  املنزلية التي سيقومون بها، سيشجع الطلبة على 

.والحصول على وظيفة مرموقة في 
ً
 نفس املجال مستقبال

7 2.33 0.58 

11 
ال يفهمون ويساعدهم في   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة

 التعلم يلهمهم الحصول على املتعة في فهم ش يء ما. 
10 3.33 0.58 
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12 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غير الواجبات املنزلية  

م، ومن ثم تحقيق  الطلبة يؤدي إلى زيادة اهتمامهم في التعلمع  

 أملهم في الحصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال. 

9 3.00 0.00 

13 
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة يجعلهم يستمتعون  

 بالتعلم في الفصل.
4 1.33 0.58 

14 

الفصل دون  املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك في جميع أنحاء 

وسيحاولون   طلب اإلذن، يجعلهم يشعرون بالحرية، 

 الحصول على فوائد التعلم. 

5 1.67 0.58 

15 
إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم املحرز لدى الطلبة في 

 التعلم، فإنه يجعل الطلبة يحّسنون دراستهم في الفصل. 
7 2.33 0.58 

16 
ينتقدهم   التعلم عندمايريد الطلبة أن يقوموا بأفضل أداء في  

 املعلم.
6 2.00 1.00 

 

نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند  وجهات نظر محاضرات اللغة العربية حول : 6 دول ج

 الطلبة

مجموع   بند الرقم 

 األرقام 

االنحراف   املتوسط 

 املعياري 

املنزلية يجعل  املعلم الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات  1

 الطلبة يتعلمون اللغة أكثر. 

7 3.50 0.71 

علم الذي يميل إلى شرح ش يء ما، ويحاول جذب انتباه  امل 2

؛ ألنه سيشعر  
ً
الطلبة في الفصل يجعل الطالب يكون مجتهدا

 في تعلم اللغة.
ً
 باإلثم إذا لم يكن جادا

7 3.50 0.71 

الطلبة أثناء  املعلم الودود الذي يعرف كيف يمزح مع  3

ي  التدريس يجعلهم حريصين على تعلم اللغة للرضا الذاتي ف

 اكتشاف أشياء جديدة. 

8 4.00 0.00 

 أن يتكلم اللغة العربية خصوصا   4
ً
يريد الطالب أن يكون قادرا

عندما يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا لهم في  

 أعمالهم حتى ولو خارج الفصل. 

8 4.00 0.00 

املعلم الصارم يجعل الطلبة يكملون واجباتهم املنزلية في  5

 الوقت املحدد. 

6 3.00 0.00 

تعلم اللغة في الفصل الصامت بسبب الطلبة يخافون من   6

 املعلم مهم لتطور شخص ي 

2 1.00 0.00 

املعلم سريع الغضب في الفصل يجعل الطلبة يتعلمون اللغة  7

 بجد ويكتسبونها بسرعة. 

3 1.50 0.71 
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 ما يعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات   8
ً
املعلم الذي غالبا

يجعلهم يتعلمون اللغة بجد؛ ألنهم سوف يخجلون إذا    املنزلية 

 عوقبوا.

5 2.50 0.71 

املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم في  9

 الفصل يجعلهم يتمتعون بتعلم اللغة.

7 3.50 0.71 

املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة القتراح نوع الواجبات   10

الطلبة على التعلم  املنزلية التي سيقومون بها، سيشجع 

.
ً
 والحصول على وظيفة مرموقة في نفس املجال مستقبال

6 3.00 0.00 

ال يفهمون ويساعدهم في   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة 11

 فهم ش يء ما. التعلم يلهمهم الحصول على املتعة في 

8 4.00 0.00 

ية  املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غير الواجبات املنزل 12

مع الطلبة يؤدي إلى زيادة اهتمامهم في التعلم، ومن ثم تحقيق  

 أملهم في الحصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال. 

8 4.00 0.00 

يجعلهم يستمتعون  املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة  13

 بالتعلم في الفصل.

5 2.50 0.71 

ء الفصل دون  املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك في جميع أنحا 14

طلب اإلذن، يجعلهم يشعرون بالحرية، وسيحاولون  

 الحصول على فوائد التعلم. 

4 2.00 0.00 

إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم املحرز لدى الطلبة في  15

 التعلم، فإنه يجعل الطلبة يحّسنون دراستهم في الفصل. 

3 1.50 0.71 

ينتقدهم   التعلم عندما  يريد الطلبة أن يقوموا بأفضل أداء في 16

 املعلم.

5 2.50 2.12 
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محاضرين اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة من الجامعة اإلسالمية العاملية  ( 3)الدراسة من  تتكون عينة 

بة  : "املعلم الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات املنزلية يجعل الطل1 في الفقرة 3.67 املتوسط الحسابي األعلى هوو بماليزيا، 

املعلم الذي يقرر املهام للطلبة يجعلهم يستمتعون  "  :13  في الفقرة  1.33"، واملتوسط الحسابي األدنى هو  يتعلمون اللغة أكثر

( اختيرتا بالطريقة العشوائية البسيطة  2)الدراسة من املحاضرات فكانت محاضرتين اثنتين  عينة"؛ أما بالتعلم في الفصل

الذي يعرف   الودود"املعلم  :3 الفقرةفي  4.00 ة بماليزيا، وكان املتوسط الحسابي األعلى هومن الجامعة اإلسالمية العاملي

  "، وفي الفقرة كيف يمزح مع الطلبة أثناء التدريس يجعلهم حريصين على تعلم اللغة للرضا الذاتي في اكتشاف أشياء جديدة

 أن يتكلم اللغة العربية خصوصا  " :4
ً
لهم في  يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا عندمايريد الطالب أن يكون قادرا

ال يفهمون ويساعدهم في التعلم   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة " :11 "، وفي الفقرةارج الفصلولو خ أعمالهم حتى 

غير الواجبات   املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى : "12 ، وأيضا في الفقرة"الحصول على املتعة في فهم ش يء ما يلهمهم

.  " التعلم ومن ثم تحقيق أملهم في الحصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبالاملنزلية مع الطلبة يؤدي إلى زيادة اهتمامهم في  

الطلبة يخافون من املعلم مهم   تعلم اللغة في الفصل الصامت بسبب أن": 6 في الفقرة 1.00 واملتوسط الحسابي األدنى هو

 ".للتطور الشخص ي
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( فرق املتوسط الحسابي األعلى واألدنى بين وجهات نظر محاضرين ومحاضرات اللغة العربية حول  7جدول )

 نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة

عينة  

 الدراسة 
 املتوسط الحسابي األدنى املتوسط الحسابي األعلى 

 محاضرين  3

(3.67) 

الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات  : "املعلم 1ة الفقر 

 "املنزلية يجعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر

(1.33) 

املعلم الذي  ال  : "13الفقرة 

يعرف يقرر املهام للطلبة 

يجعلهم يستمتعون بالتعلم  

 "في الفصل

 محاضرتان   2

(4.00) 

الذي يعرف كيف يمزح مع الطلبة   : "املعلم الودود3 الفقرة

التدريس يجعلهم حريصون على تعلم اللغة للرضا  ناء أث

 "الذاتي في اكتشاف أشياء جديدة 

 أن يتكلم اللغة : "4الفقرة 
ً
يريد الطالب أن يكون قادرا

يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة  العربية خصوصا عندما

 " ولو خارج الفصل لهم في أعمالهم حتى  ومساعدا 

ال   ن الطلبةعة أاملعلم الذي يدرك بسر : "11الفقرة 

الحصول على املتعة   يفهمون ويساعدهم في التعلم يلهمهم

 " في فهم ش يء ما

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غير  : "12الفقرة 

الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إلى زيادة اهتمامهم في 

التعلم، ومن ثم تحقيق أملهم في الحصول على وظيفة مع  

 "مستقبالراتب جيد 

(1.00) 

تعلم اللغة في  : "6الفقرة 

الفصل الصامت بسبب  

الطلبة يخافون من املعلم  

 "مهم للتطور الشخص ي

 

ت في قسم   هل توجد فروقلإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة: "
ً
بين وجهة نظر الطلبة ووجهة نظر الطالبا

نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي اللغة العربية وآدابها في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا حول 

ت نظر  نتيجة وجها ( يبين9نتيجة وجهات نظر طالب اللغة العربية والجدول ) ( يبين8الجدول )؟". والخارجي عند الطلبة

 طالبات اللغة العربية حول هذه القضية.

 

 

 

 

 

 

 رين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبةنمط التواصل بين املحاض( وجهات نظر طالب اللغة العربية حول 8جدول )
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 بند الرقم 
مجموع  

 األرقام 
 املتوسط 

االنحراف  

 املعياري 

1 
املنزلية يجعل الطلبة  املعلم الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات  

 يتعلمون اللغة أكثر. 
51 3.40 0.51 

2 

املعلم الذي يميل إلى شرح ش يء ما، ويحاول جذب انتباه الطلبة  

؛ ألنه سيشعر باإلثم إذا   في الفصل
ً
يجعل الطالب يكون مجتهدا

 في تعلم اللغة.
ً
 لم يكن جادا

54 3.60 0.51 

3 

الطلبة أثناء التدريس  املعلم الودود الذي يعرف كيف يمزح مع 

يجعلهم حريصين على تعلم اللغة للرضا الذاتي في اكتشاف  

 أشياء جديدة. 

54 3.60 0.63 

4 

 
ً
 أن يتكلم اللغة العربية خصوصا  يريد الطالب أن يكون قادرا

عندما يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا لهم في  

 أعمالهم حتى ولو خارج الفصل. 

56 3.73 0.46 

5 
املعلم الصارم يجعل الطلبة يكملون واجباتهم املنزلية في الوقت  

 املحدد.
55 3.67 0.49 

6 
من املعلم    تعلم اللغة في الفصل الصامت بسبب الطلبة يخافون 

 مهم لتطور شخص ي 
35 2.33 1.11 

7 
املعلم سريع الغضب في الفصل يجعل الطلبة يتعلمون اللغة 

 بجد ويكتسبونها بسرعة. 
36 2.40 0.91 

8 

 ما يعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات  
ً
املعلم الذي غالبا

املنزلية يجعلهم يتعلمون اللغة بجد؛ ألنهم سوف يخجلون إذا  

 عوقبوا.

40 2.67 0.82 

9 
املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم في الفصل  

 يجعلهم يتمتعون بتعلم اللغة.
50 3.33 0.62 

10 

املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة القتراح نوع الواجبات املنزلية  

التي سيقومون بها، سيشجع الطلبة على التعلم والحصول على  

.   وظيفة مرموقة في نفس املجال
ً
 مستقبال

47 3.13 0.64 

11 
ال يفهمون ويساعدهم في   املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة

 فهم ش يء ما.  التعلم يلهمهم الحصول على املتعة في
50 3.33 0.72 

12 

املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غير الواجبات املنزلية  

تحقيق   مع الطلبة يؤدي إلى زيادة اهتمامهم في التعلم، ومن ثم 

 أملهم في الحصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال. 

50 3.33 0.72 

13 
يجعلهم يستمتعون  املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة 

 بالتعلم في الفصل.
35 2.33 1.11 
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14 

املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك في جميع أنحاء الفصل دون  

لون الحصول  طلب اإلذن، يجعلهم يشعرون بالحرية، وسيحاو 

 على فوائد التعلم. 

39 2.60 0.91 

15 
إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم املحرز لدى الطلبة في  

 التعلم، فإنه يجعل الطلبة يحّسنون دراستهم في الفصل. 
40 2.67 0.90 

16 
ينتقدهم   يريد الطلبة أن يقوموا بأفضل أداء في التعلم عندما 

 املعلم.
45 3.00 0.76 

 

ت اللغة العربية حول 9جدول 
ً
 الطلبةنمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند  : وجهات نظر طالبا

 بند الرقم 
مجموع  

 األرقام 
 املتوسط 

االنحراف  

 املعياري 

1 
املعلم الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات املنزلية يجعل الطلبة  

 يتعلمون اللغة أكثر. 
54 3.60 0.74 

2 

م الذي يميل إلى شرح ش يء ما، ويحاول جذب انتباه الطلبة  املعل

؛ ألنه سيشعر باإلثم إذا  في الفصل يجعل الطالب يكون 
ً
مجتهدا

 في تعلم اللغة.
ً
 لم يكن جادا

51 3.40 0.74 

3 

املعلم الودود الذي يعرف كيف يمزح مع الطلبة أثناء التدريس  

اكتشاف أشياء  يجعلهم حريصين على تعلم اللغة للرضا الذاتي في  

 جديدة.

57 3.80 0.56 

4 

 أن يتكلم 
ً
اللغة العربية خصوصا  يريد الطالب أن يكون قادرا

عندما يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا لهم في 

 أعمالهم حتى ولو خارج الفصل. 

57 3.80 0.41 

5 
املعلم الصارم يجعل الطلبة يكملون واجباتهم املنزلية في الوقت  

 املحدد.
46 3.07 0.96 

6 
املعلم  تعلم اللغة في الفصل الصامت بسبب الطلبة يخافون من 

 مهم لتطور شخص ي 
32 2.13 0.92 

7 
املعلم سريع الغضب في الفصل يجعل الطلبة يتعلمون اللغة بجد  

 ويكتسبونها بسرعة. 
29 1.93 0.80 

8 

 ما يعاقب الطلبة على عدم أداء الواجبات  
ً
املعلم الذي غالبا

لية يجعلهم يتعلمون اللغة بجد؛ ألنهم سوف يخجلون إذا  املنز 

 عوقبوا.

36 2.40 1.06 

9 
املعلم الذي يعطي الطلبة وقتا ملناقشة مع أصدقائهم في الفصل  

 يجعلهم يتمتعون بتعلم اللغة.
52 3.47 0.52 
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10 

املعلم الذي يعطي الطلبة فرصة القتراح نوع الواجبات املنزلية 

يشجع الطلبة على التعلم والحصول على التي سيقومون بها، س 

. وظيفة مرموقة في نفس  
ً
 املجال مستقبال

46 3.07 0.88 

11 
ال يفهمون ويساعدهم في  املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبة

 التعلم يلهمهم الحصول على املتعة في فهم ش يء ما. 
56 3.73 0.46 

12 

املنزلية مع   املعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غير الواجبات

التعلم، ومن ثم تحقيق أملهم  الطلبة يؤدي إلى زيادة اهتمامهم في 

 في الحصول على وظيفة مع راتب جيد مستقبال. 

50 3.33 0.90 

13 
املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة يجعلهم يستمتعون  

 بالتعلم في الفصل.
28 1.87 0.64 

14 

جميع أنحاء الفصل دون املعلم الذي يتيح للطلبة التحرك في 

يشعرون بالحرية، وسيحاولون الحصول  طلب اإلذن، يجعلهم 

 على فوائد التعلم. 

30 2.00 0.65 

15 
إذا أظهر املعلم عدم رضاه على التقدم املحرز لدى الطلبة في 

 التعلم، فإنه يجعل الطلبة يحّسنون دراستهم في الفصل. 
39 2.60 0.74 

16 
ينتقدهم  فضل أداء في التعلم عندمايريد الطلبة أن يقوموا بأ

 املعلم.
38 2.53 0.64 
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 اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة من الجامعة  15( من الطلبة ومنهم )30الدراسة من ) تكونت عينة
ً
( طالبا

 أن يتكلم اللغة : "يريد الطالب أن يكون قا4  الفقرة في    3.73اإلسالمية العاملية بماليزيا، وأن املتوسط الحسابي األعلى هو  
ً
درا

 عندما 
ً
 يتعلم مع معلم مهتم حقا با العربية خصوصا

ً
، واملتوسط  "ولو خارج الفصل لهم في أعمالهم حتى لطلبة ومساعدا

تعلم اللغة في الفصل الصامت بسبب الطلبة يخافون من املعلم مهم للتطور  : "6في الفقرة  2.33الحسابي األدنى هو 

 .  "لفصلملعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة يجعلهم يستمتعون بالتعلم في اا: "13"، وفي الفقرة الشخص ي

( طالبة اخترن بالطريقة العشوائية البسيطة من الجامعة اإلسالمية العاملية  15أما عينات الطالبات فكانت )

كيف يمزح مع الطلبة أثناء   الذي يعرف : "املعلم الودود3 الفقرةفي  3.80بماليزيا، وكان املتوسط الحسابي األعلى هو 

يريد الطالب أن يكون  : "4" وفي الفقرة ضا الذاتي في اكتشاف أشياء جديدةالتدريس يجعلهم حريصين على تعلم اللغة للر 

 أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندما
ً
ولو خارج   لهم في أعمالهم حتى  يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا قادرا

املهام للطلبة يجعلهم يستمتعون   املعلم الذي ال يعرف يقرر : "13في الفقرة  1.87وسط الحسابي األدنى هو "، واملتالفصل

 ."بالتعلم في الفصل

ت اللغة العربية حول خصائص  10الجدول )
ً
( فرق املتوسط الحسابي األعلى واألدنى بين وجهات نظر طالب وطالبا

 املعلم الفعال لهذه اللغة

 املتوسط الحسابي األدنى توسط الحسابي األعلى امل عينة الدراسة 

15  
ً
 طالبا

(3.73) 

: "يريد الطالب أن يكون الشخص  4 الفقرة

الذي يمكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا  

يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة  عندما

ولو خارج   لهم في أعمالهم حتى  ومساعدا 

 "الفصل

(2.33) 

لصامت  تعلم اللغة في الفصل ا: "6الفقرة 

بسبب الطلبة يخافون من املعلم مهم  

 "لتطور شخص ي

املعلم الذي ال يعرف يقرر  : "13الفقرة 

املهام للطلبة يجعلهم يستمتعون بالتعلم في 

 ."الفصل

 طالبة  15

(3.80) 

الذي يعرف كيف   : "املعلم الودود3 الفقرة

يمزح مع الطلبة أثناء التدريس يجعلهم  

الذاتي في    حريصون على تعلم اللغة للرضا

 " اكتشاف أشياء جديدة

الطالب أن يكون الشخص  يريد  : "4الفقرة 

الذي يمكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا  

يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة  عندما

ولو خارج   لهم في أعمالهم حتى  ومساعدا 

 ".الفصل

 

(1.87) 

املعلم الذي ال يعرف يقرر  : "13الفقرة 

تمتعون بالتعلم في املهام للطلبة يجعلهم يس

 "الفصل
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 املناقشة 

: أظهرت نتائج هذا السؤال أن وجود فروق بين وجهة نظر محاضري اللغة العربية  أوال: مناقشة نتائج السؤال األول 

نمط التواصل بين  ومحاضراتها ووجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا حول 

 .لبةحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطامل

املعلم  .  يتفق املحاضرون أن املعلم الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات املنزلية يجعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثر

علم  صفة القيادة ويشجع الدافع الداخلي عند الطلبة في تبالقادر عن شرح كيفية عمل الواجبة املنزلي إلى الطلبة يمتلك 

يتعلم مع   الطالب يريد أن يكون الشخص الذي يمكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندما أن  وهم أيضا يتفقون . اللغة

يشجع الدافع الخارجي  . صفة الودود عند املعلم سولو خارج الفصل  لهم في أعمالهم حتى  معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا

ال يفهمون   راك املعلم بسرعة أن الطلبةإد ضرون أن نمط التواصل من خاللويوافق املحا .لدى الطلبة في تعلم اللغة

تعلم اللغة في الفصل  وال يوافق املحاضرون عن فكرة  .الحصول على املتعة في فهم ش يء ما ويساعدهم في التعلم يلهمهم 

 . الصامت بسبب الطلبة يخافون من املعلم مهم لتطور شخص ي

يتعلم   أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندمايد أن يكون الشخص الذي يمكن وأما يوافق الطلبة أن الطالب ير 

هذا يساوي بوجهة النظر عند املحاضرين ألن  .  ولو خارج الفصل  لهم في أعمالهم حتى   مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا

يعرف  املعلم الذي ال أن طلبة ويعتقد ال. ال شك املعلم الودود ُيحب عند الطلبة وسيشجع الدافع عندهم في تعلم اللغة

 . يقرر املهام لهم، ال يجعلهم يستمتعون بالتعلم في الفصل، ألن الطلبة سيحترمون املعلم الذي يتصف بصفة القيادة أكثر

: أظهرت نتائج هذا السؤال أن وجود فروق بين وجهة نظر محاضري اللغة  ثانيا: مناقشة نتائج السؤال الثاني

نمط  سم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا حول  ضرات اللغة العربية في قالعربية ووجهة نظر محا

 . التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة

  صفة . املعلم الذي يظهر كيفية القيام بالواجبات املنزلية يجعل الطلبة يتعلمون اللغة أكثريتفق املحاضرون أن  

. ي قادرا على شرح كيفية عمل الواجبات املنزلي سيشجع الدافع الداخلي لدى الطلبة في تعلم اللغةالقيادة عند املعلم الذ

وهذا يعاكس بش يء لم يتفقوا فيه وهو املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة يجعلهم يستمتعون بالتعلم في الفصل، ألن  

 .ين يتصفون بصفة القيادةمعلميهم أكثر لو املحاضر الطلبة سوف يعطي اهتمامهم ويعتقد 

الذي يعرف كيف يمزح مع الطلبة أثناء التدريس يجعلهم حريصون على   املعلم الودودوأما تتفق املحاضرات أن 

. املعلم الودود سيكون محبوبا لدى الطلبة ألنهم ال يشعرون بالخوف  تعلم اللغة للرضا الذاتي في اكتشاف أشياء جديدة

كلم أو للتبادل األفكار مع هذا املعلم، حتى يشجع الدافع الداخلي لدى الطلبة في اكتشاف أشياء جديدة عن اللغة. للت

يتعلم مع معلم    عندماالطالب يريد أن يكون الشخص الذي يمكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا  وتوافق املحاضرات أن  

 املعلم الذي يدرك بسرعة أن الطلبةوتعتقد أيضا أن . و خارج الفصلول لهم في أعمالهم حتى مهتم حقا بالطلبة ومساعدا

سيزيد الدافع الداخلي لدى الطلبة عندما  . الحصول على املتعة في فهم ش يء ما ال يفهمون ويساعدهم في التعلم يلهمهم 

تح للحديث عن أشياء أخرى  املعلم املنفوتوافق املحاضرات أن    .تفاهم وسيشعرون بالفرح عند التعلميتعلمون مع املعلم امل

غير الواجبات املنزلية مع الطلبة يؤدي إلى زيادة اهتمامهم في التعلم ومن ثم تحقيق أملهم في الحصول على وظيفة مع راتب  

 .مت بسبب الطلبة يخافون من املعلم مهم لتطور شخص يجيد مستقبال، ولم توافق بفكرة تعلم اللغة في الفصل الصا

: أظهرت نتائج هذا السؤال أن وجود فروق بين وجهة نظر الطلبة ووجهة  ج السؤال الثالثثالثا: مناقشة نتائ

ت في قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا حول 
ً
نمط التواصل بين املحاضرين  نظر الطالبا

 والدافع الداخلي والخارجي عند الطلبة.
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ت أن الط
ً
  ن الشخص الذي يمكن أن يتكلم اللغة العربية خصوصا عندما الب يريد أن يكو يرى الطلبة والطالبا

عند املعلم مهمة ألن تجعل    دودصفة ال.  ولو خارج الفصل  لهم في أعمالهم حتى   يتعلم مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدا

أل شيئا إلى املعلم.  ندما يريد أن يس يقتربون من معلميهم، وال يشعرون بالخوف عندما يريد التوضيح عن التعليم أو ع الطلبة  

ت  
ً
 . املعلم الذي ال يعرف يقرر املهام للطلبة وال يجعلهم يستمتعون بالتعلم في الفصلوال يحب الطلبة والطالبا

ت أن املعلم الودود
ً
الذي يعرف كيف يمزح مع الطلبة أثناء التدريس يجعلهم حريصون على تعلم  وتتفق الطالبا

لين واالتصاف  من أنماط التواصل املهم هو نمط التكلم مع الطلبة بأسلوب  .  أشياء جديدةفي اكتشاف  اللغة للرضا الذاتي  

تعلم اللغة في الفصل الصامت بسبب الطلبة يخافون من املعلم ليس مهم لتطور  بصفة الودود. وأما الطلبة يرون أن 

ن يسألوا أشياء ويخافون أن يتبادوا  ى يخافون أهذا ألن الطلبة ال يحبون التعلم ويشعرون بالخوف في الفصل حت.  شخص ي

نمط التواصل الجيد لدى املعلم هو الذي قادرا على يجعل الطلبة أن يتكلموا في الفصل  . األفكار مع املعلم وأصدقائهم

 يتبادلوا آرائهم عن ش يء في الفصل دون الخوف، ولكن ما زالوا يحترمون معلمهم في الفصل.و 

 

 الخاتمة 

 أتي: ة إلى ما يتوصلت الدراس 

أن نمط التواصل الجيد لدى بين املحاضرين أن املعلم الذي يتصف بصفة الودود  ووجدت نتيجة أخيرة تعتبر

يعرف كيف يمزح مع الطلبة أثناء التدريس يجعلهم حريصون على تعلم اللغة للرضا الذاتي في اكتشاف أشياء  والذي 

لهم في أعمالهم    يتعلم الطلبة مع معلم مهتم حقا بالطلبة ومساعدادما  . ومن أنماط التواصل األخرى الجيدة هي عنجديدة

ولو خارج الفصل، واملعلم املنفتح للحديث عن أشياء أخرى غير الواجبات املنزلية مع الطلبة سيؤدي إلى زيادة   حتى

 .  ل على وظيفة مع راتب جيد مستقبالاهتمامهم في التعلم ومن ثم تحقيق أملهم  في الحصو 

نمط التواصل بين املحاضرين والدافع الداخلي والخارجي  العملية فيها استفادة كبيرة لي وتساعدني في معرفة  وهذه  

 حيث  التعلمية،  الطلبة احتياجات  ملواجهة  منهم  محاولة في تعليمهم نوعية  تحسين على املحاضرين  يساعد  ألنه   عند الطلبة

 تساعد  أن يمكن بها وكفاءتهم  باللغة الغنية معرفتهم وبالتالي فإن للغة؛ا تعلم في للطلبة مهما  مصدرا يعدون  اللغة معلمي إن

 للمهام اإلعداد يتعهدوا أن  املحاضرين  من يتطلب ذلك كل مهارات االتصال، في صعوباتهم  تجاوز  على الطلبة هؤالء

 املستقبل.وعناية في   بدقة التعليمية
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العراق: دراسة وصفية   كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر اإلعدادي املقرر بالوالية الكوردستانية

 ةتقويمي

 

 ٢٤إسماعيل توفيق محمد 

 ٢5حنفي دولة الحاج كتور د ستاذ الاأل 

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ  ــــ

 

 ملخص البحث: 

ة العربية للصف الثاني عشر اإلعدادي ملدارس إقليم كوردستان، املطبوع  يهدف هذا البحث إلى دراسة كتاب اللغ

م( باتفاق بين شركة )جيوبروجتكس( اللبنانية و وزارة التربية في إقليم كوردستان العراق، ويحتوي  2015في عام )

لغة واإلمالء العصور األدبية السابقة وتعالج موضوعات مختلفة في ضوابط الالكتاب على نصوص عديدة ترجع إلى  

واألدب والنقد وتشتمل على أنماط مختلفة ويتناسب مع املنظومة االجتماعية والفكرية السائدة في املجتمع، ومع  

صوص وذلك لقلة تناولها وجود مزايا كثيرة لهذا املنهج املقرر إال أنه ال يخلو من صعوبات في بعض الكلمات داخل الن

طلبة الكورد؛ ذلك ألن اللغة العربية تعتبر لغة أجنبية لهم، وأن بعض أفكار  في عصرنا الحاضر وخصوًصا بالنسبة لل

النصوص عميقة وفق املستوى الثقافي للطالب، لذلك يرى الباحث تقويم هذا املنهج من خالل وضع منهج أحادي  

 علم واملتعلم وقت الحاجة. اللغة مع الكتاب ليكون مرجًعا للم

 

 دراسة تقويمية.  -كوردستان -املقرر   -الصف الثاني عشر اإلعدادي -العربية: كتاب اللغة الكلمات املفتاحية

 

 املقدمة:  1

إن اللغة ظاهرة بشرية يتميز بها اإلنسان عن سائر املخلوقات الحّية، وال شك أنَّ اللغة العربية من اللغات التي أنعم  

العلم واألدب والبالغة، ومّما الشك فيه أنَّ   علينا، كونها لغة القرآن الذي أنزل على نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ولغةهللا بها 

  وأهل كوردستان خاّصة، واللغة العربية  
ً
اللغة العربية لها مكانة خاصة بين املسلمين في املجتمعات اإلسالمية عاّمة

ر عن أفكارهم وثقافاتهم ومشاعرهم، وهي عنصر أساس ي من  هي أداة التفكير ووسيلة االتصال بين املجتمع، ويع ّبِ

اصر الهوية اإلسالمية لكل مسلم ومسلمة؛ وألهمّية اللغة العربية وكونها أداة التعلم الرئيسة وهي من احدى  عن

ملناهج كثيًرا  اللغات في العالم ذات الطابع املستقل التي لها مكانتها خاصة في الدراسات العاملية، واهتم علماء اللغة وا

ومن خالل اطالعنا لهذا الكتاب تبين لنا أنَّ املحتوى اللغوي في الكتاب  ببيان العالقة بين املنهج والكتاب املدرس ي. 

املقرر للصف الثاني عشر يحتاج إلى مزيد من املراجعة والتعديل في ضوء املستجدات التربوية، ومن هنا جاءت هذه  

 ستان العراق.تاب اللغة العربية للصف الثاني عشر اإلعدادي في إقليم كوردالدراسة لحل املشاكل التي في ك 
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 التعريف بكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر اإلعدادي ملدارس إقليم كوردستان ٢

بما أن هذا الكتاب جديد لم نجد له تعريف في املصادر، إال أننا من خالل اطالعنا على جميع جوانب الكتاب  

الثاني عشر اإلعدادي في إقليم كوردستان منذ  ا أن نعرفه بأنه: هو كتاب اللغة العربية املقرر للصف  نستطيع نسبيً 

م( يحتوي الكتاب على ست وحدات تتفاوت عدد الدروس فيها بين وحدة وأخرى،  2015-2014العام الدراس ي)

نت الوحدتان األولى والثانية خمسة دروس لكل واحدة منها، في حين أنَّ  كال من الوحدتين الثالثة والرابعة  تضمَّ

نت كل واحدة منها ثالثة دروس، فبذلك بلغ مجموع عدد  تضمنت أربعة دروس، أ  ما الخامسة والسادسة فتضمَّ

 .
ً
 الدروس أربعة وعشرين درسا

 كاآلتي: استماع )حصة  16إنَّ دراسة أطول وحدة في هذا الكتاب التستغرق أكثر من )
ً
( موزعة

ً
حصة

وابط اللغة )حصة واحدة(، قراءة  شفوي )حصة واحدة(، وقراءة وتحليل ونقد )أربع حصص(، وض   واحدة(، وتعبير

( تضاف إليها أربع حصص  
ً
وتحليل ونقد )أربع حصص(، وضوابط اللغة )حصة واحدة(، )املجموع: اثنتا عشرة حصة

(.  )املجموع: ست عشرة للتعبير الكتابي واإلمالء، ولتصحيح األنشطة الكتابية في الصف
ً
 حصة

نانية، باتفاق مع وزارة التربية في إقليم كوردستان  وهذا الكتاب صدر من طرف شركة )جيوبروجكتس( اللب

حيث إنَّ وزارة التربية في إقليم كوردستان قررت تغيير املناهج الدراسية، وشمل هذا القرار مناهج كل   العراق،

نة تحديث مناهج اللغة العربية(  شارك كل محافظة من  املراحل الدراسية، وقامت الوزارة بتأسيس لجنة باسم )لج

 فظات كوردستان بعضو فيها.محا

وشركة جيوبروجكتس: "هي شركة اختصت بتطوير وإعداد املناهج الدراسية والوسائل التعليمية ونشر 

 عن االستشارات التربوية ودورات التدري
ً
ب، وإعداد  الكتب املدرسية لجميع املواد املألوفة واملستحدثة، فضال

 1التربوية، ووضع القواميس".الدراسات التقويمية واألبحاث 

والبد هنا من اإلشارة إلى املوقع الجغرافي لدراستنا وهو إقليم كوردستان العراق:"هو إقليم كوردي عراقي   

وبقية مناطق    يقع شمال العراق، ويتمتع بحكم فدرالي، تحده إيران من الشرق وتركيا في الشمال، وسوريا إلى الغرب

ة اإلقليمية هي محافظة أربيل، واملعروفة بهولير باللغة الكردية، وتخضع املنطقة إلى  العراق إلى الجنوب. العاصم 

  2حكومة إقليم كوردستان رسمًيا."

مليون نسمة في محافظات اإلقليم األربعة أربيل والسليمانية   5.2"يقدر عدد سكان إقليم كوردستان بأكثر من 

ومتر مربع، أي أكبر من هولندا وما يعادل أربع مّرات مساحة  كيل  40,000حلبجة. تحتل هذه املدن مساحة  ودهوك و 

لبنان. تشمل هذه اإلحصاءات املناطق التي هي تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان، والتشمل املناطق  

، وكركوك وديالي. يتمتع اإلقليم  الكوردستانية خارج إدارة حكومة اإلقليم في حدود محافظات نينوى، وصالح الدين

ا متنوعة، من السهول الحارة والجافة إلى مناطق جبلية أكثر برودة مع الينابيع الطبيعية وتساقط الثلوج بجغرافي

في الشتاء. أن اللغة الرسمية املستخدمة في املؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان هي اللغتان الكوردية والعربية،  

اللغات اإليرانية مثل الفارسية والبشتو، وتختلف عن   أوروبية ومن عائلة -كوردية من أصول هندوتعتبر اللغة ال 

اللغة العربية، ولها لهجتان رئيسيتان هما السورانية والكرمانجية. يعترف الدستور العراقي بحكومة إقليم كوردستان  

 3تان العراق."وبرملان كوردستان وجميع املؤسسات الرسمية األخرى في إقليم كوردس

 

 تخدم في الكتاباملحتوى اللغوي املس 1.٢

يحتوي كتاب الصف الثاني عشر على مجموعة من النصوص من عصور مختلفة يرجع كل منها إلى عصر من   

العصور األدبية وتعالج موضوعات شّتى في مجاالت ضوابط اللغة واإلمالء واألدب والنقد، وتشتمل النصوص على  
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صوص أدبية مترجمة من اإلنجليزية والتركية. فالترجمة  ر أّن ما يؤخذ على الكتاب اشتماله على نأنماط مختلفة. غي

أفقدت النصوص عذوبتها وطراوتها وموسيقاها، مع ما عرفت به اللغة العربية من ثراءٍّ في النصوص البديعة يجعلها  

سهلة إلى حّد ما، أّما مفردات بعض   في غنى عن أخذ تلك النصوص األجنبية. واللغة املستخدمة في الكتاب لغة

وص ففيها ش يٌء من الصعوبة كونها تنتمي إلى عصور مختلفة بدًء بالعصر الجاهلي واإلسالمي مروًرا بالعصر  النص 

األموي والعباس ي، عمد واضعو الكتاب شرح بعض املفردات الغريبة والصعبة. على العموم ظهر املحتوى اللغوي  

محدودة وخاصة في استعمال املصطلحات في  ما، ولكن مع وجود أخطاء تعبيرية وعلمية املستخدم جيًدا إلى حّد 

خرى.  
ُ
 غير موقعها، ذكًرا بأّن هذه األخطاء تتكرر في املراحل األ

ا من حيث النحو فيحتوي الكتاب على موضوعات لغوية كثيرة ضمن ضوابط اللغة واإلمالء فمنها: )     - 1أمَّ

املشتقات منها: اسم الفاعل، اسم    -6التعجب    -5  االستثناء  -4التوكيد املعنوي    -3املطلق  املفعول    -2املفعول ألجله  

 املفعول، اسم التفضيل، الصفة املشبهة، صيغ املبالغة (. 

وفي املسائل اإلمالئية يتطرق املنهج إلى مسائل موضوعات نحوية أيًضا منها: حذف حرف العلة في الفعل املضارع  

بعد الواو والفاء في فعل أمر ثالثي. على الرغم مّما   ، وحذف همزة الوصل املتبوعة بهمزة أصليةاملجزوم وفعل األمر 

ورد في املنهج من اختالط وتداخل املسائل بعضها في بعض كما في الصفة املشبهة وصيغ املبالغة وحذف وترك  

وهان املوضوع النحوي كما في االستثناء، وشروط عمل املشتقات. كان الترت
ّ
يب املوضوعي للكتاب ينعدم فيه يش

ملوضوعي، وفي بعض األحيان لم يراع الترتيب املوضوعي على سبيل املثال: أتى في بداية الكتاب بقصيدة الترتيب ا

رومانسية، ملاذا؟ علًما أّن الرومانسية يأتي بعد الكالسيكية. لم يستشهد الكتاب باآليات القرآنية واألحاديث النبوية  

 يم.  اب، ألّن اللغة العربية لغة القرآن الكر وهذا نقص للكت

ا املحتوى اللغوي املستخدم في الكتاب فنلخصها مما يلي:  4أمَّ

التناسب مع املنظومة االجتماعية والفكرية السائدة في املجتمع، كما يجب التوازن في توزيعها بين   -1

ذلك لتدعيم هذه  أصالة وحداثة، والحاضر واملستقبل، ومعطيات فردية ومعطيات جماعية، و 

 زون الطلبة الفكري. املنظومة وتعزيزها في مخ

خرى ومراعاة العالقة التبادلية القائمة بينها.  -2
ُ
 التكامل مع عناصر املنهج األ

 مراعاة طبيعة املتعلم وتكامل شخصيته ومخزونه الفكري.   -3

 بين العلمي والتطبيقي.  إن املحتوى متوازن وموزع -4

 صدق وشمول املحتوى.   -5

 5العربية للصف الثاني عشر وأختصرها فيما يأتي:ض اإلشكاالت في منهج مادة اللغة وهناك بع

اختيار املوضوعات العشوائية في املنهج، والهدف منها غير واضح. فإن كان الهدف تعليم اللغة  -1

م الطالب 
ّ
العربية، فهناك طرق أسهل لتعليمها، وإن كان الهدف تعليم مادة اللغة فهذا املنهج اليعل

 وصرف وغيرها. دة اللغة العربية من نحو ما

الخلط بين املستويات اللغوية: من علم الصوت والصرف والبالغة واإلمالء، فترى املنهج يقفز من   -2

موضوع صعب كاالستثناء إلى موضوع سهل بسيط في اإلمالء )اتصال ِمن وعن ب)َمن( االستفهامية  

 واملوصولة( وهكذا بقية الوحدات.

املقطع في التنوين، وأرى أن وجود علم الصوت  ات في علم الصوت مثل نوع ذكر بعض املوضوع -3

 زيادة في املنهج واليحتاج إليه الطالب، فذلك علم للمتخصصين في اللغة العربية.  

