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Abstract

The TPR (Total Physical Response) method in its implementation through speech
instructions given to learners can be played through real examples that are meaningful
and understandable. The nature of this study is descriptive analysis, which is the regular parsing of data that has been obtained, then given understanding and explanation
in order to be well understood by readers. So that the steps taken are 1) learners must
actively listen well to what is demonstrated by the teacher with the vocabulary keywords
mentioned and the commands given by the teacher with examples of the use of such vocabulary in everyday life or phenomena that are around, 2) the student's task in listening
to the teacher's demonstration explanation explaining the existing vocabulary must be
in some time and not just once and thoroughly, 3) The next stage is to deify and imitate, 4) the teacher tries to order students without keywords or demonstrations or other
stimulus, 5) Students act or demonstrate teacher commands, 6) creative and innovative
demonstrations are carried out by teachers so that students are more understanding and
able to imitate well, 7) teachers give varied command models without demonstrations or
demonstrations, and 8) then in the final stages students are able to protest to colleagues
in turn.

. االستجابة اجلسدية، تقدمي املفردات، تعليم اللغة العربية،TPR  طريقة:الكلمات األساسية
 املقدمة-أ
إن عملية إعطاء اللغة العربية أو تعريفها على املتعلمني مبختلف مستوايت تعليمهم هلا
 منها يتقن األطفال اللغات األجنبية حبيث تكون هلم مزااي من حيث املهارات الفكرية،فوائد كثرية
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واألكادميية واللغوية واالجتماعية املرنة ،حىت يكون لديهم الكفاءة على العيش يف جمتمع يتمتع
ابلتنوع االجتماعي والثقايف .كما يشري بعض األحباث حول وظائف الدماغ ( )brain researchإىل
أن األطفال يف السن املبكر قادرون على تعلم لغتني ( )bilingualيف وقت واحد كل من اللغة األم
( )first languageوكذلك اللغة الثانية ( )second languageولكن جيب أن يكون متسقا يف تطبيقه
ومستمرا يف ممارسته.
أصبح إتقان اللغة العربية يف عامل التعليم أمرا أساسيا وحامسا جدا .وأصبحت اللغة العربية
موضوعا أساسيا ألهنا تركز على تطوير اإلمكاانت الذاتية للمتعلمني املرتبطة إبتقان العلوم الدينية
وخاصة املسلمني كلغة القرآن الذي صار كتااب للمبادئ التوجيهية للحياة .ومن املتوقع أن يكون
املتعلمني ،إبتقان اللغة العربية ،جيال مثقفا واثقبا و عاملا ابجلهاد يف سبيل هللا وأن يكون هلم طابع
إندونيسي قوي حىت يتمكنوا من املشاركة يف هنوض األمة اإلندونيسية.
يف الواقع احلايل إبندونيسيا ،استخدمت اللغة العربية كمادة يتم اختبارها كل عام لتقييم
القدرة وحتديد التخرج وزايدة مستوايت الدراسة لدى املتعلمني .ولكن يف املمارسة اليومية ،فإن وترية
املمارسة والتعويد على التواصل ابللغة العربية منخفضة جدا .ابإلضافة إىل ذلك ،فإن معظم املتعلمني
جيعلون اللغة العربية آفة أو عبئا يف التعلم لصعوبة فهم مفرداهتا وحفظها .مع أن مهارة الكالم مهمة
جدا يف االمتدادات االجتماعية والثقافية لإلنسان .لذلك ،ينبغي التعرف على مهارة الكالم يف
ممارسة التعليم اليومي .ومع ذلك ،ال ميكن إنكار أنه طاملا يتم تطبيق تعليم اللغة العربية يف املدارس
ال تزال هناك العديد من املشاكل األساسية اليت حتتاج إىل حلها.
من تلك املشاكل هي تعليم مهارة الكالم .ميكن النظر إىل املشكلة اليت حتدث يف تعليم اللغة
العربية بشكل عام من جانبني .من جانب املعلم ال يزال هناك نقص يف طرق التعليم املثرية لالهتمام
والفعالة لصقل مهارة الكالم ابللغة العربية لدى املتعلمني .بينما من جانب املتعلم هو عدم وجود
الدافع واملبادرة واملشاركة النشطة خالل عملية التعليم .ستؤثر املشكلة ابلطبع على حتصيل املتعلم
الدراسي الذي مل يكن على درجة مرجوة.
وعالوة على ذلك ،فإن مشكلة إتقان املفردات مهم جدا للتعليم حبيث يتم التواصل بسالسة.
ابإلضافة إىل ذلك ،وفقا ل فريهاتينينغسيه وآخرين ( )2018أن "يف التعليم ال جيب أن يكون
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املعلمون نشطني فحسب ،بل يطلب من املتعلمني أيضا أن يكونوا نشطني يف تشكيل معرفتهم
اخلاصة من خالل اخلربة املباشرة" .وعقبت عليها أراء إسحاق وموليانة ( )2018أن صعوبة فهم
املفردات لدى املتعلمني ليست على مستوى املدرسة االبتدائية فحسب ،بل على مستوى التعليم
العايل هي نفسها .وأضاف رأي آخر أن مشكلة املتعلمني يف إتقان املفردات تتأثر ابلعوامل البيئية
اليت يعيش فيها (موليانة وإسحاق وديوي  .)2018ابإلضافة إىل ذلك ،فإن فهم املفردات هو
أيضا أحد احملفزات للنجاح يف تعليم اللغة العربية حبيث كلما زاد فهم املتعلمني للمفردات ،كلما كان
التعبري عن األفكار املوجودة يف أذهاهنم أسهل.
