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Abstract
The world today has witnessed a strong demand for learning the Arabic language whether
in the Arab countries or the non-Arab countries and this language is gaining importance
day by day. The teaching of Arabic has expanded throughout the world, and its
educational approaches have expanded, including the communicative approach. The aim
of this study is to present a proposed vision for teaching Arabic language through
communicative approach. The researcher adopted the descriptive analytical method. The
study concluded that the learning program of communicative Arabic language should has
several things, including: the educational aspects of the implementation of pedagogy, the
role of the teacher, the role of the learner and the role of subjects, focus skills, other
interests like teaching time, information technology and environment, and good
preparation of the Arabic language communication textbook.
Keywords: Language teaching, communicative approach, textbook

ملخص
لقد شهد عاملنا الحاضر إقباال شديدا على تعلم اللغة العربية سواء كان في البالد العربية أم في
 لقد اتسع نطاق تعليم اللغة العربية. وتكتسب هذه اللغة أهمية يوما بعد يوم،البالد غير العربية
 تهدف هذه الدراسةإلى تقديم. منها املدخل االتصالي، وتعددت مداخل تعليمها،في أرجاء املعمورة
 واعتمد الباحث في إجراء الدراسة على املنهج.تصورا مقترحا لتعليم اللغة العربية االتصالية
ّ
وتوصلت الدراسة إلى النتائج وهي أن يراعي برنامج تعليم اللغة العربية
،الوصفي التحليلي
، مراعاة الجوانب التعليمية التنفيذية من جانب البيداغوجيا: منها،االتصالية على عدة األمور
، وجانب تركيز املهارات،وجانب الدور الذي يتمثل في دور املعلم ودور املتعلم ودور املواد الدراسية
 واالهتمام بإعداد،واهتمامات أخرى من أوقات التدريس ووسائل املعلمومات والتكنولوجيا والبيئة
.كتاب تعليم اللغة العربية االتصالية النموذجي
 الكتاب املدرس ي، املدخل االتصالي، تعليم اللغة:الكلمات املفتاحية
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تمهيد
ّ
يؤكد علماء اللغة في أن الهدف األساس ي من تعليم اللغةإكساب املتعلم القدرة على
االتصال اللغوي الواضح والسليم ،ولتحقيق ذلك فإن ّثمة مهارات أساسية للتواصل اللغوي،
وهي :االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة ،فهي مهارات الزمة ،وضرورية لكل إنسان يستطيع
بها التواصل مع اآلخرين (بدر 5341 ،ه).
ولكن نتائج الدراسات السابقة تقول بأن إتقان املتعلمين للمهارات اللغة العربية األربعة
في مستوى منخفض .دراسة نسيمة ( ) 6002كشفت أن استخدام اللغة العربية بين املتعلمين في
مستوى ضعيف .ووافقت هذه الدراسة دراسة نيك رحيمي وآخرون )6002( Nik Rahimi dkk
حيث ّبينت أن كفاءة املتعلمين اللغوية في مستوى ضعيف .وكشفت دراسة كمرول شكري وآخرون
 ) 6002( Kamarul Shukriأن من بين مشاكل تعلم اللغة العربية ضعف كفائة املتعلمين في
املهارات اللغوية خاصة في التحدث والكتابة .بينما أظهرت نتائج دراسة كمرول زمان ونيك رحيمي
( )6001أن هذا الضعف يمكن النظر إليه من خالل نتائج االختبارات التي ّبينت ضعف املتعلمين
بصفة عامة في الكفائات اللغوية .والدراسة التي أجرىها عبد الرحمن ( )6002حول العوائق التي
تواجهها املتعلمين في االتصال اللغوي وجدت أن  % 2341من املتعلمين وافقوا على أن قلة الرصيد
اللغوي أو املفرادات من العوائق األساسية في التواصل باللغة العربية .والدراسة التي أجراها علدين
 )6056( Aladinكشفت أن الكثير من متعلمي اللغة العربية ما زالوا يعانون مشكلة في التواصل
الشفوي-السمعي مما يشعر هؤالء الطلبة باإلحباط وانعدام الثقة والخوف لو يخطئون عندما
يتكلمون في اللغة العربية .ومن أسباب هذه املشكلة قلة املفردات املعجمية عندهم.
بناء على املشكالت التي ذكرناها تبين لنا أن برنامج تعليم اللغة العربية تواجه مشكالت
كثيرة ما يحول دون نجاح عملية التعليم والتعلم .نتساءل إذن كيف نجري برنامج تعليم اللغة
العربية النموذجي ،الذي يحقق نجاح عملية التعليم والتعلم ،بناء على املدخل االتصالي؟ هذه
الدراسة املتواضعة تحاول أن تجيب هذه القضية بإذن هللا تعالى.
اإلطار النظري
تعليم اللغة االتصالية ()Communicative Language Teaching
ّ
ُّ
يتعلم اإلنسان لغة من اللغات لتمكنه من االتصال مع الناطقين بتلك اللغة شفاهة أو
كتابة ،فاللغة أداة التصال ،وهي كما حدها ابن جني " :أصوات يعبر بـها ُّ
كل قوم عن أغراضهم"
(ابن جني.)6005 ،
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وأصبح تعليم اللغة االتصالية اآلن نموذجا مقبوال بالعديد من التفسيرات واملظاهر.