 في موضوع األدب هناك خلط واضح بين املوضوعات األدبية والنقد األدبي وتحليل النص.  -4
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املنهج نموذًجا للنص املسموع في  منهج علمي، فمثال اختيار  اختيار النصوص انتقائًيا، اليعتمد على -5

النزعة الرومانتيكية نًصا مترجًما في الحرّية، في حين يوجد في األدب العربي آالف النصوص العربية  

 األصيلة. 

األنماط األدبية )البرهاني، السردي، الطلبي،...( فيحتاج الطالب للتمييز بينها إلى دراية تامة بمعنى   -6

غير الناطقين باللغة العربية فهناك تداخل بين أنواع األنماط رّبما  نص، وهذا صعب على الطالب ال

 يرتبك فيها املتخصص أيًضا.

 

 دراسة صعوبات النصوص في الكتاب ونوعية املفردات فيه ٢.٢

مستعملة اليوم،  ترجع الصعوبات في النصوص إلى أّن بعضها ترجع إلى العصور القديمة وقد وردت فيها مفردات غير  

ي الدقة فيها. يختلف مستوى املفردات من حيث الصعوبة باختالف  وترجع بعض 
ّ
ها إلى ركاكة الترجمة وعدم توخ

النصوص املستخدمة حسب العصور وخاصة ما جاء في قصيدتي كعب بن زهير وطرفة بن عبد، وتم اختيار  

د وجد صعوبة في اسب مع الطالب الكوردي وقالنصوص من قبل اللجنة العليا املتخصصة وذلك وفق معايير تتن

نصوص ما قبل اإلسالم وذلك لعدم تداول كلماتها في هذا العصر أو لقلة، وكانت النصوص عموًما نصوص طبيعية  

ولكن بالنسبة للطالب الكورد تكمن الصعوبة في استعمال بعض املفردات الغريبة، كما أّن بعض األفكار عميقة  

عوبات ناتجة عن تراكم الخطأ التعليمي من الصفوف السابقة  افي للطالب، بعًضا من الص ليست في املستوى الثق

سيان  
ّ
م، فيكون نسبة الن

ُّ
وذلك بسبب االعتماد املستمّر على الطريقة التقليدية للتدريس حيث الّتعليم وليس التعل

ه الحالة  ماتية لبناء الجيد ففي هذفي الّتعليم تكون عالية دوًما والتصبح املعلومات السابقة سابقة علمية ومعلو 

ّتاب، وفي أساليب البالغية: )الجناس،  
ُ
يكون صعًبا نسبًيا. الصعوبات في الرموز التي استخدمها الشعراء والك

الطباق، التوازي، التناقض، التشخيص، التجسيم، أغراض األمر، املعنى الحقيقي واملعنى املجازي ألدوات  

 البالغة سابًقا. الطالب الذين لم يدرسوا   االستفهام (. كل ذلك صعب على 

على الرغم من معالجة هذا املوضوع أي: صعوبة املفردات لدى الطالب بشرح كتابة معانيها ومرادفاتها في  

حاشية النصوص داخل )كتاب الطالب(، وبيان معاني أبيات القصيدة كاملة في اإلنجازات والتمرينات املوجودة في  

 الكتاب.

م من املنهج أساًس 
ُّ
حيث البنوية ولكّن املنهج يخالف أسسه البنوي في بعض الحاالت  ا معتمد على التعل

 وخاصة ضوابط اللغة )النحو( حيث نجده معتمًدا على الطريقة التقليدية القديمة. 

 6هناك بعض الصعوبات للطالب الناطقين بغير العربية منها: 

قدرة على تعرف  القراءة بشكل جيد وعدم الصعوبات في القراءة: وهي عدم قدرة الطالب على  -1 -1

 الحروف ورسمها أثناء القراءة.

صعوبات في فهم املسموع املقروء: وهي عدم قدرة الطالب على فهم واستيعاب معنى ما يقرأه   -2

 أويسمعه داخل القاعة في املدرسة.

املهارات    صعوبات في الكتابة: وهي عدم قدرة الطالب على الكتابة بشكل جيد ولعدم التمكن من -3

 الكتابة.  

ات في الكالم: وهي عدم قدرة الطالب على تراكيب الجمل املفيدة واستخدامها أثناء التكلم  صعوب -4

 مع املدرس أو الطالب داخل القاعة.

 صعوبات في النطق: وهي عدم قدرة الطالب على نطق الحروف العربية بشكل جيد أثناء التكلم.  -5
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تعرف صياغة األبنية وجذر الكلمات م قدرة الطالب على صعوبات من الناحية الصرفية: وهي عد -6

 العربية.

 ويرى الباحث أّن هناك بعض الصعوبات في منهج مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر تكمن فيما يأتي:  

 تحليل النصوص ونقده املوجودان في املنهج صعب على الطالب غير الناطقين باللغة العربية. -1 -1

 مثل االستثناء.ات النحوية الصعبة اختيار بعض املوضوع  -2

 وجود كلمات غامضة وصعبة وبخاصة ماورد في األدب الجاهلي. -3

 

 معايير النصوص الصعبة في الكتاب املدرس ي ومستوياتها 3.٢

إّن من معايير اختيار النصوص أن تتناول جوانب عديدة منها الثقافية واللغوية والنفسية والتربوية، وقد توافرت  

هذه املعايير إلى حّدما. ولكن يؤاخذ عليها بأّن النصوص أغلبها نصوص شعرية الواردة في الكتاب في النصوص 

والتنّمي قدرة الطالب على التعبير، ولم يحتو الكتاب على توضيح املعاني لجميع املفردات الصعبة الواردة فيه. هناك  

خرى تركيبية 
ُ
حوال ُعولج هذه املشكلة بإتيان  . ولكن في جميع األ معايير شّتى في تحديد صعوبة نصٍّ ما منها لغوية وأ

 معاني بعض منها بكلمات أسهل منها. 

 :7معايير تحديد صعوبة النصوص أوسهولتها يمكن نلخصها فيما يلي

 وجود واستخدام مفردات وكلمات غريبة عن ذهن الطالب. -1

يث نرى أن  عدم قدرة الطالب على كتابة الكلمات أو الجمل دليل على صعوبة النصوص بح -2

 ودفاترهم مليئة باألخطاء الشائعة.أوراقهم 

وجود أفكار تفوق قدرة الطالب الفكري والثقافي الناتجة من العمر وتراكم املعلومات حيث يؤدي   -3

 إلى التطور الفكري فعندما تكون الفكرة عميقة وليست سهلة فالطالب اليستطيع فهمها. 

ملستوى الفكري للطالب، صوص أنها لم تراع اتسلسل األفكار معيار آخر، فنجد في بعض الن -4

ما كانت األفكار متسلسلة ترابطية متكاملة ُيّسهل فهمها. 
ّ
 فكل

 ضبط الحركات للمفردات يؤثر على سهولة الفهم.  -5

ر سلًبا أو ايجاًبا على   -6
ّ
ُبعد موضوع النص عن نفسية الطالب، الجانب النفس ي ملراحل الّنمو يؤث

ما كان املو 
ّ
 لب يجعل فهمه أسهل.ضوع قريًبا من الطاتسهيل الفهم فكل

 عدم ارتباط بعض النصوص بواقع حال الطالب والبيئة الحياتية لهم مّما يؤدي إلى صعوبة فهمها.  -7

 عدم مراعاة التدرج وربط املادة بخبرات الطلبة ورغباتها.  -8

و قدرة األفكار التي تحتويها بعض النصوص في غاية العمق والغموض بحيث اليستوعبها الطالب ذ -9

 وثقافية محددة. فكرية 

املنهج الينشط الطالب واليرغبون أن يشاركوا في القاعة مع املدرس، املدرس هو املتكلم والطالب   -10

 هم املستمعون بصورة نسبية كبيرة.

 املنهج اليغرس طابًعا ايجابًيا في نفوس الطلبة خاصة في األدب، ألّن األدب هو ذوق وتشويق ولذة.  -11

 باللغة العربية، وال يغرس في نفوسهم دوافع تعليمّية. لطالب للتكلم املنهج ال يشجع ا -12

سهولة فهم الطالب للمادة بعد شرح بسيط مؤشر على أّن النصوص سهل. والعكس صحيح   -13

 أيًضا.
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 في نص )األدب   -14
ً

الحاجة لزيادة الحصص املخصصة للمادة من قبل املدرس إلفهام الطالب، فمثال

شرح املوضوع، في حين أّن املنهج وضع للمادة حصة  ن على األقل لالواقعي( يحتاج املدرس لحصتي 

 واحدة.  

م  -15
َ
 نص )ِحك

ً
زهير   تخصيص حصص كثيرة في املنهج لنص معين مؤشر على صعوبة النص. فمثال

 بن أبي سلمى( خصص له املنهج خمس حصص.

 

 تحليل نتائج االستبانات وتفسيرها 3

الدراسية امليدانية ملوضوع صعوبات )كتاب الطالب( للغة العربية ئج  يتضمن هذا املبحث تحليل االستبانات والنتا

 للصف الثاني عشر اإلعدادي في إقليم كوردستان العراق. 

 يشير الباحث في هذا املبحث إلى املنهجية التي اتبعها لتحقيق أهداف بحثه، كما يأتي:إجراءات البحث:  

يتكون املجتمع األصلي   8ة التي تناولها الباحث في دراسته."اهر مجتمع البحث: واملراد به "هو جميع مفردات الظ -1

ملدارس إقليم كوردستان   9للبحث من نصوص )كتاب الطالب( للغة العربية املقرر للصف الثاني عشر اإلعدادي،

 العراق، وجميع مدارس اإلعدادية تابع لتربية الشرق في محافظة السليمانية بلغ عددهم اثنتا وأربعون مدرسة. 

 

عينة البحث: املراد بالعينة هنا فئة معينة في املجتمع يتم اختيارها وفق قواعد وطرق علمية وهذه الفئة تمثل   -2

 صحيًحا.
ً

 10املجتمع تمثيال

وقد استخدم الباحث الطريقة القصدية في اختيار عينة بحثه وبالتعاون مع مديرية تربية محافظة السليمانية،  

 ح
ً

 من  60يقًيا ملجتمع البحث إذ بلغ عدد أفراد العينة االستطالعية ستين )قلكي تمثل العينة تمثيال
ً
( طالًبا وطالبة

طلبة مرحلة اإلعدادية املختلطة في مدرستين من مدارس إقليم كوردستان العراق في محافظة السليمانية؛ ثالثين  

طةي ثةروةردةيي كوردستان( مجمع كو 30)
َ
 في إعدادية )كَومةل

ً
دستان التربوية املختلطة التي وقعت ر ( طالًبا وطالبة

 في إعدادية )ِرؤذي نوَي( اليوم الجديد املختلطة التي وقعت  30في مركز مدينة السليمانية، وثالثين )
ً
( طالًبا وطالبة

( يبّين توزيع عينة البحث حسب  1خارج مركز املدينة وهي في القرية، وهما العينة األساسية للبحث. جدول رقم )

 والجغرافي. سمتغير الجن

 الجنس والجغرافي  متغير  ( يبين توزيع عينة البحث حسب1جدول رقم ) 

 مجموع  أطراف  حضر جنس

 27 16 11 الذكر 

 33 14 19 االنثى 

 60 30 30 املجموع 

 

أداة البحث: اعتمد الباحث االستبانة أداة لتحقيق أهداف البحث فهي من الوسائل النافعة والواسعة   -3

 11التربوية والنفسية لتحصيل املعلومات والبيانات. البحوثالستخدام 

عملية إعداد األداة تمرُّ بمراحل، ابتداًء باستبانة مفتوحة قدمت إلى عينة استطالعية من الطلبة بلغ عددهم ستين  

، تم اختيارهم بطريقة قصدية، وزع الباحث االستبانة عليهم بتاريخ 60)
ً
تضمن م. وت26/1/2020( طالًبا وطالبة
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الستبانة ثالثة أسئلة مفتوحة لتحديد الصعوبات التي توجه الطلبة اإلعدادية أثناء دراستهم في النصوص الشعرية ا

 والنثرية.  

جمع الباحث إجابات الطلبة من العينة االستطالعية، والدراسات السابقة، وخبرته في مجال تدريس املناهج  

(  22احث إلى صياغة االستبانة بصيغتها األولية وقد تضمنت )صل البالدراسية وطرائق تدريس اللغة العربية، وتو 

فقرة، وضعت في مجال صعوبات املفردات في النصوص الشعرية والنثرية ومحتويات كتاب اللغة العربية للصف 

 الثاني عشر اإلعدادي في إقليم كوردستان العراق. 

ألجل تحقيق صدق األداة   12ا وضع لقياسه."تبار مصدق األداة: املراد بالصدق "هو إلى أي درجة يقيس االخ -4

استخرج الباحث الصدق الظاهري لها بعد عرضها  على عدد من الخبراء املتخصصين في مجاالت مختلفة من طرائق  

 التدريس ومتخصصين باللغة العربية، الحتساب صدقها ولبيان مدى صالحية فقرات االستبانة.  

رحاتهم عّدل الباحث بعض الفقرات وحذف بعض الفقرات التي لم تنل  ن ومقت وفي ضوء آراء املحكمين املتخصصي

( فقرة، وزعت في مجال  18( من الخبراء على صالحيتها، وبذلك أصبح عدد الفقرات بصيغتها النهائية )٪80موافقة )

 الصعوبات للنصوص الشعرية والنثرية.  

فسها أونتائج متقاربة عند استعمال األداة مرتين في زمنين  تائج نثبات األداة: املراد بثبات األداة هو التوصل إلى الن  -5

 13مختلفين.

 في قياس الثبات،  
ً

وقد استخدم الباحث طريقة إعادة التطبيق لألداة ألنها من الطرائق املناسبة وأكثرها استعماال

 من كلتا  
ً
 وطالبة

ً
تين( ثم أعاد الباحث  املدرس وتتم هذه الطريقة بتطبيق األداة على عينة محددة وهي)عشرون طالبا

سبوعين على األقل( وحسبت درجاتهم في املرتين. بدأ  
ُ
تطبيق األداة على األفراد أنفسهم بعد زمن محدد وهو )أ

م، وبعد مرور أسبوعين من تاريخ التطبيق األول أعاد  9/2/2020الباحث بالتطبيق االستطالعي األول بتاريخ 

م، ويستلزم أن يكون التطبيق الثاني ال تقل  2020/ 23/2ة نفسها بتاريخ العين الباحث تطبيق األداة مرة ثانية على

سبوعين والتزيد على ثالثة أسابيع بعد التطبيق األول.  
ُ
 عن أ

( والوسائل اإلحصائية من ضمنها النسبة املئوية لحساب الثبات بين درجات التطبيق  spssوبعد استعمال برنامج )

(  2( إذ نجد أنَّ األداة على درجة عالية من الثبات كما يوضح في جدول رقم )٪92.11)األول والثاني حصل على نسبة  

 وبذلك أصبحت األداة جاهزة للتطبيق. 
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تطبيق األداة: بعد اختيار عينة البحث والتحقق من صدق األداة وثباتها طبق الباحث أداته بصيغتها النهائية   -6

 في مدرستين في  60م على أفراد عينة البحث األساس البالغ عددهم )25/2/2020بتاريخ 
ً
 وطالبة

ً
( ستون طالبا

 محافظة السليمانية. 

األساليب اإلحصائية: استخدم الباحث من األساليب اإلحصائي في النسبة املئوية وهي التي استخدمت في تحويل    -7

 التكرارات في كل فقرة من فقرات االستبانة.  

 

 

 

 ( ملخص نتائج االستبانة على مستوى مركز املدينة وخارجها حسب الجنس  ٢جدول رقم ) 

  

 املرة األولى 

 إمالی  أطراف  حضر

 أنثى  ذكر
إجما 

 لی
 أنثى  ذكر

إجما 

 لی
 إجمالی  أنثى  رذك

املعدل  

العام 

)
ً
 )تقريبا

 35.0 36.4 33.3 20.0 20.0 20.0 50.0 50.0 50.0 موافق 

موافق إلى  

 حّد ما 
50.0 50.0 50.0 60.0 80.0 70.0 55.6 63.6 60.0 

غير  

 موافق 
0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 11.1 0.0 5.0 

 100.0 إجمالی 
100.

0 

100.

0 
100.0 

100.

0 

100.

0 

100.

0 

100.

0 
100.0 

 املرة الثانية     

املعدل  

العام 

)
ً
 )تقريبا

 50.0 66.7 36.4 50.0 80.0 20.0 50.0 50.0 50.0 موافق 

موافق إلى  

 حّد ما 
50.0 50.0 50.0 60.0 20.0 40.0 54.5 33.3 45.0 

غير  

 موافق 
0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 9.1 0.0 5.0 

 100.0 100.0 إجمالی 
100.

0 

100.

0 

100.

0 

100.

0 

100.

0 

100.

0 
100.0 

            

املرة  

 األولى
1.69          

املرة  

 الثانية 
1.56          

اليوجد  

فرق 

بالنسبة  

 املئوية

92.11          



228 

لى أسئلة البحث التي تتكون من آراء الطلبة عن املحتوى اللغوي في كتاب اللغة العربية للصف الثاني  بناًء ع

، وقام الباحث باإلجابة عن أسئلة البحث على  عشر 
ً
اإلعدادي، وّزع الباحث االستبانة على ستين طالًبا وطالبة

سب امل
ّ
ئوية لكل فقرة من فقرات االستبانة. ومن هنا  متغيرين، متغير الجنس واملوقع الجغرافي، وقام باستخراج الن

 غرافي ويقوم بتفسيرهما. عرض الباحث نتائج االستبيان حسب متغير الجنس واملوقع الج 

 (. 7وتوصل الباحث بعد دراسة هذا البحث امليداني إلى هذه النتائج التي يتبين في الرسم البياني رقم ) 

 

 ان حسب متغير الجنس واملوقع الجغرافي ( رسم البيانات نتائج االستبي7جدول رقم ) 

 

 

 
يوافقون مع فقرات االستبانة، ونسبة    ٪50بة  نتائج االستبيان، توصل الباحث إلى هذه النتائج بشكل عام نس

 غير موافقين مع فقرات االستبانة وهذه نسبة قليلة جًدا.  ٪5يوافقون إلى حّدما، ونسبة    45٪

غير موافقين مع فقرات االستبانة، وخارج مركز املدينة نسبة  ٪3.3املدينة نسبة  وعلى مستوى الجغرافي داخل مركز  

 ات االستبانة. غير موافقين مع فقر   6.7٪

وفي الختام توصل الباحث في نتائج االستبيان للذين يوافقون والذين يوافقون إلى حّدما مع فقرات االستبانة أن  

 .٪5االستبانة نسبة تصويت  % والذين لم يوافقوا مع فقرات  95نسبة تصويت 
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 الخاتمة ٤

 اآلتية، أهمها: في ختام هذا العمل املتواضع توصل الباحث إلى النتائج  

من خالل هذه الدراسة تبين لنا وجود أخطاء لغوية ومطبعّية في الكتاب املقرر للدراسة مّما   -1

 اضطرنا  ملعالجتها. 

غبة لدى طلبة اإلعدادية ف -2 ي إقليم كوردستان لدراسة مادة النصوص  وتوصل إلى عدم وجود الرَّ

 الشعرية والنثرية.

 من خالل دراستنا توضح لنا أّن   -3
ٌ
كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر من حيث املستوى عالية

غيير   وصعبة والتتناسب مع مستوى طلبة الكورد في إقليم كوردستان، لذا يحتاج إلى املراجعة والتَّ

 من حيث املضمون. 

ب اليوجد فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، واستخدم فيها بعض املفردات والكلمات  أنَّ الكتا -4

 وغير مفهومة.  الغريبة

 

 هوامش البحث: 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 في الدول العربية، ولها وكالء وممثلون في مصر، واألردن، والبحرين،  تمتلك جيوبروجكتس 1
ً
والكويت، وسلطنة عمان، وليبيا، فروعا

والسودان. وترتبط جيوبروجكتس بعقود شراكة وتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملية، واألمريكية والبريطانية والفرنسية العاملة  

جال تصميم جيوبروجكتس من مجموعة كبيرة من الخبراء التربويين ذوي التجربة الطويلة في مفي املجال التربوي. تتألف فرق عمل 

املرئية، واإللكترونية. وهي تمتلك سلسلة إنتاجية متكاملة،  –املناهج وتأليف الكتب وإعداد الوسائل التعليمية املطبوعة، املسموعة 

 من مرحلة التأليف، فالتصميم فالتنفيذ، فالطباعة.
ً
كما تدعم تطبيق املناهج التي تعدها ببرامج تدريبية للموّجهين التربويين  بدأ

ملعلمين، ينّفذها فريق خبرائها في التدريب، وهي تتابع تطبيق هذه املناهج من خالل الدراسات التقويمية ألداء املتعلمين واملعلمين. وا

اءمتها ملختلف املواد، من علوم ورياضيات واجتماعيات ولغة تعمل شركة جيوبروجكتس على إعداد املناهج الدراسية املتطورة ومو 

 في املناهج: مجّندة من أجل كل ذلك فرق عمل متخّصصة وكفوءة في عربية ولغات أجنبي
ً
 عن مهارات الحياة، املدرجة حديثا

ً
ة، فضال

http://geo-  <،شركة جيوبروجكتس  للغوي.ميادين التربية والعلوم واآلداب واالجتماعيات وعلم النفس والترجمة والتدقيق التربوي وا

<publishers.com/Home/About م.27/1/2020، شوهد في 
 م.28/3/2020، شوهد في ihttps://ar.wikipedia.org/wik> <ويكيبديا، املوسوعة الحرة، كوردستان العراق، 2
 م. 28/3/2020، شوهد في   >https://dfr.gov.krd/p/p.aspx? <دائرة العالقات الخارجية، حكومة إقليم كوردستان،   3

م  2015 -2014، 1ة جيوبروجكتس، ط، )بيروت: لبنان، شرككتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر، الدراسة الكورديةانظر: 4

.) 

 املصدر السابق. انظر:5

فريحة مفتاح الجنزوري، قمر الزمان عبد الغني،" بناء استبيان لقياس صعوبات تعلم اللغة العربية للطالب غير الناطقين انظر: 6

 .79، صjournal of Islamic and Arabic education 3(1) 86-75-2011 بالعربية"،

، )بحث مقدم إلى اللجنة االتجاهات املعاصرة في مجال صعوبات تعلم الكتابةجمال فرغل إسماعيل حسانين الهواري، انظر: د. 7

العلمية لترقية األساتذة واألساتذة املساعدين في التربية وعلم النفس، جامعة األزهر، كلية التربية، قسم علم النفس التعليمي، سنة 

 .13 -10م(، ص2006 -ه1427

 .101(، ص2018، 1، )عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع، طمناهج وأساليب البحث العلمي ل أحمد عباس، جما  8

http://geo-publishers.com/Home/About
http://geo-publishers.com/Home/About
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://dfr.gov.krd/p/p.aspx
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 2015 - 2014، 1، )بيروت: لبنان، شركة جيوبروجكتس، طكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر، الدراسة الكورديةانظر:   9

 م (.

اللغة العربية في املرحلة اإلبتدائية من وجهة نظر معلمي املادة ومعلماتها"،  انظر: نجم عبدهللا غالي، "صعوبات تعلم مادة قواعد 10

 .129(، ص2006، املجلد الثالث، العدد الخامس، جامعة البصرة، )السنة مجلة أبحاث ميسان

األنجلو  ، ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون، )القاهرة: مكتبة نفس، مناهج البحث في التربية وعلم الانظر: فان دالين   11

 .395(، ص1997املصرية،

 .113م(، ص2007 -ه1427، 1، )عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع، طأساسيات البحث العلمي منذر عبدالحميد الضامن،   12

 .412 -411بق، ص املرجع السا ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس،انظر:  فان دالين   13

 

 املصادرواملراجع 5 

ة مفتاح، عبد الغني، قمر الزمان،" بناء استبيان لقياس صعوبات تعلم اللغة العربية  الجنزوري، فريح .1

 . ٢٠11journal of Islamic and Arabic education 3(1)-75 -8٦للطالب غير الناطقين بالعربية"  

لقاهرة: مكتبة  ، ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون، ا، مناهج البحث في التربية وعلم النفس دالين، فان .2

 م(.1997األنجلو املصرية،)

، بيروت: لبنان،  كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر، الدراسة الكوردية شركة جيوبروجكتس، .3

 م(.2015 -2014(. )1)ط

 -ه1427(. )1، عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع، )طأساسيات البحث العلميالضامن، عبدالحميد،  .4

 م (.2007

،  عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع،  ليب البحث العلميمناهج وأساعباس، جمال أحمد،  .5

 م(.2018(.)1)ط

غالي، نجم عبدهللا، "صعوبات تعلم مادة قواعد اللغة العربية في املرحلة االبتدائية من وجهة نظر   .6

معة البصرة،  ، املجلد الثالث، العدد الخامس، جامجلة أبحاث ميسانمعلمي املادة ومعلماتها"، 

 م(.2006)

، بحث  االتجاهات املعاصرة في مجال صعوبات تعلم الكتابةي، جمال فرغل إسماعيل حسانين، الهوار  .7

مقدم إلى اللجنة العلمية لترقية األساتذة واألساتذة املساعدين في التربية وعلم النفس، جامعة األزهر،  

 (.م2006 -ه1427كلية التربية، قسم علم النفس التعليمي، )

 >   <رة العالقات الخارجية، حكومة إقليم كوردستان،دائاملواقع اإللكترونية:  .8

?https://dfr.gov.krd/p/p.aspx م. 28/3/2020، شوهد في 

 م.27/1/2020شوهد في ، publishers.com/Home/About-http://geo>  <، شركة جيوبروجكتس .9

، شوهد في https://ar.wikipedia.org/wiki> <ويكيبديا، املوسوعة الحرة، كوردستان العراق،  .10

 م.28/3/2020

  

https://dfr.gov.krd/p/p.aspx
http://geo-publishers.com/Home/About
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 املستويات املعرفية في أسئلة امتحانات اللغة العربية في املرحلة الثانوية العليا بإندونيسيا  

 فق تصنيف بلوم املعدل لألهداف املعرفية و 

 

 إيماك عبد املبارك 

 توفيق بن إسماعيل الدكتور 

 محمد صبري بن شهرير*** األستاذ املشارك الدكتور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــ

 

 ملخص البحث 

الدراسة في عدم التوازن بين مستويات التفكير الدنيا ومستويات التفكير العليا في معظم أسئلة  تكمن مشكلة هذه  

لى املستوى الوطني  االمتحانات املدرسية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أسئلة اللغة العربية لالمتحانات املدرسية ع 

م( في ضوء تصنيف بلوم املعدل لألهداف  2019-م2015للمرحلة الثانوية العليا بإندونيسيا خالل خمس سنوات )

املعرفية )التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع(. واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي  

سؤاال. وتوّصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الفهم جاء في املرتبة    240ا  التحليلي. وكان عدد األسئلة التي تم تحليله

 56. ثم يأتي بعده مستوى التطبيق حيث وصلت تكراراته إلى ٪50سؤاال ونسبتها  121ث بلغت تكراراته األولى، حي

املرتبة الثالثة. بينما    ، وجاء هذا املستوى في ٪15تكرارا ونسبتها    35. في حين بلغ مستوى التحليل  ٪23سؤاال ونسبتها  

ى في املرتبة الرابعة. وأما مستوى التقويم واإلبداع فلم  ، وجاء هذا املستو ٪12تكرارا ونسبتها    28بلغ مستوى التذكر  

 يصال إلى أي نسب، فإن نسبتهما صفر. 

 

يف بلوم املعدل،  املستويات املعرفية، أسئلة اللغة العربية، املرحلة الثانوية العليا، تصن الكلمات املفتاحية: 

 األهداف املعرفية. 

 

 املقدمة 

التقويم أمر مهم في عملية التدريس والتعليم، ألنه يلعب دوًرا أساسًيا في توجيه العملية التدريسية، وإدارة الصف  

م الطالب وتقّدمه 
ّ
. وإن موضوع التقويم يشكل  ۱م الدراس ي، وتحسين مخرجات العملية التعليمية املدرس ي، وإثراء تعل

. وعادة، املقياس الذي يستخدمه املعلمون  2ًنا أساسًيا، وعنصًرا هاًما من عناصر العملية التربوية بشكل عامرك

 لقياس نتائج الطالب في دراستهم هو االمتحان. 

وكذلك في إندونيسيا. كانت  -ة أساسية في عملية التقييم إن معظم البالد في العالم يجعل االمتحان أدا

م امتحانات متنوعة للطالب؛ منها االمتحانات املدرسية في كل املراحل الدراسية األساسية:  حكومتها تقوم بتقدي 

 

 وينماجستري يف قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، الربيد اإللكرت  طالب :
gmail.commubarokmax5@ 

 

  يف قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي اإلسالمي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، الربيد  أستاذ مساعد
 fik@iium.edu.mytauاإللكرتوين: 

معة اإلسالمية العاملية مباليزاي، الربيد اإللكرتوين: اجلا، ،كلية الرتبيةة والرتبية اللغوية*** أستاذ مشارك يف قسم اللغ
muhdsabri@iium.edu.my 

mailto:mubarokmax5@gmail.com
mailto:taufik@iium.edu.my
mailto:muhdsabri@iium.edu.my
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انوية السنة السادسة للمرحلة االبتدائية، والسنة الثالثة للمرحلة الثانوية املتوسطة، والسنة الثالثة للمرحلة الث

. وكانت  3(USBN-an Sekolah Berstandar NasionalUjiوهو ما يسمى باالمتحانات املدرسية على املستوى الوطني )   -العليا

 نتائج هذه االمتحانات عنصًرا أساسًيا في تحديد نجاح الطلبة من املدرسة. 

الطلبة اإلندونيسية ذوي القدرة العالية في وباإلضافة إلى ذلك، ذكر وزير التربية اإلندونيسية أن في إعداد  

 على بناء الطلبة ذوي التفكير الناقد؛ عل4.0مواجهة تحديات العصر وثورة الصناعة 
ً
؛  4ى املعلم أن يكون قادرا

 . 5٪10ستوى الوطني من مهارة التفكير العليا ونسبتها لذلك، حددت الوزارة أن تتكون األسئلة لالمتحانات على امل
وُيعد تصنيف بلوم للمجال املعرفي من أقدم التصنيفات التي استخدمت خالل نصف القرن املاض ي في  

فالتفكير من وجهة نظر بلوم يمكن تقسيمه إلى ستة مستويات، وهي   .6يد األهداف التعليمية والتقويميةتحد

 Anderson & Krathwohl. ثم قام أندرسون وكراثوول 7حليل، والتطبيق، والتركيب، والتقويماملعرفة، والفهم، والت

يشتمل على مستويات التفكير التالية:  م، فأصبح تصنيف بلوم املعدل 2001بتعديل تصنيف بلوم األصلي عام 

ن تصنيف بلوم املعدل  . بناء على ما تقدم، سيكو 8التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقويم، واإلبداع

لألهداف املعرفية إطارا نظريا لهذا البحث في تحليل أسئلة اللغة العربية في االمتحانات املدرسية على املستوى  

 انوية العليا بإندونيسيا.الوطني للمرحلة الث

 

 منهج البحث 

يعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي في تحليل أسئلة اللغة العربية لالمتحانات املدرسية في املرحلة  

الثانوية العليا على املستوى الوطني بإندونسيا وفق تصنيف بلوم املعدل لألهداف املعرفية. ويهدف البحث إلى  

التطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع( في هذه األسئلة كلها  تويات املعرفية الستة )التذكر والفهم و التعرف على املس 

 م. 2019-2015من عام 

 

 تصنيف بلوم املعدل للمجال املعرفي 

،  Knowledgeم بالترتيب اآلتي: املعرفة أو التذكر 1956قام بنجامين بلوم وزمالءه بتصميم التصنيف األصلي عام 

، والتقويم  Synthesis، والتركيب Analysis، والتحليل Application، والتطبيق Comprehensionأو االستيعاب والفهم 

Evaluation ثم قام أندورسون وكراثوول .Anderson & Krathwohl  م بتعديل تصنيف بلوم األصلي وينشر  1990عام

. أما الترتيب الجديد فهو التذكر  Revised Bloom’s Taxonomyم ويسميه بتصنيف بلوم املعدل 2001نواتجه في 

Remembering والفهم ،Understanding والتطبيق ،Applying والتحليل ،Analyzing والتقويم ،Evaluating  واإلبداع أو ،

 . . كما هو موضح في الشكل التاليCreating8االبتكار 
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 م2001تصنيف بلوم املعدل للمجال املعرفي عام  1الشكل 

 

 الفروق بين التصنيف األصلي والتصنيف املعدل، وهي كما يلي: ض  هناك بع

( للتعبير عن املستويات املعرفية في التصنيف األصلي، أما nounsكان بلوم يستخدم كلمات االسم ) .1

( للتعبير عن  verbsفي التصنيف املعدل فكان أندورسون وكراثوول يستخدم كلمات األفعال )

 املستويات املعرفية. 

توى التحليل والتركيب في مستوى التحليل في التصنيف املعدل؛ ويكون مستوى  مسيتم دمج   .2

التقويم في املرتبة الخامسة. ثم أدخل أندورسون وكراثوول املستوى الجديد وهو اإلبداع الذي يقع 

 في املرتبة السادسة. 

ذلك تفصيل  ي كان في التصنيف األصلي ُبعد واحد، ثم صار ُبعَدين في التصنيف املعدل. والسبب ف .3

 البعد املعرفي في التصنيف األصلي إلى البعد املعرفي والعمليات املعرفية في التصنيف املعدل. 

 Knowledgeيتكون بعد املعرفة في التصنيف األصلي من ثالثة أنواع رئيسية وهي معرفة التفاصيل  .4

of specifics ومعرفة طرق ووسائل التعامل مع التفاصيل ،Knowledge of Ways and Means of 

Dealing with Specifics واملعرفة العاملية والتجريدية في امليدان ،Knowledge of universal and 

Abstractions in field9  ؛ بينما تتكون بعد املعرفة في التصنيف املعدل من أربعة أنواع رئيسية وهي

، ومعرفة إجرائية  Conceptual Knowledge، ومعرفة مفاهيمية Factual Knowledgeمعرفة حقيقية 

Procedural Knowledge ومعرفة ما وراء املعرفية ،Metacognitive Knowledge . 

أدى ذلك االنفصال إلى العالقة بين األبعاد املعرفية والعمليات املعرفية كما هو موضح في الجدول  .5

 :  ۱۰األول 
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 فية في تصنيف بلوم املعدل لألهداف التعليميةاملعر العالقة بين ُبعد املعرفة وبعد العمليات  1الجدول 

 أبعاد املعرفة 
 عمليات معرفية 

 يبدع  يقوم  يحلل  يطبق يفهم يتذكر

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املعرفة الواقعية الحقيقة  .أ

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املعرفة املفاهيمية  .ب

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املعرفة اإلجرائية  .ج

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ معرفة ما وراء املعرفية  .د

 

 أبعاد املعرفة  .أ 

ومعرفة  ، Factual Knowledgeتحتوي هذه الفئات على أربعة أنواع من املعارف، وهي معرفة حقيقية 

 Metacognitiveومعرفة ما وراء املعرفية  ،  Procedural Knowledgeومعرفة إجرائية  ،  Conceptual Knowledge  مفاهيمية

Knowledge . 

واقعية الحقيقية.  .1 اصر األساسية التي يستخدمها  يشمل هذا النوع على العناملعرفة ال

املختصون في تواصل االنضباط األكاديمي والفهم والتنظيم بانتظام. وهي تحتوي على  

العناصر األساسية التي تجب على الطالب معرفتها ليكونوا ملّمين بما يمكنهم من التدريب أو  

أو "سلسلة من  ت العناصر بشكل رموز مرتبطة ببعض املراجع امللموسة،  وكان . تجاوز املهمة

. وتشمل املعرفة الحقيقية على معرفة املصطلحات    ۱۱الرموز" التي تحمل معلومات مهمة

knowledge of terminology ، ومعرفة التفاصيل والعناصر املحددةknowledge of specific 

details and elements . 

لعناصر األساسية في بنية  تتضمن هذه املعرفة العناصر املتبادلة بين ا املعرفة املفاهيمية.  .٢

. وتشمل هذه املعرفة على ثالثة أنواع    2۱أكبر تمكن املتعلمين من التعرف عليها أو الربط بينها

ملبادئ  ومعرفة ا، knowledge of classifications and categoriesوهي معرفة التصنيفات والفئات  

ومعرفة النظريات والنماذج والهياكل  ، knowledge of principles and generalizationsوالتعميم 

knowledge of theories models and structures . 

. يشير هذا النوع إلى معرفة كيفية القيام بالش يء وأساليب التحقيق  املعرفة اإلجرائية .3

. وهي تشمل على معرفة    3۱ت والتقنيات واألساليبومعايير استخدام املهارات والخوارزميا

ومعرفة  ، knowledge of subject-specific skills and algorithmsرزميات الخاصة املهارات والخوا

ومعرفة  ، knowledge of subject specific techniques and methodsالتقنيات واألساليب الخاصة 

 knowledge of criteria for determining when to useاملعايير لتحديد استخدام اإلجراءات 

appropriate procedures . 

هو الوعي بما هو معروف   metacognitive. ويقصد بما وراء املعرفية معرفة ما وراء املعرفية .٤

 strategicوغير معروف. وأما معرفة ما وراء املعرفة فتشمل على املعرفة االستراتيجية 

knowledge ، ومعرفة املهام املعرفية من ضمنها معرفة سياقية وشرطيةknowledge about 
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cognitive tasks including contextual and conditional knowledge  ،ذاتية  واملعرفة الself-

knowledge4۱  . 

 

 أبعاد العمليات املعرفية  . ب

، understandingوالفهم ، rememberingتحتوي هذه الفئات على ستة مستويات معرفية وهي التذكر 

  19وتتضمن فيها ، creatingواإلبداع أو االبتكار ، evaluatingويم والتق، analyzingوالتحليل ، applyingوالتطبيق 

 سلوكية. كما يوضح الشكل التالي: عملية 

 
 تصنيف بلوم املعدلة الرئيسية والعمليات السلوكية لكل مستويات  2الشكل 

 

يحتوي التذكر على استرجاع املعرفة من الذاكرة، وكل أنواع من املعارف مناسبة  التذكر.  .1

معرفة ما وراء  سواء كانت معرفة واقعية أو معرفة مفاهيمية أو معرفة إجرائية أو  للتذكر

ر املعرفة أمر مهم للتعلم الهدف ولحل املشكالت؛ حيث يتم  
ّ
املعرفية، أو مجموعة منها. وتذك

. ويمكن تمثيل ذلك بعمليتين، هما: التعرف    5۱استخدام هذه املعرفة في املهام األكثر تعقيًدا

recognizing  واالستدعاءrecalling. 