لذلك ،هناك حاجة إىل طريقة التعليم املناسبة لتحسني مهارات التعلم ابللغة العربية .أحد
اجلهود لتحسينها بواسطة طريقة "االستجابة اجلسدية الكاملة" ( .)TPRطريقة  TPRهي طريقة
ممتازة لتحسني مهارات اللغة العربية لدى املتعلمني .فوائد هذه الطريقة للمتعلمني ،هي مبثابة حماولة
لتحسني القدرة على تعلم اللغة العربية من خالل تقليل الكراهية من استخدام اللغات األجنبية يف
التواصل .فوائد للمعلمني ،وهي اكتساب اخلربة واملعرفة حول التنوع يف تطبيق طرق تعليم اللغة العربية
على املتعلمني من خالل طريقة ( TPRاالستجابة اجلسدية الكاملة).
طريقة ( TPRاالستجابة اجلسدية الكاملة) هي مقدمة ملدخل التدريس املعروف ابسم
االستجابة املادية الكلية .اهلدف منه هو احلفاظ على الدافع األول والفضول واهتمام األطفال
حىت يطوروا الرغبة يف تعلم اللغة ،خاصة يف إدخال املفردات العربية بسهولة وسرعة ألن (Sagala
 )Suparni & Nana: 2018يرى أبن التعليم هو نشاط صممه املعلم يف مساعدة املتعلمني على التعلم
وفقا لقدراهتم بشكل منهجي من خالل التخطيط ،التنفيذ والتقييم .لذلك ،ليس املتعلمون نشطني
فحسب ،ولكن يف التعليم جيب أن يكون هناك عمل فيه ،مع هذه الطريقة  TPRميكن أن حتفزهم
على القيام مبا هو مطلوب من املعلم (يولياجناين .)2018 ،
(Shan:

كما ميكن أن يزيد  TPRمن اهتمام املتعلمني بتعلم اللغة العربية ألهنم متحمسون
 )2017ولكن اكتساب املفردات سيكون انجحا إذا استخدم طريقة ما ومدى سرعة فهمهم
للمفردات من خالل تلك الطريقة (تريسي وجوزيف وبيدينت )2016 :ليست طريقة قط ،هناك
حاجة إىل دور املعلمني لتحفيز املتعلمني يف تعلم املفردات (فاسو ودنيافل )2016 :ألن املفردات
ترتبط ارتباطا وثيقا بذاكرة املتعلمني (ليو .)2016 :ويتم استخدام طريقة  TPRألجل احلفاظ على
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حتفيزهم.
 TPRهي طريقة تعليم اللغة وضعت ألول مرة يف عام سبعينات من قبل آشر ،أستاذ علم
النفس يف جامعة كاليفورنيا يف سان خوسيه .وتستند هذه الطريقة إىل نتائج مالحظة الطريقة اليت
يستخدمها األطفال للحصول على لغتهم األم ،واليت تتم عادة يف شكل حماداثت يعطي فيها
األطفال استجاابت جسدية بتعليمات الوالدين أو غريهم من حوهلم .على سبيل املثال ،عندما
يقول األب" :انظر إىل أيب" أو "أعطين الكرة" فإن الطفل سيفعل ذلك .حماداثت مثل هذه تستمر
لعدة أشهر قبل أن يعطي الطفل ردا لفظيا .على الرغم من أنه خالل احملاداثت ال يستجيب الطفل
لفظيا ،إال أنه حياول يف الواقع إتقان عناصر اللغة اليت يسمعها .مبجرد أن يكون اإلتقان كافيا،
سيعطي الطفل استجابة لفظية تلقائيا .استنادا إىل هذه الصورة( ،ريتشاردز وروجرز)87 ،1986 :
يعرف  TPRأبهنا "طريقة تعليم اللغة مبنية على تنسيق الكالم والعمل؛ وهي حتاول تعليم اللغة من
خالل النشاط البدين (احلركي) ".
ومن خالل التفسري أعاله ،فإن  TPRهي طريقة لتعليم اللغة مصممة لتمكني املتعلمني من
اكتساب تعبريات جديدة ،وخاصة األفعال والكلمات األخرى املصاحبة هلا ،من خالل نشاط
االستماع وأداء تلك الكلمات .يف عملية التعليم ،ال حيتاج املتعلمون إىل التحدث .مهمتهم الرئيسية
هي تنفيذ األوامر اليت يتحدث هبا املعلم (يتصرف كوالد) مرارا وتكرارا حىت بسالسة .إن العطاء
املستمر لألوامر والنماذج والدعم والعالقات الوثيقة من املعلم سيجعلهم يتعلمون نفسيا دون ضغط.
احلاجة إىل إعطاء استجابة لفظية سوف تقلل أيضا من القلق الذي غالبا ما يعاين منه األفراد عند
الذهاب إىل نطق كلمات جديدة .هذه اخلاصية جتعل  TPRقابلة للتطبيق يف مجيع مستوايت تعليم
اللغة .ومع ذلك ،فإن هذه الطريقة توفر الفوائد املثلى عند استخدامها من قبل املتعلمني املبتدئني.
