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تحدي تدريس فصول العربية الكبيرة للناطقين بغيرها

التحدي: 

حقيقة  الكبيرة  الفصول  تدريس  يعد 
ويعد  العالم،  من  كثيرة  أجزاء  في  واقعية 
يقوم  إذ  اإلطالق،  على  األكبر  التحدي 
بتدريس  العالم  أنحاء  جميع  في  املعلمون 
الفصول التي يتراوح أعداد الطلبة فيها من 
22 إلى 50 طالًبا في حني إن الرقم املثالي 
لصف اللغة عامليا هو من 10 إلى 15 طالبًا، 
في  املثال  سبيل  على  حلمًا  يعد  ما  وهو 
الصني والهند إذ يبلغ متوسط حجم الصف 

من 70 إلى 100 طالب.

بأنها  الفصول  هذه  املعلمون  ويصف 
الكبيرة  الفصول  ألن  كبيرة؛  إشكالية 
من  الكثير  وتولد  جسديًا،  مستنزفة 
الزائد،  العمل  عبء  من  وتزيد  التوتر 
املستحيل عمليًا إعطاء فرصة  وجتعل من 
حتديات  ومن  املتعلمني.  جلميع  متساوية 
اجللوس  للطالب  ميكن  أنه  املعضلة  هذه 
في اجلزء اخللفي من الفصل حتى ال تتم 
هناك  الوقت  بعض  يقضون  وقد  رؤيتهم، 
مع  والدردشة  املنزلي،  الواجب  أداء  في 

أقرانهم، وتعطيل الفصل. 

في  سببا  ذلك  يشكل  أن  ميكن  كما 
ذي  الفصل  في  التواصل  في  الطالب  تردد 
من  الكثير  عيون  ألن  الكبيرة  األعداد 
الناس ستكون عليه، ولرمبا يزيد من درجة 
القلق والتوتر لديه، وهو أمر شبه طبيعي 
في حالة اكتساب اللغة الثانية، كما أنه قد 
الدراسية  الفصول  في  الطالب  يشارك  ال 
بشكل  اإلرشادات  يسمع  لم  ألنه  الكبيرة 
تعليم  جتعل  الكبيرة  الفصول  ألن  واضح 
ناهيك  تقريًبا  مستحيٍل  شبه  االستماع 
عن شعور بعض الطالب بأن املعلم ال يركز 
الطالب  بهؤالء  فقط  مهتم  وأنه  عليهم، 
الذين يجلسون في الصف األول وهو مجرد 
وهم يقع فيه هؤالء بسبب طبيعة الصف 

كبير العدد.
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امليدان  في  املعلمون  قاله  مما  مقتطفات 
حول الصفوف الكبيرة:

جسامة  مدى  لتقريب  منا  محاولة  وفي 
الكبيرة،  وإبراًزا لتحدياتها  هذه اإلشكالية، 
نستعرض هنا بعًضا مما أدلى به معلمو مثل 

هذه الصفوف الكبيرة:

الصفوف:  هذه  معلمي  كبار  أحد  قال 
لكي  املنزلية  الواجبات  من  الكثير  “لدي 
يكون  يكاد  عليها.  عالمة  وأضع  أصححها 
فعالة  راجعة  تغذية  إعطاء  املستحيل  من 

وعادلة للجميع”. 

وها هو معلم آخر يقول: “من الصعب عليَّ 
أن أعامل الطالب بالتساوي بسبب الفروقات 
الفردية بينهم، وبسبب خوف الضعاف منهم 

من املشاركة«

الذين  أمنع  أن  أستطيع  “ال  ثالث:  وقال 
والتشويش  الكالم  من  اخللف  في  يجلسون 

على الصف بكامله”. 

أنني  أشعر  “والله  رابع:  مقولة  وهذه   
ذاهبة إلى معركة عندما يكون عندي درس 

محادثة او استماع عند صفي الكبير«.

أشعر  “بصراحة،  فقالت:  اخلامسة  أما   
أنوثتي يومًا بعد يوم  بأنني بدأت في فقد 

بسبب صياحي اليومي”.

»انقضى  مبرارة:  ساخًرا  السادس  وقال 
أسماء  نصف  أعرف  ال  وأنا  الفصل  نصف 

طالبي، يا للعار!«.

“ال يوجد مساحة كافية لتعزيز مشاركة 
الطالب”.

اللغة  »تعليم  ًصا:  ُمشخِّ السابع  وقال 
لصفوف كبيرة مثل ركوب األمواج العاتية«.

الصفوف  “تعليم  ضاجًرا:  الثامن  وقال 
ميكن  وال  للغاية،  ومقزز  مقرف  الكبيرة 

حتمله”.

“تعليم  ا  متحدّيً أحدهم  مقولة  هي  وها 
كبير  حتٍد  الكبيرة  للصفوف  العربية  اللغة 
ذي  معلم  إلى  ويحتاج  اجلبال،  تسلق  يشبه 

إمكانيات كبيرة ومتعددة«.

تدريس  حتديات  تلخيص  ميكن  وعليه، 
الفصول الكبيرة في:

فوضى الصف وصعوبة إدارته وضبطه 	 
والسيطرة عليه.

إلى 	  املستند  التدريس  صعوبة تطبيق 
الطالب.
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عن 	  للتعبير  للمتعلمني  قليلة  فرص 
أنفسهم بالعربية.

في 	  اجلميع  مشاركة  ضمان  صعوبة 
الصف.

عمل 	  في  اجلميع  مساهمة  عدم 
اجملموعات.

صعوبة التقييم بكل أنواعه.	 

وصعوبات 	  حتديات  حتديد  صعوبة 
وقت  وقلة  العدد  لكثرة  للغة  متعلم  كل 

إنتاجهم.

الدارسني 	  تقدم  درجة  قياس  صعوبة 
في الصفوف الكبيرة.

احللول: 

ميلك  ال  قد  أنه  متاًما  ندرك  نعم، 
في  الطلبة  أعداد  في  التحكم  قدرة  املعلم 
محاولة  هو  عليه  ما  أن  إال  الواحد،  الفصل 
القيام بأفضل ما لديه لتعليم هؤالء ما أتوا 
في  أقدم  ولذلك سوف  واكتسابه،  لدراسته 
االستراتيجيات  القصيرة بعض  املقالة  هذه 
التي ميكن أن تساعدك أيها املعلم -املبتلى- 
والتحديات  الصعوبات  بعض  جتاوز  في 
والعقبات التي صرح بها عاملون من امليدان. 

- بالفعل، قد يحضر الفصل من الطلبة من 
فعليك  لذلك  التعّلم،  في  رغبة  لديه  ليس 
من  الدراسي  الفصل  تبدأ  أن  املعلم  أيها 
تتمكن  حتى  املشاركة  قواعد  إعطاء  خالل 
بغض  االحترام  من  جو  على  احلفاظ  من 
النظر عن املهام التي سوف يقومون بها في 
أثناء الدرس، ولعله من اجلميل أن جتعلهم 
يشاركون في ذلك مما سيعطي هذه الشروط 
كلما  بها  وذكرهم  أّجل،  واحترامًا  أكبر  قوة 
األخطاء  أن  ذلك  ومن  ذلك،  إلى  احتيج 
طريق النجاح، ولن أتكلم مع زميلي في أثناء 
وأتوقع  عاٍل،  بصوت  أصرخ  ولن  املعلم،  كالم 

تسليم واجبي في غضون ... إلخ.

- ال تعط تعليمات حتى حتظى باهتمام 
اخلاصة  التعليمات  وإعطاء  طالبك،  جميع 
من  والتحقق  واضح،  صوت  باستخدام  بك 
الفهم وتشجيع الطالب على طرح أي سؤال 
إكمالها،  عليهم  يتعني  التي  املهام  حول 
يعرف  لكي  اجلمود  كسر  أساليب  واستخدم 

الطلبة بعضهم بعضًا.

عبر  اخلاصة  تدريسك  أساليب  حتدَّ   -
مجموعة  واستخدم  احملاضرة  من  التقليل 
متنوعة من األنشطة التي من شأنها حتفيز 
العمل  ضرورة  أي  املتعلمني،  جميع  وإشراك 
الفصول  في  الطلبة  إشراكية  زيادة  على 
أو  اجملموعات  عمل  على  واحرص  الكبيرة، 
أزواج في داخل الفصل وخارجه، وال تخش 
من الفوضى التي قد حتدث جراء ذلك طاملا 
وال  بها،  كلفتهم  التي  باملهمة  يقومون  أنهم 
جتعل اجملموعات أكثر من 5-6 طلبة فقط، 
وضع رئيًسا لها لكي تتواصل معه وحده في 
الرسالة  يوصل  وهو  املهمة،  متابعة  أثناء 
من  أنواع  بثالثة  أنصحكم  مجموعته.  إلى 
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الكفاءة  أصحاب  مجموعة  اجملموعات: 
كفاءة  األفضل  فاملتعلم  اخملتلطة  اللغوية 
متشابهو  والثانية:  كفاءة،  األقل  يساعد 
أو  القادة  مجموعة  والثالثة:  ذاتها،  القدرة 
املراقبني وهم األسرع الذين ميكنهم مساعدة 

األبطأ.

الدراسية  الفصول  مقاعد  بترتيب  قم   -
اخلاصة بك بحيث ميكنك التحرك بحرية 
في جميع أنحاء الفصول الدراسية إذا كانت 
ذلك  غير  كانت  حال  وفي  للتحريك،  قابلة 
الفصل  مقدمة  في  تكون  أال  على  فاحرص 
في  مواقع مختلفة  في  بل قف  الدوام  على 
املتعلمني  مقاعد  وغير  بالتساوي  الفصل 

وفق رؤيتك اخلاصة.

مع  يتواصلون  الطالب  أن  من  تأكد   -
إنشاء  الطالب  من  تطلب  ال  بعضًا،  بعضهم 
ميكن  ألنه  الفصل  أمام  وتنفيذها  حوارات 
إذا  بسهولة  انتباههم  ينصرف  أن  للطالب 
بأسئلة  وابدأ  االستماع،  فقط  عليهم  كان 
لكي  النص  من  إليها بسهولة  الوصول  ميكن 
ينغمس اجلميع في أدائها. وفي حالة الصف 
احلديث  طالب  أي  على  مينع  فقط  الكبير 
لإلجابة  ذلك  على  واملوافقة  يده  رفع  دون 

عن أي سؤال.

الفصل  في  املنفذة  املهام  أن  من  تأكد   -

تقوم  الذين  الطالب  ملستوى  مصممة 
بتدريسهم، إذا كانت األنشطة التي أحضرتها 
بالنسبة للطالب،  للغاية  الفصل صعبة  إلى 
توضيح  محاولة  في  صعوبة  جتد  فسوف 

التعليمات واإلجابة على األسئلة.

املوضوع  يعرفون  الذين  طالبك  شجع   -
الذهاب  على  اآلخرين  من  أفضل  بشكل 
ومساعدة زمالئهم الذين يواجهون صعوبات 
في فهم املهمة وإكمالها، وأشركهم في تقييم 
ولهم  لك  أداء  مؤشرات  وضع  وفق  أقرانهم 
بعض  اتباع  وميكن  نهجها،  على  يسيرون 
مقارنة  مثل:  األخرى  االستراتيجيات 
لإلجابة  منوذج  وتوفير  األقران،  واجبات 
لنفسه، وغيرها.  الطالب  املثالية، وتصحيح 
طلبتك  بعض  تفويض  عليك  يجب  كما 
توزيع  مثل  املعلم«  »مهام  ببعض  القيام  في 
وترتيب  املنزلية،  الواجبات  وجمع  األوراق، 
اجملموعات. كلما قمت بذلك، تعود طالبك 
تعليماتك  على  اعتمادهم  وقّل  ذلك،  على 
التي عليك تقدميها. فلرمبا لن تكون قادًرا 
على التنقل جسدًيا بني جميع الطالب في 

صفك، لذا كن مبدًعا!

- اطلب من الطالب تبديل األماكن حتى 
زمالئهم  مع  والتفاعل  الذهاب  من  يتمكنوا 
اآلخرين في الفصل خاصة في ضوء سعينا 
صفوف  داخل  تواصلية  بيئة  خلق  إلى 
للتنقل  الفرصة  لك  سيتيح  مما  العربية، 
داخل الفصل الدراسي واالستماع إلى أعمال 

اجملموعة األخرى.

في  الضجيج  من  باالنزعاج  تشعر  ال   -
الدراسية،  الفصول  في  التواصلية  الصفوف 
فليس من احملتمل أن تظل الصفوف الكبيرة 



9 مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها - رجب 1441 هـ - مارس 2020 م

العدد
5

هادئة خالل الدرس. الضجيج الوحيد الذي 
التخريبية،  الضوضاء  هو  يقلقك  أن  يجب 
الكراسي  أن تتحرك بني  املهم هنا  ولكن من 
وليس  فقط  بها  يخل  ملن  تعليماتك  موجهًا 
جلميع الفصل، ناهيك عن ضرورة استخدام 
على  واحرص  األدبي،  التأنيب  أساليب 
غضبك  عن  معبرًا  عاليًا  صوتك  ترفع  أال 
الشديد ألن ذلك سيسعدهم وسوف يعملون 

على استفزازك مرارًا وتكرارًا.

- قدم ابتكارات جديدة في فصلك، عبر 
جعل صفك الكبير يبدو صغيرًا، فقد يشعر 
الفصل  في  االنخراط  من  مبزيد  الطالب 
إذا كان بإمكانهم دمج الهواتف احملمولة في 
في  املعلمني  على  يستحيل  كما  تعليمهم، 
راجعة  تغذية  توفير  الصفوف  هذه  أحجام 
بعض  عّين  لذلك  للجميع  وعادلة  كافية 
في  »مساعدين  بوصفهم  طالبك  أفضل 
أيضًا  هذا  بأن  علمًا  ملساعدتك  التدريس« 

سيعمل على زيادة مستويات الثقة لك.

اجعل الطالب على دراية مبهمة »تعليقات 
الند للند” و “التفكير الذاتي”. 

في  لهم  بالنسبة  صعًبا  األمر  يكون  قد 
سيصبح  املمارسة  خالل  من  ولكن  البداية، 
هذا هو القاعدة ويتوقع الطالب ذلك كجزء 

من درسهم.

- أخيًرا وليس آخًرا، اجعل الصفوف ذات 
األلعاب  بعض  بإعداد  وقم  ومتعة،  مغزى 
أبقهم  بحيث  إمتاًعا،  أكثر  الفصل  جلعل 
مبا  نفسه  الوقت  في  ومستمتعني  منشغلني 
مع  التعامل  ميكنك  ال  أنه  وتأكد  يفعلون، 

فصل كبير كما تتعامل مع الفصل الصغير.