( .)6002 ،Brownويركز تعليم اللغة االتصالية على االتصال التفاعلي الذي يهدف إلى تطوير ما
أشار إليه  )5226( Hymesباسم "الكفاءة التواصلية" كرد فعل على رأي تشومسكي من الكفاءة
اللغوية ،وعند اآلخرين وهو يعني استخدام اإلجراءات حيث يعمل الطالب في أزواج أو جماعات
لتوظيف املوارد اللغوية املتاحة في حل مشكلة املهام.)5222 ،Richards & Rodgers( .
وتعليم اللغة االتصالية مدخل من مداحل تعليم اللغة (.)5222 ،Richards & Rodgers
ّ
ّ
َّ
االتصالي ،وهو مدخل انبثق من طبيعة
ولعل من أحدث ما ظهر في ميدان تعليم اللغات املدخل
ُّ
ّ
لالتصال أو التواصل بين البشر ،وهذه امليزة هي التي ّميزت هذا
اللغة نفسها أي بوصفها وسيلة ِّ
ُ
ّ
ُّ
املدخل عن غيره من املداخل التي طبقت في تعليم اللغات وتعلمها( .طعيمة.)6003 ،
أهداف تعليم اللغة االتصالية ومبادؤها
يهدف تعليم اللغة االتصالية إلى ( )5جعل الكفائة التواصلية الهدف من تدريس اللغة
( )6تطوير إجراءات لتدريس املهارات اللغوية األربعة (.)5222 ،Richards & Rodgers
وتتبنى ممارسة تعليم اللغة االتصاليةمن ثالثة مبادئ رئيسية وهي )5( :مبدأ االتصال ()6
معان .)5222 ،Richards & Rodgers( .وهذه املبادئ تؤكد دور تفاعلي
مبدأ املهمة ( )4مبدأ
ٍ
لالتصال .وتنعكس هذه الطبيعة التفاعلية للتواصل من خالل الطبيعة التعاونية من صنع معنى
مثل إرسال أو استقبال الرسائل بين املتعلمين.)5225 ،Savignon( .
خصائص تعليم اللغة االتصالية
ذهب  )5225( Littlewoodإلى أنه يجب تطوير مهارات لغوية عند املتعلمين قبل تطوير
ّ
االختصاص الوظيفي ،وأكد أهمية دور الكفائة االتصالية في مواقف الحياة الحقيقية .ووفقا لرأيه
يتضمن تعليم اللغة االتصالية ست خصائص:
 .5التركيز على الوظائف التواصلية
 .6التركيز على املهام ذات معنى بدال من التركيز على اللغة في حد ذاتها (على سبيل املثال،
قواعد اللغة أو دراسة املفردات)
 .4الجهود لجعل املهام واللغة ذات صلة بالفئة املستهدفة من املتعلمين من خالل تحليل
حاالت حقيقية وواقعية
 .3استخدام أصيلة ،من مواد الحياة الحقيقية
 .1استخدام أنشطة جماعية
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 .2محاولة لخلق جوآمن وطلق
دور املعلمين واملتعلمين في تعليم اللغة االتصالية
هناك ميزة أخرى لتعليم اللغة االتصالية وهي محور التعلم والخبرة السابقة من تعليم
اللغة الثانية )5222 ، Richards & Rodgers( .حيث يبرز تعليم اللغة االتصالية دور الطالب
الفعال في الفصول الدراسية ،واملعلمون هم أقل هيمنة في التعليم ،واملعلمون في بعض األحيان
ميسرون أو مستشارون ،وتارة أخرى أنهم يمكن أن يكونواشركاء في التواصل،Larson-Freeman( .
 ،)5222وهم يقومون بتنظيم النشاطات الصفية ،وتوريد لغة ما هو مطلوب من قبل الطالب أو
إشراكهم في األنشطة التواصلية.)5222 ،Larson-Freeman( .
الكفاءة اللغوية والكفاية االتصالية
ومما يتعلق بتعليم اللغة اتصاليا ما يسمى بالكفاية اللغوية ،والكفاية االتصالية .وقد
ّ
ّ
َّ
اللغوية عنده
االتصالية .فالكفاية
فرق طعيمة ( )6003بين مصطلحي الكفاية اللغوية ،والكفاية
"يقصد بها أن الفرد يعرف النظام الذي يحكم اللغة ،ويطبقه دون انتباه أو تفكير واع ،كما أن
ّ
والثقافية التي تصحب األشكال
لديه القدرة على التقاط املعاني اللغوية ،والعقلة ،والوجدانية،
االتصالية ّ
ّ
فحدها بقوله" :إنها قدرة الفرد على استعمال اللغة
اللغوية املختلفة" ،وأما الكفاية
بشكل تلقائي مع توفر ّ
حس لغو ّي يميز به الفرد بين الوظائف املختلفة للغة في مواقف االستعمال
الفعلي"ومما يتعلق بالتعلم االتصالي ما يسمى بالكفاية االتصالية.