ترى معلمة و عثمايدي (" )2018اللغة هي يف األساس عملية تفاعلية تواصلية تؤكد على
جوانب اللغة اليت حتدد النجاح يف عملية التواصل" واالتصال لن يكن قادرا على العمل بشكل جيد
إذا كان ال يتقن املفردات (موليانة .)2018 :املفردات هي أحد اجلوانب اليت جيب تعلمها عندما
نتعلم عن اللغة .وفقا لفيغوتسكي يف كتاب سكوت ثورنربي " ،املفردات هي كلمة وكلمة هي
صورة مصغرة من الوعي البشري" (ثورنربي .)2001 :وفقا لألمة "املفردات هي اتصال مع أنشطة
اللغة األخرى" املفردات هي حلقة وصل بني األنشطة اللغوية (انتيون .)1999 :وفقا لريتشارد ،
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"املفردات هي جوهر الكفاءة اللغوية وتوفر الكثري من األساس ملدى التحدث واالستماع والقراءة
والكتابة" املفردات هي عنصر أساسي يف املهارات اللغوية وتصبح األساس للمتعلمني يف التحدث
واالستماع والقراءة والكتابة (ثورنربي .)2001 :من بعض اآلراء أعاله ،ميكن أن يستنتج أنه عندما
نعرف الكثري من املفردات ،سيجعل من السهل ابلنسبة لنا للتواصل.
على املستوى العملي ،يبدأ املعلم التعليم بنطق األمر على شكل كلمة (مثل" :اقفز!" أو
اقرأ!") أو عبارة (مثل" :انظر إىل اللوحة") وتنفيذ اإلجراءات وفقا لألمر .بعد ذلك ،عاد املعلم
ليقول األمر ومجيع املتعلمني يفعل ذلك .بعد تكرار نفس النشاط عدة مرات ،ميكن للمعلم تعيني
املتعلم لقول األمر ويف الوقت نفسه تنفيذه .مبجرد أن يشعر كل متعلم ابلثقة يف إتقانه للكلمة أو
العبارة  ،ميكن للمعلم تعيينه لتغيري األدوار إلعطاء وتنفيذ األمر.
على الرغم من أن  TPRتستخدم بشكل مثايل لدراسة األفعال أو العبارات اليت تعرب عن
األوامر ،إال أنه ميكن استخدامه أيضا لدراسة املواد التالية بفعالية .أوال ،تعلم "وتر" ،مثل ذكر وترديد
عبارة "كل صباح أقوم بتنظيف أسناين ،أرتب سريري ،أتناول اإلفطار" .اثنيا ،دراسة العبارات
املستخدمة عادة يف الفصول الدراسية ،مثل "افتح الكتب اخلاصة بك"" ،امسح اللوحة البيضاء".
واثلثا ،القصص القصرية اليت تتم من خالل الدراما أثناء قراءة القصص.
لتعليم املفردات العربية ابستخدام طريقة  ،TPRميكن للمعلمني اتباع خمتلف اإلجراءات اليت
مت إعدادها من قبل اخلرباء اليت ميكن احلصول عليها يف املكتبات اليت توفر املواد الدراسية ألغراض
املدرسة .وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن هلم أيضا ترتيب إجراءات التدريس اخلاصة هبم اليت مت تصميمها
لتلبية احتياجات متعلميهم .ما جيب تذكره هو أن الكلمات اليت سيتم تدريسها جيب أن تكون
قادرة على األداء حبيث ميكن فهم معناها من قبل املتعلمني ،ويتم التعليم ابتباع املراحل الثماين التالية
(غوردون )1 .)NA ،يشهد املتعلمون عروضات من الكلمات الرئيسية ومساع األوامر الستخدام
هذه الكلمات )2 ،يستمعون إىل املعلم وإظهار الكلمات املستفادة )3 .املعلم ينطق مرة أخرى
األمر ابستخدام الكلمات ويقوم ابلعروضات واملتعلمون يتابعون النموذج الذي قام به املعلم)4.
يعود املعلم إىل األمر دون احتجاج ،ويؤدي املتعلمون األمر احملدد )5 .يعود املعلم إىل األمر دون
احتجاج ،ويؤدي املتعلمون بشكل فردي )6 .يقوم املعلم بعرض مسرحي متنوع ويتبعه مجيع
املتعلمني .املعلم ينطق مرة أخرى أوامر متنوعة دون عروضات ،ويؤدي املتعلمون األوامر املعطاة معا.
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إذا كان املتعلمون ابرعني ابلفعل يف أداء وقول األوامر ،ابلتناوب يعطي املتعلمون أوامر لبعضهم
البعض.
ب -منهجية البحث
تصميم هذا البحث هو البحث األديب أو الدراسة املكتبية .البحث املكتيب أو الدراسة األدبية
هي البحث الذي يدرس و يستعرض بشكل نقدي املعرفة أو األفكار أو النتائج الواردة يف جمموعة
من األدبيات ذات التوجه األكادميي ،وتصوغ مسامهاهتا النظرية واملنهجية ملوضوع معني (Farida
 .)Nugrahani, 2014أما طبيعة هذه الدراسة فهي التحليل الوصفي ،وهو التحليل املنتظم للبياانت
اليت مت احلصول عليها ،مث إعطاء الفهم والتفسري من أجل أن يفهمها القراء جيدا.
ج -نتائج البحث ومناقشتها
 -1اللغة العربية
اللغة العربية هي من إحدى اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر من مائيت مليون
شخص .يتحدث هبا رمسيا كلغة رمسية ما يقرب من عشرين بلدا .وألن اللغة العربية هي لغة الكتاب
املقدس وتوجيه دين املسلمني ،فهي ابلتأكيد أهم لغة ملئات املاليني من املسلمني يف مجيع أحناء
العامل ،سواء العرب أو األعجمي (.)Arsyad: 2010, 1
لفرتة طويلة من أكثر من  14قران ،استخدمت اللغة العربية كوسيلة لتوصيل العلوم اإلسالمية
وغريها من العلوم ،فضال عن نقل وتلقي املعلومات .حيتاج إىل مهارة االتصال للحصول على
املعلومات .يف اللغة املستهدفة ،غالبا ما يكون التواصل العلمي ابستخدام اللغة املستهدفة أمرا صعبا
ابلنسبة ألولئك الذين مل يتقنوها.