ومن النصائح السريعة التي ميكن توفيرها 
ملعلمي الصفوف الكبيرة:

أظهر حبك بل شغفك مبا تقوم به.. 1

وطريقة . 2 مسموع  بصوت  تكلم 
واضحة.

ال حتاضر ألكثر من 15 دقيقة وهي . 3
فترة جذب انتباه الطالب.

خلطوات . 4 املرئية  العروض  استخدم 
نشاطاتك،  وتفاصيل  درسك 

وتعليماتك.

ال تقف في مكان واحٍد بل جتّول في . 5
أرجاء الفصل.

كن منظمًا محددا ملا تريد القيام به . 6
بشكل  درسك  خطوات  )صمم  متامًا. 

منطقي(

وزع نظراتك على جميع احلاضرين.. 7

االحتياجات . 8 ذوي  للطالب  انتبه 
الفردية.

تأكد من مناسبة ما اخترته للتدريس . 9
للفصل الكبير.

عبر . 10 بانتظام  الدارسني  فهم  تفقد 
استراتيجيات مختلفة.

تدريس . 11 استراتيجيات  استخدم 
متنوعة.

بداية . 12 في  املهمة  املعلومات  على  أّكد 
الفصل الدراسي وفي أثنائه ونهايته.

ولو مرة في . 13 قلل حجم صفك مؤقتًا 
املوعد  على  نصفهم  فليأت  األسبوع 
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والنصف اآلخر في الصباح أو املساء.

كن على دراية مبا يجري في الصف. . 14
إذا الحظت أو شعرت بوجود خطأ ما، 

اسأل الطلبة عما يحدث؟

األدوار . 15 ولعب  اجلماعي  العمل 
اخلارجية  والقراءات  الطالب  وعروض 
تكون  أن  ميكن  الفصل  داخل  والكتابة 

طرًقا ممتازة لتغيير روتني الفصل.

شجع الطلبة على الكالم على الدوام.. 16

من . 17 صغيرة  مجموعات  بدعوة  قم 
قضايا  ملناقشة  لزيارتك  الطالب 

الفصل املهمة.

الوجوه . 18 مطابقة  عبر  طلبتك  اعرف 
باألسماء.

استخدام بطاقات األسماء.. 19

تدريسك . 20 في  طلبتك  أشرك 
وقراراتك.

اعرض جناحات وإبداعات طلبتك.. 21

استغل املساحة خارج الصف إن أمكن.. 22

جميع . 23 من  املشاركات  قبول  في  نوع 
أنحاء الفصل.

راقب امللل وتغلب عليه إذا رأيته فورًا.. 24

الضبط . 25 استراتيجيات  استخدم 
اإليجابي للتعامل مع سوء السلوك.

ال تدخل في جداالت شخصية.. 26

صوتك . 27 وارفع  بسهولة  تغضب  ال 
عاليًا.

بشكل . 28 خاصة  تتوعد  وال  تهدد  ال 
جماعي.

شارك الطلبة في حل املشكالت.. 29

أخبر طالبك أنك ستكون متاًحا قبل . 30
أسئلة  أي  على  لإلجابة  الفصل  وبعد 

قد تكون لديهم.

كن إنسانًا أي عاملهم بإنسانية.. 31

ميكن . 32 كيف  وطالبك  زمالءك  ناقش 
فصول  بزيارة  قم  فصلك.  حتسني 

الزمالء املماثلة.

قم بأشياء غير متوقعة: شغل أغنية، . 33
واطلب  مشكلة  اعرض  ضيفًا،  أحضر 

حاًل منهم إلخ.

كن مؤدبًا ولكن كن حازمًا.. 34

املوضوع  حول  املعلومات  من  ملزيد 
يرجى مراجعة هذه املواقع التي استفدت 

منها في إعداد هذه املقالة:

• https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/

pf0000148867

• https://www.teachingenglish.org.uk/

sites/teacheng/files/ELT-16-screen.pdf

• https://englishpost.org/tips-teaching-

large-classes/

• https://www.modernenglishteacher.

com/7-tips-for-teaching-large-classes-aoife-

mcloughlin/
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َشــِهدت الســاحة فــي الفتــرة األخيــرة 
رواجــا كبيــرا فــي مجــال التدريــب إلعــداد 
معلمــي اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــني بهــا، 
ورغــم كثــرة هــذه الــدورات وكثــرة املســجلني 
ــي  ــن ف ــة تكم ــكلة احلقيقي ــا إال إن املش فيه
الكثيريــن  بخاطــر  َتُجــول  أســئلة  عــدة 

وهــي:
1ـ هــل هــذه الــدورات فعــال كافيــة إلعــداد 
طــالب  أمــام  الوقــوف  علــى  قــادر  معلــم 

لهــم؟ والتدريــس  أجانــب 
ــذه  ــاء ه ــل إلعط ــال مؤه ــدرب فع ــل امل 2ـ ه

الــدورة التدريبيــة؟
مــن  التدريبيــة  الــدورة  هــذه  وهــل  3ـ 
مجــال  فــي  بــاع  ولهــا  مرموقــة  مؤسســة 
بهــا؟ الناطقــني  لغيــر  العربيــة  تعليــم 

يتلقــاه  أن  يجــب  الــذي  احملتــوى  ومــا  4ـ 
املتــدرب ليكــون مؤهــال حقــا للتدريــس؟
بعــد  املتدربــني  مــن  كثيــرا  إن  أواًل: 
انتهائهــم مــن معظــم الــدورات التدريبيــة 
يشــعرون بنقــص كبيــر فــي اإلعــداد، وأن 
هــذه الــدروات لــم تقــدم لهــم شــيئا مفيــدا، 
والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى أن معظمهــم 
املناســب،  األكادميــي  اإلعــداد  ُيَعــدَّ  لــم 

فمعظــم هــؤالء املتدربــني لــم يتخرجــوا 
يعرفــون  وال  العربيــة،  اللغــة  كليــات  فــي 
شــيئا عــن اللغــة وفنونهــا، ثــم يلتحقــون 
بالــدورات فيجــدون املــدرب يحدثهــم عــن 
مــن  غيرهــا  أو  القواعــد  تدريــس  طــرق 
الفنــون التــي ال يعرفونهــا ولــم يتقنوهــا، 
إنَّ حــال هــؤالء كمــن يتعلــم مهــارات البيــع 
والشــراء وهــو ال يعلــم شــيئا عــن البضاعــة 
املشــكلة؛  تأتــي  هنــا  ومــن  يبيعهــا،  التــي 
فاألســاس ال بــد أن يكــون متينــا كــي ُيْبَنــى 
آالف  هــؤالء  تنفــع  لــن  وبالتالــي  عليــه، 

الــدورات قبــل اإلعــداد األكادميــي.
الفتــرة  فــي  للتدريــب  تصــدى  ثانيــا: 
األخيــرة مجموعــة مــن غيــر املتخصصــني 
لغيــر  العربيــة  ســوا  يدرِّ لــم  الذيــن  أو 
الناطقــني بهــا مــن قبــل، مســتغلني جهــل 
املقبلــني علــى هــذه الــدورات وعــدم وعيهــم 
مبؤهــالت املــدرب الناجــح، ولذلــك يجــب 
علــى أي متــدرب قبــل التســجيل فــي أي 
دورة أن يســأل عــن املــدرب ومؤهالتــه، وهــل 
َس العربيــة لألجانــب مــن قبــل؟ ومــا املدة  َدرَّ
َســَها؟ كل ذلــك فــي صالــح املتــدرب؛  التــي َدرَّ

ألن فاقــد الشــيء ال يعطيــه.
اخلبــرة  أن  إلــى  هنــا  أشــير  أن  وأود 
احلقيقيــة ســواء فــي التدريــس أو التدريــب 

تدريب المعلمين الجدد بين الواقع والمأمول

محمد عبد الله الجالي
محاضر اللغة العربية لغير الناطقين بها
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إمنــا حتســب بعــدد الســاعات وليــس بعــدد 
هنــاك  أن  مثــال  افترضنــا  فلــو  الســنوات، 
َس العربيــة  اثنــني مــن املعلمــني كالهمــا درَّ
لغيــر الناطقــني بهــا مــدة خمــس ســنوات، 
س خمــس ســاعات فــي  أحدهمــا كان يــدرِّ
س ثمانــي ســاعات  اليــوم واآلخــر كان يــدرِّ

فــي اليــوم فهــل يســتويان فــي اخلبــرة؟ 
ثالثــا: الُبــدَّ أن تكــون الــدورة مــن مؤسســة 
مجــال  فــي  ِثَقــل  ولهــا  مرموقــة  تعليميــة 
تعليــم العربيــة لغيــر الناطقــني بهــا، ويفضل 
أن تكــون مؤسســة حكوميــة تتبــع جامعــة أو 
كليــة معينــة، حتــى تكــون الشــهادة ذات نفــع 
ــو  ــدف ه ــم أن اله ــد، ورغ ــا بع ــدرب فيم للمت
م ومــدى َأْهليــة املــدرب  جــودة احملتــوى امُلَقــدَّ
إال أن الشــهادة وســيلة مهمــة للحصــول علــى 

العمــل فيمــا بعــد.
فــي  املقدمــة  الــدورات  واقــع  إن  رابعــا: 
اجملــال هــذه األيــام يشــهد نقــدا كبيــرا مــن 
حيــث احملتــوى املقــدم فيهــا، واملــدة الكافيــة 
فــي  تقــدم  دورة  عــن  فنســمع  للتأهيــل، 
يومــني وأخــرى تقــدم فــي ثالثــة أيــام وغيــر 
ذلــك، لكــن هــل هــذا كاف إلعــداد املعلــم؟
ــد أن  ــي الب ــي رأي ــة ف ــدورة التدريبي إن ال

ــي: ــى مــا يل ــى األقــل– عل حتتــوي –عل
1ـ تعريــف عــام مبجــال تعليــم العربيــة لغيــر 
الناطقــني بهــا، وأبــرز الفــروق بينــه وبــني 

ــا. ــة للناطقــني به ــم العربي تعلي
2ـ كيفية التعامل مع الطالب األجانب.

3ـ حتديد مستوى الطالب.
4ـ مهــارات اللقــاء األول فــي صفــوف تعليــم 

ــا. ــني به ــر الناطق ــة لغي العربي
4ـ تدريس املهارات اللغوية.

5ـ مناهــج تعليــم العربيــة لغيــر الناطقــني 
ــا. به

6ـ إعداد االختبارات واملواد التعليمية.
7ـ تعليــم العربيــة لغيــر الناطقــني بهــا عبــر 

الشــبكة الدوليــة.
8ـ تعليــم العربيــة لألطفــال غيــر الناطقــني 

بالعربيــة.
وليفكــر كلُّ مــدرب فــي املــدة الكافيــة لــكل 
يلــم  بحيــث  الســابقة،  احملــاور  مــن  محــور 
املتــدرب علــى األقــل بنســبة ســتني أو ســبعني 
باملائــة مبحتــوى كل محــور، والهــدف املرجــو 

ــه. من
علــى  احتــوت  إن  التدريبيــة  الــدورة  إن 
احملــاور الســابقة مــع وجــود املعلــم املؤهــل 
أنهــا  شــك  فــال  املؤهــل  واملــدرب  أكادمييــا 
ســتكون دورة ناجحــة، صحيــح إنهــا ســتحتاج 
ســعرها  يكــون  ورمبــا  طويــل،  وقــت  إلــى 
مرتفعــا، لكــن هــذه هــي األســس املهمــة لــكل 
متــدرب كــي يكــون أهــال للتدريــس والوقــوف 
أمــام الطــالب األجانــب، واألهــم مــن ذلــك أن 
يكــون راضيــا عــن نفســه وعــن مســتواه، وأن 
يعلــم أن هــؤالء الطــالب أمانــة فــي عنقــه 

فــال يســتغل جهلهــم وعــدم معرفتهــم.



د. السيد أبو الوفا 
أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة العلوم اإلنسانية
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م(1 )َنْحَو ُمَساَءَلِة امُلَتَعلِّ
تقدمة: 

درجــت صنافــة مشــكالت تعلــم العربيــة 
بوصفهــا لغــة ثانية خاّصة للنظر والتحليل 
لــرؤى عديــدة متعالقة، لعل أشــهرها النظر 
إلــى صعوبــات العربيــة وفروعهــا اخملتلفــة، 
وإلــى طرائــق تدريســها وأســاليبها، أو النظــر 
ــا، ومــن ثــم  ــا ومحتوياته ــة مناهجه لصعوب
إلــى  أو  آليــات بنائهــا وتأليفهــا،  محاكمــة 
مهــا بشــكل عــام،  مشــاكل وقصــور بيئــات تعلُّ
أوحتــى النظــر بعــني الشــك فــي إمكانــات 
معلميهــا وتأهيلهــم وتكوينهــم األكادميــي 
فــي  البحــث  وكــذا  والثقافــي،  والتربــوي 
شــخصيات املعلمــني وأســاليبهم التدريســية 
والتربويــة، وأخيــًرا النظــر إلــى إمكانــات 
املتعلمــني وقدراتهــم ورؤاهــم الذاتيــة جتــاه 

مهــم واكتســابهم اللغــة. عمليــة تعلُّ
 وقــد أرادت هــذه املقالــة علــى ُعجالتهــا 
أن تنظــر فــي هــذه األخيــرة؛ لقلــة تناولهــا 
ــات؛  ــاث وأطروح ــن أبح ــه م ــع علي ــا ُوق فيم
ولفــوز الــرؤى الســابقة األخــرى بنصيــب 
اآلســاد مــن البحــث والنقــاش، وإلقــاء مزيــد 

1  - )تنويــه(: هــذه املقالــة ُمســتلة مــن بحــث أكبــر للباحــث بعنــوان »مــن مشــاكل تعليميــة العربيــة للناطقــني بغيرهــا... نحو مســاءلة 
املتعلــم( وهــو بحــث قيــد الطبــع فــي إحــدى املنافــذ املشــهورة، علــى أنــه ينبغــي التنويــه بــأن فكــرة هــذا العــدد مــن هــذه اجمللــة املباركــة 

كانــت هــي الســبب األول -بعــد توفيــق اللــه عــزَّ وجــل- فــي البحــث املشــار إليــه.