أما  )5223( Brownفيرى أن تعريف ّ
كل من ميتشل كانل  Michael Canalsوميريل سوين
ٍ
 Merril Swainهو املرجع الرئيس للمناقشات التي تدور حول الكفاية االتصالية في تعليم اللغة
ُّ
الل ّ
غوية،
الثانية .وقد قسم هذا التعريف إلى أربعة أجزاء ،الجزءان األوالن يركزان على القدرة
ّ
َّ
املعجمية ،وقواعد
النحوية  Grammatical Competenceهي الفرع املسؤول عن املواد
فالكفاية
األصوات ،والنحو ،والصرف ،والداللةَّ .
أما الثاني فاملراد به كفاية الخطاب Discourse
 Competenceوهي مكملة للكفاية النحوية ،فكفاية الخطاب مهمتها األساس االهتمام بالعالقات
ّ
اللغوية بين الجمل .وذكر َّأن الجزء الثالث من الكفايات هو الكفاية االجتماعية ،وهي األهم
الرتباطها بمعرفة القواعد االجتماعية ،والثقافية للغة الخطاب .وهنا تظهر أهمية السياق في
التواصل ،فهو الذي يجعل للحوارات ً
مغزى ومعنى ،ويقود إلى التفاعل .وأشار  )5223( Brownإلى
القسم الرابع ،وهو الكفاية االستر َّ
اتيجية ،وهي عبارة عن مجموعة من القدرات العامة التي توظف
َّ
كل عناصر الكفاية اللغوية (وكذلك املهارات الحركية) في عملية استخالص املعنى.
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وتعبر الكفاءة اللغوية عن سيطرة الشخص على كافة أشكال االتصال اللغوي في صورته
املنطوقة واملكتوبة،فهي تعني القدرةعلى التواصل وإنتاج الكالم .وتتحقق هذه الكفاءة عندما
يمتلك املتعلم املهارات األساسية في فنون اللغة و هي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة
(مدكور.)4 :6000،
وفي مجال اللغات األجنبية فإن الوصول باملتعلم إلى مستوى الكفاءة اللغوية هو الغرض
النهائي لبرامج التعليم ،حيث تعكس الكفاءة اللغوية  language proficiencyمدى إجادة املتعلم
األجنبي للمهارات اللغوية بشكل عام (هريدي.)22 :6002 ،
وللكفاءة اللغوية عدة مستويات ،ولكل مستوى مؤشر يعبر عن مدى تمكن املتعلم من
اللغةالهدف في كل مرحلة (هريدي،)22 :6002 ،حيث يقسم اإلطار األوربي املشترك للغات The
) )64 :6005( Common European Framework (CEFهذه املستويات إلى ستة كالتالي:
 مبتدئ Breakthroughأ5
 مبتدئ متقدم Waystageأ6
 متوسط Thresholdب5
 متوسط متقدم Vantageب6
 -ذوكفاءة Effective Operational Proficiency

ج5
بارع Masteryج6
ويشير اإلطار األوربي املشترك للغات إلى أن هذه التقسيمات إنماهي تفرعات عليا و دنيا للتقسيم
التقليدي املكون من ثالثة مستويات:أساس ي (،)Basicمتوسط (،)Intermediateمتقدم
(.)Advanced
األنشطة التواصلية
ولقد قدم  )6005( Brownتصنيفا شامال لتقنيات تعليم اللغة املشتركة تم تكييفه من
 Crookesو  .)5225(Chaudronويستند هذا التصنيف على ثالث فئات رئيسية هي :التحكم ،شبه
التحكم ،والحر .وتم تجميع األنشطة التواصلية الشفهية  /السمعية تحت ثالث فئات رئيسية؛
ُ
محكمة ،وشبه املحكمة والحرة .وهذه األنشطة في نفس الوقت قسمت إلى أنشطة االستماع بهط،
واألنشطة التي تدمج مهارات االستماع والتحدث ،وبالتالي ،فإن هذه التصنيفات تتناسب مع
أهداف هذه الدراسة( .انظر الجدول )4.6
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جدول  5أنشطة وتقنيات التواصل الشفوي -السمعي
األنشطة التي تدمج مهارات االستماع
أنشطة االستماع فقط
تقنيات
والتحدث
التنظيم :التعليمات الفصلية االحماء :األغاني ،والنكات ،واأللعاب
تقديم لعب دور :التوضيح املوجز ملحتوى
املتعلقة بنظامها
شرح املحتوى :شرح القواعد حوار  /قراءة السرد :قراءة نص معد سلفا
القراءة بصوت عال :القراءة مباشرة من
النحوية والصرفية وغيرها
النص
التهيئة :التركيز على املوضوع
تقنيات تقديم الجوار :االستماع الستقبال عرض سؤال وجواب :يرد الطالب على
أسئلة املعلمين.
التحكم غير نشيط
اإلمالء :حيث يكتب الدارسون ّ
نصا التدريب :التكرار ،واالستبدال مع املعنى
القليل املرفق
استمعوا إليه.
املراجعة :يقوم املعلم بمراجعة
الدرس السابق ملخصا له
التدريب باملفهوم :استجابة بختيارات ذات
القص :عرض مطول للقصة.