لى بناء املعنى من الرسائل التعليمية سواء كانت شفوية  يشير الفهم إلى قدرة الطالب عالفهم.  .٢

أو مكتوبة أو اتصاالت بيانية، مهما كانت مقّدمة من قبل الطالب خالل املحاضرات أو تكون  

على سبع عمليات، وهي:  . ويشتمل مستوى الفهم     6۱في الكتب أو على شاشات الكومبيوتر

  summarizingوالتلخيص   classifyingوالتصنيف  exemplifyingوالتمثيل  interpreting التفسير

 . explainingوالتوضيح  comparingواملقارنة   inferringواالستدالل 

وهو: استخدام اإلجراءات ألداء التمرينات أو حل املشكالت. يتكون مستوى  التطبيق.  .3

)في الوقت الذي كانت املهمة تمرينا   Executingمليتين معرفيتين، هما التنفيذ التطبيق من ع 

 .  7۱ )في الوقت الذي كانت املهمة مشكلة غير مألوفة( Implementingمألوفا( واإلجراء 
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واد إلى أجزاء مكونة وتحديد كيفية ارتباط األجزاء ببعضها بعضا  وهو: تقسيم املالتحليل.  .٤

الشامل. ويتكون مستوى التحليل من ثالث عمليات معرفية وهي وبالهيكل أو بالغرض 

 .   attributing9۱وعزو األسباب أو اإلسناد ، differentiatingوالتنظيم ، differentiatingالتفريق 

وهو: قدرة الطلبة على إصدار أحكام، بناء على املحاكات واملعايير، واملعايير التي  التقويم.  .5

دة والفعالة والكفاءة واالتساق. ويحتوي هذا املستوى على عمليتين  أكثر استخداًما هي الجو 

 .  Critiquing۰2والنقد  Checkingمعرفيتين، وهما: التحقق 

وهو ينطوي على تجميع العناصر مًعا لتشكيل وحدة متماسكة أو وظيفية. في هذا  اإلبداع.  .٦

ظيم بعض العناصر أو  املستوى، استطاع الطلبة إيجاد إنتاجات جديدة من خالل إعادة تن

األجزاء في نمط أو هيكل لم يكن موجودا. ويحتوي هذا املستوى على ثالث عمليات معرفية  

 .  Producing۱2واإلنتاج  planningخطيط والت generatingوهي التوليد 

 والجدول الثاني يوضح تعريف العمليات السلوكية لكل املستويات في تحليل فقرات األسئلة: 

 

 تعريفات العمليات السلوكية لكل املستويات في تصنيف بلوم املعدل لألهداف املعرفية. 2الجدول 

 املستويات
العمليات  

 السلوكية 
 التعريفات 

ر 
ّ
 التذك

 التعّرف 
قدرة الطالب على استرجاع املعلومات املناسبة من الذاكرة من أجل مقارنتها  

 باملعلومات الجديدة. 

 االستدعاء 
جاع املعرفة املناسبة من الذاكرة. وفي هذه العملية،  قدرة الطالب على استر 

 يبحث الطالب املعلومات ويعالجها في الذاكرة. 

 الفهم 

 التفسير 
الطالب على تغيير شكل واحد من املعلومات إلى شكل آخر. مثال، من  قدرة 

 الكلمات إلى الصورة أو الرسم البياني أو من الصورة إلى الكلمات وما إلى ذلك.

 قدرة الطالب على إعطاء املثال من املفهوم أو املبدأ العام. ل التمثي 

 التصنيف 
األنماط املناسبة التي تتطابق بين  قدرة الطالب على الكشف عن امليزات أو 

 النموذج واملفهوم أو املبدأ، وكان التصنيف عملية تكميلية للتمثيل.

 التلخيص 
صد توضيح أمثلتها وفحص  قدرة الطالب على تلخيص املفاهيم أو املبادئ بق

 خصائصها.

 قدرة الطالب على إيجاد نمط يتضمن في سلسلة من األمثلة والنماذج.  االستدالل 

 املقارنة 
قدرة الطالب على الكشف عن أوجه التشابه واالختالف بين شيئين أو  

 أحداث أو أفكار أو مبادئ. 

 التوضيح 

ن ضمنه كل جزء رئيس ي  قدرة الطالب على بناء نموذج السبب والنتيجة، م 

تكون في النظام أو كل حدث رئيس ي تكون في السلسلة؛ واستخدام ذلك  

كيفية حدوث تغّير في جزء واحد من النظام أو ارتباط  النموذج لتحديد 

 واحد في السلسلة، ويؤثر ذلك على التغّير في الجزء اآلخر. 
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 التطبيق 

 التنفيذ 
سبق تعلمه لحل املشكلة أو عمل    قدرة الطالب على تنفيذ إجراء روتيني الذي 

 الواجب. 

 اإلجراء
ألداء املهمة غير املألوفة أو املهمة  قدرة الطالب على اختيار اإلجراء املناسب 

 الجديدة. 

 التحليل 

 التفريق 
قدرة الطالب على اختيار األجزاء املناسبة من بنية كاملة من حيث صلتها أو  

 أهميتها. 

 التنظيم 
ديد عناصر االتصال أو املوقف والتعرف على كيفية  قدرة الطالب على تح

 مالءمتها مًعا في هيكل متماسك. 

 األسباب عزو 
قدرة الطالب على التحقق من وجهة نظر أو تحيزات أو قيم أو نية االتصاالت  

 الكامنة. 

 التقويم 

 التحقيق 
قدرة الطالب على اختبار االتساق الداخلي أو املغالطات في عملية أو منتج،  

 هو ينطوي أيضا على تحديد مدى نجاح الخطة. و 

 النقد 
أو عملية بناء على املقاييس واملعايير  قدرة الطالب على الحكم على منتج 

 .
ً
 املفروضة خارجيا

 اإلبداع 

 التوليد 
قدرة الطالب على تمثيل املشكلة والوصول إلى البدائل أو الفرضيات  

 املناسبة مع املعايير املعينة. 

 ة الطالب على تصميم طريقة أو استراتيجية لحل مشكلة. قدر  التخطيط 

 وضع خطة أو تنفيذ خطة لحل مشكلة. قدرة الطالب على  اإلنتاج 

 

 االمتحانات املدرسية على املستوى الوطني 

إن االمتحان املدرس ي على املستوى الوطني من إحدى االمتحانات للطالب في السنة األخيرة لكل مرحلة من املراحل  

اسية، وتقوم بإجرائها الحكومة في إندونيسيا. ويختلف هذه االمتحانات باالمتحانات الوطنية؛ حيث كانت  الدر 

ملدرسية على املستوى الوطني. ويتم وضعها من قبل  الحكومة تتعاون مع املدرسين في وضع األسئلة لالمتحانات ا

. وينبغي للمدرس أن يصيغ األسئلة  ٪80-٪75، ومن قبل املدرسين يتم وضعها أيضا بهذه النسبة  ٪25-٪20الحكومة  

 التي تقيس كل املستويات املعرفية، ولكن النسبة لكل مستويات في كل املراحل الدراسية ال تساوي نسبتها.  

 

 املواد الدراسية 

 مواد، وهي: اللغة اإلندونيسية والرياضيات والعلوم الطبيعية. 3للمرحلة االبتدائية  (أ

 Pancasilaمواد، وهي: التربية الدينية، وتربية املبادئ الخمسة   9طة للمرحلة الثانوية املتوس (ب

يعية، والعلوم والوطنية، واللغة اإلندونيسية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم الطب

االجتماعية، والعقيدة واألخالق )خصوصا للمدارس اإلسالمية(، واللغة العربية )خصوصا  

 للمدارس اإلسالمية(. 

مادة للبرامج   37مواد للبرامج املشتركة و 6مادة، وهي تتكون من  43لة الثانوية العليا للمرح (ج

لتي يدرسها جميع الطلبة لهذه املرحلة.  التخصصية. أما مواد البرنامج املشترك: فهي املواد العامة ا
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لطلبة ويرغبون  وأما مواد البرامج التخصصية: فهي املواد الواردة في املجاالت العديدة التي يختارها ا

 في دراستها وتناسب بإمكاناتهم وميولهم.  

والوطنية، واللغة  Pancasila مواد البرنامج املشترك: التربية الدينية، وتربية املبادئ الخمسة (1

 اإلندونيسية، والرياضيات، وتاريخ إندونيسيا، واللغة اإلنجليزية.

صصية، وعلم األحياء/البيولوجيا،  املواد في الرياضيات والعلوم الطبيعية: الرياضيات التخ (2

 والفيزياء، والكيمياء. 

 اد.املواد في العلوم االجتماعية: الجغرافيا، والتاريخ، وعلم االجتماع، واالقتص  (3

املواد في اللغات والثقافة: اللغة اإلندونيسية وآدابها، واللغة اإلنجليزية وآدابها، واللغة  (4

، واللغة اليابانية، واللغة األملانية، واللغة الفرنسية،  العربية، ولغة املاندرين )اللغة الصينية(

 واألنثروبولوجيا.

 وم الفقه، وتاريخ اإلسالم. املواد في الدراسة اإلسالمية: علوم القرآن والحديث، وعل (5

علم الكتاب املقدس، واألخالق املسيحية،  : Christian Protestant املواد في الدراسة املسيحية (6

 . Missiologyوعلم القصور ، Hermeneuticوالتأويل  ،  Dogmatic لعقيداتوتاريخ الكنيسة، وا

يكية، واألخالق املسيحية،  عقيدة الكنيسة الكاثول: Catholicاملواد في الدراسة الكاثوليكية  (7

 .Liturgyوالكتاب املقدس، والليتورجيا 

وتاريخ ، Hindu :Weda, Tattwa, Etika, Acara, Itihasa, Purana, Yogaاملواد في الدراسة الهندوسية   (8

 . Sanskrit Language الهندوسية، واللغة السنسكريتية

 

 نتائج البحث 

العربية في املرحلة الثانوية العليا في ضوء تصنيف بلوم املعدل لألهداف املعرفية  سؤاال ملادة اللغة  240تم تحليل 

وتوصلت الدراسة إلى أن أسئلة اللغة العربية   الستة، وهي: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع.

 فيما يلي:  لالمتحانات املدرسية للمرحلة الثانوية العليا على املستوى الوطني كما هو موضح

 

 

 م٢٠15املستويات املعرفية في عام  .1

. ولكل سؤال  سؤاال، وهي أسئلة االختبار املوضوعية من نوع االختيار من متعدد  50م  2015كان عدد األسئلة في عام  

املعدة. خمس إجابات اختيارية، وهي: أ، ب، ج، د، ه. وطريقة إجابتها بتسويد اإلجابة الصحيحة على ورقة اإلجابة 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 

 م2015التكرارات والنسب املئوية في عام  5الجدول 

 املجموع  اإلبداع  التقويم  التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر  املستويات املعرفية 

 5٠ 0 0 5 15 24 6 التكرارات 

 1٠٠ 0 0 10 30 48 12 النسب املئوية
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، وبلغ مستوى الفهم  ٪12تكرارات ونسبتها  6م بلغ 2015مستوى التذكر في عام إلى أن  5أشار الجدول 

تكرارات   5إلى  . وتوصل مستوى التحليل٪30تكرارا ونسبتها  15. وبلغ مستوى التطبيق ٪48تكرارا ونسبتها  24

 . ولم يحصل مستوى التقويم واإلبداع على أي نسب.٪10ونسبتها 

. ثم يأتي في الترتيب الثاني مستوى التطبيق.  ٪48األول؛ حيث كانت نسبتها  إن مستوى الفهم جاء في الترتيب  

لمستويات الدنيا  وجاء مستوى التذكر في الترتيب الثالث، ثم يأتي بعده مستوى التحليل. ومع ذلك، أن النسبة ل

عليا في هذه السنة  . وذلك يدل على أن أسئلة االمتحانات للمرحلة الثانوية ال٪90)التذكر والفهم والتطبيق(، هي 

تركز على مستويات التفكير الدنيا وفقا لتصنيف بلوم املعدل لألهداف املعرفية. كما هو موضح في هذا الشكل  

 التالي:

 
 م2015ويات املعرفية في عام النسب املئوية للمست 3الشكل 

 

 م٢٠1٦املستويات املعرفية في عام  .٢

سؤاال، وهي أسئلة االختبار املوضوعية من نوع االختيار من متعدد. ولكل سؤال    50م  2016كان عدد األسئلة في عام  

ابة املعدة. خمس إجابات اختيارية، وهي: أ، ب، ج، د، ه. وطريقة إجابتها بتسويد اإلجابة الصحيحة على ورقة اإلج

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 م2016التكرارات والنسب املئوية في عام  6الجدول 

 املجموع  اإلبداع  التقويم  التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر  املستويات املعرفية 

 5٠ 0 0 6 12 25 7 التكرارات 

 1٠٠ 0 0 12 24 50 14 النسب املئوية

 

  25. بينما بلغ مستوى الفهم ٪14تكرارات ونسبتها  7مستوى التذكر بلغ  ،أن6يتضح لنا من  الجدول 

تكرارات ونسبتها    6، وبلغ مستوى التحليل  ٪24تكرارا ونسبتها    12حين كان مستوى التطبيق  . في  ٪50تكرارا ونسبتها  

 . ولم يبلغ مستوى التقويم واإلبداع أي نسب، حيث كانت نسبتهما صفرا. 12٪

ء في الترتيب األول. ثم يأتي بعده على التوالي مستوى التطبيق والتذكر والتحليل.  إن مستوى الفهم جا

م، لكنها ما زالت تركز  2015أدنى من عام     ٪88م  هي  2016ن النسبة ملستويات التفكير الدنيا في عام  وبالرغم من أ 

 : 4على مستويات التفكير الدنيا. كما هو موضح في الشكل 
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 م2016في عام  ة لكل املستويات املعرفيةالنسب املئوي 4الشكل 

 

 م٢٠17املستويات املعرفية في عام  .3

سؤاال، وهي أسئلة االختبار املوضوعية من نوع االختيار من متعدد. ولكل سؤال    50م  2017عام    كان عدد األسئلة في

ى ورقة اإلجابة املعدة. خمس إجابات اختيارية، وهي: أ، ب، ج، د، ه. وطريقة إجابتها بتسويد اإلجابة الصحيحة عل

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 

 م2017ئوية في عام التكرارات والنسب امل 7الجدول 

 املجموع  اإلبداع  التقويم  التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر  املستويات املعرفية 

 5٠ 0 0 7 14 23 6 التكرارات 

 1٠٠ 0 0 14 28 46 12 النسب املئوية

؛ في حين بلغ مستوى  ٪10تكرارات ونسبتها    5م بلغ   2017، أن مستوى التذكر في عام  7لجدول  تبين لنا من ا 

تكرارات ونسبتها    8. ومستوى التحليل  ٪28تكرارات ونسبتها    14. أما مستوى التطبيق  ٪46تكرارا ونسبتها    23الفهم  

دة اللغة العربية للمرحلة الثانوية العليا . وكان مستوى التقويم واإلبداع صفرا. لذا، كانت أسئلة االمتحانات ملا16٪

عة األولى، وهي: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل؛ وأغفلت عن  م تركز أيضا على املستويات األرب2017في عام 

 املستويين اآلخرين من املجال املعرفي بناء على تصنيف بلوم املعدل، وهما: التقويم واإلبداع. 

. كما كان  ٪2م، وكانت الزيادة 2016وى التحليل تزداد نسبتها من عام وعلى الرغم من ذلك، فإن مست 

. وأما  ٪4م؛ وكانت الزيادة 2017في عام  ٪ 28م فصار 2016في عام  ٪24التطبيق التي تزداد نسبتها من مستوى 

لى  مستوى التذكر والفهم انخفضت نسبتهما في هذه السنة، وما زالت تركز أسئلة االمتحانات في هذه السنة ع 

 :5مستويات التفكير الدنيا. كما هو موضح في هذا الشكل 
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 م2017في عام  املئوية لكل املستويات املعرفية  النسب 5الشكل 

 

 م٢٠18املستويات املعرفية في عام  .٤

سؤاال منها أسئلة االختبار املوضوعية من نوع االختيار من   40سؤاال، وكانت  45م 2018كان عدد األسئلة في عام 

ه. وطريقة إجابتها بتسويد  وأسئلة كتابة املقال. ولكل سؤال خمس إجابات اختيارية، وهي: أ، ب، ج، د،  متعدد

 اإلجابة الصحيحة على ورقة اإلجابة املعدة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

 

 م2018التكرارات والنسب املئوية في عام  8الجدول 

 املجموع  اإلبداع  التقويم  التحليل  بيق التط الفهم  التذكر  املستويات املعرفية 

 ٤5 0 0 6 12 23 4 التكرارات 

 1٠٠ 0 0 13.3 26.7 51 8.9 النسب املئوية

 

تكرارا   23، في حين بلغ مستوى الفهم ٪8.9تكرارات ونسبتها  4إلى أن مستوى التذكر  8أشار الجدول 

. ٪13.3تكرارات ونسبتها    6وأما مستوى التحليل    ،٪26.7تكرارات ونسبتها    12. وأما مستوى التطبيق  ٪51.1ونسبتها  

التقويم واإلبداع صفرا. لذا، كانت أسئلة االمتحانات ملادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية العليا وما زالت مستوى 

 في هذه السنة أيضا، ركزت على املستويات األربعة األولى، وهي: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل. 

ق انخفضت نسبته إلى  م. وكان مستوى التذكر والتطبي2018في عام  ٪5ة مستوى الفهم إلى ازدادت نسب

م ركزت  2018.  وتبينت من هذه النتائج أن أسئلة االمتحانات في عام   ٪2، ومستوى التحليل انخفضت نسبته إلى  1٪

 : 6على مستويات التفكير الدنيا. كما هو موضح في الشكل 
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 م2018في عام  ة لكل املستويات املعرفيةالنسب املئوي 6الشكل 

 

 م٢٠19عام   املستويات املعرفية في  .5

سؤاال منها أسئلة االختبار املوضوعية من نوع االختيار من   40سؤاال، وكانت  45م 2019كان عدد األسئلة في عام 

قة إجابتها بتسويد  متعدد وأسئلة كتابة املقال. ولكل سؤال خمس إجابات اختيارية، وهي: أ، ب، ج، د، ه. وطري

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: اإلجابة الصحيحة على ورقة اإلجابة املعدة. و 

 م2019التكرارات والنسب املئوية في عام  9الجدول 

 املجموع  اإلبداع  التقويم  التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر  املستويات املعرفية 

 ٤5 0 0 11 3 26 5 التكرارات 

 1٠٠ 0 0 24.4 6.7 57.8 11 النسب املئوية

 

تكرارا   26؛ في حين بلغ مستوى الفهم  ٪11.1تكرارات ونسبتها  5التذكر أن  مستوى   9يتضح من الجدول 

. ٪24.4تكرارات ونسبتها    11، وأما مستوى التحليل  ٪6.7تكرارات ونسبتها    3. وأما مستوى التطبيق  ٪57.8ونسبتها  

بية للمرحلة الثانوية  فكان صفرا. لذا، كانت أسئلة االمتحانات ملادة اللغة العر  وبينما كان مستوى التقويم واإلبداع 

العليا في هذه السنة قد ركزت أيضا على املستويات األربعة األولى، وهي: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل؛ وأغفلت  

 عن املستويين اآلخرين من املجال املعرفي، وهما: التقويم واإلبداع.

. ٪6ة السابقة؛ وكانت الزيادة ا أن في هذه السنة، كان مستوى الفهم ازدادت نسبته من السن ويتضح لن

، ومستوى  ٪2. وفي هذه السنة انخفضت نسبة مستوى التذكر ٪11وكذلك مستوى التحليل الذي ازدادت نسبته 

 . كما هو موضح في هذا الشكل اآلتي:٪20التطبيق 
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 م2019في عام  يات املعرفيةالنسب املئوية لكل املستو  7الشكل 

 

ليها هذه الدراسة أن أسئلة اللغة العربية لالمتحانات املدرسية للمرحلة يتضح من النتائج التي توصلت إ 

الثانوية العليا على املستوى الوطني بإندونيسيا خالل خمس سنوات ركزت على املستويات الدنيا، وهي: التذكر  

وى التحليل.  هم قد تطرقوا إلى مستوى واحد من املستويات العليا وهو مستوالفهم والتطبيق. ورغم ذلك، نجد أن

 والجدول التالي سيوضح ذلك. 

 

 م(2019-2015التكرارات والنسب املئوية خالل خمس سنوات ) 10الجدول 

 السنوات  رقم

 املستويات املعرفية 
 املجموع 

 اإلبداع  التقويم  التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

1 2015 6 12 24 48 15 30 5 10 0 0 0 0 50 20.8 

2 2016 7 14 25 50 12 24 6 12 0 0 0 0 50 20.8 

3 2017 6 12 23 46 14 28 7 14 0 0 0 0 50 20.8 

4 2018 4 8.9 23 51.1 12 26.7 6 13.3 0 0 0 0 45 18.8 

5 2019 5 11.1 26 57.8 3 6.7 11 24.4 0 0 0 0 45 18.8 

 1٠٠ ٢٤٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 1٤.٦ 35 ٢3.3 5٦ 5٠.٤ 1٢1 11.7 ٢8 املجموع 

 
م 2015إلى التكرارات والنسب املئوية للمستويات املعرفية خالل خمس سنوات من عام    10أشار الجدول  

.  ٪50.4ا  تكرارا ونسبته  121. ومستوى الفهم  ٪11.7تكرارا ونسبتها    28م.  وتبين لنا أن مستوى التذكر  2019إلى عام  

. ولم يحصل  ٪14.6تكرارا ونسبتها  35. وبلغ مستوى التحليل ٪23.3ونسبتها تكرارا  56بينما بلغ مستوى التطبيق 

 مستوى التقويم واإلبداع على أي نسب في هذه املرحلة.
  . وكانت التكرارات والنسبة ٪50ويتضح لنا أيضا أن مستوى الفهم جاء في الترتيب األول؛ حيث كانت نسبته  

. وأما  ٪23م. ثم جاء مستوى التطبيق في الترتيب الثاني ونسبته 2019املئوية العالية لهذا املستوى جاءت في عام 
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م. ثم جاء مستوى التحليل في الترتيب الثالث،  2015التكرارات والنسبة املئوية العالية لهذا املستوى جاءت في عام 

جاء مستوى التذكر  م. ثم  2019العالية لهذا املستوى جاءت في عام  . وكانت التكرارات والنسبة املئوية  ٪15ونسبتها  

. حيث إن التكرارات والنسبة املئوية العالية لهذا املستوى جاءت في عام  ٪12في الترتيب الرابع، وبلغت نسبتها 

مس سنوات  م. و يمكن أن نقول إن أسئلة اللغة العربية في االمتحانات املدرسية على املستوى الوطني خالل خ2016

  8ثم يأتي بعده على التوالي مستوى التطبيق والتحليل والتذكر. والشكل لهذه املرحلة ركزت على مستوى الفهم 

 يوضح ذلك. 

 
 م(2019-2015خالل خمس سنوات ) النسب املئوية املستويات املعرفية 8الشكل 

 

سية للمرحلة الثانوية العليا على  وخالصة القول، يتضح لنا أن أسئلة اللغة العربية في االمتحانات املدر 

املستوى الوطني تركز على أربع مستويات، وهي: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل؛ وقد خلت أسئلة االمتحانات  

من مستوى التقويم واإلبداع. كان مستوى الفهم في الترتيب األول، ثم يأتي بعده على التوالي مستوى التطبيق،  

 . ومستوى التحليل والتذكر

 

 خاتمة ال

توصلت إليها الدراسة عن واقع أسئلة اللغة العربية لالمتحانات املدرسية على املستوى الوطني    بناء على النتائج التي

 م، يوص ي الباحث بما يلي: 2019-2015في 

 يحسن للحكومة القيام باآلتي: .1

العليا وفقا  إرشاد سائر واضعي األسئلة على مراعاة التوازن بين مستويات التفكير الدنيا و  .أ 

 ألهداف املعرفية في املراحل الدراسية كلها.لتصنيف بلوم املعدل ل

تدريب واضعي األسئلة على مراعاة وضع األسئلة املتنوعة في االختبارات بحيث تقيس جميع   .ب

 العمليات الفرعية لكل مستوى من تصنيف بلوم املعدل لألهداف املعرفية. 

 ملعرفية. على تصنيف بلوم املعدل لألهداف ا تدريب املدرسين على وضع األسئلة بناء .ت
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ينبغي على املدرسين التركيز على مهارات التفكير العليا في عملية التعليم والتعلم وفقا للمراحل   .2
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 وراء   املفاهيمية ودورهما في تعليم مهارات التفكير مااستراتيجيتي التدريُس التبادليُّ والخريطة 

 في القراءة: "دراسة تجريبية على طلبة الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا"  املعرفي 

 

 صديق أحمد الصديق محمد 

فهام محمد غالب  كتور د ال األستاذ املشارك   

رضوى أبوبكر  دكتورةال  

 ____________________________________________________________ 

 

 ملخص البحث 

هدفت الدراســــة إلى تحديد فاعلية اســــتخدام إســــتراتيجيتي ما وراء املعرفة: التدريس التبادلي والخرائط املفاهيمية  

املســـــــــــــتوى الجــامعي، ومــا  هــدف تنميــة مهــارات التفكير فوق املعرفي لــدى طلبــة)الــذهنيــة( في تــدريس النص القرائي ب

مدى تأثير املتغيرات العاملة: الجنس والعمر واملســــــــــــتوى والتخصــــــــــــص في هذه العملية؟ وقد اعتمد الباحث في هذه 

ــــموا ملج68الدراســــــــة على اتباع املنهج شــــــــبه التجريبي حيث تكونت عينة الدراســــــــة من ) ـــ موعتين ( طالب وطالبة قسـ

( طالب وطالبة اســتخدموا التدريس التبادلي، ومجموعة ثانية 35وآدابها )  تجريبيتين، األولى من قســم اللغة العربية

ـــم القرآن والســـــنة قوامها ) ( اســـــتخدمت الخريطة املفاهيمية. وقد تم اعداد وتقنين اختبار لقياس مدى 33من قســ

جة التدريســـــــــية طلبة عينة الدراســـــــــة، وتم تطبيقه قبل وبعد املعالنمو مهارات التفكير فوق املعرفي في القراءة لدى 

التي اســــــــــتمرت ألســــــــــبوعين. وللتحقق من صــــــــــحة فروض الدراســــــــــة تم جمع نتائج التطبيق القبلي والبعدي لالختبار 

 ليخرج الباحث بالنتائج اآلتية:
ً
 بين متوســــــــطي درجات طلبة  ورقمنتها ومعالجتها احصــــــــائيا

ً
يوجد فرق دال احصــــــــائيا

التبادلي لصــالح التطبيق البعدي، مما يشــير الى فعالية التدريس التبادلي ملجموعة األولى التي اســتخدمت التدريس  ا

 بين  في تنميــــة مهــــارات التفكير فوق املعرفي في القراءة لــــدى طلبــــة املجموعــــة األولى.
ً
لم يوجــــد فرق دال احصــــــــــــــــائيــــا

ي، مما يشـــير خريطة املفاهيمية لصـــالح التطبيق البعدمتوســـطي درجات طلبة املجموعة الثانية التي اســـتخدمت ال

الى عــدم فعــاليــة التــدريس بــاســـــــــــــتخــدام الخريطــة املفــاهيميــة في تنميــة مهــارات التفكير فوق املعرفي في القراءة لــدى 

توجـد فروق ذات داللـة معنويـة بين متوســـــــــــــطي درجـات الطلبـة في املجموعتين التجريبيتين  طلبـة املجموعـة الثـانيـة.

ـــــالح  ـــ ـــــتخـدلصـــــ ـــ ال يوجـد تـأثير ذو داللـة  مـت التـدريس التبـادلي عنـد املقـارنـة بينهمـا.املجموعـة التجريبيـة األولى التي اســـــ

إحصـائية للمتغيرات العاملة: الجنس والعمر واملسـتوى والتخصـص على العمل التابع وهو درجات تحصـيل الطلبة 

ء نتــــائج تفكير فوق املعرفي في القراءة. وفي ضـــــــــــــوفي املجموعتين التجريبيتين والتي تعكس مــــدى نمو مهــــاراتهم في ال

 الدراسة تم صياغة عدد من التوصيات واملقترحات.

 

 تدريس تبادلي، خرائط املفاهيم، ما وراء املعرفة، تعليم التفكير.الكلمات املفتاحية: 

 

 : قدمةامل

ـــــفوف اللغة العربية اليوم أنها   1تقول الخبيرة اللغوية د. هنادا طه ـــــائر في صـ تتمحور حول الكتاب املدرســــــ ي، أو "السـ

"، وتضـيف الباحثة وهنا الشـاهد من حديثها: "مسـألة ربط اللغة بالفكر هي ما ينقصـنا  املعلم، والطالب ُمجّرد ُمتلّقٍّ

ل للطرق التي يعالُج بها معلمو اللغة العربية دروســــهم لفروع 2في صــــفوف اللغة العربية". ويقول رضــــا األدغم : "املتأّمِ

ة يجد أنها تقليدية ال تنمي إال املهارات الدنيا، حيث إن اللغة العربية في بية املختلفة عامة والقراءة خاصــ اللغة العر 
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ُم على أنها معرفة يجب حفظها واسـترجاُعَها في االمتحانات، ويتـصوُر القائمون على أمر اللغة أن حفظ  قدَّ
ُ
املدارس ت

ـــــطحية هو ال ـــ ـــــحيح للغة، كما أنهم ينبعض املترادفات، ومزيد من األفكار الســـــ ـــ ظرون إلى مهارات التفكير تعليم الصـــــ

على أنها مهارات اللغة نفســـــــها مما يجعل تالميذنا يقفون أمام موضـــــــوعات القراءة حيارى ال يدرون من أين ينقبون 

ما : "في ضوء انخفاض مستوى الطلبة في مهارات التفكير فوق املعرفي في القراءة، الذي رب3عنها؟". ويضيف ويلسون 

وا اإلعداد التربوي الكافي لتنميتها لدي يعزى هذا إلى أّن املعلمين أ نفســـــــــــهم قد تنقصـــــــــــهم هذه املهارات، وربما لم ُيعدُّ

: "لم 4تالميذهم، وربما لم ُيدربوا على اســـــتخدامها، ولم ُيوجهوا إلى أســـــاليب تقويمها". ويقول في ذلك محســـــن عطية

 التمســـــــــــك بطرق تقليدية ملجرد  
ً
د عليها أو لســـــــــــهولتها؛ وأليعد مقبوال نها لم تعد كافية لتلبية متطلبات العملية التعوُّ

م اللغــات األجنبيــة. بــل لم تعــد قــادرة على االســـــــــــــتجــابــة 
ُّ
التعليميــة والتربويــة الحــديثــة، خــاصــــــــــــــة في مجــال تعليم وتعل

 ألهداف التعليم في ضوء الرؤية الحديثة للتربية والتعليم".

ـــــبيل املثال ال -ية، يذكر منها  كثيرة حول موضـــــــــــــوع الدراســـــــــــــة الحال  وقد اطلع الباحث على دراســـــــــــــات ـــ على ســـــ

ــــر ـــ  في مجال تعليم 5دراســــــــات: عبد الكريم هيازع  -الحصـ
ً
حيث يقول: "على الرغم من أّن ماليزيا قد تبدو أســــــــعد حاال

 أّن البحوث التي أجريـت وأوراق العمـل التي قـدمـت في املؤتمر 
ّ
ات املحليـة والعـاملية اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا، إال

مون، هي نفس   تكاد تجمع ِ
ّ
على أّن املشــاكل التي تواجهها في مجال تعليم اللغة العربية والصــعوبات التي يالقيها املتعل

ب متفاوتة أو أقل حدة".  املشــــــــاكل والصــــــــعوبات املوجودة في بلدان منطقة جنوب ســــــــرق آســــــــيا األخرى، ولكن بنســــــــَ

مي اللغة العبأّن: "  6وتضــــيف نور حياتي هاشــــم ِ
ّ
 ذا كفاية، يجيد بما يكتب، إهمال صــــرخات متعل

ً
ما ِ

ّ
ربية ال ينتج ُمتعل

ر عمــا يرغــب فيــه، ويتقن مــا يقرأ". وتقول أســـــــــــــمــاء عبــد الرحمن ويعّبِ
ـــــكالت تواجــه برامج تعليم اللغــة 7 ـــ "توجــد مشـــــ

ـــــكالت ما يتعلق بتعليم وتعلم اللغة العربية   ". وأشــــــارالعربية للطلبة املاليزيين ومن هذه املشـ
ً
 أي املعلم والطالب معا

إلى وجود إشـــــــــــــكـاالت نظريـة وتطبيقيـة نتج عنهـا قصـــــــــــــور في العمليـة التعليميـة وضـــــــــــــعف في  8محمـد عبـد هللا بـالخير

: "إنَّ طرق تعليم اللغــــة 9مردودهــــا التعليمي ملهــــارات اللغــــة العربيــــة للنــــاطقين بغيرهــــا. ويقول عبــــد الجليــــل عــــدنــــان

ــــورتها الحالية ال ـــ ــــلمين لتعلم اللغة العربية  تحقق املســــــــــــتوى املنشــــــــــــود الذي يمالعربية بصـــــ ـــ كن أن يفي بحاجة املســـــ

". ويختم الباحث بقول إزاحام إســــــماعيل
ً
 وتوظيفا

ً
"إّن مهارات القراءة الناقدة من أســــــاســــــيات   10والتحكم فيها فهما

 ملـــا هو متوقع فقـــد أشـــــــــــــــار البـــاحث
ً
ــا ون إلى افتقـــار الطلبـــة لهـــذه التعليم في املراحـــل قبـــل املرحلـــة الجـــامعيـــة، وخالفـ

 عن ذلك   11ارات". وأشــــار عزميامله
ً
إلى أّن قدرة الطلبة بوالية ترينغانو في املرحلة اإلعدادية كانت منخفضــــة، فضــــال

مـا ذهـب إليـه البـاحثون بقولهـا:   12فـإّن نمط القراءة ـكان على مســـــــــــــتوى منخفض كـذلـك. وتعزز نور أذان بنـت محمـد

مي اللغــة العربيــة في مــالي"أثبتــت الــدراســـــــــــــــات أّن معظم  ِ
ّ
زيــا ال يجيــدون مهــارات قراءة النصـــــــــــــوص العربيــة رغم متعل

 إلى ذلك فإّن املمارســــات التعليمية في العديد من فصــــول تعليم اللغة 
ً
دراســــتهم اللغة في ســــنوات غير قليلة، إضــــافة

ـــــ ي على القواعـد النحويـة، ممـا يؤدي إلى إهمـال املع ـــ ـــــــــاســـــ ـــــكـل أســـــ ـــ مين جـانـب بنـاء مهـارات العربيـة تعكس التركيز بشـــــ ِ
ّ
ل

مين".  الطلبة ِ
ّ
 ليس بسهلٍّ ملعظم املعل

ً
 اللغوية؛ فيكون التعليم االستراتيجي أمرا

م  "  13لقد أكدَّ يوســــــف اســــــماعيلي: ِ
ّ
على أهمية القراءة وأنها تعدُّ من املهارات األســــــاســــــية التي ينبغي على متعل

ــاقي امل ــل بـ ــا يؤدي إلى صـــــــــــــقـ ــا، حيـــث إنَّ صـــــــــــــقلهـ ــانهـ ــة إتقـ ــارات األخرى، ولكنَّ الكثير مناللغـ ــة  هـ ــة العربيـ متعلمي اللغـ

مه للغة العربية". هذا باختصـــار واقع  ِ
ّ
 على مســـار تعل

ً
الناطقين بلغات أخرى يعاني من ضـــعف قرائي كبير يؤثر ســـلبا

تدريس اللغة العربية بصـــفة عامة والقراءة على وجه الخصـــوص ويالحظ الباحث غلبة طرائق التدريس التقليدية، 

ــــاليب التقويم التي ال تعكوك  بتنمية مهارات التفكير في مســـــتويات عليا؛ وألجل ذلك أراد الباحث ذلك أسـ
ً
س اهتماما

ر من تدريس القراءة، ومن تنمية مهارات ما وراء املعرفة فيها.  ن وتطّوِ  الكشف عن وسائل وأساليب وأفكار تحّسِ

والخرائط املفـاهيميـة  (Reciprocal Teaching Strategy) ولعـّل اســـــــــــــتراتيجيتي مـا وراء املعرفـة: التـدريس التبـادلي
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وهمـا اســـــــــــــتراتيجيتـان واعـدتـان في تـدريس القراءة في اللغـة الثـانيـة، ويرجو   (conceptual or mind mapping))الـذهنيـة(  

البــاحــث منهمــا إحــداث الفرق فيمــا يــدعو لــه من تحــديــث طرق تــدريس النص القرائي، وتعليم مهــارات التفكير فوق 

ــــاا طقين بغير اللغـــــة العربيـــــة خـــــاصـــــــــــــــــة. وتهـــــدف الـــــدراســـــــــــــــــة الحـــــاليـــــة من التحقق في فعـــــاليـــــة ملعرفي في القراءة للنـ

االســـتراتيجيتين من حقيبة التعلم النشـــط في تنمية مهارات التفكير فوق املعرفي في القراءة وبالتالي تحســـين وتطوير 

غة العربية خاصــة من جامعي للمتخصــصــين في اللأســليب دراســة النص القرائي بالعمق املطلوب لطلبة املســتوى ال

 الناطقين بلغات أخرى.

، منهم على ســـــــــبيل املثال ال 
ً
وقد اطلع الباحث على عدة دراســـــــــات حققت في االســـــــــتراتيجيتين املذكورتين معا

وقد توصل الباحث إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات طالب   14رضا األدغمالحصر:  

والثـانيـة اللتين اســـــــــــــتخـدمتـا الخريطـة الـدالليـة والتـدريس التبـادلي، في القيـاســـــــــــــين القبلي   جموعـة التجريبيـة األولىامل

هدفت 15والبعدي، والفرق لصـالح القياس البعدي، أي لصـالح اسـتخدام االسـتراتيجيتين في التدريس، وروال حسـن

ذهنيــة في تنميــة مهــارات س التبــادلي والخريطــة الــ دراســـــــــــــتهــا للكشـــــــــــــف عن أثر اســـــــــــــتراتيجيتي مــا وراء املعرفــة: التــدري

اســــتيعاب املقروء لدى طلبة الصــــف الســــابع األســــاســــ ي. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصــــائية عند 

( في أدائهم على اختبار مهارات االسـتيعاب القرائي لصـالح املجموعة التجريبية التي درسـت وفق α=  0.05مسـتوى )

ذهنية، ونهى عبد الباســــطدلي والخريطة  التدريس الّتبا
ّ
ــتراتيجيتي ما وراء   16ال هدفت لتحديد الفعالية النســــبية إلســ

املعرفــة: النمــذجــة، وخرائط العقــل في تنميــة مهــارات حــل املشـــــــــــــكالت الريــاضـــــــــــــيــة اللفظيــة لــدى تلميــذات الصـــــــــــــف 

  17ر رسالن.لح وعبد الغفو السادس االبتدائي باملدينة املنورة، وأخيرا دراسة األستاذ الدكتور توفيق صا

ومع مـا ســـــــــــــبق ســـــــــــــرده من دراســـــــــــــات، فقـد الحظ البـاحـث بحكم تجربتـه كمعلم للغـة العربيـة في مـاليزيـا منـذ 

مون في  2011 ِ
ّ
م وحتى تاريخ اليوم حيث تجول للتدريس في مختلف والياتها، أن أغلب األســــــئلة التي كان يطرحها املعل

أو النقلية للصــفوف املتقدمة نهاية العام الدراســ ي كانت في ات التقويمية  داخل الفصــل على طالبهم، أو في االمتحان

ر واالســـــــــــتيعاب، وال تســـــــــــتهدف تنمية 
ُّ
أغلبها أســـــــــــئلة ســـــــــــطحية تقيس مســـــــــــتويات دنيا من تفكيرهم كالتعرُّف والتذك

النقدي  اء املعرفي أومهاراتهم في املســــــــتويات العليا من التفكير باللغة العربية كلغة ثانية، مثل مهارات التفكير ما ور 

طر تقليدية عفي عليها الزمن، تركز على الحفظ وحشــو أدمغة الطلبة بمزيد من 
ُ
أو اإلبداعي؛ مما يدلُّ على ســيادة أ

املعلومات، دون التركيز على عمق فهمهم واستيعابهم لهذه املعلومات، ودون التركيز على تنمية مهاراتهم اللغوية، أو 

الحال أســــــــــــاس كل مهارة لغوية ســــــــــــواء كانت فهم املســــــــــــموع أو فهم املقروء أو ذي هو بطبيعة مهاراتهم في التفكير ال

 التعبير الشفوي والكتابي.