القدرة على استخدام اللغة يف عامل تعليم اللغة تسمى املهارات اللغوية .،هناك أربع مهارات،
وهي مهارة االستماع ( ،)listening skillومهارة الكالم ( ،)speaking skillومهارة القراءة (reading
 ،)skillومهارة الكتابة ( .)writing skillوتصنف مهارة االستماع والقراءة إىل مهارة االستقبال
( ،)receptive skillsيف حني تصنف مهارة الكالم والكتابة إىل مهارة اإلنتاح ()productive skills
.)(Alwasilah: 2011, 129
لغويات ،السنة الثالثة ،العدد الثاني ،نوفمبر 2021م

141

تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف تعليم اللغة العربية

مصطفى واألصدقاء

املهارات اللغوية (االستماع ،الكالم ،القراءة ،الكتابة) يف املدخل االتصايل هي وحدة
متكاملة ( .)integratedالوحدة هنا ال تعين جمرد عبور لدعم عملية االتصال بشكل طبيعي .يف
معظم احلاالت يتطلب االتصال مهارتني اثنتني أو أكثر يف وقت واحد .عندما يتعلق األمر مبحطة
القطار حلجز تذكرة ،أوال جيب على شخص ما التحدث إىل الضابط ليذكر نواايه أو يسأل عن
كيفية احلصول على تذكرة (الكالم) ،مث جيب عليه االستماع إىل إجابة الضابط (االستماع) ،وبعد
ذلك يقدم الضابط استمارة حجز جيب قراءهتا وملئها (القراءة والكتابة) .وهذا مثال بسيط على
متاسك املهارات اللغوية األربعة .)Effendy: 2012, 135-136( .فيما يلي تفاصيل كل مهارة لغوية:
)

أمهارة االستماع ( )listening skillهي قدرة الشخص على هضم أو فهم الكلمات أو اجلمل
اليت يتحدث هبا املتكلم أو وسائل اإلعالم .وميكن حتقيق هذه القدرة يف الواقع من خالل
املمارسة املستمرة لالستماع إىل االختالفات يف صوت عناصر الكلمة ( )phonemesمع
عناصر أخرى وفقا ملخارج احلروف الصحيحة سواء مباشرة من املتكلم األصلي (الناطق
األصلي) أو من خالل التسجيالت (.)Alwasilah 2011: 130
) بمهارة الكالم هي القدرة على التعبري عن األصوات التعبريية أو الكلمات للتعبري عن األفكار
يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر لشركاء الكالم .مبعىن أوسع ،الكالم هو نظام
من عالمات مسموعة ومستشفاة تستخدم عددا من العضالت واألنسجة العضلية يف جسم
اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم (.)Alwasilah 2011:135-136
) جمهارة القراءة ( )reading skillهي القدرة على التعرف على وفهم حمتوايت رموز مكتوبة
من خالل تالوته أو هضمه يف القلب .القراءة هي يف األساس عملية التواصل بني القارئ
واملؤلف من خالل النص الذي يكتبه ،هناك عالقة معرفية بني اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة
بشكل عام .ابلنظر إىل أن القراءة هي عملية يتم استخدامها من قبل القارئ للحصول على
الرسالة اليت سيتم نقلها من قبل املؤلف خالل وسيلة من الكلمات  /لغة مكتوبة (Alwasilah
)2011: 143

) دمهارة الكتابة ( )writing skillهي القدرة على وصف أو التعبري عن حمتوى األفكار ،من
خالل جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلانب املعقد من التأليف .ميكن تقسيم مهارة
الكتابة يف تعليم اللغة العربية بشكل عام إىل ثالث فئات ال تنفصل وهي إمالء ،خط ،إنشاء
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(.)Alwasilah 2011:151
 -2طريقة التعليم
تعرف طريقة التعليم أبهنا أسلوب خمتلفة لتحقيق التعليم املختلف يف ظل ظروف تعليمية
خمتلفة ( .)Uno: 2006, 16ويعرف ماجد ( )193 :2013أبهنا للوسيلة املستخدمة لتنفيذ اخلطط
اليت مت إعدادها على النحو األمثل .ويف املعجم الكبري للغة اإلندونيسية ( KBBIاسكندرواسيد
وسونندر )56 ،2011 :طريقة نظامية للعمل لتسهيل تنفيذ النشاط من أجل حتقيق األهداف
احملددة.
ويف الوقت نفسه ،التعليم هو النشاط املخطط الذي يقوم بتحفيز الشخص لتكون قادرة على
التعلم بشكل جيد وموافق هلدف التعليم ( .)Majid: 2013, 5التعليم هو يف األساس عملية التفاعل
بني املعلمني والطالب ،سواء التفاعالت املباشرة مثل األنشطة املواجهة أو بشكل غري مباش ،أي
ابستخدام الوسائل التعليمية املختلفة ( .)Rusman 2015: 21ويرى وينكل (يف انرا)17 ،2015 :
أن التعليم هو جمموعة من اإلجراءات املصممة لدعم عملية التعلم لدى الطالب ،مع االعتبار
ابألحداث الداخلية اليت يسري فيها الطالب .طريقة التعليم هي الوسيلة اليت يستخدمها املعلمون
لتنفيذ اخلطط اليت مت إعدادها يف شكل أنشطة حقيقية وعملية لتحقيق أهداف التعليم (Prastowo:
.)2013, 69
واستنادا إىل التعريفات أعاله ميكن االستنتاج أن طريقة التعليم هي طريقة معينة تستخدم
ابنتظام و لديها مهمة لتحقيق أقصى قدر من األهداف اليت ال تتعارض وتستند إىل مدخل.