نقل املعلومات :على سبيل املثال مدلول كمرجيعية ملعلومات مختلفة
يمأل الطالب رسم تخطيطي أثناء سؤال وجواب ،مرجعية :تلقين اإلجابة عن
طريق أسئلة مرجعية (للحث على متابعة
االستماع إلى الوصف.
تلخيص بإيجاز :التلخيص الذي الحديث)
رواية أو حوار بالتلميحات :يستعين الطالب
يعده املعلم أو طالب
تقنيات
بإيماءات املعلم ،بطاقات ،صور وغيرها.
شبه
رواية/عرض :عرض قصة أو شرح مستمدة
التحكم
من محفزات سابقة أشير إليها في الكتاب
الشهذ الذهني :مناقشات حرة غير موجهة
من الطالب واملعلم حول موضوع معين.
تبادل املعلومات :مهمة تنطوي على
اتجاهين من االتصاالت كما هو الحال في
تمارين فجوة املعلومات.
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تمثيل األدوار :تمثيل حر نسبيا ألدوار
ووظائف
ألعاب :لعبة لوحة الترتيب لتكون كلمات
كمثال
تقرير :عرض الطالب في الكتاب الخبرات ،و
مشروع عمل.
حل املشكالت :نشاط يحتوي على مشكالت
محددة تستوجب تعاونا لحلها
الدراما :تمثيل مخطط ملسرحية ،مقطع
فكاهي ،وقصة وغيرها
التحفيز :األنشطة القائمة على واقع الحياة
والخبارات
مقابلةُ :يوجه الطالب للحصول على
معلومات عن بعضها البعض:
املناقشة :النقاش أو مجموعة الحوار
محادثة أو خطاب من قبل املعلمين
والطالب والزوار عن موضوعات الحياة
الحقيقية.
تكيف من )6005( Brown

إعداد الكتاب املدرس ي على ضوء املدخل االتصالي
إن إعداد الكتاب املدرس ي على ضوء املدخل االتصالي يحتاج إلى الخوض في املواقف
اللغوية الحقيقية ،ألن ذلك هو الغرض من تعليم اللغة باملدخل االتصالي .وفي هذه الحالة يصبح
من الضروري البحث عن طرق ووسائل لتدعيم معايشة الدارس لحياة الناطقين باللغة ،وإتاحة
فرص لالتصال الحقيقي ،ويتم ذلك عن طريق املوضوعات الدراسية واملحتوى الذي يشد اهتمام
الدارس نحو ممارسة اللغة في مواقف اتصال حقيقية .ولتحويل هذه الفكرة إلى مقرر ،يحتاج
مصمم املنهج في املقام األول إلى قائمة بمجموعة من األنشطة االتصالية التي تدفع الدارس إلى
االشتراك بفعالية في عملية االتصال( .طعيمة.)6003 ،
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ولقد أشار  )6002( Richardsإلى كتاب تعليم اللغة االتصالية ينبغي أن يوفر مواد
حقيقية ويتضمن املعلومات الثقافية عن اللغة الهدف ،ويرتبط ارتباطا وثيقا باحتياجات
املتعلمين .وأكد  )5222( Larsen-Freemanأنه ينبغي أن توفر تلك املواد األصلية فرصا للمتعلمين
ُ
على تطوير استراتيجياتهم للتعامل مع اللغة كما تستخدم بالفعل من قبل الناطقين بها.
إن النشاط الفعلي القائم على ممارسة اللغة واستخدامها يعتبر األصل في املقرر االتصالي،
أما الجانب اللغوي فهو ش يء مساعد ومطلوب للتعبير عن املوقف ،حتى في الحاالت التي يركز
التدريس انتباهه فيها على العناصر اللغوية ،من تركيب نحوي ،ومقررات ،وأساليب ،وتنغيم من
أجل الحدث ،أو املوقف االتصالي ،فإن ذلك يعتبر أيضا عملية اتصالية من وجهة نظر املقرر
االتصالي (طعيمة.)6003 ،
وأما  )51 :6001( Richardsفقال إذا كان تأليف الكتاب لغرص االتصال ولتنمية الكفاءة
اللغوية فينبغي أن يحتوي ذلك الكتاب على عدد متوازن من األنشطة املتعلقة بثالثة أنواع من
ممارسة اللغة ،وهي:
أوال املمارسة امليكانيكية ،ويعني بها أنشطة التحكم التي تنطوي على تكرار واستبدال التدريبات،
وهي غالبا ما تكون عند ممارسة الدروس النحوية .وفي كثير من الكتب ،فإن هذه املمارسة تتطلب
إنجاز جملة (عادة مع األنشطة النحوي في العزلة)
ثانيا التدريبات ذات معنى وهي تشير ممارسة حقيقية لألنشطة في اللغة ولكن ال يزال األنشطة
فيه محكمة بحيث يطلب من املتعلمين اتخاذ قرارات ذات معنى عند تنفيذ املمارسة.