كلهــا  فُتنوولــت  والتفنيــد،  التحليــل  مــن 
بالبحــث ومت طــرح كثيــر مــن الضــوء علــى 
حلــول مشــكالتها املمكنــة وآليــات عالجاتها 

ــة.  املتنوع
نــرى  إنعــام،  كبيــر  ودون  ســبق،  وممــا 
الباحثــني  مــن  الكثيــر  ابتعــاد  بوضــوح 
فــي  والبحــث  النظــر  حــني  والدارســني 
ــة  ــة العربي ــاب اللغ ــم واكتس ــكالت تعلي مش
عــن  أجنبيــة  أو  ثانيــة  لغــة  بوصفهــا 
مســاءلة املتعلــم بدرجــة دقيقــة، واقتصــار 
األعــم  الغالــب  فــي  التحليــل  تبئيــر 
الرئيســة  االفتراضــات  أو  األســباب  علــى 
اللغــة،  وطبيعــة  املنهــج،  مــن:  األخــرى 
واملعلــم، والبيئــة التعليميــة بشــكل عــام، 
املتعلــم  مســاءلة  جتاهــل  أو  نســيان  مــع 
ــية،  ــه النفس ــه، أو قدرات ــي دافعيت ــواء ف س
والشــخصية، أو اســتعداداته األكادمييــة، 
الســتراتيجيات  فقدانــه  امتالكــه/  أو 

ذلــك. غيــر  أو  التعلــم،  فــي  متنوعــة 
ــم  ــة، أن املتعل ــال موارب ــرى، ب ــا ن ــد أنن بي
بوصفــه أحــد األركان التعليميــة الرئيســة 
أيًضــا وجــب أن يشــمله البحــث فــي هــذا 

أيها المتعلم: عفًوا ... أحيانًا تكون أنت المشكلة
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الســبب  املتعلــم هــو  الصــدد؛ فقــد يكــون 
عمليــة  وإمتــام  إجنــاز  عــدم  فــي  األبــرز 
التعلــم املنشــودة، وبخاصــة إذا مــا توفــرت 
بنجــاح وإيجابيــة أو حتــى بدرجــة مناســبة 
باقــي العوامــل األخــرى، وهــو مــا يدفعنــا 
مــن  وإعطائــه  ذلــك،  العتبــار  بالضــرورة 
األهميــة البحثيــة والتحليليــة مــا يســتحق.  
النقــاط  فــي  البحــث  ضــرورة  نــرى  ولــذا 
التاليــة إذا مــا أردنــا أن نســبر غــور هــذه 
املســألة، وهــي علــى أهميــة ترتيبهــا حســبما 

ــي: ــا يل ــا كم نراه
مشــكالت . 1 أحــد  املتعلــم  يكــون  كيــف 

اللغــة؟ واكتســاب  تعلــم 
هــل لــدى املتعلــم بعــض اســتراتيجيات . 2

ــم املعرفيــة التــي يســتخدمها خــالل  التعلُّ
ــة؟ ــة اللغ ــة تعليمي رحل

هــل لــدى املتعلــم بعــض اســتراتيجيات . 3
يســتخدمها  التــي  املعرفيــة  فــوق  ــم  التعلُّ

خــالل رحلــة تعليميــة اللغــة؟
والوقــوف . 4 املتعلــم،  مســاءلة  آليــات 

علــى فلســفته الذاتيــة فــي عمليــة التعلــم، 
وكــذا مــا لديــه مــن ُمســببات إعاقــة التعلــم 

وإضعــاف عمليــة إكســاب اللغــة؟
ا هنا، والعتبارات املســاحة امُلخصصة،   أمَّ
وحلاجــة هــذا املوضــوع ملزيــد مــن البحــث 
والتحليــل  ســنكتفي بإلقــاء الضــوء البرقــي 
وتركيــزه علــى اخلطــوط البــارزة فــي عملية 
مســاءلة املتعلــم والوقــوف علــى عنوانــات 
القضايــا التــي قــد جتعــل منــه ســبًبا رئيًســا 
إعاقــة  فــي  -أحياًنــا-  أوحــد  يكــن  لــم  إن 
عمليــة تعلمــه، وإضعــاف اكتســابه اللغــة، 
بــل ورمبــا قطــع رحلتــه فــي رحــاب العربيــة، 
تلكــم القضايــا التــي قــد تتركــز فــي قدراتــه 

ــه  ــة، وإمكانات ــم اللغ ــة تعل ــادة عملي ــي إج ف
واختــراع  التعلــم  إبداعيــة  فــي  اخلاصــة 
اللغــة،  اكتســاب  فــي  الذاتيــة  وســائله 
وامتالكــه مــن عدمــه بعض االســتراتيجيات 
املتنوعــة التــي تســاعده فــي تطويــر ملكاته 
وقدراتــه، وكيفيــة تعاملــه مــع الصعوبــات 
ــه  ــة، ونظرت ــة األكادميي ــاء التعلمي واألخط
الشــخصية فــي أخطائــه التعلميــة الذاتيــة 
وكيفيــة اإلفــادة منهــا فــي رحلــة تعلمــه 
لغــة  بوصفهــا  العربيــة  اللغــة  واكتســابه 

ــا. هدف
املقالــة  تأمــل  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاًء 
النقــاط  بعــض  وضــع  املاثلــة  القصيــرة 
ــرة  ــدود نظ ــالء ُح ــني بج ــي ُتب ــة الت الرئيس
كاتبهــا للقضيــة الرئيســة، ونعنــي قضيــة 
ــا  ــر صفًح ــتضرب الذك ــم، وس ــاءلة املتعل مس
ــل  ــد وحتلي ــي لتفني ــل التفصيل ــن التحلي ع
قيــد  الكاتــب  لبحــث   املســاءالت  هــذه 
الطبــع -ذلــك امُلشــار إليــه فــي املقدمــة- لــذا 
ســتحاول هــذه اإلطاللــة أن تختط مســارها 
ــم باملســاءلة فيمــا  الفريــد فــي إفــراد املتعل
واكتســابه  مــه  تعلُّ ضعــف  أســباب  يخــص 
اللغــة بــدًءا، مســوغة لنفســها بعــد عــرض 
اللغــة  ملتعلمــي  واألبــرز  األهــم  الســمات 
اللغــة  متعلــم  تضــع  أن  منهــا،  العربيــة 
-برفــق- فــي مرمــى عــدد مــن املســاءالت 
التــي تســعى عبــر احلصــول علــى  املهمــة 
اإلجابــات الناجــزة عنهــا لتشــخيص أمــارات 
ضعف/قــوة متعلــم اللغــة وامتالكه/فقدانــه 
أســباب التعلــم الناجــح، وقــدرات اكتســاب 

ناجــز للغــة العربيــة بوصفهــا هدًفــا.
إننــا حــني ُنوِلــي وجهتنــا شــطر تعليميــة 
أنــك  بــد  فــال  حتديــًدا،  الثانيــة  اللغــة 
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متعلــم اللغــة تعــي -فــإن لــم تكــن تعــي فــِع- 
اللغــة اجليديــن  إلــى متعلمــي  ُينظــر  أنــه 
بوصفهــم األفضــل فــي ابتــكار واســتخدام 
اســتراتيجياتهم اخلاصــة فــي تعلــم اللغــة 
املعرفــي،  فــوق  ومــا  املعرفــي  بنوعيهــا، 
قــد  أنــه  أيًضــا  معلوماتــك  إلــى  ولتضــف 
ُوضعــت هنــاك 14 خاصيــة للمتعلــم اللغــوي 
اجليــد، وقــد مت تلخيصهــا بواســطة )روبــن 
الــذي  النحــو  علــى  وطومســون-1982(، 
ه أننــا  ســنقاربه، بعــد قليــل، بعــد أن ننــوِّ
بغــرض  ال  اخلصائــص  هــذه  نعــرض  إمنــا 
نظريــة  معلومــات  بوصفهــا  اســتعراضها 
يجــب التعــرف إليهــا فحســب، وإمنــا بوصفهــا 
ضروريــة  ومســتلزمات  حتميــة،  واجبــات 
علــى كل متعلــم جيــد للغــة -إن أراد أن يكــون 
جيــًدا- أن يتمتــع بالقــدر األكبــر منهــا إن 
لــم يتمتــع بهــا كلهــا، ومــا ذلــك علــى املتعلــم 
النابــه احلصيــف صاحــب الهــدف والغايــة 

بعزيــز!!  

فاعــرض نفســك عليهــا، فــإن ذلــك مــن 
األهميــة لنــا، ولــك، مبــكان.

اللغــة  متعلمــي  صفــات  أهــم  هــي  وهــذه   
: يــن جليد ا

يجــدون طريقتهــم اخلاصــة فــي التعلم، . 1
ويتولــون مســؤولية تعلمهم بأنفســهم. 

تنظيــم 2.  فــي  وبراعــة  قــدرة  لديهــم   
املعلومــات حــول اللغــة، وبالضــرورة ُحســن 

. ظيفهــا تو
مبدعــون، ذوو حساســية وذائقــة تظهــر . 3

ــة  ــة النحوي ــد اللغ ــة قواع ــالل جترب ــن خ م
اجلمــل،  وإنتــاج  والتراكيــب،  والكلمــات، 

وغيرهــا.
الفــرص . 4 اســتغالل  فــي  ينشــطون 

أجــل  مــن  خلًقــا  يخلقونهــا  أو  الســانحة 
ممارســة واســتخدام اللغــة داخــل الفصــل 

وخارجــه. 
بــل . 5 يطمئنــون،  وال  يرتاحــون  ال 

يجــدون  حــني  الغبطــة  بعــدم  يشــعرون 
ــتماع  ــث أو االس ــة احلدي ــي متابع ــهم ف أنفس

جيــًدا. فهًمــا  محتــواه  فهــم  دون 
االســتذكار . 6 فــن  مــن  اإلفــادة  جيــدو 

وُيحســنون توظيــف اســتراتيجيات الذاكــرة 
وتوظيفــه  تعلمــه  مت  مــا  لتذكــر  األخــرى 

ــة.  ــني احلاج ح
األخطــاء، . 7 مــن  اإلفــادة  فــي  بارعــون 

ضدهــم. وليــس  لصاحلهــم،  بجعلهــا 
يســتخدمون املعرفــة اللغويــة، مبــا فــي . 8

ذلــك معرفــة لغتهــم األولــى، فــي تعلــم لغــة 
ثانيــة، مــا أمكنهــم ذلــك ســبياًل.

اإلشــارات . 9 اســتخدام  علــى  قــادرون 
الفهــم.  فــي  ملســاعدتهم  الســياقية؛ 
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يجيــدون التخمينــات الذكيــة واإلفــادة . 10
منهــا فــي مواصلــة الفهــم واإلنتــاج.

لغــة، . 11 مــن  أكثــر  تعلــم  علــى  قــادرون 
وإجــراءات  جمــل  مــن  بهــا  مــا  وتوظيــف 
»يتجــاوز  أداء  علــى  ملســاعدتهم  رســمية 

. » صهــم ختصا ا
احليــل . 12 بعــض  ويبتكــرون  يتعلمــون 

اســتمرار  علــى  تســاعد  التــي  الداعمــة 
فهــم  مقــدار  كان  لــو  حتــى  احملادثــات 

املأمــول. باملســتوى  ليــس  محتواهــا 
بعــض . 13 ُيجيــدون  ثــمَّ  ومــن  يتعلمــون 

اســتراتيجيات اإلنتــاج لســد الثغــرات فــي 
اختصاصهــا.

يتعلمــون وأيًضــا يجيــدون إنتــاج أمناط . 14
مختلفــة مــن الــكالم والكتابــة ويجيــدون 
املوقــف،  شــكلية  بحســب  لغتهــم،  تغييــر 
وطبيعتــه، ومناســبته، ومقامــه بشــكل عــام.
ولعــل األســئلة امللحاحة هنــا، والضاغطة 
بقــوة، كــم صفــة مــن هــذه الصفــات، متتلكهــا 
ــا  -أنــت- عــن جــدارة واســتحقاق؟ وكــم منه
فــي  امتالكهــا  ســبيل  فــي  بجَلــٍد  تســعى 
ــا،  ــا تفتقــر إليه العاجــل القريــب؟ وكــم منه
وحتتــاج بــذل املزيــد مــن اجلهــد والوقــت 
صفــة  وتصبــح  حتوزهــا  كــي  واألســاليب 

ــك؟ ــة في الزم

واآلن سنكتفي بوضعك-عزيزي املتعلم- 
بها  نواجهك  التي  املساءالت  أبرز  أمام 
أحد  كونك  حقيقة  على  نقف  أن  لنسطيع 
وفي ضعفك  التعليمي،  رك  تعثُّ في  املشاكل 
األكادميي، وفي عدم قدرتك على التحصيل 
اجليد، وعدم قدرتك على مواصلة رحلتك 

م العربية، ما يلي: في تعلُّ

املســاءلة األولــى: هــل أنــت ُمجيــٌد فــي 
تعلمــك؟

املســاءلة الثانيــة: هــل أنــت ُمبــدٌع ُمطــوٌر 
فــي أســاليب تعلمــك؟

املســاءلة الثالثــة: هــل حتتــرز مــن الوقوع 

فــي أخطــاء التعلــم األكادمييــة التالية:
ــم  ــي تعلُّ ــى ف ــة األول ــل اللغ ــاء َتَدخُّ -  أخط

اللغــة الهــدف.
-  أخطاء نطق األصوات العربية. 