 
ً
وتـأتي أهميـة الـدراســــــــــــــة الحـاليـة من حيـث إنهـا تحـاول طرح بعض الطرق الحـديثـة في تـدريس القراءة ســـــــــــــعيـا

لـــك يرجو البـــاحـــث أن تكون هـــذه القراءة. وكـــذ لتحســـــــــــــين العمليـــة التعليميـــة فيهـــا وتنميـــة مهـــارات التفكير العليـــا في

الدراســـــة إضـــــافة علمية لألبحاث التربوية في مجال اســـــتخدام إســـــتراتيجيتي التدريس التبادلي والخريطة املفاهيمية 

أو )الـذهنيـة(؛ حيـث إنهمـا اســـــــــــــتراتيجيتـان واعـدتـان في تـدريس القراءة في اللغـة العربيـة كلغـة ثـانيـة، وتنميـة مهـارات 

 ر ما وراء املعرفي في معالجة النصوص املقروءة.لعالي كالتفكيالتفكير ا

 

 :عرض الورقة

: تحديد مشكلة الدراسة
ً
 :أوال

فاعلية اسـتخدام إسـتراتيجيتي ما وراء وبناء على ما سـبق تتحدد مشـكلة الدراسـة في السـؤال الرئيس اآلتي: "ما مدى  

ة( في تــدريس النص القرائي بهــدف تنميــة مهــارات التفكير املعرفــة: التــدريس التبــادلي والخرائط املفــاهيميــة )الــذهنيــ 
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فوق املعرفي لدى طلبة املسـتوى الجامعي، وما مدى تأثير املتغيرات العاملة: كالجنس والعمر واملسـتوى والتخـصص 

 هذه املهارات لديهم؟في عملية تنمية 

 

: أهداف الورقة
ً
 :ثانيا

التبادلي فــــــي تنمية مهارات التفكير فوق املعرفي التعرف على فاعلية استخدام إستراتيجية التدريس   .1

 في القراءة لدى طلبة عينة الدراسة. 

التفكير :  التعرف على فاعلية اسـتخدام اسـتراتيجية الخريطة املفاهيمية )الذهنية( في تنمية مهارات .2

 فوق املعرفي في القراءة لدى طلبة عينة الدراسة.

ادلي والخريطــة املفــاهيميــة من حيــث فعــاليــة كــل منهمــا في  املقــارنــة بين اســـــــــــــتراتيجيتي التــدريس التبــ   .3

 التفكير فوق املعرفي في القراءة لدى طلبة عينة الدراسة.تنمية مهارات 

جنس والعمر واملسـتوى الدراسـ ي والتخـصص( على دراسـة أثر املتغيرات العاملة: طريقة التدريس وال .4

 في القراءة لدى أفراد عينة الدراسة. املتغير التابع وهو تنمية مهارات التفكير فوق املعرفي

 

: فروض الدراسة
ً
 :ثالثا

يســــعى الباحث في الدراســــة الحالية للتحقق من الفروض اآلتية والتي ولدها الباحث من الســــؤال الرئيس للدراســــة  

 كأسئلة فرعية بحثية، أو محاور وعناصر للدراسة، والفرضيات هي:

ــــــــــــــــات طلبة املجموعة التجريبية األولى التي توجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسـطي  .1 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ درجــــــــــــ

 ريس التبادلي في القياسين القبلي والبعدي، لصالح القياس البعدي.استخدمت التد

توجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسطي درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات طلبة املجموعة التجريبية الثانية التي  .2

 ، لصالح القياس البعدي.استخدمت خريطة املفاهيم في القياسين القبلي والبعدي

 الختالف طريقـة  ال يوجـد فرق ذو داللـة معنويـة بين أداء .3
ً
املجموعتين التجريبيتين األولى والثـانيـة تبعـا

 التدريس. 

توجــــد فروق ذات داللــــة معنويــــة بين متوســـــــــــــطي درجــــات الطلبــــة في املجموعتين التجريبيتين األولى  .4

 والثــــانيــــة في املتغير التــــابع )درجــــاتهم في اختبــــ 
ً
ار تنميــــة مهــــارات التفكير فوق املعرفي في القراءة( تبعــــا

 للمتغيرات العاملة: الجنس والعمر واملستوى والتخصص. 

 

: مجتمع الدراسة و 
ً
 منهجيتها:رابعا

يمثل مجتمع الدراســــــــــة كل من يدرس اللغة العربية أو يدرس بها في قســــــــــمي: اللغة العربية وآدابها والقرآن والســـــــــنة  

( طالب وطالبة 68وحي والعلوم اإلنســـــــــــانية في مســـــــــــتوى البكالوريوس، وتكونت عينة الدراســـــــــــة من )بكلية معارف ال

ـــــم  ـــ ـــــموا ملجموعتين تجريبيتين، األولى من قســـــ ـــ ( طـالـب وطـالبـة اســـــــــــــتخـدموا التـدريس 35اللغـة العربيـة وآدابهـا )قســـــ

ـــــنـة قوامهـا ) ـــ ـــــم القرآن والســـــ ـــ ـــــتخـدمـت الخريطـة امل33التبـادلي، ومجموعـة ثـانيـة من قســـــ ـــ وقـد اعتمـد فـاهيميـة.  ( اســـــ

 بأنه: "عملية جمع البيانات تجري   18يعرفه الكيالنياملنهج شـــبه التجريبي والذي  الباحث في هذه الدراســـة على اتباع  

تحت ظروف ضــــــــــــبط مقننة تشــــــــــــمل التحكم في كل الظروف التي قد تؤثر بمتغيرات الدراســــــــــــة ســــــــــــواء املســــــــــــتقلة أو 

ـــاميم شــــبه التجريبية هي جزئ  تجريبية حقيقية يتم فيها ضــــبط بعض العناصــــر التي تهدد الصــــدق التابعة. فالتصـ
ً
يا

فيها صعوبة كبيرة في توفير ضبط تجريبي الداخلي وليس كلها. ولذلك تستخدم هذه التصاميم في الحاالت التي نجد 
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 تام".

: خطوات التجربة التدريسية
ً
 :خامسا

 كانت خطوات التطبيق امليداني للتجربة التدريسية كاآلتي:

 

 :
ً
 تطبيق أدوات الدراسة قبليا

ــديـة مكونـة من  ( طـالـب 133)قـام البـاحـث بتطبيق اختبـار لقيـاس تنميـة مهـارات التفكير فوق املعرفي في عينـة قصـــــــــــ

ـــــيلهم: ) ـــ ( طـالبـة، قســـــــــــــمـت إلى مجموعتين تجريبيتين درســـــــــــــت إحـداهمـا بـالتـدريس 108( طـالـب و)25وطـالبـة، تفـاصـــــ

تمرت التجربة ألســـبوعين، وقد كان التطبيق القبلي في بداية األســـبوع األول التبادلي واألخرى بخرائط املفاهيم، واســـ 

( تمهيدا SPSSتصـــــــحيحها وتفريغها )رقمنتها( بإدخالها في برنامج )من فترة املعالجة التدريســـــــية. ثم تم جمع األوراق و 

تطبيق القبلي لالختبار، تم لتحليلها بواســطة البرنامج. وتأكد الباحث من تجانس املجموعتين التجريبيتين بإجراء ال

( بين 0.05طبق اختبار )ت( ملجموعتين مســـــتقلتين والذي اثبت عدم وجود تباين دال معنويا عند مســـــتوى الدالة )

 متوسط درجات املجموعتين التجريبيتين، مما يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة.

 

:
ً
 تطبيق تجربة الدراسة:   سادسا

( في قاعات الدراسة في قسمي اللغة 5/3/2020( لغاية )2/2020/ 24تدريسية في )بدأ التطبيق الفعلي للتجربة ال

لوحي والعلوم اإلنسانية في الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا بواقع العربية وآدابها والقرآن والسنة بكلية معارف ا

حيث استخدمت املجموعة  محاضرتين لكل مجموعة تجريبية في األسبوع الواحد واستمرت التجربة ألسبوعين، 

التجريبية  استراتيجية التدريس التبادلي، وقد قام الباحث بالتدريس بنفسه، وبالنسبة للمجموعة    التجريبية األولى

الثانية: قام الباحث بتدريس النصين وفق استراتيجية خرائط املفاهيم، وقام بتوجيه الطلبة ليقوموا بتصميم  

ادهم وحفزهم على ذلك بعد أن استخدم جهاز العرض وفيديوهات وصور  خرائط مفاهيمية تلخص كل نص باجته

يبسطوا النص ويحولوه ملفاهيم مترابطة ويفهموه  وأوراق عمل ليتعودوا على استخدام اإلستراتيجية املستهدفة ل

 الفهم األعمق. 

 

 
ً
 :تطبيق أدوات الدراسة بعديا

نفس االختبار بعديا، وتم التصحيح ثم التفريغ )الرقمنة(  بعد انتهاء املعالجة التدريسية في املجموعتين تم تطبيق 

 للمعالجة اإلحصائية باستخدام األساليب اإلحصائية  
ً
 اآلتية:تمهيدا

 معامل ألفا كرونباخ لدراسة ثبات أدوات الدراسة.  .1

 للتأكد من تكافؤ املجموعتين.  (Independent Samples Test)تحليل التباين ملجموعتين مستقلتين  .2

 للتأكد من صحة فروض الدراسة.  (T-testر )اختبا   .3

للتأكد من مدى تأثر تنمية مهارات التفكير لدى الطالب بالعوامل املتغيرة   (Regression)اختبار  .4

 األخرى مثل السن والجنس واملستوى والتخصص. 
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: اختبار الفروض:
ً
 سابعا

 :  اختبار صحة الفرض األول 

 مستوى الداللة  قيمة ت  ي االنحراف املعيار  املتوسط  عدد القياس 

 4.359 19.76 33 القبلي 
-4.421 

( وهي دالة عند مستوى  0.000)

 4.062 24.94 33 البعدي (0.05أقل من: )

 

ـكــانـــت أقـــل من القيمـــة ( Paired Samples Test)( في الجـــدول أعاله بعـــد تطبيق اختبـــار 000.وبمـــا أن الـــدالـــة )

متوســـــــــــــطي درجـات الـذي يقول بـأنـه توجـد فروق ذات داللـة إحصـــــــــــــائيـة بين ( إذا نقبـل الفرض األول  0.05املعيـاريـة )

طلبة املجموعة التجريبية األولي التي اســـــــــــتخدمت التدريس التبادلي عند تطبيق االختبار قبل املعالجة التدريســـــــــــية 

(  24.94وبعدها، لصـــــــالح التطبيق البعدي لالختبار كما يوضـــــــح الجدول أعاله، فاملتوســـــــط للتطبيق البعدي أكبر )

 (.19.76من متوسط التطبيق القبلي )

أما بالنســــــــــــبة للمجموعة الثانية التي درســــــــــــت بالخريطة املفاهيمية، فكانت  :ة الفرض الثانياختبار صــــــــــــح

 كاآلتي: Paired Samples Statisticsالنتيجة بعد اختبار )ت( 

 مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط  عدد القياس 

 4.31978 13.8500 20 القبلي 
0.933 

مستوى  ( وهي دالة عند 0.362)

 4.28707 12.8000 20 البعدي (0.05أكبر من: )

 

إذا نرفض الفرض الثاني   (0.05)كما في الجدول أعاله أكبر من القيمة املعيارية  (  0.362)ونالحظ أن الدالة  

فري الذي يقول بعدم وجود فروق ذات القائل بوجود فروق بين القياســـــــــــــين القبلي والبعدي ونقبل بالفرض الـصــــــــــــ 

داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطي درجات طلبة املجموعة التجريبية الثانية التي اســـــــتخدمت الخريطة املفاهيمية بين 

ســــــــية مما يشــــــــير الى أنه ال توجد فعالية لالســــــــتراتيجية بعد التدريس في القياســــــــين القبلي والبعدي للمعالجة التدري

 فوق املعرفي في القراءة لدى الطلبة.تنمية مهارات التفكير 

ــتــأكــد من صـــــــــــــحتــه تمــت املقــارنــة بين متوســـــــــــــطــات اختبــار صــــــــــــحــة الفرض الثــالــث : والختبــار الفرض والــــــــــــــــــــــــ

ــــتقلتين  املجموعتين في التطبيق القبلي والبعدي باختبار )ت( ملجمو   T-test for: Two Independent Samples)عتين مسـ

Test ):كما يأتي 

 املتوسط  عدد القياس 
االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 )ت(
  مستوى الداللة

 4.359 19.76 33 (1القبلي مجموعة )
4.382 

ــــغر من 0.00) ـــ ( وهي أصـ

 4.626 14.91 33 (2القبلي مجموعة ) (0.05دالة )

 4.15417 17.4857 35 (1البعدي مجموعة )
2.487 

( وهي أصغر من  0.01)

 5.12410 14.5556 27 (2البعدي مجموعة ) (0.05دالة )

 

للمقارنة بين متوســـــطي   (t( )Independent Samples Testوالحظ الباحث في الجدول من نتيجة تطبيق اختبار )

بين املجموعتين  درجــــات الطلبــــة في القيــــاســـــــــــــين القبلي والبعــــدي الختبــــار مهــــارات التفكير فوق املعرفي في القراءة

ـــــغر من 0.00التجريبيتين أن الـدالـة قيمتهـا ) ـــ (، وفي القيـاس البعـدي فقـد 0.05القيمـة املعنويـة املعيـاريـة )( وهي أصـــــ
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ـــــغر م0.01كــانــت الــدالــة كــذلــك ) ـــ ( وبــذلــك يقبــل البــاحــث الجزء األول من 0.05ن القيمــة املعنويــة املعيــاريــة )( أصـــــ

الفرض الرابع بوجود فروق ذات داللة معنوية بين متوســـطي درجات الطلبة في املجموعتين التجريبيتين في القياس 

 لقبلي والبعدي.ا

تم االختبــار على مســـــــــــــتوى املجموعـة الواحـدة بواســـــــــــــطــة اختبــار االنحـدار  :اختبــار صــــــــــــحــة الفرض الرابع 

(Regression:وكانت نتائج املجموعة األولى التي درست باستخدام التدريس التبادلي كما يأتي ،) 

 

املتغير التابع في  

 ( 1املجموعة ) 

املتغيرات  

 العاملة

F 

ANOVA 
Sig. t Sig. 

 التخطيط 

 الجنس

0.811 0.492 

-0.075 0.941 

 0.516 0.653- العمر

املســــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوى 

 الدراس ي
-0.579 0.564 

راقبة   امل

 والتنظيم 

 الجنس

2.954 0.038 

1.211 0.230 

 0.008 2.273- العمر

املســــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوى 

 الدراس ي
0.401 0.690 

 التقويم 

 الجنس

0.939 0.426 

-0.618 0.538 

 0.275 1.099- العمر

املســــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوى 

 الدراس ي
0.724 0.471 

 

( 0.05ونالحظ من الجدول أنَّ على مستوى محور مهارة التخطيط كانت كل الدوال املعنوية أكبر من قيمة )

وبالتالي نقبل الفرض الصــــــــفري الذي افترض عدم وجود تأثير للمتغيرات العاملة على مســــــــتوى تحصــــــــيل الطلبة في 

محور مهـــارة املراقبـــة والتنظيم ـكــانـــت كـــل الـــدوال املعنويـــة أكبر من قيمـــة ط(. وعلى مســـــــــــــتوى هـــذا املحور )التخطي

( وبالتالي نقبل الفرض الصــــــــــفري الذي افترض عدم وجود تأثير للمتغيرات العاملة )الجنس واملســــــــــتوى( على 0.05)

( 0.008الدالة )  ل العمر إذ كانتمسـتوى تحصـيل الطلبة في هذا املحور )املراقبة والتنظيم( ما عدا في املتغير العام

( وبـالتـالي نرفض الفرض الصـــــــــــــفري ونقبـل الفرض البـديـل، ومعنى هـذا أنـه يوجـد 0.05أي أقـل من القيمـة املعنويـة )

تأثير ذو داللة إحصـــــــائية للعمر كمتغير عامل على تحصـــــــيل الطلبة في املهارات تحت املراقبة والتنظيم كمتغير تابع  

( وبـالتـالي  0.05ر مهـارة التقويم ـكانـت كـل الـدوال املعنويـة أكبر من قيمـة )ا على مســـــــــــــتوى محو في املجموعـة األولى. أمـ 

نقبل الفرض الصــــــفري الذي افترض عدم وجود تأثير للمتغيرات العاملة )الجنس والعمر واملســــــتوى( على مســــــتوى 

 تحصيل الطلبة في هذا املحور )التقويم(.
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 خدام الخريطة املفاهيمية:كانت تدرس باست أما بالنسبة للمجموعة الثانية والتي

املتغير التابع في  

 ( ٢املجموعة ) 

املتغيرات  

 العاملة

F 

ANOVA 
Sig. t Sig. 

 التخطيط 

 الجنس

1.630 0.194 

-0.075 0.941 

 0.516 0.653- العمر

املســــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوى 

 الدراس ي
-0.579 0.564 

راقبة   امل

 والتنظيم 

 الجنس

1.116 0.352 

1.211 0.230 

 0.008 2.273- العمر

املســــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوى 

 الدراس ي
0.401 0.690 

 التقويم 

 الجنس

2.102 0.112 

-0.618 0.538 

 0.275 1.099- العمر

املســــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوى 

 الدراس ي
0.724 0.471 

 

( وبـالتـالي 0.05ونالحظ من الجـدول على مســـــــــــــتوى محور التخطيط ـكانـت كـل الـدوال املعنويـة أكبر من قيمـة )

لصـــفري الذي افترض عدم وجود تأثير للمتغيرات العاملة )الجنس واملســـتوى( على مســـتوى تحصـــيل انقبل الفرض  

( أي أقـــل من القيمـــة 0.046الطلبـــة في هـــذا املحور )التخطيط( مـــا عـــدا في املتغير العـــامـــل العمر إذ ـكــانـــت الـــدالـــة )

ا أنـــه يوجـــد تـــأثير ذو داللـــة ذ( وبـــالتـــالي نرفض الفرض الصـــــــــــــفري ونقبـــل الفرض البـــديـــل، ومعنى هـــ 0.05املعنويـــة )

إحصــــــــــائية للعمر كمتغير عامل على تحصــــــــــيل الطلبة في املهارات تحت التخطيط كمتغير تابع في املجموعة الثانية. 

( وبـــالتـــالي نقبـــل 0.05أمـــا على مســـــــــــــتوى محور مهـــارة املراقبـــة والتنظيم ـكــانـــت كـــل الـــدوال املعنويـــة أكبر من قيمـــة )

جود تـــأثير للمتغيرات العـــاملـــة )الجنس والعمر واملســـــــــــــتوى( على مســـــــــــــتوى و الفرض الصـــــــــــــفري الـــذي افترض عـــدم 

 على مســـــــــــــتوى محور مهــارة التقويم كــانــت كــل الــدوال 
ً
تحصـــــــــــــيــل الطلبــة في هــذا املحور )املراقبــة والتنظيم(. وأخيرا

عــاملــة ل( وبــالتــالي نقبــل الفرض الصـــــــــــــفري الــذي افترض عــدم وجود تــأثير للمتغيرات ا0.05املعنويــة أكبر من قيمــة )

 )الجنس والعمر واملستوى( على مستوى تحصيل الطلبة في هذا املحور )التقويم(.

 

: عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
ً
 :ثامنا

: عرض النتائج:
ً
 أوال

 بين متوســـــــــــــطي درجات طلبة املجموعة األولى التي اســـــــــــــتخدمت التدريس  .1
ً
يوجد فرق دال احصـــــــــــــائيا

ـــــالح التطبيق   شــــــــــير الى فعالية التدريس التبادلي في تنمية مهارات التفكير البعدي، مما يالتبادلي لصـــــ

 فوق املعرفي في القراءة لدى طلبة املجموعة األولى.

 بين متوســطي درجات طلبة املجموعة الثانية التي اســتخدمت الخريطة  .2
ً
لم يوجد فرق دال احصــائيا

ـــــير الى عـدم فعـا ـــ ـــــــــالح التطبيق البعـدي، ممـا يشـــــ ـــــتخـدام الخريطـة ليـة التـدريس بـ املفـاهيميـة لصـــــ ـــ اســـــ

 املفاهيمية في تنمية مهارات التفكير فوق املعرفي في القراءة لدى طلبة املجموعة الثانية.
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ــالح  .3 توجـد فروق ذات داللـة معنويـة بين متوســـــــــــــطي درجـات الطلبـة في املجموعتين التجريبيتين لصـــــــــــ

 هما.املقارنة بين املجموعة التجريبية األولى التي استخدمت التدريس التبادلي عند

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصـــــــــــائية للمتغيرات العاملة: الجنس والعمر واملســـــــــــتوى والتخصـــــــــــص على  .4

العمــــل التــــابع وهو درجــــات تحصـــــــــــــيــــل الطلبــــة في املجموعتين التجريبيتين والتي تعكس مــــدى نمو 

 مهاراتهم في التفكير فوق املعرفي في القراءة.

 

: مناقشة النتائج وتفسي
ً
  رهاثانيا

ـــــتراتيج .1 ـــ كالهمــا لــه قبول وتفــاعــل في يتــا مــا وراء املعرفــة: التــدريس التبــادلي والخرائط املفــاهيميــة اســـــ

تـــــدريس القراءة من وجهـــــة نظر البـــــاحـــــث والطلبـــــة، ولكن لألمـــــانـــــة العلميـــــة فـــــالتجربـــــة أثبتـــــت أن 

اســـــتراتيجية التدريس التبادلي كانت هي األفضـــــل واألعلى فعالية عند تدريس النصـــــوص املختارة من 

ة وآدابها، حيث وجد الباحث نصوص نثرية عربية لطلبة املجموعة األولى من قسم اللغة العربيمادة  

( 
ً
( بين متوســـــــــــــطـــات درجـــات الطلبـــة لصـــــــــــــــالح التطبيق البعـــدي لالختبـــار 0.000فروق دالـــة معنويـــا

( بينما متوســــــط درجاتهم في  24.94فاملتوســــــط للتطبيق البعدي لدرجات الطلبة في االختبار كانت: )

يس التبادلي كان ذا فعالية في (، وهذا يثبت أن اســـتخدام اســـتراتيجية التدر 19.76بيق القبلي: )التط

تنميــــة مهــــارات التفكير فوق املعرفي في القراءة لــــدى أفراد املجموعــــة األولى، بعكس اســـــــــــــتراتيجيــــة 

عدي الخرائط املفاهيمية حيث كانت النتيجة أن الدالة بين متوســـــــــــــطي درجات التطبيق القبلي والب

فرض الصـــــــــــــفري بعـــدم وجود فروق في ( ممـــا يجعلنـــا نقبـــل ال0.05ـكــانـــت أكبر من القيمـــة املعنويـــة )

متوســـــــــــــطي أداء الطلبـة قبـل وبعـد املعـالجـة التـدريســـــــــــــيـة، وهـذا يشـــــــــــــير الى أن املعـالجـة التـدريســـــــــــــيـة 

ـــير إلى نمو في  ـــــ ـــ ــــــــيل الطلبة الذي يشـ ـــ ـــتخدام الخريطة املفاهيمية لم تكن ذات فعالية على تحصـ ـــــ ـــ باسـ

ـــــتراتيجية الخريطة املفاهيمية لم هارات تفكيرهم فوق املعرفي في القراءة؛ ونســـــــــــــتنتج بالتالي أن ام ـــ ســـــ

 تكن ذات فعالية في التجربة التدريسية في تنمية مهارات التفكير ما وراء املعرفي في القراءة. 

ة التي درســــت من أســــباب تفوق املجموعة األولى التي درســــت بالتدريس التبادلي على املجموعة الثاني .2

طلبة والطالبات في املجموعة األولى وحرصهم بالخريطة املفاهيمية من وجهة نظر الباحث حماس ال

على حضــــــــــــور التدريب على اســــــــــــتخدام خطوات االســــــــــــتراتيجية أثناء درس النصــــــــــــوص املختارة، وما 

ــــوت عا ـــ ــــة للطلبة بالتفكير بصـــــ ـــ ــــفية من اتاحة الفرصـــــ ـــ ــــطتها الصـــــ ـــ ــــتراتيجية عبر أنشـــــ ـــ لي، أتاحته االســـــ

علم الذي تحول بمرور الوقت ملجرد والحوار واملناقشــة والتســاؤل والتحدث بكل حرية في حضــور امل

مشـــــــــــــرف يتـدخـل فقط عنـد الضـــــــــــــرورة وتقـديم الـدعم املطلوب من الطلبـة الـذين مـارســـــــــــــوا العمليـة 

 ملا تتمتع به اســــــتراتيجية التدريس التبا
ً
دلي من التعليمية التعلمية بأنفســــــهم عبر مجموعاتهم. ونظرا

ويصــبحون املتحدث بدال من املعلم الذي أنشــطة وأدوار صــفية محببة للطلبة عندما يتعودوا عليها 

هم مســتمع ومشــرف فقط ال يتدخل اال عند الضــرورة، كذلك اســتراتيجية التدريس التبادلي تعتمد 

ه مما على التسـاؤل بصـوت مسـموع، كما سـاعدت الطلبة على ترتيب أفكارهم وفهم ما يقومون بعمل

 أدى لتسهيل عملية التعلم.

لتفكير ســــــواء كانت مفاهيمية أو ذهنية تعرض النصــــــوص املقروءة كذلك يرى الباحث أن خرائط ا  .3

بشــــــكل أبســــــط من التدريس التبادلي أو الطريقة املعتادة، كما أن احتوائها على األلوان والرســــــومات 

ــــميمهم هم ب ـــ ــــا أنها من تصـــــ ـــ ــــوصـــــ ـــ ــــاعد في يجعلها جذابة ومحببة للطلبة خصـــــ ـــ ــــهم، كما أنها تســـــ ـــ أنفســـــ
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بط بينهــــا ثم الفهم العميق ملــــا احتواه من مفــــاهيم وأفكــــار، خطوات تحليــــل النص الى مفــــاهيم والر 

ـــــرد  ـــــف والســـــ ـــــترجاعها عند املذاكرة، كما أنها تقلل من الوصـــــ ـــــهولة تخزين املعلومات واســـــ وكذلك ســـــ

والســـنة حيث أنهم يدرســـون اللغوي، وهذا ما رحب به طلبة فصـــل الجرح والتعديل في قســـم القرآن  

ـــــرعية باللغة العربية وهذه   ـــ . ولكن لعلَّ من أســـــــــــــباب العلوم الشـــــ
ً
الطريقة الجديدة تســـــــــــــاعدهم جدا

املتدنية في نظر الباحث عدم حماس أغلب طلبة قســم القرآن والســنة   نتائج طلبة املجموعة الثانية

 التجربة )أسبوعين فقط(.  للطريقة الجديدة، وعدم استجابتهم للتدريب عليها، وكذلك قصر زمن

)ذكر/  تعلقـة بـأشـــــــــــــخـاص أفراد عينـة الـدراســــــــــــــة ـكالنوع االجتمـاعيتبين أن املتغيرات العـاملـة، أي امل .4

أنثى( والتخصــــــــص واملســــــــتوى الدراســــــــ ي لم يكن لها تأثير ذو داللة إحصــــــــائية على املتغير التابع وهو 

فوق املعرفي في القراءة عنــــد  تحصـــــــــــــيــــل الطلبــــة في اختبــــار قيــــاس مــــدى نموهم في مهــــارات التفكير

ـــــــتويات: التخطيط واملراقبة وال ـــ تقويم، عدى العمر، وكذلك كان العمر مع املســـــــــــتوى الدراســـــــــــ ي مسـ

لهما التأثير ذو الداللة اإلحصــــائية عند تمرير اســــتبانة قياس الوعي بمهارات التفكير فوق املعرفي في 

 أنـه يؤثر في مـســــــــــــ 
ً
توى تفكيرهم مـا وراء املعرفي ومـدى نموهم القراءة، فـاختالف أعمـارهم أثبـت علميـا

املراقبة والتقويم في القراءة، وكذلك املســــــــتوى الدراســــــــ ي كان عامل مؤثر على في مهارات التخطيط و 

مـدى ادراكهم لهـذه املهـارات عنـد تمرير االســـــــــــــتبـانـة قبـل وبعـد املعـالجـة التـدريســـــــــــــيـة؛ ممـا يشـــــــــــــير إلى 

توى التخطيط واملراقبـة والتقويم في القراءة بـالنضـــــــــــــج ارتبـاط نمو مهـارات مـا وراء املعرفـة على مـســــــــــــ 

، والــــــذين هم في مســـــــــــــتوى دراســـــــــــــ ي أعلى في املجموعتين العقلي وا
ً
ــا ــة األكبر ســـــــــــــنــــ لوجــــــداني للطلبــــ

 التجريبيتين في عينة الدراسة. 

 

 :الخاتمة التوصيات واملقترحات 

 والتدريس التب .1
ً
ادلي والخرائط املفاهيمية االهتمام باســـــــــــتخدام اســـــــــــتراتيجيات ما وراء املعرفة عموما

ـــــة في مادة   ـــــورة خاصـ ـــــتراتيجيتي: والذهنية بصـ ـــــمين اسـ القراءة في اللغة العربية للناطقين بغيرها. وتضـ

التـــدريس التبـــادلي والخريطـــة املفـــاهيميـــة والـــذهنيـــة في منـــاهج تـــدريس مواد اللغـــة العربيـــة، أو املواد 

الفرصــــــــة الكافية للتفكير وفق مهارات ما وراء   التي تدرس باللغة العربية في الجامعة. وإعطاء الطلبة

القراءة، والســـــــــــــماح لهم بعرض أفكارهم ولو بدت غريبة، وتقبلها والســـــــــــــماح لهم بتبريرها  املعرفة في

 وتوضيح أهدافهم منها.

ضــــــــرورة تبني املعلمين واملحاضــــــــرين طرائق واســــــــتراتيجيات حديثة من شــــــــأنها تحســــــــين عملية تعليم  .2

ـــــتويـات: التخطيط القراءة، وتنميـة مهـار  ـــ واملراقبـة والتقويم فيهـا. واعـداد ات مـا وراء املعرفـة عنـد مســـــ

دورات تــدريبيــة )أثنــاء الخــدمــة( ملعلمي قســـــــــــــم اللغــة العربيــة لتوعيتهم بــأهميــة تنميــة مهــارات مــا وراء 

املعرفــة لــدى طلبتهم، واألهــداف التي تحققهــا في تعليم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا وذلــك لزيــادة 

 ه املمارسات التعليمية الجديدة.دراتهم للتعامل على أي إشكاالت تنتج من هذق

اعداد أدلة تدريس لكل من يحتاجها من معلمي ومحاضــــــــري اللغة العربية وغيرهم لبيان اســــــــتخدام  .3

حقيبة استراتيجيات ما وراء املعرفة املختلفة بصورة عامة والتي استخدمت في هذه الدراسة بصورة 

ـــــي ـــ منهـا. كمـا يقترح البـاحـث القيـام   ح الخطوات اإلجرائيـة لتـدريس كـل اســـــــــــــتراتيجيـةأخص، مع توضـــــ

بدراســــــــات أخرى في نفس املجال تختبر فعالية اســــــــتراتيجيات أخرى ما وراء معرفية في تنمية مهارات 

 ما وراء املعرفة في فروع اللغة العربية األخرى.
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 : البحث هوامش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 قترح لتصميم وحدة دراسية حاسوبية لتعليم مهارات االستماع في اللغة العربية لغير الناطقين بهام

 

 بن زاهر البحري سامية بنت محمد 

 محمد غالب   الدكتور فهاماألستاذ املشارك 

 األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــ

 لخص البحث م

الدراسية التي تعتمد على جهاز الحاسوب  ( للوحدة  Instructional designتركز هذه الدراسة على التصميم التعليمي )

وذلك لتنمية مهارات االستماع في اللغة العربية لغير الناطقين بها. فمنذ بدايات القرن    ADDIEوتطبيقه على نموذج )

مد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة املعاصرة والتقنيات والوسائط العشرين أصبحت العملية التربوية تعت

الدور البارز واملهم في تعليم اللغات عاما واللغة العربية خاصة. ففي السنوات املاضية كانت مهارة  املتعددة فله 

لذا أصبحت الحاجة  االستماع من املهارات املهمشة لكونها أصعب املهارات من قبل املعلم واملتعلم على حد سواء 

التقليدية التي تعتمد على التلقين املباشر   ملحة البتكار وتصميم مواد ووحدات دراسية حديثة بعيدة عن الوسائل

دون النظر لحاجات املتعلم النفسية واالجتماعية والثقافية فقد هدفت الدراسة على بيان مفهوم التصميم  

كر مفهوم مهارة االستماع وانواعه وأهميته في تعليمية اللغة العربية  التعليمي وأهميته في العملية التعليمية. وذ

(، وهو  ADDIEها. ووضع خطوات لتصميم وحدة دراسية في تعليم مهارة االستماع القائم على نموذج )للناطقين بغير 

صول إلى أهم  التحليل التصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم. فقد تم استخدام املنهج الوصفي االستقرائي في الو 

 الطرائق واالستراتيجيات التي يمكن تطبيقها ملهارة االستماع. 

 

 التصميم التعليمي، وحدات دراسية حاسوبية، مهارة االستماع   املفتاحية:  الكلمات 

 

 املقدمة: 

ية .إذا ما  تعد مهارات اللغة العربية )االستماع و التحدث و القراءة والكتابة(من الركائز األساسية لتعلم اللغة العرب

بية خاصة نالحظ أنها كالشبكة املترابطة  تحدثنا عن أكثر هذه املهارات أهمية في اكتساب اللغات عامة واللغة العر 

واملتشابكة يصعب علينا فصلها وتحديد حدودها إال أنه في العملية التعليمية البد أن ترتكز على اللبنة األولى في 

تماع، ففي قوله تعالى}وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر و الفؤاد  تعليم اللغة العربية وهي مهارة االس

حيث بدأ بحاسة السمع، و تكمن أهميتها أن هللا تعالى خلقها أولى الحواس فالجنين في بطن  1ك عنه مسؤوال{كل أولئ

أما حاسة البصر  أمه يستطيع السماع منذ األسبوع الرابع ثم بعد والدته يستطيع سماع األصوات بشكل أوضح 

فقد    2بطبيعة الحال فكالهما مرتبط باآلخرفتكاد تكون معدومة بعد والدته كذلك املرء الذي يولد أصم فهو أبكم  

، في   %42أظهرت بعض الدراسات مدى أهمية االستماع حيث وجد أن  
ً
من االتصال اللغوي يمضيه الفرد مستمعا

,  %32حين 
ً
. %11قارئا  %15يمضيه متكلما

ً
حديثة  لذا أصبح من الضرورة استخدام استراتيجيات وطرائق  3كاتبا

لتعزز العملية التعليمية، ومن تلك االستراتيجيات الحديثة املعاصرة في فهم وتحليل حاجات املتعلمين هو التصميم  
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فقد     يمّيةلهو نموذج ُيستخدم للمساعدة في تنظيم وتبسيط إنتاج محتوى املادة التع  Instructional design التعليمي  

 4( أن التصميم التعليمي الهدف منه تحسين منهجية التدريس.1967ذكر بارسون )

 

 في العملية التعليمية:     5( وأهميتهInstructional designالتصميم التعليمي ) 

التصميم التعليمي له تاريخ طويل حافل بسلسلة من النظريات و طرائق التدريس املختلفة، فهو  إن نموذج 

ية مستخدمة في تصميم إجراءات و أنشطة التعلم كما يعد أحد العمليات الرئيسية لتكنولوجيا التعليم و  كمنهج

املفاهيم التي يعبر عليها،و يعرف على أنه حقل من املعرفة يهتم بطرق تخطيط التعليم و تنظيمه عن طريق وصف  

ميم التعليمي وتطور في بدايات  القرن  التص  فقد نشأ 6أفضل املخططات التنظيمية، وتصورها في أشكال خرائط.

الذي نادى على ربط بين نظرية التعلم و املمارسات التعليمية  " Dewey John العشرين من خالل أعمال "جون ديوي 

(فقد    B.F Skinnerوفي اعقاب الحرب العاملية الثانية ظهر الكثير من املصممين املهتمين بهذه النظريات على رأسهم  )  

 1980إلى    1970الذي طور املنهج املعرفي، ومنذ    Seymour Bruner وير نظريات التدريس املبرمج، أما عند  لى تطعمل ع

املختلفة لذا يمكن القول أن نموذج  زادت األبحاث و الدراسات القائمة على نظريات التعلم و االستراتيجيات 

على فهم الطرائق التدريسية وتطبيقاتها   تساعدالتصميم التعليمي هو سلسلة من مجموعة نظريات و نماذج التي 

 7بشكل عام.

 

 (Instructional design)  مفهوم التصميم التعليمي

أما املعنى االصطالحي للتصميم هو نشاط    8إن كلمة )التصميم( من الفعل )صمم(،وهو: مض ى في رأيه ثابت العزم.

( التصميم بأنه عملية  Shoon1987كما يصف )ابتكاراتهم الالحقة. و أو عملية يقوم بها األشخاص لتحسين نوعية 

التصميم التعليمي كما يعرف   9الحوار الواعي و املتبصرة مع كل املواد و العناصر املشتركة في تشكيل حالة ما.

الفيزيائّية،  التصميم والتطوير والتقديم للمنتجات والخبرات التعليمّية، الرقمّية و  بالنظم التعليمية هو: ممارسة

ابة وممتعة  بشكل منه
ّ
سقة وموثوقة، من أجل اكتساب املعرفة بكفاءة وفعالّية وبطريقة جذ

ّ
جي، وبطريقة مت

كما عرفه )بيركنز( بقوله: أنه تقديم إرشادات واضحة حول كيفية مساعدة الناس على التعلم والتطور   10.وملهمة

كما   11اعية والجسدية والروحية.كية والعاطفية واالجتم بشكل أفضل قد تشمل أنواع التعلم والتطوير اإلدرا

يعرف أنه علم وتقنية يبحث في وصف أفضل الطرق التعليمية التي تحقق النتاجات التعليمية الرغوب فيها  

 12تطويرها، على وفق شروط معينة.