ثالثا املمارسة التواصلية وهي تشير إلى األنشطة أكثر عفوية وحقيقية تحدث في سياق التواصل
الحقيقي ويتم فيها تبادل املعلومات الحقيقية .فهذه األنواع الثالثة من ممارسة اللغة تحدد أنواع
األنشطة في كتاب تعليم اللغة التواصلية ،وينبغي أن يتم تضمينها في التسلسل املنهجي ملختلف
الوحدات التي تشكل الكتاب.
منهج الدراسة
هذه الدراسة دراسة وصفية تحليلية تعتمد على املنهج الكيفي وذلك لتقديم التصور
املقترح لتعليم اللغة العربية االتصالية ،واختار الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته ألغراض
الدراسة الحالية والذي يقوم فيه الباحث بوصف املعلومات التي حصل عليها ويحللها تحليال
نوعيا ،لقد أجري البحث الكيفي من خالل تحليل املصادر واملراجع التي تتناول قضية الدراسة،
كما تم توزيع ( )5فقرة من سؤال مفتوح ُيطلب من مجتمع الدراسة وهم  12نفر يسجل كل واحد
منهم فيها اقترحاتهم عن تعليم اللغة العربية ،كما أجريت املقابلة شبه املقننة ( Semi-structured
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)interviewمع ( )2املعلمين من مجموع مجتمع الدراسة الذين يعلمون اللغة العربية باملدخل
االتصالي .وتم جمع البيانات وتحليلها بتصفية هذه البيانات عن طريق ترتيب هذه البيانات
وتنظيمها وتفسيرها وفقا ملتطلبات الدراسة.
نتائج الدراسة
مما تم بيانه في اإلطار النظري اقترح الباحث أن يكون تعليم اللغة العربية بمدخل اتصالي
أن يراعي أربعة جوانب عند تنفيذ عملية التعليم والتعلم ،وهي:
 .5جانب البيداغوجيا والذي يتضمن ثالثة أمور :املدخل والطرق والتقويم.
 .6جانب الدور الذي يهتم بثالثة أمور :دور املعلم ودور املتعلم ودور املواد الدراسية.
 .4جانب تركيز املهارات من االستماع والكالم والقراءة والكتابة.
 .3اهتمامات أخرى تتمثل في أوقات التدريس ووسائل املعلمومات والتكنولوجيا والبيئة.
وسيتم وصف هذه الجوانب األربعة بمزيد من التفصيل فيما يلي:
(أ) الجانب البيداغوجي/التربوي
 )1املدخل
ينبغي األخذ بعين االعتبار أن املدخل االتصالي هو املدخل الذي يركز اهتمامه على مهارات االتصال
الفعال والعملي .وقد اخترق هذا املدخل استراتيجيا جديدا في مجال تدريس اللغة الثانية ،ويعتبر
بمثابة مدخل متكامل ويحتوي على خصائص محددة ،ألنه مزيج من االستراتيجيات ويعتمد على
غرض محدد معين ،وهو لتدريب الطالب على استخدام اللغة بشكل عفوي وخالق ،باإلضافة إلى
التمكن من قواعد اللغة .وهكذا ،فإن مبادئ هذا املدخل تشجع الطالب على استخدام اللغة
العربية.
 )2الطريقة
لتطبيق هذا املدخل ينبغي من توفير الفرص للمتعلمين الستخدام اللغة العربية في وضع طبيعي
وبشكل عفوي وإبداعي ،في حين أن التركيز من هذا املدخل هو نقل املعنى أو الغرض بطريقة
صحيحة ،وفقا ملتطلبات وظائف االتصاالت في ذلك الوقت .بينما النحوي في منظور هذا املدخل
هو مجرد املعرفة ملعنى الجملة ومواضع الكلمات في الجملة ،بحيث يقدر املتعلمون على التعبير
عن أفكارهم ومشاعرهم ورغباتهم مع االستناد إلى قواعد اللغة الصحيحة.
 )3التقويم
وهو عبارةعن إصدار حكم لتقييم مدى فعالية املدخل االتصالي والتعرف على ما تحقق من
األهداف املرسومة له و ما لم يتحقق واقتراح ما يلزم تحقيقه .ويتم ذلك بجمع وتصنيف وتحليل
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وتفسير البيانات واملعلومات كمية كانت أو كيفية عن ظاهرة بقصد استخدامها في إصدار الحكم
والقرار ،وبقصد رفع مستوى العملية التعليمية من خالل تشخيص نواحي القوة والضعف.
(ب) جانب الدور
 )1دور املعلم
ينبغي اإلهتمام أن في املدخل االتصالي يكون املعلم هو الحافز واملقيم وامليسر واملصحح خالل
مناقشة الطالب أو ُّ
تحدثهم أمام الصف ،باإلضافة إلى ذلك ،يجب على املعلم أيضا جعل الدروس
مثيرة لالهتمام .وهم يقومون بتنظيم النشاطات الصفية ،وتوريد لغة ما هو مطلوب من قبل
الطالب أو إشراكهم في األنشطة التواصلية.
 )2دور املتعلم
الدور الرئيس ي للمتعلمين في تعليم اللغة العربية االتصالية هو القيام باالتصال ،فلهم دور فعال
في الفصول الدراسية ،ويشارك املتعلمون بنشاط في تبادل األفكار والتعبير عن أغراضهمُ .