أرشد ( )15 :2007يذكر أن هناك عنصرين مهمني جدا يف التعليم ،ومها وسائل اإلعالم
وأساليب التعليم .و بني االثنني عالقة مرتابطة ألن أساليب التدريس تؤثر على اختيار الوسائل
التعليمية .ومبا أن وظيفة التعليم هي يف شكل تغيري املدخالت يف شكل طالب غري متعلمني إىل
أن يكون متعلمني ،ال ميلك الطالب معرفة عن شيء ما ،ويصبحون طالاب لديهم معرفة ،مث يتميز
التعلم الفعال حبدوث عمليات التعليم لدى الطالب .فوائد أساليب التعليم عند سيف البحر مجارا
وأسوان زين ،هي كما يلي:
كاسرتاتيجية التعليم .ليس كل املتعلمني لديهم نفس املستوى من الذكاء ،ألن كل طالب
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جيب أن يكون قدرة الفهم خمتلفة .على الرغم من أنه يف فصل واحد هو جمموعة أو الطبقة متفوقة،
ولكن الذكاء يؤثر على استيعاب الطالب يف التقاط ما ينقله املعلم .ومن أجل معاجلة هذه
االختالفات ،يتم منحها أساليب التعليم كجزء من اسرتاتيجية التعليم .ميكن للمتعلمني استيعاب
املعرفة اليت ينقلها املعلمون بشكل جيد خالل توفري أساليب التعليم الصحيحة.
أداة التحفيز اإلكسرتينسي .الدافع هو تشجيع لشخص ما أن يعمل شيئا ويتحرك على حد
سواء بوعي أو بال وعي .احلافز له دور مهم جدا يف أنشطة التعليم والتعلم .الدافع أييت من الداخل
أو اخلارج .ميكن أن تكون طريقة التعليم أداة حتفيزية (دافعية) من اخلارج .ألن دورها مهم جدا ،مث
طريقة التعليم اجليدة البد أن حتفز املتعلمني على التعلم.
تقوم طريقة التعليم خبلق تفاعالت جيدة وفعالة يف التدريس والتعلم .ومع اختيار طريقة التعليم
اجليدة واملناسبة واملالئمة ابهلدف سوف ختلق املزيد من التفاعالت التعليمية األفضل .أشكاهلا
متنوعة جدا مبا يف ذلك طريقة تعليم اللغة اجملتمعية ( )CLLأو تعليم اللغة اجملتمعية اليت وضعتها
 .Curanوالطريقة الصامتة اليت اقرتحها كاليب جاتيغنو Suggestopedia ،اليت وضعها جورجي
لوزانوف  ،واالستجابة اجلسدية الكاملة اليت وضعها جيمس آشر( .ماداي.)39 :2013 ،
 -3طريقة إمجايل االستجابة الكاملة ()TPR
مت تطوير طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة من قبل أستاذ علم النفس يف جامعة سان
خوسيه كاليفورنيا أاألستاذ الدكتور جيمس ج .آشر الذي جنح يف تطوير هذه الطريقة يف تعليم
اللغة األجنبية .ويقول أن النطق املباشر لدى املتعلمني حيتوي على أمر ،ومن مث يستجيب املتعلمون
جلسده قبل أن يبدأوا يف إنتاج استجابة لفظية أو خطابية .حتتوي هذه الطريقة على عناصر حركة
اللعبة حبيث ميكن أن ختفف من التوتر لدى املتعلمني بسبب املشاكل اليت تواجه التعلم ،خاصة
عند تعلم اللغات األجنبية .وميكن أيضا أن ختلق مزاجا إجيابيا لدى املتعلمني ميكن أن يسهل التعلم
من أجل زايدة حتفيز وإجناز املتعلمني يف مثل هذا التعلم .يلعب املعلم دورا نشطا ومباشرا يف تنفيذ
هذه الطريقة .املتعلمون يف طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة هلم دور رئيسي كمستمعني واجلهات
الفاعلة .يستمع املتعلمون ابهتمام ويستجيبون جسداي لألوامر اليت يطلقها املعلم بشكل فردي أو
يف جمموعات (.)Arsyad: 2010, 56
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يف كراشني للمنهج الطبيعي ( )1983استخدم املعلم اللغة املستهدفة يف التواصل مع املتعلمني
من بداية تدريسها طوال الدورة .يستخدم املعلم الصورة والكلمات العرضية ابللغة األم للمتعلم
وبتعبري ممكن ،مما يساعد متعلميه على الفهم بسهولة .يقدم  TPRاملهارات اللغوية أو املكوانت يف
فعل يقوم فيه املعلم بثالثة أدوار :ملقي األوامر؛ موفر منوذج; ومراقب السلوك .يعمل الطالب كقدوة
وفناين أداء للعمل حىت يشعروا أبهنم مستعدون للتحدث بصراحة .ويدعم  TPRمن عدة النظرايت
حلاالت التعلم .مثل طريقة ديل السمعي البصري ( )1969يف التدريس تدعي أن الطالب يتعلمون
بكفاءة أكرب عندما تشارك مجيع حواسهم يف عملية التعليم (فام فو فاي هو.)130 ،2018 :
آشر يف ستيادي ( )127-125 ،2016ينص على أن "طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة
هي طريقة لتعلم اللغة اليت يتم تنظيمها يف تنسيق األوامر ( )commandوالكالم ( )speechواحلركة
( .")actionتوفر هذه الطريقة جتربة تعلم اللغة العربية من خالل النشاط البدين (احلركي) .وأشار
آشر إىل أن البشر ،عند تعلم اللغة ،يبدو ألول مرة أهنم يسمعون الكثري قبل أن يتحدثوا ،وأن نشاط
السمع كان مصحواب ابستجاابت جسدية (االستيالء ،والتلمس ،والتحرك ،والرؤية ،وما إىل ذلك).