-  أخطاء الكتابة العربية.
النحويــة  القواعــد  تطبيــق  أخطــاء   -

. فيــة لصر ا و
-  األخطاء الداللية واملعجمية؟

وجهوداتــك  احترازاتــك  أمــارات  ومــا  س: 
مــن  املســلوكة  واســتراتيجياتك  املبذولــة، 

أجــل عــدم الوقــوع فيهــا؟
املســاءلة الرابعــة: هــل تخشــى أخطــاءك؟ 

ــا؟ وكيــف؟ ــم منه أم تتعل
اســتراتيجياتك  مــا  اخلامســة:  املســاءلة 
فــوق  اســتراتيجياتك  ومــا  املعرفيــة، 
املعرفيــة تلــك التــي تتخذهــا وُتّغلهــا آليــاٍت 

مــك؟ تعلُّ فــي  داعمــة 
،،،
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املراجع
هــذه 	  أن  املقدمــة  هامــش  فــي  أشــرنا 

بعنــوان  أكبــر  بحــث  مــن  ُمســتلة  املقالــة 
»مــن مشــاكل تعليميــة العربيــة للناطقــني 
بغيرهــا... نحــو مســاءلة املتعلــم( - وهــذه 

البحــث: مراجــع  هــي 
طعيمــة، رشــدي.  تعليــم العربيــة لغيــر . 1

– وأســاليبه  مناهجــه   ... بهــا  الناطقــني 
 1989 اإليســيكو- 

العربيــة . 2 تعليــم  رشــدي.  طعيمــة، 
والديــن بــني العلــم والفــن، دار الفكــر العربي، 

.2001 القاهــرة، 
أساســيات . 3 العزيــز.  عبــد  العصيلــي، 

بلغــات  للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعليــم 
.2002 أخــرى، 

النظريــات . 4 العزيــز.  عبــد  العصيلــي، 
ــة،  ــم اللغــة العربي ــة والنفســية وتعلي اللغوي
مجلــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، 

1419 هــــ.
اللغــة العربيــة الفصحــى، نظــرات فــي . 5

قوانــني تطورهــا وبلــى املهجــور مــن ألفاظهــا-
اللــه أيــت األعثيــر، منشــورات وزارة  عبــد 

األوقــاف الكويتيــة، اإلصــدار 44، 2014م.
العربيــة . 6 اللغــة  تعليــم  فــي  املرجــع 

طعيمــة_  بغيرها-رشــدي  للناطقــني 
1986م  _ القــرى–  أم  جامعــة 

املراجع اإلنكليزية
1. Brown, H.D. )2000(. Principles of 
language learning and teaching )4th 
ed.(

2. Mistar, J. )2001(. Maximizing 
learning strategy to promote learner 
autonomy. TEFLIN, 12)1(
3. Nunan, D. )1999(. Second lan-
guage teaching and learning. Boston: 
Heinle & Heinle Publishers. 
4. Oxford, R. L. )1990(. Language 
learning strategies: What every teacher 
should know. Boston: Heinle & Heinle 
Publishers. 
5. Oxford, R. L. )2004(. Language 
learning strategies. In R. Carter and D. 
Nunan )Eds.(, The Cambridge guide to 
teaching English to speakers of other 
languages )pp. 167-172(. 
6. Rubin, J. & Thompson, I. )1982(. 
How to be a more successful language 
learner. Boston: Heinle & Heinle Pub-
lishers. 
7. Makai, WF )1967(. Language 
Teaching Analysis, Indiana: University 
of Indiana Press.
8. Olanibecon et al. Others )2014(. 
Mother tongue and academic perfor-
mance of students in English among 
high school students. International 
Journal of Language, Literature and 
Culture, 1, )1(, 1-6.



العدد
5

مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها - رجب 1441 هـ - مارس 2020 م18

العربّيــة  اللغــة  تعليــم  واقــع  يشــهُد 
تطــّورا  ُتركيــا  فــي  بغيرهــا  للناطقــني 
وهــذا  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  ملموســا 
يقودنــا إلــى ســؤال ِمحــورّي تترتــب علــى 
إجابتــه حــلُّ كثيــر مــن اإلشــكاالت التــي 
تعانــي منهــا العمليــة التعليميــة، وهــو: هــل 
اجلامعــات ومراكــز اللغــات واملــدارس جاهــزة 

امللمــوس؟!.  التطــوّر  هــذا  ملســايرة 

تأهيــل  األخيــرة  الفتــرة  فــي  فنــرى 
الهــدف،  هــذا  لتحقيــق  تعليميــة  كــوادر 
مبنهــاٍج  آلخــر  حــنٍي  مــن  أعيننــا  ومنّتــع 
َيصــُدر لتعليــم العربّيــة للناطقــني بغيرهــا 
أّلفــه أســتاٌذ أو مجموعــة مــن األســاتذة، 
ومراكــز  اجلامعــات  اســتعدادات  ونــرى 
ــى قــدٍم وســاٍق لتوفيــر ســبورات  اللغــات عل
ذكيــة، ومعامــل صوتّيــة، وشــرائح تعليمّيــة، 
ــا جنــد  ــة؛ إال أنن ــة وال صفّي وأنشــطة صفّي
فــي النهايــة بعــد كّل هــذه االســتعدادات 
أنَّ بعــض الطــالب ممــن أنهــوا ســنة دراســّية 
معــك   التّحــدث  يســتطيعون  ال  كاملــة  
ــة،  باللغــة الهــدف ملــدة ُربــع ســاعة ُمتواصل
حــول  أســطٍر  عــّدة  مــن  َمقالــة  كتابــة  أو 
ــذا  ــيطة، وه ــات البس ــن املوضوع ــوع م موض

يرجــع مــن وجهــة نظــري املتواضعــة إلــى  
ســبب واحــد  تتفــّرع منــه مجموعــة مــن 
ــي  ــال الوهم ــو االنتق ــرى وه ــباب األخ األس
بــني املســتويات؛ وأقصــد بذلــك أّن كثيــرا 
مــن هــؤالء الطــالب قــد انتقلوا من مســتوى 
ُلغــوي آلخــر بأبدانهــم ولكــنَّ لغتهــم مازالــت 
فــي املســتوى الــذي انتقلــوا منــه أو أقــّل مــن 
ذلــك. ومــا ســيذكر اآلن هــي أســباب واقعيــة 

مــن جتــارب تدريــس حقيقيــة.

األســباب  مــن  جملموعــة  يرجــع  وهــذا 
نذكــر أهمهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:

وأطــر  محــددة   معاييــر  توجــد   ال 
لغويــة  مســتويات  عنهــا  ينبــع  معتمــدة 
تعليــم  برنامــج  تطبــق  التــي  للمؤسســة 
ــل  ــه خل ــب علي ــذا يترت ــة؛ وه ــة العربي اللغ

التعليميــة. اخملرجــات  فــي  واضــح 

ضعــف اختبــار حتديــد املســتوى ممــا 
يــؤدي إلــى َتســكني الطــالب فــي مســتوى 
لغــوي ال يناســب مســتواه احلقيقــّي، فنجُد 
أّن كل مؤسســة عندهــا امتحــان لتحديــد 
نفســه  الطالــب  خــاض  ولــو  املســتوى، 
االمتحــان فــي أكثــر مــن مؤسســة الختلــف 

املســتوى مــن مؤسســة ألخــرى.

االنتقال الوهمي بين المستويات اللغوية

جمال يوسف
محاضر بجامعة إسطنبول
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ــى  ــاج تعليمــّي ال يعتمــد عل تدريــس منه
موضوعاتــه  توزيــع  فــي  علميــة  منهجيــة 
علــى املســتويات اللغويــة؛ فنجــد أّن املســتوى 
ــه تناســب املســتوى  املتقــدم مثــال موضوعات
وبالتالــي  املتقــدم؛  تناســب  وال  املتوســط 
ينجــح الطــالب فــي املســتوى املتقــدم مــع 
للمتوســط  أّن مســتواهم احلقيقــي يرقــى 

بصعوبــة.

عمليتــي  أثنــاء  املهــارات  نســب  توزيــع 
ــى أســس  التدريــس والتقــومي ال يســتند عل
مرجعيــة علميــة، فبعــض املؤسســات جتعــل 
ملهــارة القــراءة مثــال مــا ال يقــل عــن 85 باملئــة 
ــة  ــك بقي ــني بذل ــة ُمهمل ــة الكامل ــن الدرج م

ــة. ــارات اللغوي امله

ضعــف االختبــارات البنائيــة التحريريــة 
أو املقابلــة الشــخصية اخلاصــة بنهايــة كّل 
ُمســتوى مــن املســتويات اللغويــة ممــا يــؤدي 
لنجــاح نســبة كبيــرة مــن الطالب ال تســتحق 

املــرور للمســتوى اجلديــد.

تدريــس  فــي  ُمبدعــون  املعلمــني  بعــض 
املســتويات األولــى، ولكنهــم ال يســتطيعون 
ــة،  ــطة أو املتقدم ــتويات املتوس ــس املس تدري
فهــو ال يســتطيع االرتقــاء بطالبــه لهــذه 
ُيجبــُر  أو  ُيدّرســهم،  ذلــك  ومــع  املســتويات 

علــى تدريســهم.

األهــواء الشــخصية عنــد املعلمــني تلعــب 
دورا مــن بعيــد أو قريــب فــي انتقــال الطــالب 

مــن مســتوى آلخــر .

ــة الشــخصية للمعلمــني  ــر املقابل ــرك أم ت
دون أّي أســس أو ُأطــر مرجعيــة  فــي بعــض 
مــن  عليــه  يترتــب  مــا  رغــم  املؤسســات؛ 
أن  فنجــد   ، آلخــر  مســتوى  مــن  االنتقــال 
املعلــم يكتــُب أّن الطالــب قــد حصــل مثــال 
ألهوائــه  طبقــا  مئــة  مــن  ســبعني  علــى 
ملعاييــر  العــودة  دون  الشــخصية  وألفــكاره 

الدرجــة. هــذه  ُتحــّدد  محــددة 

ــدد  ــا بع ــمح لطالبه ــات تس ــض املؤسس بع
ســاعات غيــاب مرتفعــة عــن الــدروس تصــل 

إلــى أكثــر مــن عشــرين باملئــة.

بعــض املؤسســات احلكوميــة فــي البــالد 
األجنبيــة حتــدد نســبة النجــاح بحصــول 
الطالــب علــى درجــة 50 باملئــة فقــط مــن 
اجملمــوع الكلــي وهــذا يؤثر بشــكل كبيــر على 
دراســة الطالــب خاصــة إذا كان مجبــرا علــى 

االلتحــاق بالبرنامــج.

ــول املقترحــة  ــرؤى واحلل وإليكــم بعــض ال
لتالفــي نســبة كبيــرة مــن املشــكالت الســابق 

ســردها وتوضيحهــا:

اتبــاع إطــار معتمد عنــد وضع التصور  <
العــام لبرامــج العربيــة في املؤسســات التي 
تعنــى بذلــك، كاإلطــار املرجعــي األوربــي 
املشــترك أو إرشــادات اجمللــس األمريكــي 
أوغيرهمــا؛  األجنبيــة  اللغــات  لتعليــم 
ــى حتديــد عــدد املســتويات  للوقــوف عل
الرئيســة والفرعيــة وســاعات تدريســها 
واختيــار  بهــا  التقــومي اخلاصــة  وطــرق 
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ــن  ــك م ــر ذل ــك، وغي ــب لذل ــاج املناس املنه
املقومــات األساســية ألي برنامــج.

وهــذه النقطــة لهــي مــن األهميــة مبــكان 
ألننــا نــرى بــكل أســف مؤسســات تعليميــة 
ســنويا  الطــالب  مئــات  بهــا  يلتحــق 
مت  فرديــة  ألفــكار  البرنامــج  وُتخضــع 
اقتراحهــا ســابقا وتقاليــد عفاهــا الزمــن، 

دون االعتمــاد علــي أي أطــر مجّربــة.

حتديــد  < امتحــان  ُيجــرى  أن  يجــب 
شــخصية(  ومقابلــة  )كتابــي  مســتوى 
للطــالب اجلــدد امللتحقــني ببرامــج تعليــم 
العربيــة للناطقني بغيرها ؛  لتشــخيصهم 
وذلــك فــي ضــوء مفهــوم الكفايــة اللغوية، 
ــد  ــار املعتم ــس اإلط ــر وأس ــع ملعايي ويخض
لــدى هــذه املؤسســة وأن يتصــف بالصــدق 
ــالب  ــف الط ــة؛ لُيصّن ــات واملوضوعي والثب
تصنيفــا حقيقيــا إلــى مســتويات لغويــة، 
وملعرفــة هدفــه مــن تعلــم اللغــة العربيــة. 

مناســب  < تعليمــي  منهــاج  اختيــار 
املتعلــم،  إليهــا  يســعى  التــي  لألهــداف 
ويناســب السياســة التــي تتبعها املؤسســة، 
فــال يعقــل أن يــدرس األطفــال والشــباب 
اختــالف  مــع  واحــدة  والشــيوخ سلســلة 

فئــة.  بــكل  احلاجــات اخلاصــة 

ــة  < ــكل مرحل ــب ل ــم املناس ــار املعل اختي
ولــكل فئــة، فهنــاك معلمــون مبدعــون في 
ــا ولكنــه ال يرقــى بلغــة  املســتويات الدني
طالبــه إلــى مســتويات عليــا، وهنــاك مــن 
يبــدع مــع األطفــال أكثــر مــن غيرهــم، 
وهنــاك مــن يســتطيع تدريــس املســتويات 

كافــة.

ــارات  < ــوزن النســبي للمه االهتمــام بال
ــدرس  ــي ت ــتويات الت ــب املس ــة حس اللغوي
فيهــا، فكثيــرا ما نرى ضياع الوزن النســبي 
اخلــاص بــكل مهــارة لغويــة عنــد وضــع 
ســاعات التدريــس وعنــد تقييمهــا أيضــا،  
وتعجبــت أشــد العجــب عندمــا رأيــت أكثر 
مــن مؤسســة تــدرس الطــالب في املســتوى 
املبتــدئ أســبوعيا ثمانــي ســاعات للقراءة 
وســاعتني فقــط لالســتماع؛ لذلــك يجــب 
أن تخضــع ســاعات هــذه املهــارات اللغويــة 
فصــل  عنــد  عليهــا  املتعــارف  لألطــر 

املهــارات اللغويــة ملــن يفعــل ذلــك. 