فيطلب
من الطالب من خالل عملية التعلم التواصل شفويا واالهتمام بجميع مكونات الكفاءة التواصلية.
 )3دور املواد الدراسية
تكون املواد الدراسية بمثابة وسيلة للتأثير على تفاعل املتعلمين وتواصلهم داخل الفصل أو خارجه.
ولهذا فإن ملواد تعليم اللغة العربية دور حيوي في تحفيز املتعلمين لتفعيل اللغة التواصلية .وهناك
ثالث أنواع من املواد التدريسية التي يمكن استخدامها في تعلم اللغة العربية االتصالية :املواد
التدريسية القائمة على النص ،واملواد التدريسية املستندة إلى املهام ،واملواد التدريسية املستندة
إلى واقع الحياة.
(ج) جانب تركيز املهارات
هناك أربع مهارات محل التركيز في تعليم اللغة االتصالية وهي :مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة
القراءة ومهارة الكتابة .يخضع ترتيب املهارات اللغوية في تعليم اللغة االتصالية العتبارات خاصة
تتناسب مع أهداف البرنامج واحتياجات الدارسين .وتتم تنمية هذه املهارات األربعة مع التكرار
واملمارسة ،وال يمكن االستغناء بمهارة دون أخرى.
(د) اهتمامات أخرى
 )1أوقات التدريس
ومن عناصر االهتمام في برنامج تعليم اللغة العربية االتصالية ما يتعلق بأوقات التدريس .كلما
كثرت ساعات التدريس كانت الفرص ملمارسة اللغة أكثر ،وبعبارة أخرى ،فإنه ينبغي التأكد بأن
األوقات املتاحة لتعليم اللغة العربية التصالية كافية ،سواء كانت في الفصول الدراسية أو خارجها.
 )2وسائل املعلمومات والتكنولوجيا
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أحد العناصر الهامة في تعليم اللغة العربية االتصالية استخدام وسائل املعلومات والتكنولوجيا.
ّ
بتطور
باستخدام وسائل املعلومات والتكنولوجيا يصبح التعلم أكثر انفتاحا ،وإبداعا ،فعاليا.
تكنولوجيا املعلومات يتحسن األداء ويمكن إجراء مجموعة واسعة من األنشطة بسرعة وبدقة،
فترتفع اإلنتاجية التعليمية في نهاية املطاف.
 )3البيئة
ومن أساسيات الداعمة في تحقيق النجاح لعملية تعليم اللغة العربية االتصالية إنشاء البيئة
العربية ،وينبغي إنشاء البيئة التي تشجع املتعلمين على الكالم باللغة العربية من دون الشعور
بالخجل والخوف أو الخطأ ،وبهذا ال بد أن تكون البيئة العربية ظاهرة مرئية مثل لوحات الكتابات
العربية ،وأن تكون مشعورة محسوسة مثل التحفيز من املعلم ومواضبة املتعلمين على التكلم
باللغة العربية من دون الخجل .وينبغي أن تكون البيئة طبيعية تعكس البيئة اللغوية والثقافية
الواقعية للناطقين باللغة.
ولخص الباحث هذه الجوانب األربعة في الشكل اآلتي:

شكل  :5نموذج تعليم اللغة العربية االتصالية
نموذج كتاب تعليم اللغة العربية االتصالية
ويقترح الباحث أن يتم تأليف كتاب تعليم اللغة العربية بمدخل اتصالي بما يلي ،وهي:
( )1من حيث اإلعداد
 .5ينبغي أن يعد الكتاب أفراد مجموعة من الخبراء ذووا استعداد خاص وقدرات معينة
وتخصص دقيق ،وبهذا يمكن إعداد الكتاب على درجة عالية وعلى أسس علمية سليمة
ومنظمة.
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ينبغي أن يستمد تأليف تعليم اللغة العربية من األسس العلمية إلعداد املواد التعليمية،
وهي األسس النفسية واالجتماعية واللغوية والتربوية والثقافية.
ينبغي أن يلبي الكتاب احتياجات املتعلمين من الثقافات اللغوية والعربية واإلسالمية،
وتنمية املهارات اللغوية األربع ،وهي االستماع ،والكالم ،والقراءة والكتابة.
ينبغي تجريب الكتاب الختبار صالحيته؛ فيعرف من خالل هذا التجريب مواطن الصعوبة
والسهولة ،وعناصر القوة والضعف ومن ثم يجري على الكتاب من التعديالت ما يضمن
له مستوى أرفع ،وما يحقق به أهدافا أكثر.
وأخيرا بعد استخدام الكتاب فينبغي التعرف على نقطة القوة والضعف فيه ،والتأكد من
صالحية استخدامه ملقرر التعليم .ويركز تقويم الكتاب املدرس ي على تحديد كفاية
ظاهرتين :الصالحية والفعالية؛ صالحية الكتاب املدرس ي أو أحد عوامله أو عملياته
التربوية أو الفنية أو التطبيقية العملية،ثم فعالية الواحد منها في إنتاج التحصيل
املطلوب.