ويرى فخرالرازي وإرات ماهيودين ( )98-97 ،2016فإن طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة
هي طريقة لتعليم اللغة مبنية على تنسيق الكالم والعمل ،وتسعى هذه الطريقة إىل تعليم اللغة من
خالل النشاط البدين أو النشاط احلركي .يتم تعليم اللغة من خالل تفعيل مجيع حركات اجلسم.
ويدعم هذه الطريقة من قبل العلوم األخرى ،مثل علم النفس النمو ،ونظرية التعلم ،والرتبية اإلنسانية،
وأيضا إجراءات تعليم اللغة اليت اقرتحها هارولد ودوروثي ابملر.
يشبه تعلم اإلشارات االستجاابت املدونة أو االستجاابت املشروطة .مثل تغطية فمك إبصبع
السبابة ،إشارة لالقرتاب .هتب الفم مع السبابة وموجة من اليد هو لفتة ،يف حني أن الصمت واجمليئ
هو الرد .ويتم هذا النوع من التعلم عن طريق االستجابة إلشارة .لذا  ،فإن االستجابة تكون عامة،
غامضة و عاطفية (.)Uno: 2008, 8
يف حني يرى مداي أن االستجابة اجلسدية الكاملة هي الصف الذي يقوم الطالب بكثرة
االستماع والتمثيل .يف فصل خاص ابالستجابة اجلسدية الكاملة يتم استخدام الفروق الدقيقة يف
األوامر ،ليس فقط على مستوى الكفاءة األساسية ولكن أيضا الكفاءة املتقدمة .تكون األوامر
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سهلة االستخدام لتحريك املتعلمني .ميكن للمعلم أن أيمرهم وهم يردون عن طريق القيام بذلك.
عندما يستطيع الطالب االستجابة لألوامر بشكل صحيح ،ميكن للمرء أن يبدأ يف إعطاء األوامر
لزمالئه (ماداي.)41 ،2013 :
اسرتاتيجية العمل هي اسرتاتيجية لصق املعلومات من خالل تنفيذ إجراء معني أو عرض
توضيحي أو نشاط معني .وفقا لشكله ،وتطبيق أساليب العمل يف تعليم املفردات العربية .يف
تطبيق العمل مع استجابة املتعلمني اجلسدية يف شكل تسجيل معىن الكلمة ،وخاصة يف شكل
أفعال ملموسة ،من خالل العرض .على سبيل املثال ،عندما حيصل على كلمة "جيري" يقوم املتعلم
بتوضيح معناها عن طريق اجلري .عند احلصول على كلمة "أيكل" يقوم املعلم بتوضيح معناها عن
طريق حتريك أصابع يده اليمىن حنو الفم كما لو كان وضع الطعام يف الفم .اسرتاتيجية العمل هذه
مع االستجابة اجلسدية هي أيضا االسرتاتيجية الرئيسية اليت يستخدمها سيد مهدي طبطباعي عند
تعليم ابنه سيد حسني طبطباعي معىن اآلايت الوظيفية .يتم تقدمي معىن كل كلمة يف قطعة شعرية
من خالل احلركة اليت يتبعها املتعلمون.
أ) تصميم طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ()TPR
1 )1األهداف (العامة واخلاصة)
اهلدف العام لطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة هو تطوير مهارات اللغة الشفوية ملستوى
مبتدئ .الفهم هو أداة لتحقيق اهلدف النهائي ،واهلدف النهائي الذي يتعني حتقيقه هو تعليم
مهارات الكالم األساسية .تعليم لغة أجنبية هبذه الطريقة يهدف إىل إنتاج الطالب القادرين على
التواصل مع لغة أجنبية ميكن فهمها من قبل الناطقني هبا.
ابإلضافة إىل ذلك  ،هتدف هذه الطريقة أيضا إىل القضاء على مشاعر احلرجة والتشبع يف
تعلم اللغة .اهلدف احملدد من تعلم اللغة مصمم خصيصا لتلبية االحتياجات واملهارات احملددة اليت
حيتاجها املتعلمون ،ولكن جيب حتقيقها من خالل األنشطة القائمة على العمل يف شكل أوامر
(.)Fachrurrozi، 2016: 127
2 )2منوذج املنهج
وعلى الرغم من أن آشرز مل يوضح تسلسل املهارات اللغوية اليت جيب إتقاهنا ،إال أن إجراءاته
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املقرتحة تعين ضمنا أن تعليم اللغات األجنبية يبدأ ابللغة املنطوقة مث اللغة املكتوبة .القدرة على
الكالم هلا األسبقية على لغة الكتابة .يتعلم املتعلمون الكتابة بعد أن يتمكنوا من تنفيذ األوامر
وإعطاء األوامر لآلخرين.
نوع املنهج الذي يستخدمه آشرز (يف  )Fachrurrozi، 2016: 127هو منهج قائم على
الكلمات ،مع إعطاء األولوية للمعايري النحوية واجلمجمية يف اختيار املواد التعليمية .على عكس
األساليب القائمة على املنهج النحوي أو الرتاكيب  ،تؤكد هذه الطريقة على اهتمامها األساسي
ابملعىن  ،مقارنة ابلرتتيب الذي يتم به تقدمي املادة .وهكذا يتم تعليم قواعد اللغة بشكل استقرائي.
3 )3أنواع األنشطة التعليمية
املرحلة األوىل من التعليم هي عرض النموذج .يعطي املعلم األوامر لبعض املتعلمني ،مث ينفذ
اإلجراءات معهم .ويف املرحلة الثانية ،أظهر بعض هؤالء املتعلمني أهنم يستطيعون فهم األوامر من
خالل تنفيذها مبفردهم مباشرة .كما أتيحت للمتعلمني الذين الحظوا يف األصل فرصة إلظهار
فهمهم.