وتصميــم  < قيــاس  أســس  اتبــاع 
بــكل  اخلاصــة  اللغويــة  االختبــارات 
أنــواع متعــددة مــن  املســتويات، فهنــاك 
ليــس  تصنيفهــا  ولكــن  االختبــارات 
ســهال، وأهمهــا _مــن وجهــة نظــري_ 
هــي االختبــارات التصنيفيــة والبنائيــة 
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النتقــال  الرئيســة  األســباب  مــن  ألنهــا 
غيــر  لغــوي  مســتوى  إلــى  الطالــب 
هــذه  تخضــع  أن  ويجــب  لــه،  مناســب 
اخلطــوات  مــن  جملموعــة  االختبــارات 
هــدف  حتديــد   ( اآلتــي:  النحــو  علــى 
وصياغــة  احملتــوى  حتليــل  االختبــار، 
املواصفــات،  جــدول  وإعــداد  األهــداف 
ــار  ــار، إخــراج االختب بنــاء أجــزاء االختب
وإعــداد التعليمــات، التجريــب، التطبيــق، 
التصحيــح، وأهــم مرحلــة  هــي   حتليــل 

وتفســيرها(. النتائــج 

يجــب أن تكــون هنــاك أدوات متعــددة  <
مقابــالت  بــني  مــا  اللغــوي  للتقــومي 
وأنشــطة  بيتيــة  وواجبــات  شــخصية 
إجنــاز  وملفــات  صفيــة  وال  صفيــة 
واســتبانات ومشــاريع تخــرج مــن مســتوى 
آلخــر، وأن تــوزع الدرجــات اخلاصــة بهــذه 
األدوات حســب األداء واإلجنــاز وحتقيــق 
االمتحــان  درجــة  تكــون  وأال  املطلــوب، 
علــى  معتمــدة  للمســتوى  اخلتامــي 

فقــط. النهائــي  االختبــار 

ــومي  ــة للتق ــاك جلن ــون هن ــح أن تك وُينص
تكــون  ككل  بالبرنامــج  اخلــاص  اللغــوي 
مســؤولة عــن كل كبيــرة وصغيــرة متعلقــة 

اخملتلفــة. وأنواعــه  مبراحلــه  بالتقــومي 

تكــون  أن  يجــب  آخــرا  وليــس  وأخيــرا 
مســتوى  كل  نهايــة  فــي  اســتبانات  هنــاك 

لغــوي لتقييــم األداء بشــكل عــام والتأكيــد 
علــى نقــاط القــوة، ومحاولــة تقويــة نقــاط 
حجــر  هــي  املتعلمــني  آراء  ألن  الضعــف؛ 
والســلبيات  اإليجابيــات  ملعرفــة  الزاويــة 

التعليميــة. بالعمليــة  اخلاصــة 

املراجع: 

اللغــة  < وتعليــم  تعّلــم  ُمســتويات 
طعيمــه. أحمــد  رشــدي  عنــد  العربيــة 

ُمقترحــة  < معياريــة  مســتويات 
لتعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــني 
ضوئهــا  فــي  الطــالب  أداء  وتقــومي  بهــا 
الفــوزان  إبراهيــم  بــن  للدكتــور محمــد 

اخلالــق. عبــد  مختــار  والدكتــور 

اللغــة  < اختبــارات  تصميــم  أســس 
العســاف،  بغيرهــا  للناطقــني  العربيــة 
محمــد. ختــام  الــوزان،  مصطفــى،  ناديــة 

التقــومي اللغــوي فــي برامــج تعليــم  <
للدكتــور  بغيرهــا.  للناطقــني  العربيــة 

أبــو عمشــة وآخــرون. خالــد 
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لألطفال  ثانية  كلغة  العربية  تدريس 
الضرورية  العناصر  لبعض  حتتاج  عملية 
حتى تكون عملية ناجحة، وهذه العناصر 
تشمل جوانب كثيرة منها على سبيل املثال 
عالقة الطفل باملعلم أو املعلمة، والثقة التي 
هذا  في  املشكالت  أما  الخ.  بينهما..  تكون 
أنفسهم  األطفال  يخص  فبعضها  الشأن 

وبعضها يخص املؤسسة التعليمية.  

 مشكالت خاصة باألطفال أنفسهم:	

ِسم  املشكالت منها اخلاص بالنمو فمثال يتَّ
التركيز،  وعدم  الزائدة  باحلركة  الطفل 
الكبار  مع  يكون  عما  متاما  يختلف  وهذا 
حيث لديهم خبرات سابقة لعملية التعلم 
بينما  الوقت،  تضيع  عدم  على  وحرص 
الطفل عادة ما يكون اهتمامه األكبر اللعب 
طويل  لوقت  اجللوس  على  القدرة  وعدم 
الصغار قد  أيضا األطفال  واحد،  في مكان 
في  بالقلم  اإلمساك  في  صعوبة  يجدون 

بداية التعلم.

تتعلق  التي  األكادميية  املشكالت  من 
باألطفال:

1 – عدم تواصل الطفل بالعربية في بيته 
أو في الشارع إن كان يتعلمها في بلده. 

داخل  وممارستها  للغة  التعرض  قلة   –  1
املدرسة التي يتعلم فيها. 

2- أولياء األمور غالبا ليس لديهم القدرة 
الواجبات  أداء  في  األطفال  مساعدة  على 

املدرسية. 

داخل  محصورة  وممارستها  اللغة   –  4
الفصل، وفي الوقت الذي يكون فيه الطفل 

مع املعلم. 

في  صعوبات  لديهم  األطفال  بعض   –  5
وبعضهم  التحدث،  في  وبعضهم  القراءة 

لديهم خجل شديد وخوف من اخلطأ. 

لرعاية  يحتاج  ــ  وكلهم  ــ  منهم  كثير   -6
خاصة واهتمام وجذب لالنتباه. 

7- أحيانا ما يضيع وقت الدرس في عملية 
ضبط الفصل وتنظيم األطفال.  

التوجيهات  فهم  في  صعوبة  يجدون   –  8
خاصة في املستويات املبتدئة.

مشكالت تدريس اللغة العربية لألطفال غير الناطقين بها وحلول مقترحة

د. طاهر فايز
محاضر اللغة العربية لغير الناطقين بها

ومدير قسم اللغة العربية Inspire Academy - أبوجا
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والقائمني  التعلم  ببيئة  خاصة  مشكالت 
على عملية التعلم:   

في  احلديثة  الوسائل  استخدام  ندرة   –  1
تعلم  التي  األماكن  بعض  في  التدريس 

بطريقة تقليدية.

2- ندرة استخدام األلعاب اللغوية واألنشطة 
ويتعلم  الطفل  بها  يستمتع  التي  اخملتلفة 

منها بطريقة سريعة وغير مباشرة.

واستخدام  الدرس  تطبيق  عملية   –  3
ة.  املفردات اجلديدة في مواقف حقيقية حيَّ

4- تقييد األطفال في الفصل، وعدم منحهم 
حرية االنطالق والتعلم خارج الفصل. 

الواحد  الفصل  يضم  املدارس  بعض  في   -5
عدًدا كبيرا من الطالب.

غير  اإلضاءة  أو  املكان  يكون  أحيانا   -6
مشكلة  من  تعاني  البالد  فبعض  مناسبة، 
الالزمة  املواد  توفر  وعدم  الكهرباء،  انقطاع 

لعمل األنشطة واأللعاب اخملتلفة.  

7- عدم مراعاة الفروق الفردية في كثير من 
املدارس واختالف أعمار الطالب. 

8 -  قليال ما جتد مدرسة توفر عددا مناسًبا 
من املعلمني يكون كافيا لعدد األطفال. 

تكون  لألطفال  املقدمة  املناهج  أحيانا   –  9
يحتاجون  ملا  وال  ألعمارهم  مناسبة  غير 

إليه. 

األطفال  تدريس  عملية  جلعل  اقتراحات 
مميزة وشائقة:

1 – بناء عالقة بني املعلم واألطفال قائمة 
على الثقة واحلب.

الالزمة  املواد  وتوفير  اجليد  التجهيز   -2
لعملية التدريس.

3 – شحذ همة األطفال باستخدام مثيرات 
كالتشجيع  التعلم  عملية  خالل  تهمهم 

والثناء والهدايا.

4 – توفير بيئة مالئمة لألطفال ويجب أن 
األطفال  حركة  حلرية  املكان  اتساع  يراعى 

واألنشطة التي يقومون بها. 

واألناشيد  اللغوية  األلعاب  استخدام   –  5
اآليات  كذلك  األطفال،  جلميع  املناسبة 
للمسلمني  القصيرة  واألحاديث  القرآنية 
في  والطالقة  لالستماع  كمدخل  منهم 

التحدث. 

6- أن يكون املعلم على دراية بطبيعة األطفال 
وميولهم، وأن يكون مؤهال لتدريسهم تأهيال 
لغويا وتربويا جيدا، وأن يكون شغوفا بذلك. 

نوع  أي  يواجه  الطفل ال  أن  من  التأكد   –  7
من العنف لفظيا كان أو بالفعل، وأنهم مبكان 

آمن ال يواجهون فيه أي نوع من التهديد.  

في  خارجية  وزيارات  رحالت  عمل   –  7
احلديقة إن لم تتوافر في املدرسة، حديقة 
االحتياطات  أخذ  مع  واألسواق  احليوان 
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والتأكد من سالمة األطفال واالختيار اجليد 
للمكان وحتديد األهداف مسبقا.

واألفالم  والدمى  البطاقات  استخدام   –  8
على  لتشجيعهم  العربية  باللغة  املتحركة 

التحدث وتسهيل فهم اللغة.

9 -   حتديد األهداف قصيرة وطويلة املدى، 
املعايير اخلاصة  واتباع منهج معتمد يراعي 
باملهارات  العربية كلغة ثانية ويهتم  بتعليم 
والقراءة،  والتحدث،  )االستماع،  األربع 

والكتابة(

10 – عمل يوم للعربية تعرض فيه الثقافة 
ألماكن  وصور  وطعام  )مالبس  من  العربية 
مختلفة من البالد العربية واملناطق األثرية 
املالبس  ارتداء  األطفال  من  ويطلب  بها( 

العربية في ذلك اليوم.

األنشطة  عمل  على  تشجيعهم   -11
القصة  والفردية كالرسم وكتابة  اجلماعية 
املدرسية  واجملالت  احلائط  مجالت  وعمل 

باللغة العربية. 

واخلط  الهجاء  في  املسابقات  عمل   -12
األناشيد  وحفظ  واحلديث  الكرمي  والقرآن 

وأدائها وحتفيزهم باجلوائز القيمة. 

13 – اإلكثار من وضع اإلرشادات والتعليمات 
للتعرف  التعلم  مكان  حول  العربية  باللغة 
يكتب  كأن  اخملتلفة.  األماكن  مسميات  على 
املكتبة،  الثاني،  الصف  األول،  )الصف  املعلم 
كبير  بخط  وتكون   )..... إلخ  امللعب  املطبخ، 
القراءة  لتعلم  جيد  مدخل  وهذا  وواضح. 
بطريقة  وتعلمها  اخملتلفة  املفردات  وإلف 

غير مباشرة وتشجيعهم على استخدامها. 

14- إشغال األطفال باألنشطة واملهام طوال 

الوقت وزيادتها لألطفال املتميزين باختيار 
ما يناسبهم ويجعلهم مستمتعني ال يشعرون 
بامللل وهذا جانب من مراعاة الفروق الفردية 

بينهم. 

15- التركيز على تعليمهم اجلمل البسيطة 
والتعابير الشائعة في التواصل والتعبير عما 
يريدون )من فضلك، أريد أن .... أشرب آكل، 
أذهب إلى احلمام، امللعب، ما هذا؟   إلخ .....( 

التكرار  مع  ببطء  إليهم  التحدث   –  16
التحدث  في  البسيطة  اجلمل  واستخدام 

إليهم. 

الوسيطة،  اللغة  استخدام  عدم   –  17
واستخدام الصور بدال من ذلك وتشجيعهم 

على التحدث بالعربية.

عدد  يزيد  أال  يجب  الباحث  رأي  في   -  18
الطالب في الفصل الواحد عن 15 طالبا. 
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اف أ. نادية مصطفي العسَّ
مدرس العربية للناطقين بغيرها - الجامعة األردنية

مهارة المحادثة للناطقين بغير العربية بين المشاكل والحلول

اللغوّية  املهارات  من  احملادثة  مهارة  إّن 
ا  مهّمً دوًرا  تؤدي  وهي  األساسّية،  األربع 
لتحقيق التواصل بني الّناس وفهم بعضهم 
يسعى  التي  املهارات  من  وهي  البعض. 
األجنبية،  الّلغات  في  إتقانها  إلى  الّطالب 
فعلى األستاذ أن يكون هّمه األول هو متكني 
ألنها  العربية؛  باللغة  التحّدث  من  طلبته 
في  الناس  من  كثيًرا  يفهمها  اتصال  لغة 

العالم.

من  كثير  أّن  إاّل  املهارة  هذه  أهمّية  ومع  
التركيز  أو  تدريسها،  يغفلون  األساتذة 
اغفالهم  ولعّل  حّقها،  يعطونها  فال  عليها 
لتدريسها يكون لعدم قدرتهم على  اختيار 
الذي  الّلغوي  للمستوى  املناسبة  املواد 
إذا  ولكن  املهارة،  هذه  لتنمية  يدّرسونه 
وضعها  التي  الّلغوية  املستويات  إلى  رجعنا 
األجنبية  الّلغات  لتعليم  األمريكي  اجمللس 
مستوى  لكل  وضع  قد  أنه  جند  )آكتفل( 
مجااًل عاًما يجري فيه األداء اللغوي فهذه 
ارتفع  الدائرة تّتسع كّلما  املستويات تشبه 

املستوى اللغوي.

املستوى  متّثل  وهي  الّذات  دائرة  ففي 

على  يكون  فيها  الّلغوي  واألداء  املبتدئ، 
احملفوظة  العبارات  أو  الكلمة،  مستوى 
والفصول  الطقس،  كمفردات  به  احمليطة 
األربعة، والعائلة، وأسماء اخلضار والفواكه، 

واأللوان، والهوايات …إلخ. 

للّطالب  إعطاؤها  املقترح  األنشطة  ومن 
من  مجموعة  إعطائه  املستوى  هذا  في 
الصور وعليه أن يقوم بالتعبير عنها بكلمات 
بالّطلب  زمالءكم  اسألوا  نشاط  أو  يعرفها، 
منه احلصول على معلومات من زمالئه في 
الّصف كاسم الفاكهة التي يحّبها، أو األلوان 
األربعة  الفصول  أسماء  أو  له،  املفّضلة 
األسئلة  من  وغيرها  بلده،  في  املوجودة 

البسيطة.

أما في دائرة املواضيع اليومّية وهي متّثل 
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املستوى املتوّسط، واألداء الّلغوي فيها يكون 
على مستوى جمل، ففي هذا املستوى يكون 
بسيط  وصف  إعطاء  على  قادًرا  الّطالب 
يوم  في  اليومي  لبرنامجه  وصف  أو  لبيته، 
التحّدث  أو  املساء،  حتى  الّصباح  من  عادي 
ومن  زاره.  بلد  عن  أو  وعمله،  عائلته،  عن 
هذا  في  للّطالب  إعطاؤها  املقترح  األنشطة 
ثّم  الصور  من  مجموعة  إعطائه  املستوى 
الّطلب  أو  بجمل،  عنها  التعبير  منه  الّطلب 
منه تقدمي وصف بسيط للبيت الذي يسكن 
وماذا  بها  قام  لرحلة  بسيط  وصف  أو  فيه، 

فعل فيها.