فيذه، وتقويمه بما  ويعرف أيضا أنه عملية منطقية تتناول اإلجراءات الالزمة لتنظيم التعليم وتطويره، وتن

ق والخصائص اإلدراكية للمتعلم، وذلك بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة، وتعد عملية التصميم من أهم  يتف

عملية  كما يعرف أنه  13املهام األساسية التي يقوم بها تكنولوجيا التعليم لتفعيل املوقف التعليمي بكل عناصره.

 14وأنشطة التعلم.  لى خطط تعليمية املوادترجمة املبادئ العامة للتعلم والتعليم إ

كما عرف بأنه مجموعة سلسلة من العمليات املنهجية التي تترجم مبادئ التعلم والتعليم إلى خطط عملية  

 15لتطوير املواد التعليمية، واألنشطة، ومصادر املعلومات والتقويم.
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وتدمج وإجراءات تتم وفق نظام هندس ي محدد وترى الباحثة أن التصميم التعليمي هو مجموعة أسس 

مع نظريات التعليم وتتم عبر مراحل وخطوات يمكن التحقق من صدقها وثباتها وفاعليتها بناء على أهداف التعليم  

 املدروسة. 

يسعى النموذج إلى تخصيص العام إلى وظائف مميزة لسياق محدد. وهكذا، عند مناقشة عملية التصميم  

ج الشامل أو إطار العمل يمكننا شرح النماذج الفردية. يمكن  على أنه النموذ ADDIEما نشير إلى  التعليمي، غالًبا

  16تخطيط أو محاذاة الخطوات املوصوفة للنموذج العودة إلى مراحل عملية.

للتصميم التعليمي أهمية في تطوير العملية التربوية ومواكبتها مع التكنولوجيا املعاصرة، ويمكن حصرها  

 :17تاليكال

ليمي تكمن في محاوالت بناء جسر يصل بين العلوم سواء العلوم إن أهمية علم التصميم التع •

النظرية من جهة نظريات علم النفس العام وبخاصة نظرية التعلم، والعلوم التطبيقية )استعمال  

 الوسائل التكنولوجية في عملية التعليم.

 .املعلم في تعليم املادة التعليمية  يزيد التصميم التعليمي من احتمالية فرص نجاح •

عمل تصميم التعليم على توفير الوقت والجهد بما أن التصميم عبارة عن عملية دراسة ونقد   •

 .وتعديل وتغيير

يعمل تصميم التعليم على تسهيل االتصاالت والتفاعل والتناسق وذلك بين األعضاء املشتركين في  •

 .وتطبيقهاتصميم البرامج التعليمية 

ينشأ بين املعلمين من جراء التخبط في اتباع الطرق   يقلل تصميم التعليم من التوتر الذي قد •

 .التعليمية العشوائية

 

 ADDIE)في نموذج )  خطوات ومراحل التصميم التعليمي

عليم  وجميع نماذج تصميم التعليمي ترتكز على خمسة خطوات متتالية رئيسة تسمى النموذج العام لتصميم الت

 وهي:

 ملحتملة لفجوة األداء.تحديد األسباب ا  -( Analysis. تحليل)1

 التحقق من األداء املطلوب وطرق االختبار املناسبة،  -(  Design. التصميم)2

 إنشاء مصادر التعلم والتحقق من صحتها،  -(Development. تطوير)3

 وإشراك الطالب،إعداد بيئة التعلم   -(  Implementation. التنفيذ)4

 18والعمليات التعليمية، قبل وبعد التنفيذ.تقييم جودة املنتجات  -(Evaluation. تقييم)5

 

 (Analysisاملرحلة األولى: تحليل) 

تعد مرحلة التحليل القاعدة األساسية و املهمة لتحديد املشكلة، و البحث فيها وتحليلها ومعرفة أبعادها و العمل  

ألسئلة لفهم الوضع و  من حيث التدريب و الفجوات املعرفية والبد من طرح سلسلة من اعلى فهمها بشكل مفصل 

معرفة الهدف: ما أهداف املحتوى؟، وما املخرجات و الكفايات التي سيظهرها املتعلمين تحقيقا لألهداف؟،كيف  
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دريب؟،كيف سيتم تحديد  سيتم تقييم املخرجات؟،ما هي الفئة املستهدفة؟،ما هي حاجاتهم الخاصة في التعليم والت

 19االحتياجات؟.

 

 Designصميم املرحلة الثانية: الت

وفي هذه املرحلة يتم وضع املخططات لتطوير عملية التعليم ووضع االستراتيجيات واألساليب واإلجراءات والتي تبين  

 كيفية عمل هذه املخططات، ومخرجات هذه املرحلة هي: 

ئية بناء على أهداف التدريب، ومخرجات التدريب بعبارات  تحديد أهداف األداء، األهداف اإلجرا .1

 للقياس. قابلة

 تحديد التقويم املناسب لكل هدف. .2

 تحديد استراتيجيات التدريب بناء على األهداف، وفيها يتم تحديد طرق تعليم املتعلمين.  .3

 البرنامج. تقييم البرنامج، وتحديد التكاليف وكذلك الخطوط العريضة ملحتويات  .4

ف األساليب واإلجراءات  وضع املخططات واملسودات األولية لتطوير عملية التعليم، كما يتم وص .5

 والتي تتعلق بكيفية تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم. 

 

 Development املرحلة الثالثة: التطوير

برنامج إثرائي،كما يتم تحليل مخرجات  ويتم في هذه املرحلة تحويل مواصفات التصميم إلى صيغة مادية متمثلة في 

ى مواد تعليمية حقيقية و تطوير طرق تدريس و وسائلها  عملية التصميم من مخططات عريضة و سيناريوهات إل

 20التعليمية املختلفة.

 

 Implementation املرحلة الرابعة: التنفيذ

الفعلي بالتعليم، سواء كان ذلك في الصف  وفي هذه املرحلة يتم تطبيق وتنفيذ وتوزيع املواد واألدوات والقيام

أو من خالل الحقائب التعليمية وغيرها. وابرز ما في هذه املرحلة هو  الدراس ي التقليدي، أو بالتعلم االلكتروني، 

 21تحقيق الكفاءة و الفاعلية في التعليم.

 

 Evaluationاملرحلة الخامسة: التقويم 

 22رنامج و فاعليته كذلك إجراء تقويم النهائي أو الختامي.وفي مرحلة التقويم يتم قياس كفاءة الب

د من اتحاذ مجموعة من املعايير التي يجب مراعاتها عند عمل أي برنامج تعليمي  أنه الب 23فقد أشار الحيلة

 محوسب وهي كالتالي:

 .وضع تعليمات استخدام البرنامج 

  .توافق محتوى البرنامج مع األهداف املحددة 

  منطقيا ونفسيا. تسلسل املحتوى 

  .وضوح كتابة النصوص وتقسيمه إلى فقرات بشكل مناسب 

 ع املتعلم وذلك من خالل فقراته ومحتواه. تفاعل البرنامج م 
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  .تشعب البرنامج واختالف مساراته وافكاره بحيث يسهل على املتعلم التنقل في محتويات البرنامج 

 

 اللغة العربية للناطقين بغيرها مهارة االستماع وانواعه وأهدافه في تعليمية  

باهتمام. ويقال : اْستمع إليه: اصغي اليه  االستماع في اللغة: استماع )اسم(، مصدر استمع وهو اإلصغاء 

 وفي االصطالح اللغوي تعريفات كثيرة منها :   24باهتمام.

التحليل،و التفسير،و  هو العملية اإلنسانية املقصودة التي تهدف إلى االكتساب،و الفهم،و  •

 25االشتقاق  ثم البناء  الذهني.

تماع الى املتحدث ؛بخالف السمع الذي هو  هو فهم الكالم أو االنتباه الى ش يء مسموع. مثل االس •

 26حاسة و آلته االذن.

أن السماع و االستماع عمليتين مختلفتين اما السماع فهي عملية جسدية فهي تعتمد على عضو  •

طبيعية اما االستماع فهي عملية جسدية فهي أيضا تعتمد بشكل مباشر على   االذن وسلبية و

يتطلب من املستمع التركيز واالنتباه ونشيطة ألنها ال يمكن ان  صحة االذن وسالمتها و عقلية كونها 

 27تتم اال بواسطة تفاعل بين الطرفين املتحدث واملستمع.

تابعة املتكلم، وفهم معنى ما يقوله، واختزان  هو عملية عقلية تتطلب جهدا يبذله املستمع في م •

 28الفكار املتعددة.أفكاره و استرجاعها اذا لزم االمر، واجراء عمليات ربط بين ا

ومما سبق يمكن القول إن االستماع هو عملية ذهنية عقلية تستوجب جهدا وتركيزا وانتباها للطرف اآلخر  

ت والحركات الدالة على كالم معين بحيث يستطيع املتعلم بعدها  أو للصوت املسموع سواء باألصوات أو باإليماءا

 أن يعيد األفكار املطروحة بشكل واضح ومفهوم. 

وهناك فرقا بين السماع و االستماع و االنصات : فالسماع )مجرد استقبال األذن للذبذبات صوتية من  

 29االلتقاط هذه الذبذبات الصوتية(.  مصدر معين، وهو عملية بسيطة تعتمد على فسيولوجية األذن وقدرتها على

أما االنصات فهو تركيز االنتباه    30ر الصوت.يتوقف على سالمة األذن، وال يحتاج إلى إعمال الذهن أو االنتباه ملصد

  31على ما يسمعه االنسان من أجل تحقيق هدف معين. فهو كاالستماع اال انه يحتاج استماع مستمر دون مقاطعة.

فهنا ال بد أن يظل املستمع منصت   32لى :)وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون(كما في قوله تعا

تعالى دون مقاطعة.ويقال:)ان االنصات ليس مجرد االستماع الى محتوى الكلمات ولكنه محاولة لفهم ما  آليات هللا 

عنها املتحدث ومعرفة اتجاهاته من وجهة نظره  وراء تلك الكلمات فهما أقرب إلى  الصحة أو رؤية األفكار التي يعبر 

كيز في االستماع على الجانب التعليمي من وجهة أنه  وال بد من التر  33هو كما أنه يعني االحساس ما يريده املتحدث(

 34جانب أساس ي في معظم برامج تعليم اللغة؛ ألنه الشرط االساس ي و املهم للنمو العقلي بصفة عامة.

 

 تماع: أنواع مهارة االس 

مع االخرين مبنية    أن عملية االستماع من أكثر املهارات اللغوية لها تأثير في حياتنا اليومية فاغلب تواصلنا وعالقاتنا

على االستماع واالنصات والسماع وعليه تقتض ي األهداف والحاجات. وغالبا ما يكون االستماع الفعال اساسا  

ل، او في العمل ويمكن القول ان هناك نوعان رئيسيان من االستماع :  لعالقات انسانية قوية مع االخرين، في املنز 

 35االستماع التمييزي و االستماع الشامل.
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اما االستماع التمييزي: فيتم في سن مبكرة جدا و ربما قبل الوالدة ويعتبر من ابسط اشكال االستماع وهو  

ستطيع تمييز بين صوت االب من صوت االم أو يكون  الطفل ي  اال ان  ال يشتمل على فهم معاني الكلمات او العبارات

صوت الضحك او الغضب و التوتر.. لذا سمي  قادرا التمييز بين تفاصيل الصوت الدقيقة من صوت الحزن من 

 36باالستماع التمييزي.

 اما االستماع الشامل فيمكن تقسيمه الى ثالثة اقسام رئيسية وهي: 

 التعليمي والهدف منه التعلم وتلقي املعارف والحقائق. القسم االول: االستماع  

النمط اكثر نشاطا من االستماع للتعلم القسم الثاني:االستماع النقدي او التقييمي و التحليلي ويعد هذا  

 ويتطلب من املستمع ان يقيم ما يسمعه ويفهمه. 

 37القسم الثالث: االستماع العالجي او التعاطفي.

الدراسات حول تحديد انماط االستماع، ويمكن تصنيفها وذلك على حسب هدف  وقد اختلف االبحاث و 

 االستماع الى أكثر من نمط ومن اهمها:  

الهامش ي أو االستماع غير املركز : وهو ممارسة االستماع في أثناء عمل ما آخر فيكون  االستماع   .1

االستماع معرفة   و من املهم في هذا النوع من  38املادة املسموعة غير واضحة بشكل مركز.

الخطوط العريضة ملا يقال دون الخوض في التفاصيل، ودون الحكم عليها ومعظم صغار السن من  

 39هذا النوع.

االستماع االجتماعي: وهو ما يمارسه الفرد في مواقف مختلفة في حياته اليومية، وهو عادة يتمحور   .2

عون إلى تلك األفكار أو القصص  حول املوقف االجتماعي بحيث يتحدث فرد وجميع من حوله يستم

 40أو املواقف الحياتية.

ادة املسموعة مثل املباشر  االستماع االستمتاع أو االيقاعي: حيث يتضمن االستماع بمحتوى امل .3

     41لنشيد أو موسيقى أو قصص أو االستماع إلى املذياع وغيره وذلك من أجل املتعة والتقدير.

ذي يهدف املرء من ورائه الى املادة املسموعة نفسها؛ بقصد  االستماع اليقظ: وهو االستماع ال .4

 42ملحاضرات والندوات.فهمها، وتحليلها و استنباط االفكار فيها وعادة ما يكون في ا 

وترى الباحثة أنه مهما يكن من اختالفات وتفرعات ألنواع االستماع إال أنه يمكن القول إنه في كثير من  

املواقف واالتصاالت مع أفراد املجتمع مع بعضهم البعض قد يستعملون أكثر من نمط في آن واحد وال يمكن أن  

ادها.  ذلك ألننا نتعامل مع عمليات بشرية  مية لدراستها وفهم أبعنفصلها عن بعضها؛ إال لحاجات بحثية أو تعلي

معقدة تبنى عليها عالقاتهم االجتماعية واالنسانية واالستماع يعتمد بالدرجة األولى على الطرف اآلخر وكأنما هي  

ة عكسية  عملة واحدة لوجهين فإذا كان هناك مستمع فالبد أن يكون هناك متحدث.. وربما أن تتحول هذه العملي

حدث هو املستمع واملستمع هو املتحدث باعتبار أنها عالقات اتصالية وتستعمل في هذه املواقف من  بأن يكون املت

 النمط التمييزي إلى النمط العام والشامل أو االستماع العاطفي واالنفعالي وهكذا..  

 أهمية مهارة االستماع:  

اللغوية األخرى كالتحدث والقراءة والكتابة  سية و اتقان املهارات تعد مهارة االستماع من املهارات اللغوية األسا

ومما الشك فيه أن هللا تعالى أولى لحاسة السمع و بين أهميتها في   43تعتمد بشكل مباشر و غير مباشر بهذه املهارة.

مع لذويه ويجمع  أكثر من موضع في القران الكريم وبين أن الطفل يبدا مشوار حياته األولى يتلقى االصوات و يست
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اللغوية وبعد ذلك يتدرج في حديثه و تواصله في مجتمعه. كما أكد علماء التشريح من أن السمع يمتاز على    مخزونه

البصر بادراك املجردات كاملوسيقى، وايضا قدرة هذه الحاسة على التفريق بين التداخالت، فاألم مثال قد يتوه عنها  

ول فنون اللغوية التي يتعامل    44من بين آالف االصوات.  ن تميز صوت بكاء طفلهاطفلها بين الزحام ولكنها تستطيع ا

معها الطفل حيث يبدا بها عالقاته الخارجية ممن حوله باعتبار ان حاسة السمع هي اول الحواس التب تعمل لديه  

 . 45يتكلم او يكتبو هي من القنوات اللغوية التي تستخدمها االنسان في مناشط حياته فالفرد يسمع اكثر مما 

فيما يتعلق بالعملية التعليمية فقد ذكرت بعض األبحاث أن مهارة االستماع تعزز عمليات التفكير   أما 

لدى املتعلم بحيث يجعله مركزا فيما يقوله املتحدث، ويحلله ويقيمه كما أنه يجعله في دائرة عمليات االتصال  

الحتياجات الخاصة من املكفوفين حيث  ه املهارة لدى أصحاب ا والتواصل الفعالة مع االخرين. وتتجلى أهمية هذ

 46ينصب اعتمادهم على ما يسمعونه لتواصلهم مع افراد املجتمع.

و بمهارة االستماع في السنوات األولى من عمر االنسان تنمي عنده التفكير النقدي من خالل ما يسمعه من أفكار و  

من االلفاظ و االساليب و العبارات وهذا من  لغوية بسماعه بالعديد آراء مختلفة، وتثري لديه ايضا الحصيلة ال

   47شأنه يعزز ملكة التخيل و االبداع اللغوي بحيث تتجلى  اثناء حديثه و في الحوارات اليومية.

وترى الباحثة أن أهمية االستماع واالصغاء من أولى املهارات االساسية لتعلم اللغات اإلنسانية عامة  

فهم اللغة بشكل عميق في نطق مخارج الحروف واالصوات فضال على التفريق   بية خاصة فهي تركز علىواللغة العر 

بينها فاللغة العربية غنية باملترادفات التي يمكن التفريق فيما بينها بالحركات بالتالي تجعل املستمع يركز على سماع  

 نطقها وفهم معانيها في السياق االجتماعي واملواقف املختلفة. 

  

 دراسية لتعليم مهارة االستماع في اللغة العربية للناطقين بغيرها: مقترح لتصميم وحدة 

إن تصميم الوحدات التعليمية في مناهج تعليم اللغة العربية أصبحت أكثر تركيزا في السنوات األخيرة حيث يعتمد  

موذج  ه النظريات والنماذج نعلى نظريات حديثة مبنية على واقع ملموس هدفها األساس ي هو املتعلم ومن هذ

ADDIE. فيما يلي أهم خمسة مراحل وخطوات لتصميم وحدة تعليمية في مهارة االستماع في اللغة العربية   سنوضح

 للناطقين بغيرها.

 

 أوال: مرحلة التحليل 

أما الفئة   تعد مرحلة التحليل القاعدة األولى واألساسية لبيان وتحديد مشكلة الوحدة وهو تعليم مهارة االستماع

 املستهدفة هم املتعلمين الناطقين بلغات غير العربية وعددهم خمسة وعشرون متعلما.

 وهي: 48ويمكن اتباع مجموعة من الخطوات البد من اتباعها في املرحلة األولى

 تحديد موضوع البرنامج املراد تصميمه: تعليم مهارة االستماع في اللغة العربية   .1

البرنامج لهم: يتم تصميم البرنامج لطلبة املستوى املبتدئ أما  راد تصميم  تحديد الفئة العمرية امل .2

فئتهم العمرية تتراوح بين العقد العشرين والثالثين واألربعين وعددهم خمسة وعشرون متعلما من  

 جنسيات مختلفة غير ناطقة باللغة العربية.

 :49تحديد األهداف التعليمية للبرنامج املراد تحقيقها من خالله .3

 صوات العربية وتمييز ما بينها من اختالفات ذات داللة. معرفة األ  •



264 

 فهم ما يلقى عليه من كلمات أو عبارات قصيرة وسهلة بإيقاع صوتي طبيعي. •

 معرفة الحركات الطويلة والحركات القصيرة والتمييز بينها.  •

 تعريف التشديد والتنوين وتمييزها صوتيا.  •

 ية واملكتوبة. إدراك العالقات بين الرموز الصوت  •

 إدراك أوجه التشابه والفروق بين األصوات العربية وما يوجد في لغته األولى من أصوات.  •

 االستماع إلى اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعنى.  •

تملة على االرشادات  تصميم الشاشات واإلطارات بصورة منظمة ومنطقية وسهلة وواضحة مش .4

 والتوجيهات. 

 قويم البرنامج وتجريبه.ت .5

  

تتضمن هذه املرحلة بمجموعة من العمليات الفرعية املتداخلة تركز على وحدات   مرحلة التصميم: 

تعليمّية منها: البرنامج اليومي، بطاقة تعريفية للمتعلمين، الهوايات، تتكون كل وحدة من الوحدات مجموعة من  

اللية متنوعة يتناول فيها املتعلم كل املهارات اللغوية بين  القراءة  لتراكيب  يمكن أن تقسم إلى حقول د املفردات وا

كما تتضمن مجموعة من األنشطة الخاصة التي  50واملحادثة واالستماع والكتابة.، مع إضافات سمعية وبصرية

مثل:  ليه وذلك بواسطة األجهزة الصوتية تعزز مهارة االستماع بحيث تسمح للمتعلم أن يعيد ما يحتاج السماع إ

 أو مشاهدة مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية متعددة.  (Projectorالحاسوب أو جهاز إسقاط )

وفي هذه املرحلة يتم تحديد املادة الدراسية بشكل دقيق، مع مراعاة التسلسل للفقرات   التطوير:

الزمني واملكاني  واألنشطة والتدريبات وفق ترتيب يتناسب مع الفروق الفردية بين املتعلمين وربطها بالجدول 

 للبرنامج.

دوار وحّل املشكالت والعمل  : التدريس الفعلي عبر استراتيجيات املحاضرة واملناقشة ولعب األ التنفيذ

كما يمكن تحويل البرنامج إلى تعلم ذاتي بدون الحاجة للرجوع للمعلم ويصبح أكثر سهولة إذا تم وضعه    51الجماعي

 ه املتعلم فأي وقت. في الهواتف الذكية كتطبيق يستفيد من

صل املتعلمين إلى املستوى  وفي املرحلة األخيرة وهي التي تحدد إذا ما تحققت أهداف البرنامج وو  التقييم:

املطلوب، كذلك بالنسبة للمحتوى التعليمي هل كان مناسبا أم يحتاج إلى تغيير وغيرها من النقاط األساسية  

 للبرنامج.

 

 

 الخاتمة: 

معيارا لبرامج التعليم عن بعد عالية الجودة املطورة بشكل احترافي      ADDIEدراسية بنموذج  يعد تصميم الوحدات ال

ويمكن تطبيقه لكل املستويات التعليمية سواء املبتدئ أو املتوسط أو   52سواء كانت مطبوعة او عبر االنترنت

 ل مستوى.  ع األهداف املحددة لكاملتقدم في مجاالت تعليم العربية، و يتم تطوير محتوى البرنامج بما يتناسب م

 

 هوامش البحث 
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14Heather Kanuka. Instructional Design and eLearning: A Discussion of Pedagogical Content Knowledge as a Missing Construct . Athabasca 

University, Canada.Pg3 
 31غن، ترجمة مجاب االمام، التصميم التعليمي، صباتريشا ل سميث، تيلمن ج را 15

16Richard E. West . Foundations of Learning and Instructional Design Technology The Past, Present, and Future of Learning and Instructional 

Design Technology. 237pg 
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م( 2010ملصرية العامة للكتاب،يكل، محمد مهارات الحوار )بين التحدث واالنصات، مصر القاهرة، الهيئة اه33

 288ص

محمد، جمال حسين جابر،مهارة االستماع  تدريسها و تقويمها،)دراسة في مجلة العربية للناطقين  34

 212ن(ص2016بغيرها،العدد العشرون،يناير

35Types of Listening.SKILLSYOUNEED.COM 

INTERNATIONAL LISTENING ASSOCIATION,(N.D)Types of Listening visit date(9.12.2019) from SKILLSNEEDYOU.COM 36 

 املرجع السابق37

 63زاير،سعد علي،داخل،سماء تركي، املهارات اللغوية بين التظير و التطبيق،ص38

عة موالنا مالك ابراهيم،قسم اللغة جستير،جامرمضان،دوني أحمد، مهارة االستماع و الكالم،)بحث ما39

 5العربية (،د.ت،ص

 . 62املصدر السابق،ص40

 24املصدر السابق،ص 41
 6رمضان، دوني احمد، مهارة االستماع والكالم، ص  42

خلف الديب عثمان محمد،" أثر التفاعل بين استراتيجية التدريس واللغة االم في تنمية بعض مهارات  43

 103م، ص12013، ج42علمي اللغة العربية الناطقين بغيرها،" مقال، جمتاالستماع لدى 

 .145م، (ص2014حارس، أهمية االستماع في تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، )مجلة كيراال،44

  غفور، قاسم محمد، مشكالت تعليم مهارة االستماع في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة45

 5م( ص2014السالمية باملدينة املنورة: دراسة تحليلية تقويمية )رسالة ماجستير، املدينة املنورة،ا

رجب أبو سمود، خلود. فاعلية برنامج بالرسوم املتحركة في تنمية مهارات االستماع والفهم القرائي لدى طالب  46

 24م( ص2018،الصف الثاني االساس ي بغزة. )بحث ماجستير الجامعة اإلسالمية بغزة

خنجر مزيد، زينب )تأثير برنامج تعليمي في تنمية مهارات االستماع النشط لدى أطفال الرياض( مجلة االستاذ،  47

  1010م( ص2012-ه1433جامعة بغداد مقال، العدد)

إيمان أكرم خليل، فاعلية موقع تدريب الكتروني في تنمية مهارات تصميم برامج تعليمية محوسبة لدى معلمي  48

 50م.( ص2013بغزة، )بحث ماجستير الجامعة اإلسالمية، غزة  لتكنولوجياا

طعيمه، رشدي، مكدور، علي أحمد، وايمان أحمد هريري املرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات  49

 .233-169ه، ص 1431م،2010أخرى، دار الفكر العربي، الطبعة 



267 

 27(ADDIEتصميم التدريس النموذج األول ) قريب نماذجأبو عشمة خالد حسين، مقال: سلسلة ت50

 https://daleel-ar.com/home/mod/forum/discuss.php?d=199 م موقع دليل العربية2020أيار//

 املصدر السابق. 51
 املصدر السابق   52

  



268 

ية  اإلسالملدى محاضري الكلية    (TPACK)املعرفة التكنولوجية واملعرفة التربوية ومعرفة املحتوى 

 التكنولوجية العاملية بينانج 

 

 26نور فرحانا عبد العزيز

 نور عائدة بنت يعقوب** 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـ ـــ

 لبحث ملخص ا

( التي قدمها ميشرا وكوهلر  TPACKتهدف هذه الدراسة إلى مراجعة املعرفة التكنولوجية التربوية للمحتوى )

( لدى محاضري الكلية اإلسالمية التكنولوجية العاملية بينانج من جوانب املعرفة التكنولوجية  2006)

تخدم هذه الدراسة الوصفية املقطعية  تعلم. تسواملعرفة التربوية ومعرفة املحتوى في عمليتي التعليم وال

( وتم تحليل النتائج باستخدام  2012مجموعة من االستبيانات التي طورتها زهرة حسيني وأناند كمال )

. تشير نتائج هذه الدراسة مهمة لتحديد النوع املناسب من الدورات وورش العمل والدورات  SPSSبرنامج 

في املستقبل بما يتماش ى مع أهداف الحكومة   TPACKن املهارات و في إتقا التدريبية االحترافية للمحاضرين 

في خطة تطوير التعليم املاليزية التي تساعد على تحصيل الطالب،  وكسب الرضا في القيام بالواجبات  

 والتطوير املنهي املستمر.  

 

املحتوى التربوي   املعرفة التكنولوجية، املعرفة التربوية، معرفة املحتوى ومعرفة الكلمات املفتاحية:

 التكنولوجي.

 

 مقدمة 

أحد    1(Mishra & Koehler(، التي اقترحها ميشرا وكوهلر )TPACKتعد معرفة املحتوى التربوي التكنولوجي )

استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية  األطر املهمة التي تم تطويرها لتحقيق كفاءات املعلمين في 

 لوبة لالستخدامات الذكية لتقنية التربوية.وكذلك وصف معارف املعلمين املط

يرتكز هذا اإلطار على فكرة دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في علم أصول التدريس،  

(  Technological Knowledgeجية )يحتاج املعلمون إلى الجمع بين ثالثة مصادر معرفية: املعرفة التكنولو 

(. التفاعالت بين مصادر  Content Knowledge( ومعرفة املحتوى )Pedagogical Knowledgeواملعرفة التربوية )

  Technologicalاملعرفة الثالثة هذه تخلق أربعة مصادر أخرى للمعرفة وهي املعرفة التربوية التكنولوجية )

Pedagogical Knowledge املعرف ،)( ة التكنولوجية واملحتوىTechnological Content Knowledge ومعرفة ،)

 Technological(، ومعرفة املحتوى التربوي التكنولوجي )Pedagogical Content Knowledgeحتوى والتربوي )امل

Pedagogical and Content Knowledge.) 

 

 

 كلية العلوم الرتبوية، جامعة العلوم املاليزية، بينانج  26
 كلية العلوم الرتبوية، جامعة العلوم املاليزية، بينانج  **
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 وية ومعرفة املحتوى (: مكونات املعرفة التكنولوجية واملعرفة الترب1الصورة )

 

 

 ، يتم ذكر تعريفات مكوناته على النحو التالي:TPACKلفهم املزيد حول كل من قواعد املعرفة الخاصة بـ 

 

 (: بيانات كل مكونات املعرفة التكنولوجية واملعرفة التربوية ومعرفة املحتوى 1الجدول )

املعرفة  

 التكنولوجية 

املعرفة في استخدام األدوات التكنولوجية مثل  ( TKتصف املعرفة التكنولوجية )

إلى االستخدام العام ملجموعات البرامج مثل   أنظمة التشغيل والبرمجيات باإلضافة

 معالجات النصوص وجداول البيانات واملتصفحات والبريد اإللكتروني.

املعرفة  

 التربوية

التدريس والتعلم التي تشمل  ( التي تشرح املعرفة حول طرق PKاملعرفة التربوية )

لتدريب في  األغراض والقيم واألهداف التعليمية. إنها معرفة عميقة بعملية ا 

التدريس والتعلم وكيفية ارتباطها بإدارة الفصل الدراس ي وتطوير خطة الدرس  

وتنفيذها وتقييم الطالب. كما يتضمن معرفة طرق التدريس وفهم النظريات  

 تنموية للتعلم وكيفية تطبيقها على املتعلمين. املعرفية واالجتماعية وال

معرفة  

 املحتوى 

رفة الفعلية للموضوع الذي سيتم تعلمه أو  ( يصف املعCKمعرفة املحتوى )

 للمواد التي يتم تدريسها، والحقائق األساسية، واملفاهيم،  
ً
تدريسه. يشمل فهما

 والنظريات واإلجراءات في املجال املعين 

معرفة  

املحتوى  

 نولوجيالتك

( تشرح املعرفة باملوضوع الذي يتم تقديمه  TCKمعرفة املحتوى التكنولوجي )

 لتقنيات التي تغطي طرق إنشاء عروض تقديمية جديدة ملحتوى معين  باستخدام ا
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املعرفة  

التربوية 

 التكنولوجية 

( معرفة استخدام التكنولوجيا في إنتاج  TPKتصف املعرفة التربوية التكنولوجية )

مختلفة من طرق التدريس والطرق التي يمكن من خاللها استخدام التقنيات  أنواع 

 في التدريس

معرفة  

حتوى  امل

 التربوي 

( هو يجمع بين معرفة املحتوى وطرق التدريس من  PCKمعرفة املحتوى التربوي )

 أجل إنتاج ممارسات تعليمية أفضل في عملية التدريس بأكملها 

معرفة  

املحتوى  

التربوي  

 وجيالتكنول

( املعرفة باستخدام التقنيات  TPACKتصف معرفة املحتوى التربوي التكنولوجي )

 ق التدريس ملحتويات املادة بشكل مناسب في تقديم طر 

 

رحب الباحثون هذا اإلطار في مجال التعليم التكنولوجيا ألنها تساعدهم في استكشاف املوضوعات  

التكنولوجيا مثل معرفة املعلم ومعتقداته، وإعداد املعلم، وتخطيط دورات تكنولوجيا  املختلفة املرتبطة بتكامل 

، دراسة ميشرا  2م املعرفة التكنولوجية للمعلمين منها دراسة أنجلي وواالنيدساملعلومات واالتصاالت، وتقيي 

إلى الكفاءة في تكامل   .  ومع ذلك، فإن العديد من املحاضرين يفتقرون4، ودراسة كرامارسكي وميشالسكي3وكوهلر

 التكنولوجيا. 

وضعيفة املوارد، وتركز  إذا تم تقديم جهود التطوير املنهي، فقد كانت متفرقة  5يرى ويسبروك وآخرون

على التقنيات األساسية مثل معالجة الكلمات، وجداول البيانات، وبرامج العروض التقديمية، أو األدوات الخاصة  

ت.في بعض الحاالت املحاضرون الذين ما زالوا غير واثقين من التعامل مع طالبهم من  باملحتوى للعلوم أو الرياضيا

نهم قد يخشون أن تترك التكنولوجيا تأثيًرا سلبًيا على نتائج االمتحانات. أضاف  خالل التكنولوجيا التعليمية أل

خدام التكنولوجيا في املؤسسات  كالينجا  أيًضا أن نقص التدريب في تكنولوجيا التعليم أصبح أحد التحديات في است 

تعليمية هي موقف املحاضرين  التعليمية. العوامل األخرى التي تساهم في عامل التدريس باستخدام التكنولوجيا ال

تجاه تكنولوجيا التعليم، والكفاءة الذاتية للمحاضرين في استخدام أجهزة الكمبيوتر، والخبرة التدريسية،  

 . 6يم، والدعم الفني في استخدام التكنولوجيا التعليمية والدعم من اإلدارةوالوصول إلى تكنولوجيا التعل

على املعلمين كيف يمكن دمج تكامل التكنولوجيا للتدريس في  يتكون هذا اإلطار من إطار نظري يركز 

  TPACKعمل  الفصل الدراس ي مع الجمع بين املعرفة بهيكل املحتوى التربوي واملعرفة باملادة. ال يمكن استخدام إطار  

أن   لتقييم معتقدات املعلمين حول التدريس باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فحسب، بل يمكن أيًضا

 لتحسين التدريس
ً

 .7يكون دليال

 

 أداة البحث 

وكانت االستبانة األصلية باللغة اإلنجليزية، لكن ترجمتها   8استخدمت الباحثة االستبانة لزهرة حسيني وأناند كمال

 أقسام كما يلي:   8الباحثة إلى اللغة املاليوية قبل توزيعها ألفراد العينة. تنقسم االسبتانة إلى 
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 : أقسام االستبانة(2الجدول )

 عدد البنود  الشرح القسم 

 8 البيانات الديموغرافية  Aقسم 

 10 (TKالتكنولوجية )املعرفة  Bقسم 

 7 (PKاملعرفة التربوية )   Cقسم 

 6 ( CKمعرفة املحتوى ) Dقسم 

 6 ( PCKمعرفة املحتوى والتربوي ) Eقسم 

 5 (TCKاملعرفة التكنولوجية واملحتوى ) Fقسم 

 9 (TPKاملعرفة التربوية التكنولوجية ) Gقسم 

 7 (TPACK)  ومعرفة املحتوى التربوي التكنولوجي Hقسم 

 58 املجموع الكلي 

 

مستخدمة صيغ   5حتى  1حددت الباحثة خمسة مستويات لإلجابة لكل بنود األسئلة املغلقة املرقمة من 

 ليكرت.

 

 (: صيغ ليكرت لتقويم األسئلة 3الجدول )

 

1 2 3 4 5 

 موافق بشدة  موافق  موافق إلى حد ما  معارض  معارض بشدة 

 

وقد اعتمدت الباحثة في بيان النتائج على اإلحصاء الوصفي للبيانات الديموغرافية واالستبانة.  

 كما في الجدول التالي:  9استخدمت الباحثة تفسير املتوسط الحسابي بناًء على منهج  نونالي

 بي(: تفسير املتوسط الحسا4الجدول )

 املتوسط الحسابي  التفسير 

 2،00-1،00 منخفض جدا 

 3،00-2،01 منخفض 

 4،00-3،01 متوسط 

 5،00-4،01 مرتفع
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رافية   البيانات الديموغ

 ( : التوزيع التكراري لجنس العينة 5الجدول )

 النسبة املئوية  التكرار  الجنس 

 52،6 10 الذكور 

 47،4 9 اإلناث 

 100 19 املجموع 

 

 (.٪47،4بالنسبة ) 9( وعدد اإلناث ٪52،5بالنسبة ) 10ول السابق أن عدد الذكور يالحظ من الجد

 

 ( : التوزيع التكراري للفئة العمرية6الجدول )

 النسبة املئوية  التكرار  الفئة العمرية 

25-30 3 15،8 

31-35 8 42،1 

36-40 1 5،3 

 36،8 7 وما فوق  40

 100 19 املجموع 

 

( ٪42،1(، )٪15،8بالنسبة ) 30-25يتراوح عمرهم بين من املحاضر  3ة، من حيث عمر عينة الدراس 

 (.٪36،8وما فوق وذلك يمثل )  40، وأكثرهم 35-31يتعمر بين 

 

 ( : التوزيع التكراري ملرحلة التعلم7الجدول )

 النسبة املئوية  التكرار  مرحلة التعلم 

 31،6 6 البكالوريوس 

 63،1 12 املاجيستير 

 5،26 1 الدكتوراة

 100 19 املجموع 
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( يملكون شهادة البكالوربوس،  ٪31،6من املخاضرين )  6يشير الجدول إلى مرحلة التعلم لدى املحاضرين.  

 (. ٪63،1( حصل على شهادة الدكتوراة، ومعظمهم درسوا في مرحلة املاجيستير بالنسبة )٪5،26واحد منهم )

 اضرين ( : التوزيع التكراري لتخصصات دراسية املح8الجدول )

 النسبة املئوية  ر التكرا تخصصات

 31،6 6 تحفيظ القرآن 

 31،6 6 الشريعة  

 5،26 1 أصول الدين 

 21،1 4 املالية واملصرفية 

 10،5 2 اللغة العربية

 100 19 املجموع 

 

منهم يتخصصون في تحفيظ القرآن بالنسبة   6يبين الجدول تخصصات دراسية لدى املحاضرين. 

( ٪21،1( ويليها تخصص املالية واملصرفية بالنسبة )٪31،6صات الشريعة بالنسبة )( وكذلك تخص 31،6٪)

 واحد من تخصص أصول الدين.  ٪10،5وتخصص اللغة العربية بالنسبة )
ً
 ( وأخيرا

 التوزيع التكراري لخبرات التدريس ( : 9الجدول )

 النسبة املئوية  التكرار  خبرات التدريس

 10،5 2 2أقل من 

2-4  2 10،5 

5-7 6 31،6 

8-10 3 15،8 

 31،6 6   10أكثر من 

 100 19 املجموع 

 

سنوات التدريس بالنسبة   5-0منهم لديهم خلفية  6يبين الجدول عن خبرات التدريس لدى املحاضرين. 