( )2من حيث مفهوم تعليم اللغة العربية االتصالية
في تعليم اللغة االتصالية يبرز دور املتعلمين في الفصول الدراسية؛ فهم مركز األنشطة،
وأما املعلمون فهم ميسرون أو مستشارون ،وتارة أخرى شركاء في التواصل أو منظموا النشاطات
الصفية ،وأما املواد الدراسية فهي وسيلة التفاعل بين املتعلمين واملعلمين .فينبغي أن ينطلق
تأليف الكتاب لتعليم اللغة العربية االتصالية من هذا املفهوم ،حتى يظهر الكتاب بشكل ما
يتناسب مع مبادئ تعليم اللغة العربية االتصالية.
( )3من حيث الكفاءة واملستويات الدراسية
بحيث يعرف الفرد النظام الذي يحكم اللغة ،ويطبقه دون انتباه أو تفكير واع ،والذي
يسمى بالكفاءة اللغوية ،ويقدر على استعمال اللغة بشكل تلقائي في مواقف االستعمال االتصالي
الفعلي ،ما يسمى بالكفاية االتصالية.
كما ينبغي تحديد املستويات الدراسية للكتاب ووضع مؤشر خاص يعبر عن مدى تمكن
املتعلم من اللغة الهدف في كل مستوى ،ويتم تقسيم هذه املستويات مثال إلى مستوى مبتدئ،
ومتوسط ،ومتقدم.
( )4من حيث املحتوى
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وهناك عددا من املجاالت العامة لالتصال اللغوي يمكن تضمينها في كتاب تعليم اللغة العربية
االتصالية ،ولكل مجـال من هذه املجاالت بالطبع أنماط اللغة املناسبة لها من أصوات ومفردات
وتراكيب ،فضال عن السياق الثقافي املحيط بها .وهذه املجاالت هي:
 .5تكوين العالقات االجتماعية واالحتفاظ بها.
 .6تعبير الفرد عن استجاباته لألشياء.
 .4إخفاء الفرد نواياه.
 .3تخلص الفرد من متاعبه.
 .1طلب املعلومات وإعطاؤها.
 .2تعلم طريقة عمل األشياء أو تعليمها لآلخرين.
 .2املحادثة عبر التليفون.
 .2حل املشكالت.
 .2مناقشة األفكار.
 .50اللعب باللغة.
 .55لعب األدوار االجتماعية.
 .56الترويح عن اآلخرين.
 .54تحقيق الفرد إلنجازاته.
 .53املشاركة في التسلية وإزجاء الفراغ.
ثم ينبغي من تنويع األنشطة في كتاب تعليم اللغة العربية االتصالية .ويمكن تكييف ما
قدمه  )6005( Brownفي تصنيف األنشطة ،وهي :أنشطة التحكم ،وشبه التحكم ،والحر .ثم
نضع هذه األنشطة في املوضوعات املناسبة بالكتاب.
وفيما يلي خالصة للتفصيل السابق:
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شكل 6 :نموذج لكتاب تعليم اللغة العربية االتصالية

نموذج ألنشطة التواصل الشفوي-السمعي لكتاب تعليم اللغة العربية االتصالية
ُيقترح أن يكون تصنيف األنشطة كاآلتي :أنشطة التحكم ،وشبه التحكم ،والحر .وفيما يلي تفصيل
ذلك:
تقنيات

تقنيات
التحكم

جدول  6قائمة األنشطة التواصلية النموذجية
األنشطة التي تدمج مهارات االستماع والتحدث
أنشطة االستماع فقط
التنظيم :التعليمات الفصلية املتعلقة بنظامها االحماء :األغاني ،والنكات ،واأللعاب
شرح املحتوى :شرح القواعد النحوية والصرفية تقديم لعب دور :التوضيح املوجز ملحتوى
حوار  /قراءة السرد :قراءة نص معد سلفا
وغيرها
القراءة بصوت عال :القراءة مباشرة من النص
التهيئة :التركيز على املوضوع
عرض سؤال وجواب :يرد الطالب على أسئلة املعلمين.
تقديم الجوار :االستماع الستقبال غير نشيط
اإلمالء :حيث يكتب الدارسون ّ
نصا استمعوا التدريب :التكرار ،واالستبدال مع املعنى القليل املرفق
إليه.
املراجعة :يقوم املعلم بمراجعة الدرس السابق
ملخصا له
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التدريب باملفهوم :استجابة بختيارات ذات مدلول
القص :عرض مطول للقصة.
نقل املعلومات :على سبيل املثال يمأل الطالب كمرجيعية ملعلومات مختلفة
سؤال وجواب ،مرجعية :تلقين اإلجابة عن طريق أسئلة
رسم تخطيطي أثناء االستماع إلى الوصف.
تلخيص بإيجاز :التلخيص الذي يعده املعلم أو مرجعية (للحث على متابعة الحديث)
رواية أو حوار بالتلميحات :يستعين الطالب بإيماءات
طالب
تقنيات
املعلم ،بطاقات ،صور وغيرها.
شبه
رواية/عرض :عرض قصة أو شرح مستمدة من محفزات
التحكم
سابقة أشير إليها في الكتاب
الشهذ الذهني :مناقشات حرة غير موجهة من الطالب
واملعلم حول موضوع معين.