مث يعيد املعلم اجلمع بني عناصر األوامر حبيث يطور املتعلمون مرونتهم يف فهم الكالم
املألوف ،على الرغم من أن األوامر اليت يقولوهنا تبدو مضحكة يف كثري من األحيان.
بعد تعلم كيفية الرد على بعض األوامر الشفوية ،بدأ املتعلمون يف تعلم قراءة وكتابة تلك
األوامر .عندما يكون املتعلمون على استعداد للكالم ،هم الذين يعطون األوامر .وبعد أن يتكلموا،
استمر توسيع نطاق أنشطة التعليم ،مبا يف ذلك الكوميداي القصرية واأللعاب املختلفة.
التدريبات يف شكل إعطاء األوامر والقيام ابألوامر هي األنشطة الرئيسية يف الفصول
الدراسية .وتستخدم هذه األوامر عموما ملنح اإلجراءات والنشاط البدين للمتعلمني .يتم أتجيل
األسئلة واألجوبة أو احملاداثت إال بعد حوايل  120ساعة من الدروس .األنشطة األخرى يف الفصول
الدراسية هي لعب األدوار وعرض الشرائح .يرتكز لعب األدوار على أوضاع احلياة اليومية ،مثل
غرفة الطعام أو السوق املركزي أو مكان العبادة أو يف الكافيرتاي أو يف السوق (Fachrurrozi، 2016:
.)128
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4 )4دور املعلم
يف هذه الطريقة يلعب املعلم دور املدير النشط .املعلم هو الذي يقرر ما جيب تدريسه ،وهو
الذي يقوم بنماذج وتقدمي مواد جديدة ،وخيتار املواد الداعمة املستخدمة يف الفصل الدراسي .ومع
ذلك ،ينبغي على املعلم توفري املزيد من الفرص ملتعلميه .املعلم مسؤول عن توفري أفضل نوع من
تعليم اللغة حىت يتمكن املتعلمون من استيعاب األحكام األساسية للغة املستهدفة .وابلتايل ،جيب
على املعلم التحكم يف اللغة اليت سيحصل عليها املتعلمون ،وتوفري املواد اخلام ل "خريطة النظرية"
اليت سيبنيها املتعلمون يف أذهاهنم .هنا يطلب من املعلم االبداع يف ضبط الفصل احلي.
عند تقدمي التغذية الراجعة للمتعلمني ،جيب على املعلم اتباع طريقة أولياء األمور يف تقدمي
املالحظات ألطفاهلم .يف البداية ،اآلابء يصححون قليال ،ولكن مع منو الطفل ،سيقللون من
التسامح مع أخطاء أطفاهلم يف الكالم .وبنفس الطريقة ،حيتاج املعلم إىل االمتناع عن الكثري من
التصحيح يف املراحل املبكرة وجيب أال يقطع كالمهم لتصحيح األخطاء ،ألن القيام بذلك سيعرقل
املتعلمني.
5 )5دور الطالب
يف طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ،يكون للمتعلمني دور رائد كمستمعني ومنفذين
للحركات .يستمعون ابهتمام ويستجيبون جسداي لألوامر اليت يعطيها املعلم .ومن املتوقع أيضا أن
يتعرف املتعلمون على جمموعات جديدة من املواد اليت مت تدريسها سابقا ويتفاعلون معها .وهي
مطلوبة إلنتاج جمموعات جديدة خاصة هبم .ويتم تشجيعهم على الكالم عندما يشعرون أبهنم
مستعدون له .ال تنسى أن وضع الصف مع هذه الطريقة يكون عددهم حمدودا ويعرف أيضا ابسم
فصل صغري من  12-10متعلما.
6 )6دور املواد التعليمية
يف هذه الطريقة ،بشكل عام ال يوجد نص املوضوع ،لذلك كل كائنات خمتلفة و واحلوادث
تلعب دورا هاما .ابلنسبة للمتعلمني املبتدئني حقا ،قد ال يتطلب التعلم استخدام املوضوع ،ألن
صوت املعلم وإجراءاته وإشاراته أصبحت أساسا كافيا ألنشطة الفصل الدراسي .ميكن للمعلم
استخدام األشياء الشائعة يف الفصول الدراسية ،مثل الكتب واألقالم واجلوائز واخلرائط والصحف أو
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اجملالت وأدوات األاثث يف الفصول الدراسية .عندما يتطور الدرس ،حيتاج املعلم إىل صنع أو مجع
املواد لدعم التعليم .تتضمن تلك الكائنات و احلوادث شرائح و قوائم الكلمات.
ب) إجراءات وتقنيات طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة
جيب على املعلم الذي يستخدم هذه الطريقة إنشاء جو تعليمي لطيف وسعيد .من املهم
جدا للمعلم أن خيفف من حدة التوتر قدر اإلمكان عند إعطاء األوامر ملتعلميه .وينبغي تشجيع
املشاركة اجلماعية منذ البداية .جيب تقسيم مقاعد املتعلمني إىل قسمني حىت يتمكن من مواجهة
بعضهم البعض .يهدف هذا النوع من التقسيم إىل جعل املتعلمني لديهم مساحة كافية للتحرك .يف
اجلزء اخللفي من الصف كانت هناك ثالثة كراسي نفذ منها املتعلون األوامر.
هناك نوعان من التقنيات الرئيسية املستخدمة يف هذه الطريقة ،وهي التقنية التمهيدية
( )introductory techniqueوتقنية العمل النشط ( .)working techniqueتقدم هذه التقنية
الوسائل اليت ميكن من خالهلا الشرح أو اجلمع بني األوامر واملفردات الداعمة اليت مت إدخاهلا على
املتعلمني لتحسني اللغة املستهدفة.