منهم درسوا ملدة    3(.  ٪31،6سنوات بالنسبة )  10من املحاضرين لديهم خلفية التدريس أكثر من    6( وكذلك  31،6٪)

 (. ٪15،8سنوات يمثل ) 8-10

 ت في املعرفة التكنولوجية التي حضرها طوال الخدمة ( : التوزيع التكراري لعدد دورا10الجدول )
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 النسبة املئوية  التكرار  دورات املعرفة التكنولوجية 

 10،5 2 1أقل من 

1-2 11 57،9 

3-4 5 26،3 

5-6 1 5،3 

 - - 6أكثر من 

 100 19 املجموع 

 

املحاضر طوال فترة خدمتهم.  ( إلى عدد الدوارت في املعرفة التكنولوجية التي حضرها 10ل )يشير الجدو 

  2( ثم ٪26،3مرات بالنسبة ) 4-3منهم حضروا الدورة  5(. ٪57،9منهم حضروا الدورة ملرة إلى مرتين بالنسبة ) 11

مرات. يؤكد الجدول أن للعينة خلفية    6ن  منهم ال يحضر إلى أي دورة في التكنولوجيا وال أحد يحضر إلى الدورة أكثر م

 لوجية. قليلة لدورات التكنو 

 

 ( : التوزيع التكراري لعدد دورات طرق تدريس التي حضرها طوال الخدمة 11الجدول )

 النسبة املئوية  التكرار  دورات طرق تدريس 

 5،3 1 1أقل من 

1-2 12 63،2 

3-4 5 26،3 

5-6 1 5،3 

 - - 6أكثر من 

 100 19 املجموع 

 

منهم حضروا   12حضرها املحاضر طوال فترة خدمتهم. يبين الجدول عدد الدوارت في طرق التدريس التي 

منهم ال يحضر إلى   1( ثم ٪26،3مرات بالنسبة ) 4-3منهم حضروا الدورة  5(. ٪63،2الدورة ملرة إلى مرتين بالنسبة )

مرات. يبين الجدول عدد دورات ليست كافية مقارنة   6من أي دورة في التكنولوجيا وال أحد يحضر إلى الدورة أكثر 

 .9سنوات التدريس املحاضر كما في الجدول ب

 ( : التوزيع التكراري لعدد دورات تخصصات املجال التي حضرها طوال الخدمة 12الجدول )
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 النسبة املئوية  التكرار  دورات تخصصات املجال 

 10،5 2 1أقل من 

1-2 7 36،8 

3-4 8 42،1 

5-6 1 5،3 

 5،3 1 6أكثر من 

 100 19 املجموع 

 

منهم حضروا الدورات    8يبين الجدول عدد دورات تخصصات املجال التي حضرها املحاضر طوال خدمتهم.  

( واثنان منهم ال  ٪ 36،8من الدورات بالنسبة ) 2- 1من املحاضرين حضروا  7( ويليه ٪42،1مرات بالنسبة ) 3-4

 ريسهم.  يحضر أي دورات في محتوى تد

TK ( املعرفة التكنولوجية13الجدول :)  

معارض   األسئلة  الرقم 

 بشدة

موافق إلى   معارض 

 حد ما 

موافق   موافق 

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 

أعرف كيفية حل املشاكل   1

التقنية املتعلقة  

 بالتكنولوجيا

- 4 6 7 2 3،37 

أستطيع أن أتعلم األشياء   2

املتعلقة بالتكنولوجيا  

 بسهولة

- 5 2 9 3 3،74 

أواكب أحدث التطورات   3

 تكنولوجيا التعليم في 

- 2 4 8 5 3،84 

أحاول استخدام تقنيات   4

تعليمية مختلفة ألغراض  

 التدريس والتعلم 

- 3 3 10 3 3،68 

أعرف أنواع مختلفة من   5

 تقنيات التعليم 

1 - 6 10 2 3،63 

لدي فرصة كبيرة  6

الستخدام تقنيات  

 التعليم املختلفة.

- 1 8 9 1 3،53 
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أستخدم  أستطيع أن  7

أجهزة تكنولوجيا التعليم  

 ملعالجة البيانات 

2 1 7 6 3 3،37 

أستطيع أن أستخدم   8

أجهزة تكنولوجيا التعليم  

 إلعداد التقارير 

1 2 4 9 3 3،58 

أتمكن من استخدام   9

 اإلنترنت بشكل جيد. 

1 1 - 10 7 4،11 

أفهم القضايا األخالقية  10

 لتكنولوجيا املتعلقة با

1 1 4 10 3 3،68 

3،65 

 

PK ( املعرفة التربوية14الجدول :) 

معارض   األسئلة  الرقم 

 بشدة

موافق إلى   معارض 

 حد ما 

موافق   موافق 

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 

أعرف كيفية تقييم أداء   1

 الطالب في الفصل

- - - 16 3 4،16 

يمكنني تعديل طرق التدريس  2

 الببناًء على مستوى فهم الط

- - 1 15 3 4،11 

يمكنني استخدام مجموعة   3

متنوعة من مناهج التعلم في 

  - الفصول )الطرق الصوتية 

اللغوية، طرق االتصال، الطرق  

التعاونية، الطرق املتمركزة  

 حول الطالب(

- 2 4 10 3 3،74 

يمكنني اكتشاف األخطاء التي   4

 يرتكبها الطالب بسهولة 

- - 2 13 4 4،11 

الفصل  فية إدارة أعرف كي 5

 جيًدا. 

- - 1 14 4 4،16 
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أعرف طريقة الحفاظ على إدارة   6

 جيدة للفصول 

- - - 15 4 4،22 

يمكنني تقييم تعلم الطالب  7

 بعدة طرق 

- - - 13 6 4،32 

4،12 

 

CK ( معرفة املحتوى 15الجدول :)  

معارض   األسئلة  الرقم 

 بشدة

موافق إلى   معارض 

 حد ما 

موافق   موافق 

 بشدة

توسط  امل

 الحسابي 

لدي معرفة كافية باملجال   1

 الذي أدرسه 

- - 2 10 7 4،26 

لدي معرفة كافية ببنية   2

 املجال الذي أدرسه 

- - 2 8 9 4،37 

أعرف النظريات   3

واملفاهيم والحقائق  

املتعلقة باملجال الذي  

 أدرسه 

- - 1 8 10 4،48 

لدي معرفة كافية بمناهج   4

 أدرسها املواد التي  

- - 1 12 6 4،26 

لدي طرق مختلفة لزيادة  5

الفهم في تخصص ي  

 الدراس ي 

- - 1 8 10 4،48 

لدي معرفة كافية   6

باملفاهيم واملصطلحات  

التي البد على الطالب  

 إتقانها 

- - 1 12 6 4،26 
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4،35 

 

PCK (: معرفة املحتوى التكنولوجي16الجدول )   

معارض   األسئلة  الرقم 

 بشدة

موافق إلى   معارض 

 حد ما 

موافق   موافق 

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 

أعرف كيفية اختيار   1

أسلوب التدريس الفعال  

 لتوجيه الطالب

- - - 17 2 4،11 

أعرف أهداف كل مادة في  2

 التدريس والتعلم  

- - - 15 4 4،21 

أعرف اكتساب الطالب  3

أثناء عملية التدريس 

 والتعلم 

- - 1 15 3 4،11 

لدي معرفة بمنهج كل   4

 في التدريس والتعلم مادة 

- - 2 12 5 4،16 

أعرف استراتيجيات   5

التدريس املناسبة لكل  

موضوع في املادة التي يتم  

 تدريسها. 

- - 1 13 5 4،21 

أعرف كل تقييم يجب   6

تنفيذه في التدريس 

 والتعلم 

- - - 13 6 4،32 

4،19 

 

 

 (: املعرفة التكنولوجية واملحتوى 17الجدول )

ارض  مع األسئلة  الرقم 

 بشدة

موافق إلى   معارض 

 حد ما 

موافق   موافق 

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 
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أعرف تكنولوجيا تعليمية   1

استخدامها لفهم مجال  يمكن 

 التدريس الخاص بي. 

- - 2 12 5 4،16 

أعرف كيفية استخدام   2

اإلنترنت لفهم مجال الدراسة  

 التي يتم تدريسها 

- - 2 10 7 4،26 

ذات   يمكنني العثور على مواد 3

صلة باملجال بمساعدة  

 تكنولوجيا التعليم 

- - 1 7 11 4،53 

يمكنني تقديم محتوى مجال   4

التدريس باستخدام تكنولوجيا  

 التعليم 

- - 2 7 10 4،42 

يمكنني إدارة املعلومات   5

املتعلقة بمجالي باستخدام  

 تكنولوجيا التعليم 

- - 2 9 8 4،32 

4،34 

 

ولوجية التربوية( : املعرفة التكن18الجدول )  

معارض   األسئلة  الرقم 

 بشدة

موافق إلى   معارض 

 حد ما 

موافق   موافق 

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 

أستطيع أن أختار   1

التكنولوجيا التي تحسن  

 جودة التدريس والتعلم

- - 2 9 8 4،32 

أفكر تفكيرا نقديا في   2

استخدام التكنولوجيا  

 التعليمية في التدريس.

- - 5 11 3 3،89 

أستطيع أن أكيف استخدام   3

التكنولوجيا التعليمية مع  

 املختلفة األنشطة التعليمية 

- - 4 10 5 3،89 

أتمكن من استخدام   4

التكنولوجيا التعليمية  

- - 5 10 4 3،95 
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لتحفيز مهارات التفكير أثناء  

 عملية التدريس والتعلم

أتمكن من استخدام   5

التكنولوجيا التعليمية لرفع  

 التدريس إنتاجية  

- - 2 12 5 4،12 

يمكنني تطبيق تكنولوجيا   6

 عملية التعليم التعليم في 

- - 2 9 8 4،32 

يمكنني استخدام   7

التكنولوجيا التعليمية  

 للتواصل مع الطالب

- - - 10 9 4،21 

يمكنني استخدام   8

التكنولوجيا التعليمية  

 للتعاون مع الزمالء 

- - 3 10 6 4،12 

خدام  أعرف كيفية است 9

التكنولوجيا لتسهيل عملية  

 التعلم

- - 1 12 6 4،26 

4،12 
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 (: املعرفة التكنولوجية واملعرفة التربوية ومعرفة املحتوى 19الجدول )

معارض   األسئلة  الرقم 

 بشدة

موافق إلى   معارض 

 حد ما 

موافق   موافق 

 بشدة

املتوسط  

 الحسابي 

يمكنني التدريس من   1

خالل الجمع بين طرق  

واملحتوى   التدريس

 وتكنولوجيا التعليم. 

- - 2 11 6 4،21 

يمكنني العثور على مواد   2

تعليمية بمساعدة  

تكنولوجيا التعليم  

 واستخدامها في التدريس

- - - 12 7 4،37 

يمكنني استخدام   3

استراتيجيات التدريس  

التي تجمع بين محتوى  

املادة وتكنولوجيا التعليم  

وعلم التربية في الفصل  

 ي الدراس 

- - 3 11 5 4،63 

يمكنني توجيه اآلخرين   4

لتنسيق املحتوى  

والتكنولوجيا وعلم  

 التربية

- 1 5 8 5 3،89 

يمكنني استخدام   5

اإلنترنت لفهم محتوى  

مجال عملي واستخدامه  

 في الفصل 

- 1 1 10 7 4،21 

يمكنني اختيار املعلومات   6

التعليمية واملوارد  

التكنولوجية بناًء على  

العملية   مالءمة

 التعليمية 

- - 2 10 7 4،26 

يمكنني تقييم املعلومات   7

التعليمية ومصادر  

التكنولوجيا بناًء على  

- 1 1 12 5 4،63 
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مالءمة العملية  

 التعليمية 

4،32 

TPACK ( املتوسط الحسابي لكل قسم من 20الجدول :) 

 املتوسط الحسابي  القسم  الرقم 

 3،65 (TKاملعرفة التكنولوجية ) 1

 4،12 (PKاملعرفة التربوية ) 2

 4،35 ( CKمعرفة املحتوى ) 3

 4،19 ( PCKمعرفة املحتوى والتربوي ) 4

 4،34 (TCKاملعرفة التكنولوجية واملحتوى ) 5

 4،12 (TPKاملعرفة التربوية التكنولوجية ) 6

 4،32 (TPACK)  معرفة املحتوى التربوي التكنولوجي 7

 

املحتوى التربوي التكنولوجي لدى محاضري  سط الحسابي ملكونات معرفة يشير هذا الجدول إلى املتو 

الكلية اإلسالمية التكنولوجية العاملية بينانج. يتضح من الجدول أّن أدنى الدرجة التي تم الحصول عليها كانت في  

(. قسم معرفة  4،12)(، ويليه املعرفة التربوية واملعرفة التربوية التكنولوجية ب 3،65"املعرفة التكنولوجية" ب )

(. أعلى الدرجة التي تم الحصول عليها كانت في "املعرفة  4،19والتربوي حصل على متوسط الحساب ) املحتوى 

تعتبر   5،00-4،00( وعلى حسب تفسير نونالي ملتوسط الحساب، الدرجة بين 4،34التكنولوجية واملحتوى" ب )

، درجة ل معرفة املحتوى التربوي ال
ً
 (.4،32تكنولوجي ب )عالية. وأخيرا

 

 الخاتمة 

جيدة في تنفيذ التعلم القائم على التكنولوجيا، وهم على   TPACK أظهرت النتائج أن املحاضرين لديهم كفاءات

استعداد الستخدام التكنولوجيا التعليمية في ممارساتهم التدريسية. ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة لتطوير  

فإن الدعم الفني مثل الوصول إلى اإلنترنت بشكل أسرع  .ا  لقائم على التكنولوجيالكفاءات في عملية تصميم التعلم ا

وأحدث مرافق الكمبيوتر مهم لتطبيق التدريس بشكل أفضل. يوص ى أيًضا باملؤسسات لتقديم تدريب أفضل  

ملحاضرون  للمحاضرين لصقل مهاراتهم التدريسية باستخدام أحدث التقنيات التعليمية. خالل الدورة التدريبية، ا 

يطوروا معرفتهم لهذا اإلطار ومهارات تقنية أخرى مثل إنتاج الفيديو، وتسجيل الشاشة، والتعلم   يستطيعون أن 

النشط وغير ذلك. تماشيا مع أهداف الحكومة في خطة تطوير التعليم املاليزية التي تساعد على تحصيل الطالب،   

 املستمر.  وكسب الرضا في القيام بالواجبات والتطوير املنهي 
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 هوامش البحث: 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1Koehler, M. J., Mishra, P., Akcaoglu, M., & Rosenberg, J. M. (2013). The technological pedagogical content knowledge framework for 

teachers and teacher educators. ICT integrated teacher education: A resource book, 2-7. 

2 Angeli, C., & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of 

ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & education, 52(1), 154-168. 

3Mishra, P., & Koehler, M. (2005). Educational technology by design: Results from a survey assessing its effectiveness. In Society for 

Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1511-1517). Association for the Advancement of Computing in 

Education (AACE). 

4 Kramarski, B., & Michalsky, T. (2009). Investigating preservice teachers' professional growth in self-regulated learning 

environments. Journal of educational psychology, 101(1), 161. 

5 Akyeampong, K., Lussier, K., Pryor, J., & Westbrook, J. (2013). Improving teaching and learning of basic maths and reading in Africa: Does 

teacher preparation count?. International journal of educational development, 33(3), 272-282. 

6 Khine, M. S., Ali, N., & Afari, E. (2017). Exploring relationships among TPACK constructs and ICT achievement among trainee 

teachers. Education and Information Technologies, 22(4), 1605-1621. 

7 Koh, J. H. L., Chai, C. S., & Lim, W. Y. (2017). Teacher professional development for TPACK-21CL: Effects on teacher ICT integration and 

student outcomes. Journal of Educational Computing Research, 55(2), 172-196. 

8 Hosseini, Z, Kamal, A. (2012). Developing an Instrument to Measure Perceived Technology Integration Knowledge of Teachers. IJITCS 

Journal.  

9 Nunnally, J. C., Jr. (1970). Introduction to psychological measurement. McGraw-Hill. 
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ا وعالقتها بفهم اآليات  ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامعية ماليزي

 القرآنية واستيعاب اللغة العربية

 27نئ محمد سيف العزيزي بن نئ عبدهللا الدكتور 

 28ربيعة العاطرة بنت محمد عيس ى 

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ

 ملخص البحث 

الحفاظ في املرحلة الجامعية ماليزيا يهدف هذا البحث إلى التعّرف على ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى 

املنهج   الباحث استخدم  بيانات البحث، لجمع و  ومعرفة عالقتها بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية.

الحفاظ املجيدين وغير املجيدين في املرحلة الجامعية ماليزيا.  لكيفي بإجراء املقابلة شبه املقننة مع عشرة من ا

ممارسات  ليسهل تحليلها وتفسيرها. وتوّصلت نتائج البحث إلى     Atlas.Tiاألداة املساعدة التي تسمى   الباحث استخدم  و 

الكريم قبل الحفظ وأثناء الحفظ وبعد الحفظ،   القرآن حفظ  يمعينة يستخدمها الطالب املجيدون وغير املجيدين ف

البحث على حافظ القرآن الكريم أن يجتهد ويجّد في  وعالقتها بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية. وأوص ى  

كالدروس   حسن استدالله باآليات القرآنية املتعددة املناسبة لها وأن يستفيد مما يدرس في مادة اللغة العربية؛

النحوية والصرفية والبالغية ويربطها باآليات القرآنية التي حفظها، فيستخدم الكلمات والعبارات واألمثلة من  

 آن الكريم في إنتاجه الكتابي والكالمي باللغة العربية.القر 

 

 : تثبيت، حفظ القرآن الكريم، الحفاظ، املرحلة الجامعية، ممارسات. الكلمات املفتاحية

 

 ة املقدم

غة القرآن الكريم، وما زالت محتفظة بقيمتها في ذاتها؛ ألنَّ هللا 
ُ
غة العربية هي ل

ُّ
ل بحفظ   -سبحانه وتعالى-الل تكفَّ

ْحُن  9لقرآن الكريم إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الحجر، آية ا
َ
ا ن : ﴿ِإنَّ

ا  َر َوِإنَّ
ْ
ك ِ
ّ
َنا الذ

ْ
ل زَّ
َ
غة الفصحى ن

ّ
وَن﴾. علما بأن لغة القرآن هي اللغة العربية الفصحى؛ لذا ال يمكن هذه الل

ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ل

 قاد هذا االرتباط أن تكون للغة العربية الفصحى مكانة عالية. أن تتغير أبًدا، وقد 

ن بشكل  وهذا األمر جعلها أيضا تحظى بمكانة عظيمة بين اللغات في العالم بشكل عام، وعند املسلمي 

 خاّص؛ ألنها لغة القرآن الكريم، واللغة التي ُيؤمن وُيتعبد بها في الشعائر الدينية اإلسالمية.  

قرآن الكريم واللغة العربية في نفوس املسلمين في دولة ماليزيا مكانة سامية ومرموقة،  وكما أن مكانة ال

مه. فإن الحكومة املاليزية
ّ
تبذل قصارى جهدها في نشر تعليم القرآن الكريم   ولدى املاليزيين إقبال شديد على تعل

متهم في العناية البالغة بحفظ القرآن  واللغة العربية خاصة في اآلونة األخيرة. وتظهر عناية الشعب املاليزي وحكو 

بمشروع التحفيظ في املؤسسة التعليمية واملدارس الحكومية واألهلية خآصة دار القرآن التابعة للحكومة املاليزية  

عاما.   54م،  وقد مرَّ حوالى 1966( الذى قد بدأ منذ عام JAKIMتحت رئاسة مصلحة الشؤون اإلسالمية ماليزيا )

   (2014الف من حفاظ القرآن الكريم. )سيف العزيزي: اآلاملؤسسة    وقد خرَّجت هذه

 

 nikazizi@iium.edu.my ماليزاي - اإلسالمّية العاملّيةاجلامعة  27
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االبتدائية   ارسم في املد2005إضافة إلى ذلك؛ فإن الحكومة املاليزية قد سعت إلى مشروع جديد منذ عام 

)املبادئ  ( أي تعليم أربع مهارات؛ وهي الخط الجاوي والقرآن واللغة العربية وفرض عين  J-QAFالوطنية وهو مشروع )

 من وراء ذلك لتثقيف  
ً
اإلسالمية األساسية( من الصف األول االبتدائي حتى الصف السادس االبتدائي، سعيا

مي، ومن ضمنها القرآن الكريم واللغة العربية )وزارة التربية املاليزية،  الطالب املاليزي املسلم بعلوم الدين اإلسال 

حكومية واألهلية تسمى "برنامج تحفيظ أولو األلباب" )وزارة التربية  م(. وكذلك برامج التحفيظ في املدارس ال2005

 م(.2014املاليزية، 

مهم    وبالنسبة لحفاظ القرآن الكريم هم من املحظوظين بسبب كثرة قراءتهم 
ّ
وتعاملهم بالقرآن يؤثر على تعل

 ها. في اللغة العربية، وهذه آثار إيجابية تعينهم في فهم معاني اآليات القرآنية وحفظ 

 

 مشكلة البحث 

م اللغة العربية، وجد الباحث أن  و  بالرجوع إلى البحوث العلمية والدراسات امليدانية في مجال حفظ القرآن
ّ
تعل

 اهج وطرق التدريس واملعلم والطالب واألسرة.  املشكلة فيها تدور حول املن

م(، 2012ومن حيث املناهج، أظهر البحث أن عملية الحفظ ال تتناسب مع النتائج املرجوة )دار القرآن، 

د مسنان 
ّ
م( في بحثهم بأنه ليس عند الطالب وقت محدد 2003وأحمد، )وأما املشكلة التي تتعلق بالطالب، فقد أك

م(، أو  2003ذا ُعدَّ من العوامل التي تؤدي إلى عدم الحفظ )عبدالحفيظ وهشيمة ونورحنا، للحفظ واملراجعة، وه

م(، وعدم فهم الترجمة ملعانى اآليات القرآنية  2008عدم الحفظ املتين للدرس الجديد )محمد مرزوقى، 

م املستقل من حيث التكرار واملراجعة أو قلة م 2005، )عبدالحفيظ
ّ
شاركة الطالب في  م(، أو قلة عملية التعل

م(، أو عدم استخدام استراتيجية فعالة وليس لدى الطالب  2008املناقشات العلمية مع املعلمين )محمد مرزوقى، 

 م(.2003استراتيجية خاصة للحفظ )مسنان وآخرون، 

رق التدريس أبانت نتائج دراسات متعددة عن تقلص فعالية األساليب في عملية  وأما بالنسبة عن مشكلة ط

م(، وقلة وسيلة التعليم الفعالة لحفظ القرآن الكريم )عبدالحفيظ  2003ظ القرآن )عبدالحفيظ وآخرون، حف

عدم  م( وعن2005الرحمن،  الكريم )فتح  القرآن  حفظ  منظمة في فعالة م(، وأنه ال توجد طريقة2005وآخرون، 

 م(.2008وجود طريقة املراجعة املنظمة )محمد مرزوقى، 

وجد الباحث أن صعوبة تثبيت الحفظ بسبب قلة  التحّدي في مجال حفظ القرآن وأما بالنسبة إلى 

الدافعية أو التشجيع، وكثرة ضياع الوقت، وصعوبة تثبيت الحفظ، واملرض، والشعور بامليل العاطفي للجنس  

رة املواد الدراسية،  وقلة املهارة في اآليات املتشابهات، واالنشغال بأعمال االتحاد الطالبي، وكثاآلخر والتفكير فيه، 

 (  2016وتأثير األقران. )سيف العزيزي: 

ومن خالل نتائج تلك األبحاث السالفة الذكر في مجملها، اتضح للباحث أن ضعف الطالب في االستيعاب  

ذكرها. وهذه العوامل كلها تؤدى إلى إشكاالت كبيرة كعدم إتمام املقررات   والحفظ يرجع إلى عدة األسباب السابقة

حددة في حفظ القرآن في الوقت املحدد. باإلضافة إلى حدوث إحباط بين الطالب بسبب فشلهم في الحفظ في امل

 فترات معينة مما قد يسبب عند بعضهم الشعور باليأس والقنوط، والشعور بالنقص.  

 

معية  هنا؛ كيف كان ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجا  والسؤال املطروح

ماليزيا وكيف عالقتها بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية. وكيف كان عملية العرض للدرس الجديد  
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امل املساعدة التى  وما هى العملية والعو  وطريقة مراجعة الحفظ وتفعيل العمليات في تثبيت الحفظ وغيرها؟

 نية في استيعاب اللغة العربية؟   استخدمها الطالب في حفظ القرآن الكريم وفهم اآليات القرآ

ويرى الباحث أن العجز في استخدام استراتيجية فعالة من األسباب الرئيس ي املساهمة في فشل الطالب  

على االتصال الفّعال باللغة العربية ناتج في عملية تثبيت حفظ القرآن. وكذا ضعف القدرة لدى معظم الدارسين 

توجه السليم الذي يمكن أن يربط الخلفية األساسية للغة التي يمتلكها الطالب  عن قلة الثروة اللفظية، وفقدان ال

 من هذا، أنه ينبغي أن يقوم بالبحث العلمي لحل هذه املشكلة وخاصة حول 
ً
  وظروف اللغة العربية. وانطالقا

الجديد في  في عملّية حفظ القرآن نظرا ألهميته ليكون استعدادا نحو بناء الجيل القرآني الحفاظ ممارسات 

املستقبل القريب خاصة في إخراج جيل متمكن حافظ القرآن الكريم ناجح في إصالح املجتمع املاليزي بالرجوع إلى  

 منهج قيم ومثمر في برنامج حفظ القرآن واللغة العربية.

 

 هدف البحث 

عية ماليزيا وعالقتها البحث هو معرفة ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامإن هدف  

 بفهم اآليات القرآنية واستيعاب اللغة العربية.

وسؤال البحث هو كيف كان ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ في املرحلة الجامعية  

 ات القرآنية واستيعاب اللغة العربية.ماليزيا وكيف عالقتها بفهم اآلي

 

 الدراسات السابقة 

ل اإلسالمّية التي دخلها الدين اإلسالم منذ زمن قديم، مّما قاد إلى انتشار العربّية انتشاًرا كبيًرا  إنَّ ماليزيا من الدو 

مونها لغرض ديني املتمثل في فهم
ّ
القرآن الكريم، واألحاديث   حتى يومنا هذا. فاملاليزيون يتعلمون اللغة العربّية ويعل

ذلك يالحظ أنَّ الجامعات في ماليزيا صارت تقدم مادة اللغة النبوية الشريفة، واألدعية، واألذكار لغرض ديني. ك

مها. وعلى سبيل املثال:  
ّ
العربّية ألغراض خاّصة بوصفها إحدى املواّد املهّمة في مجال تعليم اللغة العربّية وتعل

اإلسالمّية العاملية  العاملية في ماليزيا، وجامعة العلوم اإلسالمّية املاليزية، والكلية الجامعية الجامعة اإلسالمّية 

 بسالنجور. 

: سيتي رضاء  
ً

من بين البحوث املتعلقة بحفظ القرآن، حيث قد عثر الباحث على عدة دراسات منها أوال

جريت في معهد تحفيظ القرآن اإلتق
ُ
نحو   (Kuala Lumpur) ان في أمبانج، كواال ملبور النور إدريس في دراستها التي أ

مين واآلباء في تشجيع الطالب على حفظ القرآن عامل رئيس في تحقيق  فعالية أساليب التلقين، وجدت أ
ّ
ن دور املعل

 .نجاح الطالب. ووجدت الدراسة أن أسلوب التكرار هو أكثر أهمية لتحقيق حفظ القرآن

ر عليها، وفي البحث الكّمي لفتح الرحمن مح
ّ
مد حفيظ والذي يتعلق بجودة حفظ القرآن والعوامل التي تؤث

٪( من املجيبين  58أن )  (JAKIM) سة أن الطالب في الفصل الدراس ي السادس من مؤسسة دار القرآنوجدت الدرا

مة تمكنهم من حفظ القرآن.  
ّ
 ال يعرفون طريقة محّددة ومنظ

م حفظ القرآن طريقة فّعالة وأما عملية التسميع وطريقة كتابة النّص 
ّ
القرآني في أساليب التدريس وتعل

 الحفيظ عبدهللا عن فعالية أسلوب التلقين في معاهد التحفيظ في واليات سالنجور تشير إليها دراسة عبد 

(Selangor)ونجري سمبيالن ، (Negeri Sembilan)وكلنتان ، (Kelantan)( وفي دراسته عن  82، ونتائجها .)٪

 وترنجانو (Kuala Lumpur) لفّعالة في تعليم تحفيظ القرآن في معهَدْي التحفيظ في واليَتْي كواال ملبور الطريقة ا

(Terengganu)  أثبتت دراستهم أن طريقة التسميع، وتكرار اآلية في الحفظ، أظهرت نتائج جيدة. في حين أن طريقة ،
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النتائج أيًضا إلى أهمية أخالق الطالب في حفظ  كتابة اآليات وفهمها تشير نتائجها إلى مستوى معتدل. وأشارت

م حفظ القرآنالقرآن وأهمية الحفاظ عليها، وهو ا
ّ
  .ألمر الذي ال بد منه في عملية تعل

بعد مطالعة الدراسات السابقة ومراجعتها، تبّين للباحث أنها ترتبط بالبحث الحالي، حيث تناولت املجال  

وهو مجال حفظ القرآن الكريم في ماليزيا، طرائقه وأساليبه، وأنها وّضحت  نفسه الذي يدرسه البحث الحالي، أال 

 من   للباحث مدى 
ً
اهتمام أبناء ماليزيا بالقرآن الكريم وعلومه، وحفظه، وأن الباحث استفاد منها كثيًرا، وخاصة

أن تلك   حيث املعلومات واملنهجية، وتعّرف الباحث منها على مفاهيم ومصطلحات مجال تحفيظ القرآن، مع 

 
ً

 عن التعرف على معرفة ممارسات  الدراسات السابقة كان تركيزها على القواعد والتقنيات وأساليب الحفظ، فضال

املجيدين إلتقان   غير  الكريم واستيعاب اللغة العربية لدى الطالب ال سيما الطالب الطالب في تثبيت حفظ القرآن

 الكريم.  للقرآن حفظهم 

 

 والعينة وإجراءات جمع البيانات منهجية البحث  

بع الباحث املنهج الكيفي
ّ
ألنها   (Case Study) باستخدام دراسة الحالة  نظًرا لطبيعة مشكلة البحث وهدفه، ات

بوصفها أفضل   (Interview Semi-Structured) األسلوب البحث املنهج األمثل عن طريق املقابلة شبه املقننة 

ومات من أفراد العينة، ويتكّون مجتمع البحث من حّفاظ القرآن الذين تزيد  أسلوب وأنسب وسيلة لجمع املعل

ثر من ثالث سنوات، وهم الذين يستخدمون استراتيجيات مناسبة لهم في حفظ القرآن  سنوات خبراتهم عن أك

 .الكريم، وهم من الحاصلين على شهادة دبلوم تحفيظ القرآن

آن، خمسة طالب من املجيدين لحفظ القرآن، وخمسة  واختار الباحث عشرة طالب من خريج دار القر 

 غرضية طالب من غير املجيدين لحفظ القرآن، بوصفهم عي
ً
، ويرجع سبب اختيار هؤالء  (Sampling Purposive) نة

 إلجراء البحث إلى اآلتي
ً
 :عينة

 خالل ثالث سنوات،  .1
ً

وحصلوا على  املجيدون فُهم من خريج دار القرآن الذين حفظوا القرآن كامال

ا في شهادة الدبلوم تحفيظ القرآن.  ا وتحريريًّ  تقدير ممتاز في مادة حفظ القرآن شفويًّ

روا عن إتمام الحفظ خالل ثالث  وغي .2
ّ
ر املجيدين هم من خريج دار القرآن وهم من الذين تأخ

ا في شهادة الدبل ا وتحريريًّ وم سنوات، وحصلوا على تقدير مقبول في مادة حفظ القرآن شفويًّ

 تحفيظ القرآن. 

 

 البيانات الشخصية مع الرموز الخاصة  (:1لجدول )ا

 نتيجة الدبلوم  ( SPMاالمتحان )  نتيجة الجنس  الرمز الرقم

 ممتاز  4A 4B 2B 1C الطالب 1طم  1

 ممتاز  6A 3B 3C الطالب 2طم  2

 ممتاز  6A 3B 2C الطالب 3طم  3

 ممتاز  5A 3B 2C 1D الطالب 4طم  4

 ممتاز  2A 5B 1C 3D الطالب 5طم  5

 مقبول  3A 5B 2C الطالب 1طغم  6

 مقبول  6A 5B 1C الطالبة 2طغم  7



288 

 مقبول  ال يمالئ بكاملها  B الطالبة 3غم ط 8

 مقبول  4A 2B 5C الطالبة 4طغم  9

 مقبول  ال يمالئ  الطالبة 5طغم  10

 

الدراسة تتكون من عشرة الطالب والطالبات؛ ( اتضح أن عدد العينة في هذه 1بالرجوع إلى الجدول )

الرموز ونتيجة االمتحان الثانوية املاليزية  خمسة من املمتازين وخمسة من املقبولين. وهذا الجدول يبين الجنس و 

(SPM .ونتيجة شهادة الدبلوم ،) 

 

 إجراءات جمع البيانات 

: إعداد أسئلة املقابلة (Data Collection Procedures) تم إجراءات جمع البيانات
ً

 باتباع الخطوات اآلتية، أوال

(Interview question) ثانًيا: مراجعة وتصحيح دليل املقابلة (Interview Guide)   ا: املوافقة على املقابلة رابًعا: إجراء
ً
ثالث

سادًسا: بناء العناوين لبيانات   (Transcribing the Data) املقابلة باللغة املاليوية خامًسا: تفريغ مضمون املقابلة

َمين (Themes) املقابلة
ّ
احث بتحليل بيانات  ثم قام الب .(Interater Agreement) سابًعا: حصول على موافقة املحك

 . ATLAS.tiالبحث باستخدام األداة املساعدة التي تسمى

 

 نتائج البحث  

 املقابالت إلى ممارسات اآلتية: قد توصّل البحث الحالي من خالل 

منها املمارسات قبل الحفظ وأثناء الحفظ وبعد الحفظ، وعملية التكرار، وعملية فهم اآلية ومعانيها، واإلكثار من  

قبل الحفظ وأثنائه وبعد الحفظ، والتقليل من األعمال قبل الحفظ وأثنائه وبعد الحفظ، واستخدام  األعمال 

، واستخدام الحواس الخمس كالقراءة، والنظر، واالستماع والكتابة، وعملية تحديد  اآلالت املساعدة في الحفظ

 اآلتي:( ك 1مدة الحفظ وعملية تثبيت املحفوظ. وللتوضيح يمكن الرجوع إلى الشكل )

 

 

 املمارسات في حفظ القرآن  (:1الشكل )
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 املمارسات قبل الحفظ وأثنائه وبعد الحفظ 

القسم سرد النتائج التي تهدف إلى معرفة املمارسات التى يستخدمها الطالب املجيدون وغير  اهتم الباحث في هذا 

قرآن إلى ثالثة أقسام وهى: املمارسات  املجيدين نحو حفظ القرآن الكريم. فقد قّسم الباحث املمارسات في حفظ ال

 النتائج كل املمارسات املذكورة آنفا:   قبل الحفظ، واملمارسات أثناء الحفظ، واملمارسات بعد الحفظ. وفيما يلي سرد

 

 األول: املمارسات قبل الحفظ 

ت نتائج البحث على أن املستجيبين قد اتفقوا ف
ّ
ق باملمارسات قبل حفظ القرآن، دل

ّ
ي البعض واختلفوا في  فيما يتعل

الشروع في حفظ القرآن  بعضها اآلخر. أما الطالب املجيدون فقد طّبقوا اآلداب الطيبة واألمور املستحسنة قبل 

كابتداء بالوضوء، والدعاء لحفظ القرآن، واالستغفار، وصالة الحاجة، والتخلى عن األمور امللغية الدنيوية، وكذا  

رة على الحفظ، وااللتزام على املصحف الخاص له، واختيار املكان الخالي ذى  التجنب عن األمور التافهة املؤث 

لى القراءة املكررة، وقضاء الوقت ما بين ثالث إلى خمس ساعات في اليوم مع  الصدى كغرفة الفصل، وااللتزام ع

 . القرآن حفظا ومراجعة، والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن والتفاسير ملعرفة معانى اآليات وفهمها

وأما الطالب غير املجيدين فقد طبقوا األمور اآلتية كالقراءة املكررة بالتجويد حتى الفصيحة، وتقطيع 

ية، والدعاء، والنطق الصحيح، والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن والتفاسير ملعرفة معانى اآليات وفهمها، واختيار  اآل 

اتفيا، وإعداد الجدول للحفظ، وكتابة اآليات، وتكرار  أول الفجر للحفظ، وطلب رضا الوالدين ودعائهم باالتصال ه

وصالة الليل، والقراءة املستمرة في الوقت الفارغ، واغتنام  الحفظ الجديد، ومراجعة الحفظ القديم، وقيام الليل، أ

واحدة    دقيقة إلى ساعة   40الوقت الفراغ لقراءة القرآن، وتحديد قدر اآلية التى تحفظها، وقضاء الوقت غالبا ما بين  

 ( كاآلتي:2لصفحة واحدة للحفظ الجديد. وللتوضيح يمكن الرجوع إلى الجدول )

املمارسات

ظقبل احلف

ظبعد احلفظأثناء احلف
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 قبل الحفظاملمارسات  (:2الجدول )

الطالب 

 املجيدون 

الطالب غير   ممارساتهم 

 املجيدين 

 ممارساتهم 

الوضوؤ، والقراءة املكررة   1طم 

بالتجويد، تقطيع اآلية،  

التركيز حتى يحفظ، الحفظ  

 يت في الصباح. باليل والتثب

القراءة املكررة بالتجويد،   1طغم 

تقطيع اآلية، الدعاء، فهم اآلية،  

والنطق  وتوصيل اآلية، 

 الصحيح. 

صالة الحاجة، قيام اليل،   2طم 

تحديد اآلية التى يريد حفظها،  

القراءة املجودة املكررة،  

 تقسيم الصفحة إلى نصفين. 

الدعاء، القراءة املكررة حتى   2طغم 

، والنطق الصحيح،  الفصيحة

 وفهم اآلية، وتقطيع اآلية 

التخلى عن األمور الدنيوية،   3طم 

 باملصحف الواحد، االلتزام 

املصحف الخاص له،  اختيار  

املكان الخالى ذى الصدى،  

- 5الحفظ وتكرار اآلية ما بين 

إلى أن يحفظ، التزام قراءة   10

 املأثورات، صالة الجماعة 

كتابة  إعداد الجدول للحفظ،  3طغم 

اآليات، تكرار الحفظ الجديد،  

مراجعة الحفظ القديم، قيام  

 اليل، صالة اليل 

تحديد قدر املحفوظ، الحفظ   4طغم  رفة معاني اآلية وفهمها مع 4طم 

في أول الفجر، القراءة املكررة  

حتى الفصيحة، طلب رضا  

 الوالدين باالتصال هاتفيا 

االستعداد النفس ي، وتجنب   5طم 

صال، وتحديد  الهاتف واالت

قدر الصفحة، واختيار املكان  

الخالي، املصحف الخاص  

دل  املقياس الكبير، وعدم تبا

املصحف، استخدام القلم  

للترميز، واملأثورات، حلقة  

القرآن، صالة التسبيح،  

 وحلقة األسرة

القراءة املستمرة في الوقت   5طغم 

الفارغ، اغتنام الوقت الفارغ  

آلية  لقراءة القرآن، تحديد قدر ا

  40التى تحفظها، قضاء ما بين 

دقيقة إلى ساعة واحدة لصفحة  

 واحدة، القراءة املكررة 
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 الثاني: املمارسات أثناء الحفظ 

ت بيانات البحث على أن املستجيبين قد اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها  
ّ
وأما املمارسات أثناء حفظ القرآن، دل

وا عملية التكرار، والحفظ بالتركيز، والحفظ دفعة واحدة مع االستراحة أثناء  اآلخر. أما الطالب املجيدون فقد طّبق

فظ قليال قليال، وتقسيم قدر اآلية، وتقطيع اآلية، وال يؤثر بالبيئة، واستخدام طريقة اآلية، وتقسيم  الحفظ، والح

ر وقته مقدم  مدة الحفظ نصف ساعة لكل صفحة، وتحديد الوقت من الصباح إلى العصر فقط ألن بعد العص 

 لألمور الالصفية. 