املستوى  أما في دائرة اجملتمع وهي متّثل 
على  يكون  فيها  الّلغوي  واألداء  املتقّدم، 
يكون  املستوى  هذا  ففي  فقرة،  مستوى 
الرأي،  وإبداء  املقارنة،  على  قادًرا  الّطالب 
بدّقة  األزمنة  جميع  في  املطّول  والّسرد 
بكافة  قادرًا على سرد قّصة  لغوّية. فيكون 
أو  زارهما،  بلدين  بني  املقارنة  أو  تفاصيلها، 
ومن  بالتفصيل.  واألشخاص  األماكن  وصف 
هذا  في  للّطالب  إعطاؤها  املقترح  األنشطة 
أو  سياسية،  كاريكاتيرات  إعطائه  املستوى 
يبدي  أن  وعليه  اجتماعية،  أو  اقتصادية، 
رأيه فيها، ويناقش محتواها، أو الّطلب منه 
سمعها  التي  األخبار  آخر  عن  يتحّدث  أن 
عن  يتحّدث  أن  منه  الّطلب  أو  بتفاصيلها، 
أو  حزينة،  حياته  في  معه  حدثْت  قّصة 
حتّفز  التي  األنشطة  من  ...إلخ  مضحكة 

الّطالب على اإلنتاج على مستوى فقرة. 

املستوى  متّثل  وهي  العالم  دائرة  في  أما 
مستوى  على  فيها  الّلغوي  واألداء  املتمّيز، 
أي  يعالج  فالّطالب  مستفيض.  خطاب 
ومجّرد،  عام  بشكل  مجال  أي  في  موضوع 

األنشطة  ومن  باحلجج.  مؤيًدا  رأًيا  ويطرح 
املستوى  هذا  في  للطالب  إعطاؤها  املقترح 
شخصني  بني  تفاعلي  حوار  -وهي  املناظرة 
على  قائم  األشخاص  من  مجموعة  أو 
املناقشة- واملنافسة، وطرح وجهات الّنظر. أو 
وضع الّطالب في مواقف وعليه اتخاذ موقف 
والدفاع عنه على سبيل املثال: في رأيك، ما 
املتعّلقة  الّصارمة  القوانني  دعم  أهمّية  هي 
منتزهاتنا  في  الغابات  على  باحلفاظ 
هذه  على  املترتبة  اآلثار  هي  ما  الوطنية؟ 

القوانني لفهمنا العام حلماية البيئة؟

التعليم  أن  البعض  يرى  آخر:  مثال 
املدرسي يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن 
، ويرى آخرون أن املدرسة املبّكرة تؤثر على 
منوه  على  وكذلك  العاطفي  الطفل  منو 
االجتماعي. ما هو موقفك من هذا النقاش 
وما هي احلجج التي ميكن تقدميها لصالح أو 

ضد هذه القضّية؟ 

املستويات  هذه  باتباع  األستاذ  قام  فلو 

خالل تعامله مع طلبته واختيار ما يناسبهم 
الّلغوي،  مستواهم  على  بناء  محتوى  من 
على  قدرته  عدم  من  قلقه  حاجز  سيكسر 

تدريس هذه املهارة بشكل صحيح، وفّعال. 
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األستاذ  يواجه  قد  أخرى  جهة  ومن 
املهارة  لهذه  تدريسه  خالل  أخرى  مشكالت 
وهي مشكالت متعّلقة بالّطلبة أنفسهم ومن 
الكالم،  من  الّطلبة  خوف  املشكالت:  هذه 
ونسيانهم  احلديث،  في  مشاركتهم  وضعف 
للمفردات التي قد يحتاجونها للتعبير عن 

املوقف، أو استخدام الّطلبة للغتهم األم. 

األستاذ  على  املشكالت  هذه  وملواجهة 
اجلماعية،  األنشطة  يستخدم  أن 
فباستخدامها يتمّكن الّطالب من كسر حاجز 
خجله، وخوفه من التكّلم؛ فهو يأخذ الثقة 
من عمله اجلماعي مع زمالئه. باإلضافة إلى 
استخدامه  في  ينّوع  أن  األستاذ  على  ذلك 
لألنشطة اللغوّية مع طلبته، وعليه أن يعط 
نشاط  أّي  في  البدء  قبل  واضحة  تعليمات 

معهم ليتحّقق الهدف منها.

على  وحّثهم  تشجيعهم  أيًضا  وعليه 
خالل  من  وذلك  الهدف،  بالّلغة  التحّدث 
وضعهم في مواقف تدفعهم للتحدّث باللغة 
الدّرس  اللغوي اجلّيد هو  العربية؛ فالّدرس 
الذي يتحّدث فيه الّطلبة أكثر من أستاذهم، 
أاّل يقاطع  احملادثة  درس  في  األستاذ  وعلى 

قد  فبمقاطعتهم  حديثهم  أثناء  طلبته 
تتشّتت أفكارهم وينسون ما يريدون قوله، 
املستويات  في  الّطالب  كان  إذا  وخاّصة 

الّلغوّية األولى.

وال بّد من اإلشارة إلى أّن تصحيح أخطاء 
األخطاء  هذه  كانت  إذا  جّيد  أمر  الّطلبة 
أن  األستاذ  وعلى  ال،  أم  الّتواصل  تفسد 
بأنفسهم  تصحيحها  على  طلبته  يشّجع 
إن أمكن ذلك. ولكن حّبذا لو يقوم األستاذ 
مناقشتها  ثّم  ومن  األخطاء  هذه  برصد 
الطريقة  فبهذه  كالمهم  من  انتهائهم  بعد 
الّطلبة، وال يتشّكل لديهم  ال تتشّتت أفكار 
في  احملادثة  درس  من  والقلق  اخلوف 

املستقبل.
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بعــض  فــي   – التعليمــي  املنهــج  يعــرف 
تعريفاتــه- بأنــه احملتــوى وطــرق التدريــس 
واألنشــطة الصفيــة والالصفيــة والوســائل 
التعليميــة وطــرق التدريــس وطرق التقومي 
املناســبة واملواكبــة للتغيــرات واملســتجدات 
والتــي  للمجتمــع،  واملســتقبلية  اآلنيــة 
ُمخرجهــا فــرد متوائــم مــع متطلبــات عصره 
وأهــداف  الشــخصية  ألهدافــه  محقــق 
مجتمــع. فللمناهــج التعليميــة إذا مكانــة 
تنميــة معلومــات  فــي  بالــغ  وأثــر  كبــرى، 

ومهــارات وقيــم الطالــب.

عــن  احلديــث  هــو  هنــا  يعنينــا  ومــا 
قــد  والــذي  خاصــة،  التعليمــي  احملتــوى 
ــم  ــِرض عليه ــه ُف ــني بأن ــض املعلم ــعر بع يش
ِقَبــل املؤسســة التــي يعملــون  فرضــا مــن 
فيهــا، نظــرا ملــا يرونــه مــن عــدم تناســب 
وكــّم  للطــالب  احلقيقــي  املســتوى  بــني 
املعــارف واملعلومــات املذكــورة فــي النصــوص، 
مــن  يختلــف  نســبي،  االختــالف  وهــذا 
معلــم آلخــر، حيــث إنــه لــم يتفــق أحــد 
مــن العاملــني فــي مجــال الناطقــني بغيــر 
بنســبة  تعليمــي  محتــوى  علــى  العربيــة 
بشــر  التعليميــة صنعهــا  فاملناهــج   ،%100

ــو  ــح ه ــم الناج ــون، واملعل ــؤون ويصيب يخط
ع احملتــوى التعليمــي خلدمــة  الــذي ُيطــوِّ

التعليميــة. أهدافــه 

ومبــا أن األمــر كذلــك فإنــي أقــدم لــك –
أيهــا املعلــم– مجموعــة مــن النصائــح، التــي 
جتعــل احملتــوى التعليمــي لديــك ذا قيمــة 

وذا فائــدة لــدى طالبــك...

أواًل: ال بــد أن يشــعر الطالــب بأن الشــيء 
الــذي يدرســه ميثــل قيمــة لــه، وميكنــه 
العامــة، فحــاول  فــي حياتــه  اســتخدامه 
يدرســه  الــذي  النــص  تربــط  أن  جاهــدا 
يستشــعروا  حتــى  بواقعهــم،  طالبــك 

قيمتــه.
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ــا  ــص عم ــي الن ــث ف ــد أن تبح ــا: ال ب ثانًي
لــدى  والنقــدي  اإلبداعــي  التفكيــر  يثيــر 
تزيــد  أن  فحــاول  جتــد،  لــم  وإن  طالبــك، 
أو تنقــص فــي النــص مبــا يخــدم هدفــك 
األســمى، وهــو إثــارة التفكيــر، ويكــون ذلــك 
الصفيــة  واألنشــطة  احملتــوى  خــالل  مــن 
والالصفيــة وطرق وإســتراتيجيات التدريس 
الكتســاب مهــارات حــل املشــكالت اليوميــة 
والعلميــة، والتفكيــر النقــدي ميكــن تقدميــه 
للطــالب فــي املســتويات الثــالث الرئيســة، 
ولكــن بطــرق مختلفــة علــى حســب مســتوى 

الطالــب.

ثالًثــا: حــاول أن تكلــف طالبــك ببعــض 
املشــاريع التــي تنمــي فيهــم حب االســتطالع، 

ــم الذاتــي. والتعل
ــة  ــة احلديث ــف التكنولوجي ــا: توظي رابًع
مطلبــا  أصبــح  التعليميــة  العمليــة  فــي 
أنــه  التعليــم، كمــا  مــن متطلبــات  أساســيا 
يوفــر وقتــا وجهــدا، ويضفــي متعــة علــى 
ــف طالبــك  التعليميــة، فقــد تكلِّ العمليــة 
بتقــدمي عــرض )بوربوينــت( أو فيلــم عــن 
موضــوع مــا مت دراســته، ثــم تطلــب منهــم 

زمالئهــم. علــى  عرضــه 
س املعلومــات فقط،  خامًســا: املعلــم ال ُيــَدرِّ
وقيًمــا،  ومهــاراٍت  معلومــاٍت  س  ُيــَدرِّ وإمنــا 
فلذلــك علــى املعلــم أن يبحــث عــن القيــم 

الطالــب،  حيــاة  إلــى  النــص  أضافهــا  التــي 
ويغرســها فيــه.

سادًســا: حــاول أن يكــون هنــاك ترابــط 
ــواد األخــرى التــي يدرســها  ــا أمكــن– بامل –م
الطالــب، ســواء أكانــت شــرعية، أم لغويــة، أم 

ــة. علمي

والتراكيــب  املفــردات  جتعــل  ال  ســابًعا: 
الصعبــة أو غيــر املناســبة ملســتوى الطــالب 
عائقــا أمــام حتقيــق هدفــك، بــل اســتبدلها 
علــى  القــدرة  فــي  الطالــب  يســاعد  مبــا 

اآلخريــن. مــع  التواصــل 
واخلالصــة...إن املعلــم الناجــح هــو الــذي 
ــبهم،  ــا يناس ــه م ــدرس لطالب ــتطيع أن ي يس
ومــا يســاعدهم فــي التحصيــل والتقــدم، وإن 
كان احملتــوى جريــدة مــن اجلرائــد، مــا دامــت 
لديــه القــدرة علــى تطويــع احملتــوى ليكــون 

مناســبا ملســتوى طالبــه.
وأخيًرا... إن الله اصطفى لكم العربية 

َة َكاَن  فال جتعلوها أهون شيء عندكم،  َوَثمَّ
اللُه َجاَرَك،،،، 
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محمد  متولي 
مشرف التعليم المباشر   بمركز  استديو العربية

التعليم عن بعد .... عقبات وحلول

   
العربية  اللغة  دارسي  أعداد  تنامي  مع   
أصبح  العالم،  حول  بها  الناطقني  غير  من 
من الضروري االهتمام بالتعليم عن بعد من 
حيث الهيئة واملضمون، خاصة مع اإلقبال 

املتزايد عليه يوما بعد يوم. 
صورته  بعد:  عن  بالتعليم  هنا  وأعني 
الشائعة التي يقوم بها أغلب املعلمني، سواء 
كان املعلم تابعا لشركة أو يعمل عمال حرا، 
عادة  الصورة  هذه  في  التدريس  ويقتصر 
على تدريس املعلم لطالب واحد لساعة أو 

أقل، يوميا أو كل عدة أيام.
وتواجه هذه الصورة عددا من العقبات، 
نحاول طرح بعضها مع طرح بعض احللول 
على أمل أن ُتمنَهج وُتقنن خطوات التعليم 
فيه  التدريس  واستراتيجيات  بعد  عن 
وأبحاث  دراسات  على  قائم  علمي،  بشكل 
العالم حديثا لهذا  مختلفة في ظل اجتاه 

النوع من التعليم.
تقيد - 1 نتيجة  احلركة  قلة 

املعلم بالكاميرا
في  صعوبة  يواجه  املعلمني  من  كثير 
أمام  باجللوس  تقيده  نتيجة  احلركة 
الكاميرا، ويزداد األمر سوءا إذا لم يتحرك 

طوال  عليه  اجلالس  كرسيه  من  املعلم 
بالرتابة  يتسم  الدرس  يجعل  ما  الدرس، 
في  تفيد  املعلم  حركة  فإن  التفاعل،  وقلة 

إثارة انتباه الطالب وال بد.

ز  ُيَجهِّ أن  ل  ُيَفضَّ األمر  هذا  على  وللتغلب 
هذه  تقرب  التي  األدوات  من  عددا  املعلم 
أشبه  فصول  إلى  االفتراضية  الفصول 
بالواقعية، فيعد املعلم عدته بشراء سبورة 
حقيقية ولو صغيرة، وكاميرا جودتها عالية 
يفضل )HD( ويبعدها قليال عن السبورة 
املعلم،  فيها  يقف  أمامها  مساحة  لتكشف 
سماعة  أو  )ميكروفون(  صوت  القط  مع 
سلكية،  ال  أو  طويل  سلك  ذات  جيدة  رأس 
ويقف  كرسيه،  عن  حينها  املعلم  ويتخلى 
ويتحرك  الكاميرا  أمام  حرة  مساحة  في 
الكاميرا  من  ويقترب  ويكتب  سبورته  أمام 
جعل  في  كثيرا  سيفيد  هذا  فكل  ويبتعد، 
وضوح  مع  ونشاطا  انتباها  أكثر  الطالب 

للصوت والصورة.
كثرة الدروس اخلاصة وندرة - 2

اجملموعات 
قلة  األول:  أمرين؛  عن  نتحدث  وهنا   
للطالب،  متاح  كاختيار  اجملموعات  طرح 
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وهذا أمر مهم في تعلم اللغة ينبغي االهتمام 
به، إذ أن دراسة اللغة في مجموعة تساعد 
وتنوعها،  املمارسة  من  مزيد  على  الطالب 
اجملانية  والتطبيقات  البرامج  بعض  وهناك 
أكثر  مدفوعة  وأخرى  هذا،  تدعم  التي 
بعدد  أو  بوقت  محددة  وغير  احترافية 
محدد، مع ضرورة تنظيم التحدث واملشاركة 

داخل الصف قطعا.
للطالب  دورية  لقاءات  تنظيم  الثاني: 
مع  للتشارك  فردي  بشكل  يدرسون  الذين 
زمالئهم من نفس املستوى، سواء كان اللقاء 
نشاطا الصفيا غير مدفوع األجر، أو نشاطا 
صفيا كجزء من الدرس، فهذا ال شك يفيد 
في تنمية دافعية الطالب وثقته في نفسه 
في التواصل مع اآلخرين واكتشاف أخطائه 
نفس  في  هم  من  برؤية  همته  وجتديد 

مستواه.