تبادل املعلومات :مهمة تنطوي على اتجاهين من
االتصاالت كما هو الحال في تمارين فجوة املعلومات.
تمثيل األدوار :تمثيل حر نسبيا ألدوار ووظائف
ألعاب :لعبة لوحة الترتيب لتكون كلمات كمثال
تقرير :عرض الطالب في الكتاب الخبرات ،و مشروع عمل.
حل املسكالت :نشاط يحتوي على مشكالت محددة
تستوجب تعاونا لحلها
الدراما :تمثيل مخطط ملسرحية ،مقطع فكاهي ،وقصة
وغيرها
تقنيات حرة
التحفيز :األنشطة القائمة على واقع الحياة والخبارات
مقابلةُ :يوجه الطالب للحصول على معلومات عن بعضها
البعض:
املناقشة :النقاش أو مجموعة الحوار
محادثة أو خطاب من قبل املعلمين والطالب والزوار عن
موضوعات الحياة الحقيقية.

فهذه األنواع الثالثة من األنشطة ُيقترح أن يتم دمجها في كل مستوى من مستويات تعليم اللغة
ُ
العربية؛ املبتدى واملتوسط واملتقدم ،كي يتم تنويع األنشطة في الكتاب ،وال ُيشترط أن تقيد أو
تخصص أنواع األنشطة بمستوى معين .وفيما يلي خالصة التفصيل املذكور:
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شكل  4أنشطة التواصل الشفوي-السمعي النموذجية

الخالصة
ُ
وقد أجريت الدراسة الحالية لتقديم التصور املقترح لبرنامج تعليم اللغة العربية
االتصالية .وحاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال ما هو التصور املقترح لبرنامج تعليم اللغة
العربية االتصالية؟ فبناء على هذا السؤال تم اختيار املنهج الوصفي القائم على طرق البحث
الكيفية ،فقد اختار الباحث هذا املنهج ملالئمته ألغراض الدراسة الحالية والذي يقوم فيه الباحث
بوصف املعلومات التي حصل عليها ويحللها تحليال نوعيا ،وتم جمع البيانات لهذه الدراسة من
ّ
وتوصلت هذه
خالل الدراسة املكتبية واستطالع آراء املدرسين عن طريق املقابلة شبه املقننة.
الدراسة إلى النتائجوهي أن ينطلق برنامج تعليم اللغة العربية االتصالية من عدة األمور وهي
مراعاة الجوانب التعليمية التنفيذية تتمثل في جانب البيداغوجيا ،وجانب الدور الذي يتمثل في
دور املعلم ودور املتعلم ودور املواد الدراسية ،وجانب تركيز املهارات من مهارة االستماع ومهارة
الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة ،واهتمامات أخرى من أوقات التدريس ووسائل املعلمومات
والتكنولوجيا والبيئة ،واالهتمام بإعداد كتاب تعليم اللغة العربية االتصالية النموذجي  .واقترح
الباحث من خالل هذه الدراسة إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول اقتراحات تطبيقية لبرنامج
تعليم اللغة العربية باملدخل االتصالي.
املراجع واملصادر
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بدر بن عبيد بن عبود الذيابي 5341( .ه) .تقويم أنشطة كتاب لغتي الخالدة بالصف األول
املتوسط في ضوء مهارات االستماع املناسبة للتالميذ .رسالة ماجستير .كلية التربية جامعة
أم القرى.
جمال عبد الناصر زكريا .)6052( .املدخل إلى تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها طرائق
ومفاهيم .كواال ملبور :الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا للنشر.
حمدان،محمدزياد .)6005( .تقييم املنهج الدراس ي .ط.5عمان :دارالتربيةالحديثة.
طعيمة ،أحمد رشدي .)5222( .تعليم العربية للناطقين بها .مصر :جامعةاملنصورة.
طعيمة ،أحمد رشدي .)5226( .األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين
بها .مكة املكرمة .جامعة أم القرى وحدة البحوث واملناهج سلسلة دراسات في تعليم اللغة
العربية – 1402 4هـ5226/م.
طعيمة ،أحمد رشدي( .د .س) .املرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .جامعة أم
القرى .مطابع جامعة أم القرى.
طعيمة ،أحمد رشدي .)5222( .دليل عمل إعداد املواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة العربية
للناطقين بلغات أخرى.مكةاملكرمة .جامعةأمالقرى.
طعيمة ،أحمد رشدي.)5222( .مناهج تدريس اللغةالعربية بالتعليم األساس ي .القاهرة .دارالفكر
العربي.
طعيمة ،أحمد رشدي.)6000( .األسس العامة ملناهج تعليم اللغةالعربية .القاهرة.دارالفكرالعربي.
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الفكرالعربي :القاهرة.
طعيمة ،أحمد رشدي .)6003( .األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية إعدادها-تطويرها-
تقويمها .القاهرة .دار الفكر العربي.
طعيمة ،أحمد رشدي و مناع ،محمد السيد .)6005( .تدريس العربية في التعليم العام نظريات
وتجارب .القاهرة :دار الفكر العربي.
محمود كامل الناقة .)5221( .تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،أسسه – مداخله -طرق
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