لتجويد، وتقطيع اآلية، والدعاء، وفهم اآلية،  وأما الطالب غير املجيدين فقد طّبقوا القراءة املكررة با

وتكرار اآلية أكثر من خمسة، وتقسيم الصفحة ألى نصفين، والتسميع مع األستاذة، وكتابة املحفوظ. وللتوضيح  

 ي:( اآلت3يمكن الرجوع إلى الجدول )

 

 املمارسات أثناء الحفظ (:3الجدول )

الطالب 

 املجيدون 

الطالب غير   ممارساتهم 

 املجيدين 

 ممارساتهم 

فهم اآلية والرجوع إلى كتب   1طم 

ترجمة القرآن ملعرفة معانى  

 اآليات 

القراءة املكررة بالتجويد،      1طغم 

 تقطيع اآلية، الدعاء، فهم اآلية 

ية،  التركيز باآليات، تكرار اآل    2طم 

وتقسيم الصفحة، الحفظ  

 بشدة

تكرار اآلية أكثر من خمسة،     2طغم 

الصفحة ألى نصفين،  تقسيم 

 الدعاء وفهم اآلية وتقطيع اآلية 

الحفظ دفعة واحدة مع      3طم 

 استراحة أثناء الحفظ 

التسميع مع األستاذة، كتابة     3طغم 

 املحفوظ 

الحفظ قليال قليال، تقسيم     4طم 

ع اآلية، ال  قدر اآلية، تقطي

 دفعة واحدة،  ال يهتم بالبيئة 

 تقسيم الصفحة  4طغم 

طريقة اآلية، الحفظ دفعة   5طم 

واحدة، تقسيم مدة  

 الحفظ، طريقة اآلية

 تكرار اآلية  5طغم 

 

 الثالث: املمارسات بعد الحفظ 

قو  ت نتائج البحث على أن الطالب املجيدين فقد يطّبِ
ّ
ن صالة الحاجة لتقوية  وأما املمارسات بعد حفظ القرآن، دل

الحفظ، والقراءة في الصالة، ومراجعة الحفظ الجديد، وتكرار املحفوظ أثناء املش ي، ومراجعة الحفظ القديم في  

الحفظ الجديد بعد التسميع إلى العصر، والتقييم   آخر األسبوع، وإعادة الحفظ الجديد بعد التسميع، وإعادة

 اليومي.  
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قد يطبقون اإلعادة مع الزميل، والتسميع الحفظ الجديد مع األستاذة،  وأما الطالب غير املجيدين ف

والكتابة بدون النظر إلى املصحف في الدفتر الخاص )تقنية دار القرآن( ألنها تساعد على تثبيت الحفظ وفي االختبار  

 كاآلتي:( 4حريري، واملراقبة على الكتابة من قبل األستاذة. وللتوضيح يرجى الرجوع إلى الجدول )الت

 

 املمارسات بعد الحفظ (:4الجدول )

الطالب 

 املجيدون 

الطالب غير   ممارساتهم 

 املجيدين 

 ممارساتهم 

صالة تقوية الحفظ، القراءة   1طم 

 في الصالة

 مراجعة الحفظ     1طغم 

مراجعة الحفظ الجديد،     2طم 

التكرار أثناء املش ي، ترديد  

 اآلية عند املش ي إلى السكن، 

مع الزميل، والتسميع مع األستاذة،   اإلعادة   2طغم 

الكتابة بدون النظر إلى املصحف في الدفتر  

 الخاص مع مراقبة من األستاذة 

مراجعة الحفظ القديم في      3طم 

 آخر األسبوع 

 الحفظ صالة تقوية     3طغم 

إعادة الحفظ الجديد بعد     4طم 

 التسميع

  4طغم 

إعادة الحفظ الجديد بعد   5طم 

لعصر، التقييم  التسميع إلى ا

 اليومي، 

  5طغم 

 

 مناقشة النتائج  

اهتم الباحث في هذا القسم مناقشة النتائج املتعلقة بأسئلة البحث الرابع التي تهدف إلى معرفة املمارسات التى  

يستخدمها الطالب املجيدون وغير املجيدين نحو حفظ القرآن الكريم. فقد قّسم الباحث املمارسات في حفظ  

ثالثة أقسام وهى: املمارسات قبل الحفظ، واملمارسات أثناء الحفظ، واملمارسات بعد الحفظ. وذكر   القرآن إلى

 الحفظ. وفيما يلي توضيح لكل من املمارسات: الباحث املمارسات األخرى املكملة في إتمام الحفظ من خالل عملية 

 

 املمارسات قبل الحفظ وأثنائه وبعد الحفظ 

ملمارسات في حفظ القرآن إلى ثالثة أقسام وهى: املمارسات قبل الحفظ، واملمارسات  فقد قّسم الباحث مناقشة ا

 أثناء الحفظ، واملمارسات بعد الحفظ. وفيما يلي توضيح لكل من املمارسات: 

 

 : املمارسات قبل الحفظ األول 

آني واألمور املستحسنة  اتضح من نتائج البحث أن الطالب املجيدين قد طّبقوا اآلداب اإلسالمية في طلب العلم القر 

قبل الشروع في حفظ القرآن كابتداء بالوضوؤ والدعاء لحفظ القرآن واالستغفار وصالة الحاجة، والتخلى عن  

عن األمور التافهة املؤثرة على الحفظ، وااللتزام على املصحف الخاص له،   األمور امللغية الدنيوية، والتجنب
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لتزام على القراءة املكررة، والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن والتفاسير ملعرفة  واختيار املكان الخالي ذى الصدى، واال

 معانى اآليات وفهمها. 

والقراءة املكررة بالتجويد بالفصاحة، وأما الطالب غير املجيدين فقد طبقوا اآلداب اآلتية كالدعاء 

يات وفهمها، وطلب رضا الوالدين ودعائهم  وتقطيع اآلية، والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن والتفاسير ملعرفة معانى اآل 

باالتصال هاتفيا، وإعداد الجدول للحفظ، وكتابة اآليات، وتكرار الحفظ الجديد، ومراجعة الحفظ القديم، وقيام  

ة وقراءة القرآن وحفظه، واختيار أول الفجر للحفظ، وتحديد قدر اآلية التى تحفظها، وقضاء الوقت  الليل بالصال 

دقيقة إلى ساعة واحدة لصفحة واحدة، واغتنام الوقت الفارغ لقراءة القرآن، ووتطبيق القراءة   40غالبا ما بين 

( الذى أخرجه دار القرآن  2011حفظ القرآن )املستمرة. وهذه املمارسات واآلداب عالوة على ما أرشدها كتاب دليل  

قرآن، واالستغفار، وستر العورة، واالبتعاد  كإخالص النية هلل تعالى، والدعاء بكل تضرع وإلحاح للتوفيق في حفظ ال

عن املعاص ي وعن األمور امللغية الدنيوية، والتحلي بالصبر، والعزم القوي على الحفظ، والحفاظ على الوضوء  

، واال
ً
تجاه للقبلة، والحفاظ على الطهارة، والتأكد من نظافة مكان قراءة وحفظ القرآن ويستحسن أن يكون  دائما

 صيص الوقت الكافي للحفظ. في املسجد، وتخ

 

 الثاني: املمارسات أثناء الحفظ 

لقبلة  يظهر من النتائج أن املستجيبين يهتمون باآلداب في حفظ القرآن ويطبقون العمليات املستحسنة كاالتجاه ل

ظها، وتجّنب  أثناء القراءة، واالحترام الدائم لألستاذ، واإلكثار من صالة النوافل والقراءة فيها باآليات التي تّم حف

الحفظ عند وقت النعاس وأخذ الراحة والتنفس ألن ذلك من األسباب املستخدمة في زيادة الحفظ والتركيز عليه  

نّص على التنّفس أنه من األساليب املستخدمة املساعدة للحفظ.  الذي يوافق عملية الحفظ عند الغوثاني حيث 

كر في هذا الباب يؤيده ما ذكره عزميل )
ُ
م( أن الطالب بدار القرآن يهتمون باآلداب في  2012م( وصديق )2010وما ذ

اذ. واتضح  حفظ القرآن ويطبقون العمليات املستحسنة كاتجاه القبلة وإبقاء الوضوء أثناء القراءة، واحترام األست

ا دفعة  من نتائج البحث أن الطالب املجيدين فقد طّبقوا عملية التكرار، والحفظ بشدة، وحفظ اآلية املراد حفظه 

واحدة مع استراحة أثناء الحفظ، وكذا تقطيع اآلية، وهناك من ال يحفظ دفعة واحدة بل يحفظ قليال قليال  

( من طبق  5ام طريقة اآلية أى يحفظ آية بعد آية، وهناك )طم بتقسيم قدر اآلية، وال يتأثر بالبيئة حوله، واستخد 

فحة، وتحديد الوقت من الصباح إلى العصر  الحفظ دفعة واحدة، وتخصيص مدة الحفظ نصف ساعة لكل ص

فقط ألن بعد العصر وقته مقدم لألمور الالصفية. وأما الطالب غير املجيدين فقد طّبقوا القراءة املكررة بالتجويد،  

اآلية حسب قطع مناسبة، والدعاء، وفهم اآلية، وتكرار اآلية أكثر من خمسة، وتقسيم الصفحة إلى   وتقطيع

مع األستاذة، وتطبيق كتابة املحفوظ. وهذه املمارسات عالوة على ما أرشدها كتاب دليل حفظ  نصفين، والتسميع 

 م(.2011القرآن )

 

 الثالث: املمارسات بعد الحفظ 

بوا بما يلي: فالطالب املجيدون فقد يطبقون صالة الحاجة لتقوية الحفظ، والقراءة في  اتضح أن املستجيبين أجا

يد، وتكرار املحفوظ أثناء املش ي، وتحديد مراجعة الحفظ القديم في آخر األسبوع،  الصالة، ومراجعة الحفظ الجد

قت العصر، وعمل التقييم  وإعادة الحفظ الجديد بعد التسميع، وإعادة الحفظ الجديد بعد التسميع صباحا إلى و 

يد مع األساتذة،  اليومي. وأما الطالب غير املجيدين فقد يطبقون اإلعادة مع الزميل، والتسميع للحفظ الجد 

والكتابة بدون النظر إلى املصحف في الدفتر الخاص )تقنية دار القرآن(، وهذا يساعد كثيرا على تثبيت الحفظ وفي 
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ت النتائج على أن املستجيبين قد اهتّموا  االختبار التحريري، واملراقبة عل 
ّ
ى الكتابة من قبل األساتذة. وكذا دل

ماعة في املسجد وخاصة صالة الصبح ملا فيها من وقت األفضل للحفظ والقراءة  باملواظبة على الصلوات الفريضة ج

 )اإلسراء: 
ً
 لسنة ال78فيها كان مشهودا

ً
كما  صلى هللا عليه وسلم نبي (، وكذلك القراءة في الصلوات املفروضة اتباعا

 سواء أثن
ً
اء املش ي أو القيادة أو  ورد في األحاديث الصحيحة، وعملية ترديد اآليات املحفوظة في القلب دائما

االضطجاع عندما تسنح الفرصة لذلك، ومالزمة الجلوس واالختالط الدائم واالقتراب من حفاظ القرآن وقّرائه،  

ت واملكروهات والشبهات وكل ما يذهب املروءة مع تجنب االنشغال باألمور الدنيوية  واالبتعاد عن املعاص ي واملنكرا

 (.2011ما أرشدها كتاب دليل حفظ القرآن )امللهية. وهذه املمارسات تؤيد 

 

 عملية تكرار القراءة

ى من 
ّ
النتائج أن  أوضحت النتائج أن كيفية حفظ مختلفة بين مجموعة وآخر كالحفظ بتكرار القراءة. وتجل

هو  املستجيبين قد طبقوا عملية التكرار والقراءة املكررة من خمس مرات إلى عشرة حتى بلغ أربعين أو ستين مرة.  و 

  
ً
البدء بحفظ اآلية األولى بتكرارها عشر مرات وأكثر قبل االنتقال إلى اآلية التالية، فإذا تّم حفظ اآلية األولى جيدا

 يتم إعادة تسميع  وبوضوح يتم البدء في حفظ اآلي
ً
ة الثانية بالطريقة نفسها. وبعد تمام حفظ اآلية الثانية جيدا

م. وبعد تمام حفظ اآلية الثانية يتم حفظ اآلية  اآلية األولى والثانية حتى يتمكن الطال
ُ
 بدون تلعث

ً
ب من الحفظ جيدا

حتى يتم الحفظ بطالقة. وهكذا في بقية  الثالثة بالطريقة نفسها ثم يتم إعادة تسميع اآليات من األولى حتى الثالثة 

دة مرات حفظ املادة، ومما يؤيد  اآليات حتى ينتهي الطالب من اآليات املحددة للحفظ في ذاك اليوم. والتكرار هو زيا

م( بقوله: "يستخدم التكرار في حالة رغبة املتعلم في تذليل الكلمات طويلة  1989ذلك ما يقوله محمد علي الخولي )

املتشابهة من اآليات القرآنية، وكلما زادت كمية املادة املراد حفظها يجب زيادة مرات تكرارها". ونقل عن  املقاطع و 

(. ولعله يقصد بالطرق  185-184أن طرق الحفظ ثالثة: التكرار، وامليل، والفهم" )األهواني، د.ت: ص  اإلمام القابس ي 

ات التكرار هنا توافق ما قّرره الغوثاني في بناء األلفة هنا طرق الحفظ والعوامل املساعدة على الحفظ. واسترتيجي

 .أنه يبني حافظ القرآن عهده به بتكراره دائما حسب ما يريده

 

 هم اآلية ومعانيها ف

ت النتائج على أن  
ّ
ى من النتائج أن املستجيبين قد طبقوا عملية فهم اآلية ومعانيها أثناء حفظ القرآن، ودل

ّ
تجل

على أن معرفة معاني اآلية وفهمها تساعد على الحفظ، والرجوع إلى كتب ترجمة القرآن  املستجيبين قد اتفقوا 

ص ومعرفة أسباب النزول، وهذه العمليات تساعد على الحفظ، إال أن طغم  والتفاسير ملعرفة معانى اآليات والقص 

ظ. وهذا يدل على إفراد قاعدة  تعتقد عدم الشعور إلى معرفة اآلية مع أنها تعتبر أن معرفة اآلية تساعد على الحف  3

معاني اآلية   ( أن معرفة2003( في نظريته وعبد الحفيظ )1986في عملية الحفظ. وهذا يتفق ما ذكره القابس ي)

 وفهمها تساعد على حفظ القرآن.

 

 العالقة بين حفظ القرآن الكريم بفهم اآليات القرآنية وتقوية استيعاب اللغة العربية 

ْرآًنا  ال أحد ينكر عالقة ال
ُ
َناُه ق

ْ
نَزل

َ
ا أ لغة العربية بالقرآن الكريم ألن هللا أنزل القرآن باللغة العربية قال تعالى: ِ﴿ إنَّ

وَن﴾ )يوسف،  َعَرِبيًّ 
ُ
ْعِقل

َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َّ
(. والختالف وجوه اإلعراب للكلمات واآليات القرآنية أثر في اختالف وجوه املعاني،  2ا ل

 دراك مع قدرة على املعرفة بالنحو وقواعده وشواهده للحصول على تفسير صحيح . وهذا يحتاج إلى دقة الفهم واإل 
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وظين بسبب كثرة قراءتهم وتعاملهم بالقرآن يؤثر على وبالنسبة لحفاظ القرآن الكريم هم من املحظ

مهم في اللغة العربية، وهذه آثار إيجابية تعينهم في فهم معاني اآليات القرآنية وحفظها. 
ّ
 تعل

فيد للحفاظ أن نقدم لهم األمثال القرآنية في تعليم اللغة العربية مقترنة ببيان ألفاظها ومعانيها، ومن امل

. وأظهرت نتائج دراسة إياد إبراهيم عبد الجواد )وذكر أسباب نزولها  
ً
 ولغويا

ً
م(  2009كي يستفيد الحفاظ منها معنويا

اديين في مهارة التعبير الكتابي، فأساس التفوق في اللغة  عن تفوق الطلبة الحافظين للقرآن الكريم على الطلبة الع

ية الحفاظ وإشعارهم بأن دراسة اللغة العربية  العربية هو فهم القرآن وحفظه. لذا مطلوب من املعلم إثارة دافع

ء  تيّسر لهم عملية حفظ القرآن الكريم وتعينهم في فهم معانيه، ويجنبهم من الشعور بأن تعلم اللغة العربية ش ي

 مستقل ال يمكن ربطه بحفظ القرآن الكريم. 

باللغة العربية ناتج  ومن جانب آحر، أن أسباب ضعف القدرة لدى معظم الدارسين على االتصال الفّعال  

عن قلة الثروة اللفظية، وفقدان التوجه السليم الذي يمكن أن يربط الخلفية األساسية للغة التي يمتلكها الطالب  

العربية. ويمكن أن نعتبر هذه الخلفية هي الثقافة القرآنية ألنه قد أصبح مصدرا موحدا للعرب  وظروف اللغة 

ة العربية بكتاب هللا حيث يأخذ من منهجية القرآن في التعبير وأساليب  وغيرهم، فيحتاج إلى ربط تعليم اللغ

أساليب تعليمية للغة العربية مشتقة  لتوظيف ذلك في تعليم اللغة العربية ومهاراتها. لذلك فإن الحاجة الستخدام  

ع تفهم معاني اآليات  من الخطاب القرآن ونماذجه الحية، مما يزّود الدارس بقدرة فائقة على إجادة اللغة العربية م

 القرآنية . وال سيما أنهم ليسوا فقط مسلمين، بل حفاظ لكتاب هللا عز وجل. 

 

 التوصيات:  

ضرورة تطوير املستخدمة في حفظ القرآن و  املمارساتالبحث بعض  هذا ما توصل إليه يالحظ الباحث خالل 

 : تأتي توصيات البحث إلى املتعلم نها،مستوى التعلم لدى الحفاظ عن طريق تحسين عملية الحفظ التي يستخدمو 

م حفظ القرآن •
ّ
 بأن له مفتاح النجاح والبراعة والتفوق في تعل

ً
العربية، وعليه  واللغة    أن يكون املتعلم واعيا

 أن يجتهد ويجّد في حسن استدالله باآليات القرآنية املتعددة املناسبة لها حتى يصل إلى هدفه املنشود.

م أن يستفيد مما يدرس في مادة اللغة العربية؛ كالدروس النحوية والصرفية  وعلى حافظ القرآن الكري  •

الكلمات والعبارات واألمثلة من القرآن الكريم    والبالغية ويربطها باآليات القرآنية التي حفظها، فيستخدم

ى حفظ القرآن  في إنتاجه الكتابي باللغة العربية. ومن ثم أن يلزم بالشعور أن بتعلم اللغة العربية يعينه عل

 فقيًها في جميع العلوم الدينية؛ أن يفهم اللغة العربية  
ً
وفهم معانيه؛ ألن من شروط أن يكون شخًصا عاملا

 لجميع هذه العلوم.لغة املصدر 

 

 قائمة املراجع 

 القرآن الكريم. 

 م(. كيف ُيحفظ القرآن. بيروت: دار ابن كثير. الطبعة الثامنة. 2004إبراهيم عبداملنعم. )

 م(. كيف نحفظ القرآن. مصر: مكتبة دار السالم. 2006و الفداء، محمد عزت محمد عارف. )أب

البحث العلمي، طرق البحث النوعي. األردن: دار املسيرة للنشر والتوزيع  م (. مناهج 2005أبو زينة، فريد كامل.) 

 والطباعة، الطبعة األولى. 
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علوم النفسية والتربوية. القاهرة: دار النشر للجامعات،  م(. مناهج البحث في ال2001أبو عالم، رجاء محمود. )

 الطبعة الثالثة. 

علم إلى تنمية مهارات التفكير من خالل أحكام التالوة  م(. دليل امل2010حمزة عبد الكريم حماد، الدكتور. )

 والتجويد. الطبعة األولى، عمان،األردن: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.

م(. دور األبوين في تحفيز أبناءهم في حفظ القرآن الكريم. سالنجور: الجامعة اإلسالمية  2005خيرالعزة حمزة، )

 ر مطبوعة.  العاملية ماليزيا. رسالة مجستر غي 

(. دليل دار القرآن في برنامج دبلوم تحفيظ القرآن والقراءات بنظام الفصول الدراسـية. الناشر:  2011دار القرآن )

 دار القرآن. 

 م(. القاهرة: دار وفاء. 2010جامعة األزهر ) دليل الطالب

 الصديق. م(. كيف تحفظ القرآن. القاهرة: مكتبة أبو بكر 2003الدنداني، عبد السالم. )

 م(. السبيل إلى الجنان في بيان كيف يحفظ القرآن. الزقازيق: دار ابن كثير. 2004الشربيني، إبراهيم عبد املنعم. ) 
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 ملبور وترنجانو. الجامعة التكنولوجيا بماليزيا.الفعالة في تعليم تحفيظ القرآن: دراسة في كواال 

مشتارى، وأزهر بن محمد، وإدريس بن إسماعيل.   عبد الحفيظ عبدهللا، وأجمعين بن صفر، ومحمد اسماعيل بن 

 التحفيظ. الجامعة التكنولوجيا بماليزيا.  . فعالية أسلوب التلقين في مركز م(2003)

معهد   م(. طريقة تحفيظ القرآن في تركيا: دراسة في2003رحمن. )عبد الحفيظ عبدهللا، ونورحنا بنت عبد ال

 التحفيظ دار القرآن طوبا. كلية التربية، الجامعة التكنولوجيا بماليزيا.

الحفاظ   م(. طريقة حفظ القرآن منهجيا وعمليا في إنتاج 2003هشيمة بن مودا. )عبد الحفيظ عبدهللا، و 

 جتماعية. الجامعة التكنولوجيا بماليزيا.  الراسخين. مركز الدراسات اإلسالمية واال 

(. كيف تحفظ القرآن قوعد أساسية وطرق عملية. دمشق: دار الغوثاني 2009الغوثاني، يحيي عبدالرزاق. )

 نية. للدراسات القرآ

م(. مستوى جودة حفظ القرآن والعوامل املؤثرة عليها. دراسة على الطالب في  2005فتح الرحمن محمد حفيظ. )

   اس ي سادس بدار القرآن. مشروع بحث بدار القرآن.فصل در 

( استراتيجيات حفظ القرآن الكريم لدى الحفاظ فى مؤسسة  2014نئ محمد سيف العزيزي بن نئ عبدهللا. )

 ماليزيا.-ر القرآن، ماليزيا: دراسة حالة. رسالة دكتوراة غير منشورة الجامعة اإلسالمّية العاملّية التحفيظ دا 

( تحّديات 2016نئ محمد سيف العزيزي بن نئ عبدهللا، محمد زاهيري بن أونج مت، إسماعيل حسانين أحمد.) 

-دراسة حالة. كلية التربية حفظ القرآن الكريم أمام الشباب في مؤسسة التحفيظ دار القرآن ماليزيا: 

 الجامعة اإلسالمّية العاملّية ماليزيا  
Nurul Shifaah Binti Abdullah, Nonglaksana Kama (2016). أهمية تحليل احتياجات حّفاظ القرآن :العالقة بين فهم اللغة العربية بحفظ القرآن الكريم

م اللغة العربّية
ّ
 The Relationship Between Understanding Arabic Language And Memorizing Quran: The Importance Of) لتعل

Needs Analysis For Huffaz Quran In Learning Arabic Language). The 2nd International Conference of Linguistic Studies 7 

– 8 December. 
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واقف امل  درسية الثانوية:  إكساب التراكيب املتداولة املدروسة للتالميذ في امل

 املدرسة سجمبوت جايا الثانوية نموذجا

 

  ٢9صوفي مان األمة األستاذ املشارك الدكتور 

  3٠سوريانا إسماعيل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـ ـــ ـــــ  ــــ ـــ

 ملخص البحث 

ا في  من األهداف األساسية من تعلم اللغة العربية في املدارس الثانوية الحكومية بماليزيا االتصال والتحدث به

مواقف تعليمية محددة سواء أكانت رسمية ام اختيارية. وكانت وزارة التربية املاليزية تهتم بـهذا الجانب من املهارات  

ررت في تنفيذها كما هو واضح في الـمنهج الدراس ي االبتدائي والثانوي التابع لها. فكل  اللغوية اهتماما شديدا حيث ق

ة الكالم حسب الـمحاور واملواقف املدرسية واملواقف املحلية حول املدرسة،  هذين النوعين من الـمنهج يقدم مهار 

ي املراحل االبتدائية وخاصة في وذلك ألجل تعزيز القدرات اللغوية للطلبة  وإكسابهم للغة العربية املدروسة ف

بة الواسعة في تعلمهم  االستخدامات االتصالية في البيئات اليومية القريبة بهم. وعلى الرغم من خبرات هؤالء الطل

اللغة العربية للمرحلة االبتدائية، غير أن استيعابهم وممارستهم إياها في املحادثة في املرحلة الثانوية تدني املستوي.  

امل التي تساهم على هذه املشكلة عدم تفعيل مهارة املحادثة لديهم باستخدام التراكيب والتعبيرات  ومن العو 

بيبقها وممارستها في كل الـمواقف اليومية الـمختلفة خصوصا في الـمواقف املدرسية مثل  املتداولة التي ينبغي تط

ملطعم والـمكتبة وغرفة املعلمين. بناء على  التحيات واللقاءات، والتعزيز الخاص في الواقف مثل موقف الفصل وا

ل إكساب مهارة الكالم وتفعيل  ذلك، يهدف هذا البحث إلى تحديد التراكيب الـمتداولة في املدارس الثانوية ألج

وتوظيفها بناء على مواقف كالمية مناسبة في الـمدرسة، ويتم ذلك من خالل تنشيط الطلبة تحت توظيف    ، ممارستها

 الـمعلمين.   

 

 .ممارسة الكالم ،مواقف املدرسة ، التراكيب املتداولة املدروسة   ة: ياحتالكلمات املف

 

 املقدمة  

، في دراستهما، أن كثيرا من الطالب الذين  (Kaseh Abu Bakar)، وكاسيه أبو بكر  (Mastura Arshad)ذكرت مستورة أرشد  

من جراء عدم ممارسة العربية ممارسة   لكالميتخصصون في الدراسات اإلسالمية ال يستطيعون أن يتقنوا مهارة ا

، على أن  (Muhammad Firdaus)، ومحمد فردوس (Adnan) وأكدت كذلك دراسة عدنان 1جيدة في املرحلة الثانوية.

هناك نوعا من الضعف يعتري مهارة التحدث باللغة العربية لدى معظم دارس ي اللغة العربية في كليات الجامعة  

وأوضح إسماعيل حسانين أحمد محمد بقوله "أن   2بسالنغور لضعفهم في املرحلة الثانوية.اإلسالمية العاملية 

التحدث باللغة العربية في داخل املدرسة أو خارجها يكاد يكون معدوما لعدم وجود بيئة مشجعة على التحدث  

ة العربية األخرى لدى  وأكد الخبراء في املجال، أن مهارة الكالم تنعكس على اكتساب مهارات اللغ 3بالعربية".

عَ 
ُ
 4د كذلك مقياسا لتحديد نجاحهم في العملية التعليمية والتعلمية. املتعلمين، وت

 

العربية بوصفها لغة اثنية بقسم اللغة العربية وآداهبا ، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية االستاذ املشارك الدكتور يف تصميم املناهج وتعليم اللعة  29
 العاملية مبالبزاب.

  الثانوية.طالبة املاجستري يف التعليم، وأستاذة اللغة العربية يف مدرسة سجمبوت جااي   30
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أسباب ضعف التحدث بالعربية لدى طالب الدراسات اإلسالمية في  من أهم وبناء على هذه الحقائق، أن 

ت  ود قنوات التواصل بالعربية في البيئاالجامعات عدم ممارستهم اياها في املدارس الثانوية، باإلضافة إلى عدم وج

ويعني أن   6وكذلك أن هؤالء التالميذ قد درسوا اللغة العربية ملدة ست سنوات في املرحلة االبتدائية، 5املدرسية.

لديهم خلفيات لغوية كافية عندما يكونون في املرحلة الثانوية إال أنهم لم يلتزموا بالكالم وممارسته في الحياة  

ومن هنا تظهر مشكلة البحث في عدم ممارسة اللغة العربية املدروسة فأصبح التالميذ لم يستوعبوا جيدا    7اليومية. 

 ة لنسيانهم للمفردات والتراكيب املدروسة.  ما درسوه عندما هم في املرحلة الثانوي

ساعدهم على  وبناء على ذلك، أنه ال بد من تحديد وتفعيل التراكيب املدروسة املتداولة األساسية التي ت

ة، وذلك قبل انتقالهم الى املراحل التالية وهي الجامعات   ممارسة اللغة العربية منذ املرحلة الثانوية ممارسة جديَّ

 اإلسالمية العاملية بماليزيا التي تجعل اللغة العربية لغة التدريس في املواد التخصصية.مثل الجامعة 

 

واقف املدارس الثانوية الحكومية   وتعليم اللغة العربية االتصالية فيها  نبذة عن م

عشر امليالدي كما  لقد وصلت اللغة العربية إلى شبه جزيرة املاليو منذ دخول االسالم، وهو في أوائل القرن الثالث 

ذكرت مصادر بحثية كثبرة، وقد بدأ تعليمها في املساجد واملدارس التي كانت تستخدم في تعليمها طريقة القواعد  

م، اهتمت الحكومة الفدرالية تعليم اللغة العربية فوضعت منهج اللغة العربية للمرحلة  1975في سنة والترجمة. و

. وفي عام 
ً
، أعيد تصميم املناهج العربية  1991سيس املدرسة الثانوية الدينية. وفي عام تم تأ 1977الثانوية رسميا

ذات الداخلية، وفيها الدروس الدينية والفصل ذات    وتنفيذها في جميع املدارس الثانوية الدينية واملدارس الحكومية 

يونيو  12. وفي 8اسيةالقسم الديني، وذلك في أول مرحلة تعليمها، حيث وضعت مادة اللغة العربية لكل سنة در 

م، حدث تغير املنهج وتحول نظام تعليم اللغة العربية من اللغة العربية العادية إلى اللغة العربية االتصالية،  1991

لك في ثالث سنوات دراسية من السنة الدراسية األولى الى السنة الدراسية الثالثة الثانوية. كما حدث تحول املنهج  وذ

م، مما أدى إلى  1992عة والخامسة من اللغة العربية العادية الى اللغة العربية العالية في عام الدراس ي للسنة الراب

، ويهدفه   (KBSM)الثانوية  للمدارس  املتكامل هذا املنهج يسمى هو، املنهجاختالف بينهما في املنهج والكتب الدراسية. و 

رستها، على أن تكون مهارة الكالم هي بؤرة االهتمام من  إلى تمكين الدارسين من اكتساب املهارات اللغوية األربع ومما

جانب  غة استعماال صحيحا وإلىبين هذه املهارات، وإلى تزويدهم بالثروات اللغوية، وتنمية قدراتهم على استعمال الل

   9تنميتهم بالقيم اإلسالمية واألخالق الفاضلة.

لعربية في البالد حيث قرر مجلس الوزراء في اجتماع رقم  وقد تكرر اهتمام الحكومة نحو تعليم اللغة ا          

ي البالد حتى ال تتخلف عن  ، الحاجة إلى إصالح نظام التعليم في ماليزيا، وكان هدفه تحسين نظام التعليم ف6/2008

له  الدول األخرى، وتجري مسايرة مع بعضها البعض. وعلى هذا املبدأ كذلك تم االهتمام بالنحو العربي، حيث وضع  

الذي بدأ استخدامه في املدارس الثانوية الوطنية   (KSSM)منهج جديد وهو منهج النحو املعياري للمدارس الثانوية 

اف العامة لهذا املنهج إلى تعزيز الدارسين من املهارات اللغوية بحيث تمكين قدرتهم في . تتركز األهد 102017في عام 

غوية وتنميتها في التالميذ، وتكوين شخصيتهم بالقيم اللغوية النبيلة  التفاعل االجتماعي والوصول الى املعرفة الل

 بة.   وإحياءها في الحياة اليومية، وخاصة في املواقف اللغوية املدرسية املناس 
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 أهمية ممارسة مهارة الكالم في البيئات املدرسية الثانوية. 

الكالم في أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة  ممارسة اللغة العربية الكالمية للمرحلة الثانوية مهمة جدا، ألن 

ح النحاة الجملة  التي هو  املعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفسه كالم مفهوم. وفي اصطال 

فهو ذلك الكالم املنطوق الذي يعبر به املتكلم عما في نفسه من  . أما التعريف االصطالحي للكالم 11املركبة املفيدة 

هاجسه، أو خاطره، وما يجول بخاطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به علقه من رأي أو فكر، وما يريد أن  

 12في طالقة وانسياب، مع صحة في التعبير وسالمة في األداء.يزود به غيره من معلومات، أو نحو ذلك، 

هارة الكالم أيضا مهارة استخدام اللغة العربية في املواقف اللغوية املناسبة. وفي هذه الحالة  فتعتبر م 

 ترتبط هذه املهارة بتعبير األفكار واملشاعر في كلمات وجمل صحيحة وسليمة. وهكذا، فإن املهارات ذات الصلة بأمر

الصلة بالقدرة على قول ما تم تفكيره وشعره   األفكار أو التفكير للمتكلمين أنفسهم. ومع ذلك، فإن اللغة هي ذات

على وجه سليم صحيح. وهكذا، فإن املهارات مرتبطة بقدرات تنظيم نظم املفردات متسايرة مع صحة القواعد  

تتطلب إلى زاد من الكلمات والجمل التي تتناسب   النحوية والداللية، ومع سليم النطق للصوت. وكل تلك القدرات

  .13الذي يحتاج إلى املمارسة والتدريبات على الكثير من الكالم عن طريق الفم مع الوضوح املطلوب 

إن القدرة لترتيب الكلمات بشكل صحيح وواضح في التراكيب الكالمية هي تأثير عظيم في حياة اإلنسان،  

املتعلق بصوت اللغة. وكان الكالم هو نشاط اللغة الشفهي   .14و لتلبية احتياجاته وهو لغرض التعبير عن أفكاره أ 

. إن مهارة الكالم إحدى املهارات اللغوية التي  15وعند الكالم كان اإلنسان يلقي املعلومات عن طريق األصوات اللغوية

 ثل املدارس والجامعات.يراد حصولها في تدريس اللغة العربية وخاصة في املؤسسات التعليمية املختلفة م

املعلومات من اآلخرين وتقوية التعارف واالتصال اإليجابي بحيث  وكما أن الكالم من أهم وسائل نقل 

تجري أنشطة الكالم في الفصل بما له من مجال االتصال على   تستخدم اللغة العربية كوسيلة من ذلك االتصال.

ترتيب  م بالتبادل. فلذا، فينبغى تدريب الكالم بأن يجري على الالجانبين: جانب املتكلم واملستمع حيث يجري الكال 

التالي هو األول، القدرة على االستماع، والثاني، القدرة على النطق والكالم، والثالث، معرفة املفردات وأنواع الجمل  

  .16واستخدامها في الواقع أو املوقف اللغوي املناسب 

تعليم أية لغة أجنبية  للغة األربع، التي ينبغي أن تنمى بالتوازن في فلذا، كانت مهارة الكالم إحدى مهارات ا

. وال يجوز للمعلم تفضيل  17مثل العربية، وهو التوازن في القدرة بين مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة 

لكالم حيث أنها أول  الواحدة منها على األخرى ألهمية هذه املهارات لدى التالميذ. فجدير للمدرس الفهم أن مهارة ا

ليم اللغة العربية، وذلك ألن الغرض األساس ي من تعليم اللغة العربية قدرة التالميذ على  كل ما يلقيه املعلم في تع

 18القيام بالتكلم بها في كالمهم اليومي كما أنهم يستخدمونها عند تالوة القران وقراءة الدعاء. 

ة الكالم. وأهم  م ضرورة معرفة األسس املتعارفة بها في عمليوألجل الوصول إلى الفهم الدقيق ملهارة الكال 

فهم األسس ملهارة الكالم هو األول، إن حقيقة الكالم وضع الجمل املفيدة. والثاني، الوصول إلى القدرة على وضع  

لتالميذ إلى  الجمل فيحتاج إلى الفهم بأنواع تلك املفردات ومشتقاتها. والثالث، وبعد الفهم بأنواع الجمل فيحتاج ا

استعمال تلك الجمل املدروسة والتدريبات على الفهم عما يسمعونه من اآلخرين أو  القيام بالتدريبات على الكالم ب

 . ومن املفاهيم الضرورية ملهارة الكالم ما يلي:  19الجمل املنطوقة من غيرهم 

تالميذ على أن يعبروا  إن مهارة الكالم تنمو أوال من االتصال باللغة، ويقتض ي هذا أن يشجع ال (1

 . بأنفسهم بأساليب سهلة



300 

إنها وسيلة اإلقناع واإلفهام بين املتكلم واملخاطب، ويبدو لك واضحا من تعدد القضايا املطروحة  (2

للمناقشة بين املتحدثين أو املشكالت العامة والخاصة التي تكون محال للخالف وتعدد وجهات النظر  

 كثر قدرة على اإلفهام واإلقناع. فيها، فإن الغلبة فيها ملن هو أ

ا وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، وامتصاص انفعاالته، ألن تعبير الفرد عن نفسه يخفف كما أنه (3

 عن حدة األزمة التي يعانيها، أو املواقف التي يتعرض لها.

الكالم من خالل  هي وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف مراحلها حيث يمارس املتعلم فيها   (4

وهذا ش يء مهم بالنسبة  20كالم جيدا إذا كان قائما على اللغة الفصحى،الحوار واملناقشة. وينمو ال

للتالميذ الناطقين بغير العربية، فتدريس الكالم باللغة الفصحى سوف يؤدي إلى إتقانهم اللغة 

 املدروسة. 

ين  داة لتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية بوأخيرا مهارة الكالم هي وسيلة التصال الفرد بغيره، وأ (5

 األفراد. 

 

 متطلبات إحياء اللغة املدروسة في مراحل املدرسة الثانوية. 

هي عوامل الضعف في تعلم  22والخوف من الخطاء اللغة أو استخدامها   21أن معظم الباحثين يرون أن قلة املفردات 

الضعيف والثقة املنخفضة  فشل الدارس في تعلمها. فالدافع  اللغة الثانية. وكذلك غياب الدوافع للنفس عنصر في  

فيتضح لنا يحتاج دارس   23بنفسه وحياء للكالم في اللغة الثانية، ال يستطيع الدارس استعمالها في كالمه يوميا. 