الوسائل التعليمية- 3
القدرة  عدم  املعلمني  بعض  أيضا  يشكو   
التعليمية  الوسائل  على استخدام كثير من 
قام  إذا  أنه  واحلقيقة  بعد،  التعليم عن  في 
املعلم باخلطوة التي أشرُت إليها في النقطة 
األولى من املقال سَيْسُهل عليه استخدام كثير 
والصور  كاجملسمات  التعليمية  الوسائل  من 

وغيرها، وعلى املعلم أال يقتصر على عرض 
الصور مبشاركتها من خالل احلاسوب، فهذا 
نفضله أحيانا للخروج من رتابة الدرس في 
احلاسوب  أن  طاملا  ولكن  الواقعية،  الفصول 
االفتراضي فيفضل  الدرس  األساس في  هو 
والصور  البطاقات  بعض  استخدام  للمعلم 
وإظهارها  الصغيرة  واجملسمات  املطبوعة 
للطالب عبر الكاميرا لُيحِدَث تنويعا داخل 

حصته.
والتدريب - 4 املهارات  تدريس 

عليها
التعليمية  الساعات  عدد  قلة  أن  احلق 
إلى  إضافة  بعد،  عن  التعليم  في  للدارس 
عربية،  بيئة  في  وانغماسه  اختالطه  عدم 

ُيْضِعف ال شك من تطور مهاراته وتقدمه.
ساعات  عدة  يدرس  طالب  يستوي  فال 
يوميا في بيئة عربية، يسمع أصواتها ويرى 
والطرقات  الشوارع  في  نهار  ليل  حروفها 
غير  كانت  وإن  –حتى  الدرس  وبعد  قبل 
فصيحة–، بطالب يدرس عن بعد في بيئة 
ثم  أسبوعيا  ورمبا  يوميا  لساعة  أجنبية 

تنقطع صلته باللغة بانتهاء الدرس.
من  بد  ال  الفجوة  هذه  تقليل  وحملاولة 
انقطاع  تغطي  وواجبات  أنشطة  حتضير 
ومنظم،  متوازن  بشكل  اللغة  عن  الطالب 
وسائل  باستخدام  هذا  يحدث  أن  وميكن 
والزووم  كالواتساب  االجتماعية  التواصل 
واالسكايب وغيرها من البرامج للتواصل مع 

الطالب طوال األسبوع بشكل غير آنّي.
بصوت  ل  ُيسجَّ استماعا  الطالب  فُيْعَطى 
موادَّ  املعلم  يرسل  أو  صوتية،  كرسالة  املعلم 
ملستواه  مناسبة  مسبقا  ة  ُمَعدَّ تعليمية 
في  األمر  نفس  الطالب،  إليها  ليستمع 
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التدريب على مهارات اللغة اخملتلفة من قراءة 
كتابة  املعلم  فيطلب  وحتدث،  بل  وكتابة 
املعلم  يرسل  أو  وإرسالها،  جمل  أو  موضوع 
فقرة أو جمال أو يطلب من الطالب أن يقرأها 
له  يوجه  أو  لها،  الصوتي  التسجيل  ويرسل 
بعض األسئلة لإلجابة عنها صوتيا، أو يطلب 
املقطع  وإرسال  موضوع  حول  التحدث  منه 
نص  مع  يضع  أن  ميكنه  كما  له،  الصوتي 
يطلب  استيعابية  أسئلة  والقراءة  االستماع 
الرسائل،  عبر  عليها  اإلجابة  الطالب  من 
ويكرر هذا بشكل منتظم ليقلل فجوة عدم 

احتكاك الطالب باللغة بني حصصه.
حركة الطالب- 5

مقعده  من  طالبه  املعلُم  يحرك  أن  البد 
اجللوس  فإن  صغيرة،  حركة  ولو  فترة  كل 
باخلمول  الطالب  يصيب  ثابتة  وضعية  في 

وشرود الذهن السيما األطفال.
أن  ميكن  األمر  هذا  على  املعلم  وليتغلب 
يطلب من الطالب أو من ولي أمره إن كان طفال 
أن ُيحِضر صورا أو مجسمات –يحددها املعلم 
ليستخدمها  القادم–  الدرس  بداية  قبل 

الدروس  في  خاصة  األنشطة،  في  معه 
واحليوانات  كاأللوان  ذلك  فيها  يسهل  التي 
والساعة  الصفات  بعض  و  والشراب  والطعام 

وغير ذلك. 
أيضا ميكن للمعلم أن يوجه للطالب بعض 
حركية،  استجابة  تستدعي  التي  األسئلة 
كذا،  سمعت  إذا  اليمنى  يدك  ارفع  مثل: 
وأخبرني  محيطك  في  كذا  لون  عن  ابحث 
املنزل  التقط صورة لشيء في  أين وجدته، 
ثم صفه لي ... إلخ، فإن هذا يخرج احلصة 

عن رتابتها املعتادة.
العقبات  لبعض  سريعة  مقتطفات  هذه 
الله  ولعل  هنا،  بذكرها  املقام  سمح  التي 
ييسر بذكر عقبات وحلول أخرى في مقاالت 

قادمة إن شاء الله. 
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مبخوت العزي
معلم في تعليم العربية للناطقين بغيرها

ثنائية الفصحي والعامية في تعليم العربية وتعليمها للناطقين بغيرها

)أسئلة الواقع وحتديات املنشود(

كيــف نوفــق بــني تعليــم الفصحــى والعاميــة 
للناطقــني بغيرهــا؟ 

هــذا  يضــع  مقدمــات  أو  عتبــات  دون 
الســؤال نفســه؛ ألن الواقــع يقــول هنــاك 
وعامي/لهجــات،  فصيــح  للغــة؛  مســتويان 
اللغــة  أبنــاء  فــي حيــاة  وكالهمــا حاضــر 
ــم.  ــم وأداة تفكيره ــيلة اتصاله ــه وس بوصف
ومبــا أن متعلــم اللغــة يهــدف مــن تعلمهــا إلى 
التواصــل مــع أبنائهــا تواصــال يســتطيع مــن 
خاللــه فهمهــم وإفهامهــم بكفــاءة حتقــق 
مــة  هدفــه مــن اســتخدام هــذه اللغــة املتعلَّ
وممارســتها، فــإن هــذا يجعلــه أمــام ضــرورة 
إجــادة اللغــة مبســتوييها. ولذلــك ســيكون 
مجــرد كالم عاطفــي إذا قلنــا إنــه باإلمــكان 
ــة  ــم اللغ ــة، أو أن متعل ــى العامي ــاء عل القض
مــن الناطقــني بغيرهــا ال يحتــاج إلــى تعلــم 
العاميــة إذا كانــت رغبتــه تكمــن فــي إجــادة 
والتواصــل  وممارســتها  كأبنائهــا  مــا  لغــة 
بهــا.  ويتواصلــون  ميارســونها  كمــا  بهــا 
وال نتحــدث هنــا عمــن يرغــب فــي تعلــم 
العربيــة ألغــراض خاصــة، للتعــرف علــى 
تراثهــا الفكــري املكتــوب كالديــن أو األدب أو 

التأريــخ مثــال، دون احلاجــة إلــى تواصــل مــع 
أبنائهــا، فهــؤالء حاجتهــم للعاميــة تقــف 

ــد درجــة صفــر. عن

	 فمــاذا يجــب علــى معلمــي العربيــة
للناطقــني بغيرهــا ومتعلميهــا والباحثني 
واملؤسســات التعليميــة، وكافــة اجلهــات 

ــر؟  ــة باألم ــة أو املعني املهتم

	 أســئلة كيــف ميكننــا اإلجابــة عــن 
ومســؤولية  مبوضوعيــة  الواقــع  هــذا 
تلبــي طمــوح املتعلــم واللغــة املتعلمــة فــي 
آن؟ هــل يجــب أن يقتصــر األمــر علــى 

تعليــم الفصحــى فحســب؟

	 للجميــع الفصحــى  نعلــم  هــل  أم 
والعاميــة ملــن يرغــب فقــط فــي تعلمهــا؟ 

	 ــم أم ــق برغبــة املتعل وهــل األمــر يتعل
ــرورة؟ ــة والض احلاج

إلــى  العاميــة  تعليــم  بضــرورة  قلنــا  وإذا   
علــى  العاميــات-  فــأي  الفصحــى  جانــب 
ــل  ــا؟ وه ــا أو تعلمه ــي تعليمه ــا- ينبغ كثرته
ــا أو  ــى أم بعده ــل الفصح ــة قب ــم العامي نعل
الــدور علــى اجتهــاد  معــا؟ وهــل يقتصــر 
املعلــم واملتعلــم أم ينبغــي أن تدخــل العاميــة 
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وهــل  الدراســية؟  واملقــررات  املناهــج  فــي 
نعلمهــا كالفصحــى متامــا مهــارات وعناصــر، 
فحســب؟  عناصــر  أو  فقــط  مهــارات  أم 
العاميــة  املتعلــم  يجيــد  أن  ينبغــي  وهــل 
وقــراءة  وحتدثــا  اســتماعا  كالفصحــى 
أم ينبغــي أن يقتصــر األمــر علــى  وكتابــة 
بعــض املهــارات حســب االقتضــاء واحلاجــة؟ 
العربيــة  يتعلــم  بغيرهــا  الناطــق  كان  وإذا 
فــي بلــده األجنبــي هــل ينبغــي أن يتعلــم 
يتعلمهــا  التــي  نفســها  بالكيفيــة  العاميــة 
ونعلمهــا الناطــق بغيرهــا فــي بلــد عربــي؛ 
أي فــي بلــد اللغــة املتعلمــة؟ ســيل جــارف 
مــن األســئلة التــي تنهمــر علــى كاتــب هــذه 
الســطور ال يســتطيع أن يحيــط بهــا؟ وهــي 
فــي  ســنوات  جتربــة  عــن  تشــكلت  أســئلة 
تعليــم العربيــة للناطقــني بغيرهــا أثبتــت 
لــه أن ثمــة مشــكلة تبحــث عــن حــل، مشــكلة 
أعاقــت الكثيــر مــن املتعلمــني عــن التقــدم 
اســتطاع  مــن  وقليــل  بعضهــم،  وأحبطــت 
النفــاذ مــن حبائلهــا.. لذلــك ســيكون مــن 

خــداع النفــس القــول إن هــذه االزدواجيــة 
ال متثــل مشــكلة أمــام الناطــق بغيرهــا تعيــق 
تعلمــه وحتــد مــن دافعيتــه وتقدمــه وإجــادة 

وممارســتها. اللغــة 

وفــي ضــوء مــا ســبق تذهــب هــذه املقالــة 
تعلــم  بــني  التوفيــق  بوجــوب  القــول  إلــى 

حتقيــق  فــي  ورغبــة  والعاميــة،  الفصحــى 
هــذا الطمــوح ولكثــرة التحديــات التــي يجب 
جتاوزهــا فــإن لكاتــب هــذه الســطور هدفــني: 
املوضــوع  هــذا  إثــارة  األهــم-  وهــو  األول- 
واملعنيــني  واملهتمــني  اخملتصــني  وحتفيــز 
إيجــاد  علــى  ومؤسســات-  أفــرادا  باألمــر- 
وهــذا  األســئلة،  هــذه  عــن  جتيــب  حلــول 
لــن يكــون إال عبــر سلســلة مــن الدراســات 
واملقــاالت  العلميــة  والرســائل  والبحــوث 
ــو عــزم ورأي ســديد؛ حتــى  ــا أول ــع به يضطل
واحــد  وطريــق  ســواء  كلمــة  إلــى  نصــل 
غيــر  مــن  اللغــة  متعلــم  يســلكه  واضــح 
ــى  ــي تتبن ــا ومعلموهــا واملؤسســات الت أبنائه
برامــج تعليــم العربيــة للناطقــني بغيرهــا، 
علــى كافــة املســتويات، مــن طرائــق تعلــم 
وبرامــج  وأهــداف  واســتراتيجيات  وتعليــم، 
ومقــررات ومناهــج إلــى آخــر مــا هنالــك مــن 
ذلــك. والهــدف الثانــي، عبــارة عــن محاولــة 
متواضعــة علــى قــدر صاحبهــا ومســاهمة 
فــي وضــع لبنــة علــى قاعــدة طمــوح جمعــي 
جتربــة  واقــع  مــن  محاولــة  وهــي  كبيــر، 
شــخصية مــع طالبــه ومــن واقــع اطالعــه 
علــى جتــارب آخريــن وكتاباتهــم. وللتوضيح، 
ال تزعــم هــذه املقالــة أنهــا رائــدة فــي بابهــا، 
ولكنهــا كمــا أشــار صاحبهــا مجــرد لبنــة علــى 

قاعــدة طمــوح كبيــر ننشــد حتققــه.

نراهــا  التــي  اآلليــة  نضــع  أن  وقبــل 
الفصحــى  تعليــم  بــني  التوفيــق  لتحقيــق 
والعاميــة بالكيفيــة التــي حتفــظ للفصحــى 
مكانتهــا وتراعــي خصوصيــة العاميــة، نضــع 
ســؤاال جوهريــا: هــل ميــارس النــاس العاميــة 
فالفصحــى  ال،  بالتأكيــد  كالفصحــى؟ 
ــراءة  ــا وق ــتماعا وحتدث ــاس اس ــها الن ميارس
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النــاس  ميارســها  العاميــة  بينمــا  وكتابــة، 
دائــرة  جــدا  وتضيــق  وحتدثــا،  اســتماعا 
ممارســتها قــراءة أو كتابــة. وفــي ضــوء هــذا 
الفهــم لطبيعــة ممارســة اللغــة مبســتوييها؛ 
الفصيــح والعامــي، ينبغــي أن يتشــكل وعينــا 

للناطقــني بغيرهــا.  تعليمهــا  بطبيعــة 

ولذلك نقترح اآلتي:

أي برنامــج يهــدف إلــى تعليــم العربيــة 	 
يجعــل  أن  عليــه  بغيرهــا  للناطقــني 
تعليــم اللغــة الفصحــى مســاقا رئيســيا، 
والعاميــة مســاقا ثانويــا وفــق آليــة مقننــة 

ومدروســة.