وفيما يلي تقنية إلدخال مفردات أو أوامر جديدة ( )introductory techniqueيف طريقة
االستجابة اجلسدية الكاملة (:)Fachrurrozi: 2016, 130-131
1 )1املعلم يتكلم ويوضح األوامر للمتعلمني .يقوم املتعلمون بتنفيذ األمر من خالل االستماع إىل
املعلم والقيام مبا يقوم به.
2 )2خيلق املعلم حاالت جيب على املتعلمني اختيار بني املفردتني .وقد عرف املتعلمون كلمة
واحدة بشكل جيد حبيث من خالل عملية احلذف ،ميكن معرفة الكلمة األخرى على الفور.
3 )3مع إدخال كلمة جديدة  ،جيب على املتعلمني اختيار كلمة واحدة هي أو أخرى على دراية
هبا من ثالث مفردات .إذا كان املتعلم خيمن كلمة خاطئة ،مث أنه ينبغي أن حياول مرة أخرى.
إذا أصح ويعيد تلك الكلمة سيحصل على جائزة يف شكل الثناء من معلمه.
4 )4يقدم املعلم كلمة جديدة بطريقة واضحة وملموسة جدا للمتعلمني ،سواء من خالل إظهار
اإلشارات أو من خالل عالمات أخرى.
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5 )5يقدم املعلم مفردات جديدة من خالل إظهار األوامر من الشريط .يسجل املعلم صوته
اخلاص ،مث يتبع كل أمر مسموع ،ولكن املعلم يستجيب أيضا يف بعض األحيان بشكل
متعمد بشكل غري صحيح مث يتم تصحيحه ابلصوت يف املسجل ( FahrurroziوErta
.)Mahyudin 2016:104
ج) مزااي وعيوب طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة
1 )1املزااي
أهذه الطريقة هلا إمكاانت هائلة لتنشيط املتعلمني ألن الوضع يف الفصول الدراسية
حيوية ،وإعطاء املتعلمني فرصة لتجريب مهاراهتم بطرق خالقة .ابإلضافة إىل ذلك،
هناك مزااي يف هذه الطريقة مبا يف ذلك:

)

) ب يكون تعليم اللغة متعة للمعلم واملتعلمني.
) جيشعر الطالب أبهنم يبتعدون عن مشاعر الضيق أو اإلجهاد أثناء الدراسة.
) دلدى املتعلمني ذكرايت طويلة األمد عما تعلموه ،ويرجع ذلك إىل متكني إمكاانت
الدماغ األمين والدماغ األيسر.
) هتسمح هذه الطريقة أبمهية تعليم اللغة املستهدفة.
) وأتخري الكالم حىت يعرف املتعلم ويفهم اللغة املستهدفة تلد ثقته.
) زمع تركيزها يف الفهم ،ميكن اجلمع بني هذه الطريقة بسهولة مع األساليب القائمة
على طريقة التواصل.
2 )2العيوب
ومن الواضح أن هذه الطريقة أكثر إحلاحا على مهارة الكالم من املهارات األخرى ،وابلتايل
فإن تطوير الكفاءة يف جمال املهارات األخرى سيتعرقل إذا مت استخدام هذه الطريقة بفعالية طوال
الوقت .ابإلضافة إىل ذلك ،هناك العديد من نقاط الضعف األخرى اليت حتتاج إىل توقع يف هذه
الدراسة مبا يف ذلك:
)
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األوامر.
) بيشعر بعض املتعلمني ابلرتدد عندما يطلب منهم إظهار حركة  ،وسيشعر املتعلمون
البالغون بعدم االرتياح بشكل خاص أو يشعرون ابالرتباك يف فصل يستخدم هذه
الطريقة.
) جتقنيات تعليم اللغة األجنبية مع هذه الطريقة هي أكثر مالءمة وحمدودة لتعليم مستوى
املبتدئني.
يتطلب تطبيق هذه الطريقة من املعلمني القادرين على التحدث ابللغة املستهدفة بشكل
جيد وجمدي ،وال يقتصر الرتاكيب ( .)Fahrurrozi dan Erta Mahyudin: 2016, 107-108استنادا
إىل العرض لنقاط الضعف (العيوب) واملزااي من طريقة ( TPRاالستجابة اجلسدية الكاملة) املذكورة
أعاله .فإهنا فعالة جدا لتعليم اللغة ،حيث يستطيع مجيع املتعلمني على متابعة التعليم حبماس ومتعة.
د-

اخلامتة

طريقة ( TPRاالستجابة اجلسدية الكاملة) يف تعليم اللغة العربية للمتعلمني ،خاصة يف مهارة
الكالم والكتابة تتطلب إىل وقت كثرية ،لذلك هناك حاجة إىل مهارة املعلم يف إدارة الوقت .جيب
أن يكون املعلمون واملتعلمون نشطني بنفس القدر يف التعليم ألن تطبيق طريقة  TPRعلى املتعلمني
جيب اتباع احلركات أو التعليمات اليت يقوم هبا املعلم و نطقه يف وقت واحد.
طريقة  TPRهي طريقة تطرح تعليمات األمر والكالم واإلمياءات أيضا كإرشادات يف شرح
الرسائل .يف هذه الطريقة تقدم جتربة تعليمية مثرية من خالل النشاط اجلسدي ،سواء كانت استيالء،
ملسا ،حركة ،ورؤية وغريها من األنشطة ،حيث سينشط املتعلمون يف عملية التعليم وتقليل امللل
والتشبع.
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