رحلة اللغة إلى استعمالها وإحيائها، وتوظيفها توظيفا سليما، وقال رشدي أحمد طعيمة عن تنمية مهارة الكالم في امل

 24هارات اآلتية في الكالم:الثانوية ينبغي تنمية امل

 نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا يميز التنوين عن غيره من الظواهر.  (1

 االستجابة لألسئلة التي توجه اليه استجابة صحيحة مناسبة الهدف من إلقاء السؤال.  (2

 إعادة سرد قصة تلقي عليه.  (3

 نصا لحديث ألقى عليه. ميذ شفويا وبطريقة صحيحة القدرة على أن يعرض التل (4

فتهدف دراسة اللغة العربية في املرحلة الثانوية للغة العربية االتصالية إلى تمكين تالميذ السنة األولى إلى  

بطريقة التكامل والترابط بين املهارات اللغوية املنشودة   25السنة الثالثة من اكتساب اللغوية األربع وممارستها، 

النظام الصوتي واملفردات والحكم واألمثال. ولتحقيق هذه األهداف لدى التالميذ في جوانب األخرى كالقواعد و وال

املرحلة الثانوية، فينبغي على املدرسة تعد موقفا من مواقف االتصال اللغوي إذ هي مرحلة تدريبية حيث إن على  

رى حية وليس مجرد استظهار  ليمها للناطقين بلغات أخاملدرس أن ييهئ من الفرص ما يجعل تعلم العربية كبرامج تع

قواعد أو حفظ كلمات. ذلك ألن املدرس هو املثير الرئيس ي للمدرسة. وعلى سبيل املثال حيث يتأثر به املتعلم  

فاملدرس الذي أن يستطيع أن يستخدم الكلمات العربية والتراكيب والتعبيرات مراعيا املواقف املدرسية املختلفة  

ميذه في املدرسة. ولذلك ترى الباحثة أنه ينبغي على مدرس اللغة العربية أن يربط  علما ناجحا مؤثرا على تال يعد م

دائما بين ما يعلمه من كلمات عربية وبين يحتاجه التالميذ وتتفق هذه الكلمات في جمل وعبارات بمواقف الحياة  

 التي يعيشها. 

مثير فعال، وعلى املدرس أن يحاول   للغة وخاصة إذا كان هناك وبالتالي يرغب التالميذ باستمرار في تعلم ا

خلق البيئات اللغوية املثيرة التي تدفع التلميذ رغبة منهم إلى تعلم اللغة من خالل تفنئ املدرس بالكلمات املناسبة  
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و اللغة، األمر الذي  والتعبيرات املالئمة، إضافة على ذلك باملعاني املناسبة الجديدة بحسب ما يراه التالميذ أو متعلم

 يساعد التالميذ على االستجابة الطيبة نحو تعلم اللغة التي يشعرون أنها لغة حية وبالتالي هم بحاجة إليها.قد 

 االستفادة من املفردات والتراكيب املتداولة املدروسة لتفعيل مهارة الكالم في البيئات. 

 الناس بها يخاطب املتكررة التي الشائعة الكلمات من موعةمج هي املتداولة التراكيب فإن االصطالحي، الجانب من

 عالقاتهم وتقوية اآلخرين السيئة تجاه أو الحسنة مشاعرهم إظهار بهدف واجتماعاتهم لقاءاتهم في بعضا بعضهم

 األجزاء مثلت ألنها اللغوي، البناء هي أساس والحروف واألفعال األسماء في املتمثلة العربية التراكيب اإلنسانية. وتعتبر

 في العناصر هذه تحكم التي والقوانين اللغة واألنظمة  تكوين عناصر بأنها التراكيب بهذه ويقصد كالم،لل الرئيسية

 املناسبة املتداولة التراكيب على البحث تركز والداللية، ولكن والنحوية والفردية والصرفية الصوتية املستويات

 الكالمي بالتعبير وعواطفهم  أفكارهم يبّرزوا أن منهم تتطلب  التي  لخاصةا الحاالت وهي تالميذ املدرسة  ملواقف

 استعمالية سياقات في الفصيحة العربية اللغة في تستعمل هي التي التراكيب وهذه االجتماعي، التفاعل لتحقيق

 جميعا. فيها يختلف ال استعماال معينة

تساعا كبيرا لدى الدارسين، إال أن البحث حدد  كما أنه قد اتسعت التراكيب العربية للمواقف املدرسية ا 

العبارات الخاصة في االستعماالت الشائعة لدى الدارسين للمدارس الثانوية فقط بناء على املعيارين الخاصين في  

احات مدرس ي اللغة العربية في مدرسة سجمبوت  اختيارها وهما خبرات والباحث الباحثة في املجال، وكذلك، اقتر 

 ية الوطنية عينة للدراسة.  جايا الثانو 

فقد جمعت الباحثة هذه النماذج من العبارات من الكتاب املدرس ي، ودليل املنهج الدراس ي للغة العربية   

 االتصالية، والرسائل من الجامعات. وفيما يلي توضيح لطريقة تصنيف العبارات املختارة:  

 العربية املتداولة الشائعة للمواقف املدرسية(.   تحديد املوقف )تحديد املوقف الذي وردت فيه التراكيب  .1

 مواقف االستخدام )مناسبة استخدام العبارة(.  . 2

 تحديد التراكيب وجوابها )تعيين التراكيب العربية املتداولة املستخدمة في املواقف املحددة( . 3

 تحديدها  كما في الترتيب التالي:  وتلك املواقف التي تم 
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 تحيات والترحيباتاملوقف األول: ال

 

 

  

 الرد التراكيب  مواقف االستخدام 

عند اللقاء والفراق وحين االستئذان  

 وغيرها

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 صباح الخير  تحية الصباح والنهار واملساء

 سعيد/ نهارك مبارك نهارك 

 مساء الخير 

 صباح النور 

 نهارك سعيد 

 النور مساء 

 كيف حال/ كيف صحتك؟  للسؤال عن أحوال اآلخرين 

 وكيف أنت؟ 

 الحمد هلل، أنا بخير 

 الحمد هلل، أنا أيضا بخير 

 أهال وسهال، تفضل  الترحيب بقدوم اآلخرين 

 مرحبا بك!  

 أهال بك 

تقديم الشكر إلى شخص آخر على  

 ما ش يء 

 عفوا/ هللا يبارك فيك  شكرا جزيال/ جزاك هللا خير 

 ادرة او التوديع عند املغ

 

 إلى اللقاء مع السالمة 
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 املوقف الثاني: التهنئة 

 الرد التراكيب  مواقف االستخدام 

 التهنئة بالعام الجديد 

 

 وأنت كذلك إن شاء هللا  كل عام/ سنة وأنتم بخير 

التهنئة بقدوم شهر رمضان  

 الكريم 

 

 هللا أكرم! رمضان كريم! 

التهنئة بعيد الفطر أو عيد  

 املبارك األضحى  

 

أهنئكم بعيد الفطر املبارك/  

 األضحى املكرم

أشكر كم على هذه املشاعر الطيبة،  

 وأنتم كذلك إن شاء هللا 

 
أهنئك بعيد ميالدك وأرجولك   التهنئة بعيد امليالد 

 طول العمر ودوام الصحة 

علينا وعليكم وعلى أعادها هللا 

 املسلمين أجمعين بالتقدم واالزدهار 

 الش يء الجديد   التهنئة باللبس/

 

 جزاك هللا خيرا/ هللا يبارك فيك  أبلي وأخلقي 

 التهنئة بالنجاح والتفوق. 

 

 مبروك على نجاحك في ...

 

شكرا/ بارك هللا فيك/ هللا يبارك  

فيك/ أعادها هللا علينا وعليكم  

املسلمين أجمعين بالتقدم وعلى 

 واالزدهار 
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 شاعر املختلفة املوقف الثالث: التراكيب او التعابير عن امل

 الرد التراكيب  مواقف االستخدام 

 عند الشكر والحمد 

 

 شكرا جزيال 

 جزاك هللا خيرا جزاء

 عفوا/ هللا يبارك فيك 

 

 عند التعجب أو االستغراب 

 

 سبحان هللا!

 باهلل ال حول وال قوة إال 

 

 عند املديح والثناء

 

ممتاز/ رائع/ جميل/ أحسنت/  

حلو/ صحيح/ عظيم/ شاطر/  

 ذكي/ مرتب  عبقري/

 شكرا جزيال/ جزاك هللا خيرا 

 

 انتبهوا الي! عند التنبيه أو التحذير 

 

 طيب 

 عند شخص املريض 

 

شفاك هللا شفاء عاجال/ هللا  

 يشفيك 

 هللا يعافيك

 هللا يعطيك الصحة 

 

 جزيال/ جزاك هللا خيرا شكرا 

 إن شاء هللا 

 

عند املواساة والتعبير عن  

 الحزن. 

 

 حسبي هللا ونعم الوكيل 

 ال تحزن يا ..... 

 عفوا/ هللا يبارك فيك 
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 املوقف الرابع: األوامر والطلبات والنواهي  

 الرد التراكيب  مواقف االستخدام 

جلوسا/ تفضل بالجلوس/ اجلس/   طلب عن الجلوس 

 اقعد

 اجلس بالهدوء/ بالترتيب 

 شكرا جزيال/ جزاك هللا 

 

 معذرة!/ آسف جدا/ عفوا 

فضلك، قياما/ قم/  قياما/ من  طلب عن القيام 

 تفضل بالقيام

 شكرا جزيال/ جزاك هللا 

 

 تفضل يا ...../ طيب/ حسنا  أستأذن للدخول الى ....... استئذان للدخول 

 تفضل يا ...../ طيب/ حسنا  ........أستأذن للخروج الى  استئذان للخروج 

 حسنا  تفضل يا ...../ طيب/  أستأذن ملقابلة ...........  استئذان ملقابلة شخص 

 افتح/ أقفل الباب! عند طلب الش يء 

 أشعل/ أطفئ الضوء/ النور! 

 شغل/ أطفئ املروحة!  

 

 طيب 

 ال تتكلم في الفصل!  عند نهي الش يء 

 ال تتحرك!

 ال تذهب! 

 تلعب!ال 

 ال تمش! 

 ال تجر! 

 ال تأخذ! 

 ال تنس! 

 ال ترم األوساخ!

 ال تحزن! 

 ال تأكل في الفصل!

 ال تشرب! 

 ال تكتب! 

 جدا/ عفوا  معذرة!/ آسف

 طيب/ حسنا 
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 املوقف الخامس: األسئلة واألجوبة

 الرد التراكيب  مواقف االستخدام 

السؤال عن األشياء/ املواد  

 املطعم سعرها في املقصف او 

 كم سعر/ ثمن .....؟

 

 سعره/ ثمنه ........... رنجيتا 

 

  أين اإلدارة/ املصلى/ الفصل/ السؤال عن األماكن في املدرسة 

مختبر الكمبيوتر/ معمل/ غرفة  

 املعلمين/ 

 أو األماكن املناسبة حول املدرسة

 

 

  

 ....... هناك 

 ....... بجانب ........

 .......... هناك اتجه إلى يمين/ شمال، 

.......... في املبني ..... طابق األول/  

 الثاني/ الثالث/ الرابع  

 

و التعبيرات شائع استخدامها في البيئة املدرسية من أجل مهارة  من نتائج الدراسة أكدت أن مثل هذه التراكيب أ

الكالم، وكان استعمالها مركزا في املواقف االتصالية املختلفة مثل الحوارات أو تقديم التساؤالت أو للمناقشة أو  

تطيعون  يف هذه التراكيب، يرجى ويتوقع أن التالميذ يسللتعبير عن املشاعر والعواطف وغيرها. ومن خالل توظ

استخدام الكلمات أو التعبيرات اللغوية في مواقف التحدث أثناء تواجدهم في البيئة املدرسية، حيث إنهم يتعارفون  

ستطيع على معاني املفردات العربية مباشرة في البيئة املدرسية، وخاصة البيئات اللغوية املصطنعة فيها. وبالتالي ي

تخداما صحيحا في معامالتهم املختلفة مع مدّرسيهم وزمالئهم وأصدقائهم  التالميذ أن يستخدموا اللغة العربية اس

في الظروف املدرسية، ويتفاعلون فيما بينهم تفاعال يساعدهم في اكتساب اللغة التي قد تعلموها من قبل، وهي لغة 

 ا.  ثانية في املدارس الدينية والعربية في ماليزي

 

واقف اللغوية املقترحة وممارسة الكال   م فيها. امل

لمواقف والتراكيب اللغوية املتداولة حسب آراء عينات الدراسية، وفيما يلي جدول  ل اقتراحات  الدراسة  عرضت وقد

 بعد أن تم تحليلها حسب االجراءات السابقة: 

واقف والتراكيب العربية املتداولة املقترحة في   البيئة املدرسية أوال: امل

لعربية يتطلب إلى وجود البيئات اللغوية املناسبة في خاصة في املدارس املتعلقة  تعليم اللغة العربية في البيئات غيرا

بالتالميذ أنفسهم، ويتم توزيع هذه البيئات اللغوية من إبجاد املواقف اللغوية املدرسية فيها، وهي تساعد التالميذ  

منها يتم اختيار وتحديد املفردات  بية املدروسة. ومن تم تحديد املواقف للغة العربية ، و على الكالم باللغة العر 

والتراكيب املراد تعليمها وممارستها بين التالميذ وأهل البيئات اللغوية في املدرسة. وقد تم اقتراح املواقف والتراكيب  

 في هذه الدراسة كما في الترتيب التالي: 
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واقف والتراكيب املقترحة    أوال:  امل

 داولة املقترحةالتراكيب اللغوية املت املواقف  الرقم 

 في الفصل 1

 قياما/ قم/ تفضل بالقيام  -

 جلوسا/ اجلس/ تفضل بالجلوس -

 ما اسم هذا اليوم؟  -

 ما هو التاريخ اليوم؟  -

 ما موضوعنا اليوم؟ - 

 هل أنتم مستعدون؟ - 

 مستعدون نعم، نحن - 

 امسح السبورة!- 

 انتبهوا إلى الدرس - 

 استمعوا جيدا - 

 ا انظروا إلى األمام/ هن- 

 تعال/ تفضل إلى األمام  -

 افتح الكتاب/ الكراسة/ الدفتر! -

 اغلق الكتاب/ الكراسة/ الدفتر! -

 ضع الكتاب على املكتب/ في الحقيبة  -

 من عندكم سؤال؟  -

 عندي سؤال  -

 من يعرف اإلجابة؟  -

 إجابتك صحيحة/ خاطئة  -

 ألصق البطاقة على السبورة!  -

 صفق اليد!  -

 ... أستأذن للدخول إلى . -

 أستأذن للخروج إلى .... -

 رتب الكراس ي أو املكاتب جيدا  -

 أّدِ واجباتك/ أّدوا واجباتكم  -

 أرجوكم أن تفعلوا تدريبات رقم... -

2 
التحيات  

 واللقاء

 السالم عليكم/  - 

 وعليكم السالم   

 أهال وسهال  -

 أهال بك - 

 اسمح لي- 

 ما اسمَك؟/ ما اسمِك؟  -

 كيف حالك؟    -

 مساء النور  -

 شكرا جزيال -

 عفوا  -

 وإياك  -

 آسف  -

 إلى اللقاء      -

 مع السالمة      -



308 

 ، أنا بخير    الحمد هلل -

 صباح الخير  -

 صباح النور   -

 مساء الخير  -

 في أمان هللا  -

 تفضل -

3 
في غرفة 

 املعلمين 

 اطرق الباب أوال  -

 عرف نفسك وفصلك -

 اسمي..، أنا من السنة ... -

 األستاذ/ األستاذة... أريد أن أقابل  -

 أريد أن أضع الكتاب/ امللف/ القاموس/ الكراسة  -

 أريد أن أضع شيئا  -

 أريد أن آخذ/ أبحث الش يء  -

 أريد أن أستعير ...... -

 األستاذ/ األستاذة....... موجود/ موجودة؟هل   -

 نعم، هو موجود/ هي موجودة/ غير موجود/ غير موجودة  -

 ما بك يا طالب/ طالبة؟  -

 محفظتي/ ساعتي/ .... ضاعت  -

 صحتي غير جيدة  -

 

 في املكتبة  4

 سّجل حضورك في الكمبيوتر  -

 املجلة...؟أين املرجع/ الكتاب/ كتاب القصة/ الجريدة/   -

 املرجع/ الكتاب/ كتاب القصة/... مرتب على الرفوف  -

 الجريدة/ املجلة/... مرتبة على الرفوف -

 ...مرتب/ مرتبة أمام الشبكة  -

 ...مرتب/ مرتبة على الرفوف في جهات أمام/ وسط/ وراء املكتبة  -

 ذلك املرجع/ الكتاب/ كتاب القصة/... في الطابق .... -

 الجريدة/ املجلة/ .. في الطابق ...تلك  -

 املرجع/ الكتاب/ كتاب القصة/ الجريدة/ املجلة.. في تلك الزاوية -

 ت في الكتب كيف أبحث الكتاب؟... تبحثه بمراجع الالصقا -

 أريد أن أستعير هذا الكتاب  -

 ال تتأخر تسليمه، إذا تأخرَت فيه غرامة  -

 كتب...  كم دفع الغرامة؟/ ... دفع الغرامة لكل  -

 أريد أن أقرأ املرجع/ الكتاب/ كتاب القصة/ الجريدة/ املجلة... -

 هل تحمل بطاقة املكتبة؟.. نعم، أحملها/ ال، ال أحملها  -

 بة اآلن؟ موظف املكتبة هو.... من موظف املكت  -

 أكلَت؟  - في املطعم 5
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 ماذا تريد أن تأكل؟  -

 األرز املقلي...أريد أن آكل املكرونة املقلية/ ناس ي ملق/   -

 ماذا تريد أن تشرب؟  -

 أريد أن أشرب عصير الليمون/ الشاي/ القهوة... الساخن  -

 دأريد أن أشرب عصير الليمون/ الشاي/ القهوة...  البار  -

 ماذا تأكل؟  -

 آكل املكرونة املقلية/ ناس ي ملق/ األرز املقلي... -

 هل تحب عصير الليمون/ الشاي/ القهوة...؟  -

 حب عصير الليمون/ الشاي/ القهوة... نعم، أ -

 نعم، أحبه/ أحبها .... ال، ال أحبه/ أحبها  -

 هل تفضل الشاي بالحليب/....؟ -

 نعم، أفضل الشاي بالحليب/.... -

 م، أفضله/ أفضلها... / ال، ال أفضله/ أفضلها... نع -

 كم ثمن هذه األطعمة/ املشروبة؟..  هذه األطعمة/ املشروبة ثمنها... -

 بكم كل هذا/ هذه؟  هذا ثمنه / هذه ثمنها .... -

 هذا الطعام رخيص!/ غال! -

 هذا الطعام لذيذ!/ غير لذيذ!  -

 هل غسلَت يديك؟... نعم، غسلُت  -

 لدعاء؟... نعم، قرأُت الدعاءهل قرأَت ا -

 قليل جدا!/ كثير جدا!  -

 نسيت الفلوس -

 ال يوجد مكان للجلوس  -

6 
االجتماع  

 الصباحي

 السيد/ السيدة مدير مدرسة  - السيد/ السيدة مدير مدرسة  -

 السيد/ السيدة نائب مدير للشؤون اإلدارية  -

 السيد/ السيدة نائب مدير لشؤون الطلبة -

 ة نائب مدير لألنشطة الالصفية السيد/ السيد -

 نبدأ االجتماع هذا اليوم بقرأة الدعاء -

 نتفضل األخ ... لقراءة الدعاء  -

 ا سننشد مع -

 النشيد الوطني  -

 النشيد الوالية الفدرالية  -

 نشيد الـمدرسة  -

 مطلوب على الطالب أن تقوموا بـهدوء -

 أتفضل الجميع باالستعداد في اإلنشاد. -

 لـمعلمين او الـمعلمات إلعطاء الكلمة الـموجزة نتفضل أي ا -
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 يـمكن لـجميع الطالب أن يرجعوا الى فصولكم بإذن ضابط الـمدرسة  -

 قد انتهى اجتماعنا في هذا اليوم -
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واقف البيئة املدرسية  ثانيا: العبارات العامة املقترحة لجميع م

 البيئة املدرسية : العبارات العامة املقترحة لجميع مواقف 47الجدول رقم 

 العبارات العامة املقترحة  املواقف  الرقم 

 األسئلة  1

 ما حاجتك؟  -

 ماذا تريد؟  -

 ماذا تعمل؟  -

 ماذا تفعل؟  -

 هل أنت متأكد؟  -

 هل تسمح لي أن...  -

 متى... -

 مع من... -

 في أي...  -

 ما هذا/ ما هذه؟  -

 ملاذا..؟  -

 بماذا...؟  -

 كيف...؟  -

 من...؟  -

 هل...؟  -

 هو/ ما هي...؟   ما -

 كم...؟  -

 أين...؟  -

 اإلثبات  2

 طبعا  -

 بعد -

 مؤقتا  -

 نعم -

 ربما  -

 أحيانا  -

 مرة أخرى  -

 بعد قليل -

 قبل قليل  -

 دائما  -

 هذا مستحيل  -

 في الوقت اآلخر  -

 متأكد  -

 ال بأس -

 أتفق معك في هذا...  -

 التعزيز 3

 طيب! -

 حسنا!  -

 ممتاز!  -

 رائع! -

 أحسنت!  -

 ذكي! -

 مرتب!  -

 مبارك!  -

 صحيح! -

 عظيم!  -

 شاطر! -

 النفي  4

ا  -  لـمَّ

 ال أدري  -

 ال أعرف  -

 ليس هناك مشكلة  -

 ال مشكلة في... -

 ال بأس في... -

 

 األمر  5

 انتظر لحظة  -

 .....  من فضلك، أعطني -

 أخبرني من فضلك -

 اسكت  -

 اجلس بالهدوء/ بالترتيب  -

 افتح/ أقفل الباب  -

 فة حافظ على نظا -

 ال تنم!  - ال تقلق! - النهي  6
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 ال تخف! -

 ال تتكلم!  -

 ال تتحرك!  -

 ال تلعب! -

 ال تنس! -

 تأكل!ال  -

 ال تشرب! -

 ال تتشاجر!  -

 ال تفعل كذلك  -

 التعجب  7

 ما أجمل!  -

 ما أعظم!  -

 ما شاء هللا!  -

 

 

درسة سجمبوت جايا الثانوية اتضح لنا من خالل النتائج التي حصلنا عليها، ان مدرس ي اللغة العربية بم

الوطنية يوافقون ويختارون ستة مواقف املهمة وبإضافة إلى العبارات العامة التي لجميع مواقف لتطويرها في 

ل التالميذ وممارستها مع معلمهم أو أخوانهم  الكالم. إن تعلم هذه التعبيرات واستخدامها بالطريقة الصحيحة من قب

 للتفاهم االجتماعي والنفس ي لدى املتعلم، ويزيد من ثقته بنفسه  في املواقف املدرسية املختل
ً
 جيدا

ً
فة، يشكل مدخال

 في عملية التعلم، مما يساعد على صقل  

 مهارة التحدث. 

 

 بية في تخصص الجامعة . أهم األساليب والنشاطات ملمارسة الكالم ارتقاء باللغة العر 

ها املعلم في تحقيق أهداف تعليم اللغة العربية. قد فهم النشاط  األنشطة اللغوية من الوسائل الفعالة التي يستخدم

في بعض األحيان على أنه مظهر وناحية شكلية، وفهم على أنه العمل الذي يساعد في اكتساب الطلبة للجوانب  

له  فعالية، كما فهم النشاط على أنه أعمال تنظم خارج الصفوف الدراسية، وأن املعرفية واملهارية والوجدانية ب

وقتا خاصا غير وقت الدراسة داخل الصفوف. غير أن معنى كلمة نشاط تشير إلى إبراز أهمية الفرد الطالب  

وهذه الفعالية  وفعاليته في املواقف التعليمية التي بتعرض لها داخل الصف الدراس ي أو داخل املدرسة أو خارجها،  

 ه وحاجته.  تسهم في اكتساب الطالب خبرات جديدة، ألنها تنبع من دوافع

الشفوي حيث تؤدي إلى توسيع  اللغوي  تركز على مهارات التواصل األنشطة اللغوية التيوقدتم اقتراح 

مدارك املتعلمين في استخدام اللغة العربية املدروسة، وتنمي ثروتهم اللغوية لغرض ممارستها في واقع املدرسة  

 :اآلتية النقاط فيوبيئاتها، وقد تم تحديدها 

 

 ة اللغوية اللعب .1

أن اللعبة اللغوية هي واحدة من االستراتيجيات التعليمية التي يمكن استخدامها لتحسين أداء الطلبة في تعلم اللغة.  

أن اللعب هو عملية تمثل تعمل على تحويل املعلومات الواردة لتالئم حاجات   (Jean Plaget)وقد وضح جزن بياجيه 

نشاط يمارسه الطفل دون أية ضغوط عليه من البيئة  اللعب وهو  في تعريف    (Weiny Comin)الفرد. وأكد ويني كامين  

اللعبة اللغوية   (G. Gibbs)وتعريف ج. جيس    26املحيطة به واملتمثلة في بيئته العائلية واالجتماعية، والبيئة الطبيعية.

وبعبارة   27وعة.اعد املوضللوصول إلى غايتهم في إطار القو  –متعاونين أو متنافسين –هي نشاط يتم بين الدارسين 

املعلم.   من حسب قواعد مقبولة، وبتوجيه معينين ومكان زمان حدود في يؤدي الدارسين، بين يتم أخرى هي نشاط
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 التعلم على التالميذ واسعا ومساعدة فرصا لتتيح يعني املحادثة تعليم في اللغوية التعريف، تظهر األلعاب خالل ومن

 محددة. لغوية ولتحقيق أهداف الجيد، اللغوي 

وقال   29وتتيح الفرص للتواصل في سياقات واقعية حقيقية.  28اللعبة اللغوية تشجع على استخدام اللغة

، أنشطة اللعب يمكن أن تؤدي إلى تطوير العديد من مهارات التعلم بين الطالب. في املستوى  (Froebel)فرويبيل 

ركية واإلجتماعية مثل االتصال والتواصل وكذلك إلى  مهاراتهم الحاألدنى، يحتاج األطفال إلى اللعب لتحسين 

مهاراتهم اللغوية. أما في املستوى األعلى، يحتاج الطالب أيًضا إلى اللعب لتطوير مهارات التفكير النقدي واإلبداعي  

  سياقات ومواقف وبالتالي، يمكن أنشطة األلعاب لتشجيع التالميذ في  30التي يمكن أن تساعدهم في حل املشكالت.

اجتماعية مختلفة. لذلك، تعتبر األلعاب كنشاط تعلم من احدى األساليب التي تجذب التالميذ ملواصلة التعلم.  

وذلك ألن نشاط اللعبة ممتع لهم ويمكن تنفيذه بطريقة ممتعة كنشاط رسمي أو غير رسمي مللء وقت الفراغ أو  

 األنشطة اإلضافية. 

 31منها  الجيدة اللعبة ئصبخصا يسمى ما العزيز عبد مصطفى ناصف ويرى 

 .والتعليمات النظم من إطار في موضوعية أهداف لتحقيقي للعزائم مثير تعاوني، نشاط اللغوية اللعبة .1

 ،)للغة اللغة( اللغة أجل من اللغوية دراسة وليست االتصالية، األغراض اللغوي  االستخدام تشجيع .2

 .فقد لتدريب مادة وليست لالستعمال أداة هنا فاللغة

 .الالعبين بين متباينة وآراء املعلومات ينتكو  .3

  اللغوية األلعاب تتضمن
ً
 مستويات ومتتابعة حسب متدرجة وهي التدريبات جانب في ومتنوعة عديدة أنواعا

 وأن استخدامها في تنمية مهارات اللغوية 32وأعمارهم ويستجيب لها الكبير والصغير ويستمتعون بها.  الدارسين

 سين. الدار  لدى عيوبها وعالج

 األناشيد  .2

 توصيل يتم حيثتعد أنشطة التعليمية من خالل األناشيد أحد النشاطات الرائعة التي يحبها الكثير من الدارسين  

وواضحة.   سهلة للمعلومات االستيعاب مرحلة ورائع، وتكون  مبسط بسرعة وبشكل أنشطة هذه خالل من املعلومة

 33األغنية والنشيد يقلل الخوف الدارسين على معلميهم.   تعليم اللغة عبرأن   (Paterson)ويرى فاترسن

 والغناء، للتلحين قابلة مختارة قطع":تعددت وتنوعت التعاريف التي تناولت األناشيد، وقد وضح عيد أنها

 بعض التكرار في خصائصها ومن الجماعة، وروح املؤثر، املوسيقي يقاعباإل  وتتميز املناسبات، شتى تنشد في

عرف على أحمد مدكور بأنها "القطع الشعرية التي يتحرى الشاعر في تأليفها سهولة األلفاظ والتنظيم  . و 34أجزاءها" 

. وفضال 35والتالميذ الصغاروحسن اإليقاع وتصلح لإللقاع الجمعي. وهي لون من ألوان األدب محبب إلى األطفال 

غاني بأنها "قطع شعرية سهلة في طريقة  ( لألناشيد واأل 45: 1999العناني  )حنان  عن ذلك تعريف حنان العناني

"
ً
 أو فرديا

ً
ونفهم منها أن األناشيد هي  . 36نظمها، وفي مضامينها، تنظم على وزن مخصوص، وتصلح لتؤدى جماعيا

 التكرار.            طابع كلماتها على تنغيمية، ويغلب بصورة سينللدار  تقديمه يتم شعر عنعبارة 

سلوك الطلبة وتسهيل عملية تعليم اللغوية وتعلمها. ومن مميزاتها تزويد ولألناشيد أهميتها وتأثيرها في 

وكذلك  الدراسين باأللفاظ والتراكيب التي تساعد على تحسين لغتهم واإلرتقاء بها، وتنمية التذوق األدبي لديهم. 

هم. وبجانب  إدخال املمتعة والسرور والبهجة الى نفوسهم وتخليصهم من الخجل والتلعثم الذي يمكن ان يصيب

ذلك، أنها تنمية التفكير الدارس وروح اإلبداع، والكشف عن مواهبه، إكسابهم عددا من األخالق الحميدة، واملثل  

العقلي واإلنفعالي واإلجتماعي. ومن املهم، هذه أنشطة  املرغوب فيها والسلوكيات الصحيحة، واإلسهام في نموهم 



314 

ارجها، واإلسهام في تجويد النطق، وتشكيل أسلوبا من أساليب نمو  تنمية مهارة اإلستماع وإخراج الحروف من مخ

      37الحر كينفس، وكذلك تحسين قوة التذكر. 

 الحوار أو املحادثة  .3

حاجاته وتنفيذ متطلبته في املجتمع الذي يحيا فيه، وهي األدة األكثر تكرارا وممارسة  املحادثة هي وسيلة املرء إلشباع  

واملحادثة أيضا هي الوسيلة األساسية   38اس وأكثر قيمة في االتصال االجتماعي من الكتابة.واستعماال في حياة الن

األفكار واملشاعر مع اآلخرين لفظيا.  لتعزيز املتبادلة باستخدام اللغة كوسيلة شفويا. بالتحدث يحاول التعبير عن 

ونفهم املحادثة   39حول موضوع معين. ووضح رشدي، املحادثة هي املناقشة الحرة التلقائية التي تجري بين فردين

 هي عملية التكلم بين متكلمين متبادلين أو أكثر.  

ال في االتجاهين، أي بين  إن تعليم اللغة العربية تحتاج كثيرا إلى أنشطة املحادثة. ولديها جانب االتص  

والقول والتحكم املفردات  املتكلم واملستمع. ولذلك فال بد على تدريب املحادثة على أساس القدرة على االستماع 

 والتعبيرات التي تسمح للتالميذ للتواصل أفكارهم ومشاعرهم.  

رسة للمستوى املبتدئين أو  وقد تجرى أنشطة املحادثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في املد 

هذا الحوار جملة أو تمثيلها  مرحلة أولية مقتصرة ومحددة عادة بطرح املعلم الحوار أوال ويطلب من تالميذه تكرار 

أو تكليف بعضهم بذكر ما يحفظون منها. وكذلك تدور هذه أنشطة بتوجيه املعلم سؤال معين ثم يختار أحد من  

علم على اإلجابة ويلقي السؤال اآلخر، وقد يوجه طالب ما سؤال استفساريا لكي يجب  التالميذ إلجابته، ثم يعلم امل

عد املعلم تالميذه ينطقون أصوات اللغة ومفرداتها نطقا صحيحا، وتعريف التعبير  املعلم عنه. واملهم هنا، يسا

 والتراكيب منها سليما، وتنمية الثروة اللغوية واسعا 

 املناقشة .4

حميد بأنها موقف يحدث فيه تبدل لفظي منظم، وتبادل لآلراء واألفكار بين املعلم وتالميذه، أو  عرفها جابر عبد ال 

وإثارة   40ضهم بعضا، واألسئلة التي تستخدم إثارة النقاش تكون عادة عند مستوى معرفي عال، بين التالميذ بع

 أو نتيجة  إلى الوصول  :منها متعددة ألسباب املناقشاتعلى  التركيز ضرورة في (Hayrie)التفكير الناقد. ووضح حيري 

 .41الدرس أثنا ظهرت ملشكلة حلول  دوإليجا الحدث حول  اآلراء واألفكار وتبادل الدرس، أثناء ملا قدم خالصة

إن املناقشة من األساليب الفّعالة في تنمية الكفاءة الشفوية، واكتساب مهارات االتصال والتواصل،   

التفكير العلمي للتواصل إلى املعلومات بأنفسهم، وتتيح الفرصة الستخدام وتطبيق املعلومات  والتدريب على 

 42والخبرات.

نفوسهم عبر عن األسئلة املغلقة أو املفتوحة أو املفضلة،   في الثقة ع التالميذ للكالم، وزرعأن املناقشة يتم على دف

املعلم، أن يحّدد الغرض من املناقشة، وذلك لترتبط املناقشة  لذلك، فعلى  وأحاسيسهم. مشاعرهم عن أو التعبير

 املوضوع. ولتسهيل املعلم على بغرض أو هدف واضح حتى ال يضيع وقت التالميذ في مناقشة ال صلة له بالهدف 

  صغيرة. ومن واجبات املعلم أيضا خلق بيئة حقيقية ملمارسة الكالم  مجموعات التالميذ إلى تقييمهم، فعليه تقسيم

 لتباُدل األراء النقا  أبواب فتح مع زمالئهم، أمام شفاهة فهموه ما حصيلة ألن هذا الفعل يساعد التالميذ تقديم

 واألفكار. 

 

 الخاتمة 
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 وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 

الوطنية   مدرسة سجمبوت جايا الثانوية ملواقف في بيئاتقد تحصلت الدراسة على النتائج من ا .1

وهناك ستة مواقف وهي املوقف  . حسب آراء وموافقة املدرسين لتوظيف التراكيب اللغوية العربية 

ء، واملوقف في غرفة املعلمين، واملوقف في املكتبة، واملوقف  في الفصل، واملوقف في التحيات واللقا

ما املواقف في مختبر الكمبيوتر، وفي امللعب، وفي في املطعم، واملوقف في االجتماع الصباحي. أ

املصلى، وفي اإلدارة، وجهات في املدرسة، وعند بوابة املدرسة مردودة لكون نتائجها للنسبة املئوية  

 على اتفاقهم.  ٪75للمدرسين قليل من 

طعم، وفي في الفصل، والتحيات واللقاء، وفي غرفة املعلمين، وفي املكتبة، وفي املإن هذه املواقف ) .2

االجتماع الصباحي( هي مواقف مدرسية رئيسية في مقابلة املدرسين والدارسين وبينهم بعضهم  

 بعضا لتنمية التخاطب باللغة العربية.

راء معلمي اللغة العربية تدل على كثيرة العبارات العربية العامة  بالنسبة إلى نتيجة البحث، أن آ .3

 ملواقف املدرسية. استخدامها استمرارا في الكالم لجميع ا

صحيحة،   ومواقف سياقات حيث الشائعة من املتداولة العربية التراكيب ضرورية على إختيار .4

 .انتباههم وجذب وحاجات الدارسين، التعليمية لألهداف  مناسبة تكون  أن فضال

يحتاج إلى استخدام اللغة العربية ال يقتصر في عملية التعليمية أو داخل الفصل فقط بل تطبيقها  .5

 البيئات املدرسية الطبيعية. 

املحسوسة واملوجودة  التعليمية الوسائل  تجري عملية التعليمية في البيئات الطبيعية واستخدام .6

العربية، بذلك ألن معرفة الدارسين   لتراكيبا تعليم في أساسية لتنمية مهارات جدا أمر مهم

 ومشاعرهم على البيئات حولهم. 

الكالم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. على عاتق املعلم أن يبعد   مهارة أهمية إلى نخلص .7

 عن طريقة القراءة والحفظ ولكن عليه أن يساعد الدارسين التواصل الفعال. 

عة واملختلفة تسهم في تنمية مهارة الكالم وصوال بالدارسين إلى الكفاءة تمأن النشاطات اللغوية امل .8

 الشفوية.

 

 التوصيات واملقترحات 

 بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وتوص ي بالتوصيات اآلتية:

آراء وموافقة املدرس ي على  توظيف التراكيب اللغوية العربية لتفعيل مهارة الكالم هذا البحث عن .1

بشكل أوسع إلى املدراس  درسة سجمبوت جايا الثانوية الوطنية، لذا يحتاج إلى البحوث بم

 األخرى.

املدرسة سجمبوت جايا الثانوية الوطنية بكواال ملبور،  هذا البحث عن تفعيل البيئة العربية في  .2

ناسبة  املة لذا يحتاج إلى كتابة الكتاب املقرر أو املذكرة الخاصة من التراكيب العربية املتداول

   الدارسين في التواصل يوميا.ملدرسين و الستخدام ا

يحتاج إلى االستمرار في استخدام   باملحادثة والتواصل العربية، البيئة املدرسية التي غنية تهيئة .3

 التراكيب العربية املتداولة في املواقف املدرسية املختلفة. 
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املدرسة اآلخرين لتنمية املهارات    وأفراد تشجيع املحادثة وممارسة اللغة لدى املدرسين والدارسين   .4

 االتصالية باللغة العربية وتطبيقها في املواقف املدرسية يوميا. 

 لتطبيقها في مواقف الكالم املدرسية. د من املفردات والتراكيب والتعبيرات ضرورة إجراء مزي .5

ب لترقية مهارة  على معلمي اللغة العربية أن يختاروا أحسن وأفضل النشاطات في تعليم التراكي  .6

الكالم عند الدارسين. والنشاطات التعليمية أيضا لها كبير لنهضة همة الدارسين في تعلم اللغة  

 لك في التسهيل والتشجيع والتسريع تطورهم في مهارة الكالم.العربية، وكذ

هتمام  الكالم. وذلك بإقامة اإل  ملهارة عند تدريسهم الحديث يقللوا من أنعلى معلمي اللغة العربية   .7

 لألنشطة اللغوية التي تتيح الفرصة على الدارسين للممارسة مهارة الكالم.

لزيادة االختبار في مهارة االستماع والكالم،   لتربية املاليزيةوزارة ايحتاج إلى التعليق واإلقتراح إلى  .8

 وأن ال تنحصر االختبارات على مهارة القراءة والكتابة كما هو اآلن.
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