تكــون 	  أن  يجــب  التعليميــة  املناهــج 
التأليــف  جتنــب  وينبغــي  بالفصحــى، 
ــم  ــكان، ويعتمــد تعلي ــة قــدر اإلم بالعامي
العاميــة علــى مــواد مصاحبــة وأنشــطة 
املعلــم/ لهــا  يضــع  الصفيــة  وتكاليــف 
ومحتــوى  ومنهجيــة  توصيفــا  املؤسســة 
يراعــي حاجــة املتعلمــني ومســتوياتهم، 
وبيئــة التعلــم، وهــذه بالطبــع ســتختلف 
مــن مؤسســة ألخــرى ومــن طالــب آلخــر، 
أو مجموعــة طــالب جملموعــة أخــرى، كمــا 
أنهــا ســتختلف باختــالف بيئــة التعلــم 
ــد  ــم أو فــي بل ــد املتعل ــك فــي بل إن كان ذل
اللغــة املتعلمــة، كمــا أنــه ســيختلف مــن 
منطقــة ألخــرى فــي بلــد اللغــة نفســها 
-مثــال-  التعلــم  بيئــة  لهجــة  باختــالف 
ــن،  ــوادن، األردن، اليم ــرب، الس ــر، املغ مص

الســعودية،...إلخ.

ــي 	  ــى مهارت ــة عل ــم العامي يقتصــر تعلي
ثــم  الرئيســية  بالدرجــة  االســتماع 
التحــدث  مهــارة  تتــرك  ثــم  القــراءة، 

حســب رغبــة الطالــب إن شــاء فليتحــدث 
بالعاميــة وإن لــم يشــأ فــال بــأس، لعــدم 
اقتضــاء إجــادة مهــارة التحــدث بالعاميــة، 
كاقتضــاء مهــارة فهــم املســموع، أمــا ملــاذا؟ 
فــي  احلاجــة  تقتضــي  أســلفنا  فكمــا 
تعلــم العاميــة القــدرة علــى التواصــل مــع 
ــيضطر أن  ــة س ــم اللغ ــة. فمتعل ــاء اللغ أبن
يفهــم املتحــدث بالعاميــة ولكنــه ليــس 
ابــن  ألن  بالعاميــة  للتحــدث  مضطــرا 
بالفصحــى  حتــدث  إذا  ســيفهمه  اللغــة 
وهنــا ســقط اقتضــاء التحــدث بالعاميــة. 
وبالنســبة للقــراءة فقــد يلجــأ ابــن اللغــة 
وهــذا  أحيانــا،  بالعاميــة  الكتابــة  إلــى 
فــي احلقيقــة قليــل مقارنــة بالتحــدث، 
إلــى  اللغــة  ولذلــك قــد يضطــر متعلــم 
ــارة  ــة. وبالنســبة مله ــم املقــروء بالعامي فه
الكتابــة فينبغــي علــى املؤسســات ومعلمــو 
العربيــة للناطقــني بغيرهــا عدم تشــجيع 
الطلبــة علــى الكتابــة بالعاميــة وفــرض 
الكتابــة  ممارســة  مــن  حتــد  إجــراءات 
بالعاميــة ســواء مــن قبــل املتعلــم أو املعلــم. 
إال فــي حالــة واحــدة فقــط عنــد التعلــم 
لالحتفــاظ مبــا تعلمــه لتذكــره، وعــدم 
ــف  ــي أي موق ــة ف ــة بالعامي ــول الكتاب قب

مــن مواقــف االتصــال اللغــوي.
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العاميــة 	  تعليــم  يبــدأ  أال  ينبغــي 
يتمكــن  حتــى  املبتــدئ،  املســتوى  مــن 
ــح  ــم اللغــة مــن التفريــق بــني الفصي متعل
والعامــي، بعــد أن يكتســب نظــام اللغــة 
الفصحــى وقواعدهــا األساســية، ولذلــك 
املســتويات  مــن  يبــدأ  أن  األفضــل  مــن 

فاملتقدمــة. املتوســطة 

لتعــدد العاميــات علــى مســتوى البــالد 	 
ــد  ــتوى البل ــى مس ــا عل ــة، وتعدده العربي
ــي:  ــاة اآلت ــي مراع ــد، ينبغ ــي الواح العرب
وعباراتهــا  العاميــة  مفــردات  تعليــم 
معظــم  فــي  شــيوعا  األكثــر  وتراكيبهــا 
العاميــات، رصــد الصفــات املشــتركة التــي 
ــكني  ــات، كالتس ــم اللهج ــا معظ ــز به تتمي
الظواهــر  مــن  وغيرهــا  الهمــز  أو  مثــال، 
التركيبيــة،  أو  الصرفيــة  أو  الصوتيــة 
معرفــة ميــول ورغبــات الطلبــة فــي تعلــم 
واختيــار  املســتقبلية،  وأهدافهــم  اللغــة 
املناســبة، عنــد اختيــار لهجــة  اللهجــة 
بلــد مــا ينبغــي تعليــم لهجــة العاصمــة 

األخــرى. اللهجــات  وجتنــب 

ــات  ــرم العامي ــن نحت ــول، نح ــة الق خالص
علــى اختالفهــا، ونقــر بأنها إحدى مســتويات 
اللغــة، ولكــن تظــل هــذه العاميــات لونــا مــن 
ال  مســتوياتها  مــن  ومســتوى  اللغــة  ألــوان 

ــا.  ــوم مقامه ــا وال تق ــل عنه تنفص

تعليــم  بضــرورة  نقــر  أن  ينبغــي  كمــا 
بــني  التوفيــق  إال  أمامنــا  وليــس  العاميــات 
ينبغــي  ولكــن  والعاميــة،  الفصحــى  تعليــم 
التفريــق بــني كيفيــة تعليمهمــا، بنــاء علــى 
أن  ينبغــي  كمــا  لهمــا.  ممارســتنا  طبيعــة 
فــي  نســهم  وال  الفصحــى  مكانــة  نراعــي 
اإلضــرار بهــا مــن حيــث نظــن أننــا نحســن 
هــذا  حساســية  جيــدا  نعلــم  ألننــا  إليهــا، 
األمــر ومــا يحــاك ضــد الفصحــى مــن تدابيــر 
الدفــني.  الشــر  وباطنهــا  اخليــر  ظاهرهــا 
وإذا  ــدت  ُقعِّ ُكتبــت  إذا  فاللهجة/العاميــة 
ــدت أصبحــت لغــة مســتقلة عــن غيرهــا،  ُقعِّ
وهــذا شــأن اللغــات ونشــأتها علــى مــر التاريــخ 
واختــالف الزمــان واملــكان، وليــس صحيحــا 
القــول إن العاميــة ليســت لهــا قواعــد، بــل لها 
قواعــد وأنظمــة ذهنيــة متارســها جماعــة 
لغويــة دون إدارك أو وعــي بهــا مــع أنهــا تنظم 
القواعــد  كل كالمهــم، وحــني تكتــب هــذه 
ــت  ــد وضع ــة ق ــون اللهج ــدرك تك ــدون وت وت
االســتقالل  طريــق  علــى  قدميهــا  إحــدى 

والتحــول إلــى لغــة قائمــة بذاتهــا.
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هبة شنيك
باحثة دكتوراة في تعليم العربية للناطقين بغيرها

أهمية الدافعية في تعليم األطفال الناطقين بغير العربية

اإلشكالية: ضعف الدافعية في تعلم اللغة 
العربية لدى األطفال بوصفها لغة ثانية 

ذات  سألت  عندما  املقالة  فكرة  تبلورت 
فيها  شاركت  التي  املؤمترات  أحد  في  مرة 
تعليم  في  تواجهنا  قد  مشكلة  أهم  عن 
من  فوجدت  ثانية،  لغة  العربية  األطفال 
الضرورة  أن أكتب عن أهمية الدافعية في 
تعليم األطفال العربية لغة ثانية، بوصفها 
تعليم  في  والفّعال  احلقيقي  احملرك 
العربية، وإذا لم يحسن استغاللها والعناية 
بها فهي معضلة كبرى، إذ لن يستقيم تعلم 

واكتساب مهارات اللغة وعناصرها إال بها.
 وهذا ما استنتجته وعاينته من خالل 
لغة  العربية  األطفال  تعليم  في  جتربتي 
على  قادرين  غير  األطفال  إن  إذ  ثانية، 
إدراك أهمية تعلم العربية لغة ثانية، رغم 
احلث والتشجيع من قبل العائلة أو املدرسة 
القرآن،  لغة  وأنها  بأهميتها،  علمهم  ورغم 
وأن العبادات كالصالة ال تستقيم إال بها، إذ 
إلدراك  الكافي  الوعي  عندهم  يتشكل  لم 
إلى تعلمها  ذلك، فهم في األغلب يدفعون 
من قبل األهل أو املدرسة إذا كانت متطلًبا 

إجبارًيا.
اللغة  يستسهلون  فهم  لذلك  إضافة 
أم  األم  اللغة  أكانت  سواء  يتقنونها  التي 

بهم  احمليطة  البيئة  من   املكتسبة  اللغة 
اللغة  هذه  أن  فيرون   مثاًل،  كاإلجنليزية 
ولتعلم  اآلخرين،  مع  للتواصل  تكفيهم 
هو  ما  كل  على  واالطالع  اخملتلفة،  العلوم 
كلغة  لسهولتها  إضافة  العالم،  في  جديد 

مقارنة بالعربية.
تصورات عملية لرفع مستوى الدافعية 

لدى األطفال الناطقني بغير العربية

في  األكبر  والعائق  التحدي  يكمن  وهنا 
العربية،  لتعلم  األطفال  دافعية  استثارة 
تعرف  إذ  داخلهم،  من   نابعة  تكون  بحيث 
املتعلم   لدى  داخلية  حالة  بأنها  الدافعية 
التعليمي،  للموقف  االنتباه  إلى   تدفعه 
واإلقبال عليه بنشاط موجه، واالستمرار 
التعلم،  يتحقق  حتى  النشاط  هذا  في 
الناحية  من  الدافعية  أهمية  وتظهر 
تربوًيا   هدًفا  كونها  حيث  من  التربوية 
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األطفال  دافعية  فاستثارة  ذاتها،  حد  في 
لديهم  معينة  اهتمامات  وتوليد  وتوجيهها 
نشاطات  ممارسة  على  يقبلون  جتعلهم 
معرفية ووجدانية وحركية، كما أن لها آثار 
وتشمل  وسلوكهم،  األطفال  تعلم  في  مهمة 
هذه اآلثار توجيه هذا السلوك نحو أهداف 
واملثابرة  والطاقة  اجلهد  وزيادة  معينة، 
لدى األطفال، وزيادة قدرتهم على معاجلة 

املعلومات، وبالتالي حتسن االداء.
األطفال  لدى  والرغبة  الدافعية  فضعف 
العربية  تعلم  في  االكتراث  عدم  إلى  تؤدي 
االعتزاز  وعدم  ومحاكاتها  طبيعتها  وفهم 
في  طوياًل  وقًتا  األطفال  وسيستغرق  بها، 
تعلمها، وإتقان مهاراتها وعناصرها اخملتلفة، 
األداء،  وضعف  التركيز  لصعوبة  إضافة 
بذل  وعدم  بصعوبتها  األطفال  وشعور 
وسيلة  اتخاذها  وعدم  إلتقانها،  جهد  أي 
للتواصل مع اآلخرين، وحصر استعمالها في 

دروس العربية والعبادات.
عند  األطفال  دافعية  استثارة  وميكن 
بحيث  أمور،  بعدة  ثانية  لغة  العربية  تعلم 
ومحبًبا  وماتًعا  شائًقا  العربية  تعلم  يكون 
من  تعلمها  علي  فيقبلون  األطفال،  لدى 

تلقاء أنفسهم بكل فرح وسرور.
ومن املقترحات واألمور التي يجب 

العناية بها الستثارة دافعية األطفال: 
فإذا - 1 املعلم،  قبل  من  واالحترام  احلب 

وأقبل  مادته،  أحب  معلمه  الطفل  أحب 
على تعلمها بشغف كبير.

بكثرة، - 2 اللغوية  األلعاب  استعمال 
وللعب  للحركة  مييل  بطبيعته  فالطفل 
أنها  كما  كبير،  بشكل  إليها  ويستجيب 
تكسر حاجز القلق واخلوف لديه، وتعينه 

على ممارسة اللغة.
واألناشيد - 3 األغاني  على  االعتماد 

واألنغام  فاألحلان  العربية،  تعليمهم  في 
والغناء اجلماعي له تأثير فعال في تعلم 

العربية.
األداء املسرحي والتمثيل  له دور كبير - 4

وممارسته   االطفال  تعلمه  ما  تثبيت  في 
مع أقرانهم في بيئة محاكية للواقع.

أسلوب - 5 من  بداًل  القصة  أسلوب  اتباع 
لدى  محبب  أسلوب  فهذا  احملاضرة، 

االطفال.
كبير - 6 شأن  له  وهذا  والفكاهة،  املزاح 

في لفت انتباههم، وزيادة التركيز لديهم 
ومنعهم من التشتت والشرود الذهني.

شائقة  - 7 تقييم  وسائل  استعمال 
فيما  والتنافس  التفاعل،  على  حتفزهم 

بينهم.
للحديث - 8 دقائق  خمس  الطفل  إعطاء 

موقف  أو  يحبه،  شئ  عن  أو  نفسه  عن 
وبقية  املعلم  معه  يتفاعل  معه  حصل 
منه،  قريب  املعلم  أن  فيشعر  زمالئه، 
أن  شأنه  من  وهذا  اهتماماته،  ويشاركه 

يزيد دافعيته لتعلم العربية.
األطفال  سُيقِبل  ذكر  ما  كل  من خالل 
وسنرى  وحب،  بشغف  العربية  تعلم  على 
نتائج مذهلة وستتحقق األهداف املنشودة، 
ألن  والطالقة،  اإلتقان  ملرحلة  وسنصل 
اللغة  مهارات  لتعلم  املفتاح  هي  الدافعية 

العربية وعناصرها اخملتلفة. 
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العربية  معلمي  لدى  اجللي  ملن  إنه 
للناطقني بغيرها أن املهارات األربع تتداخل 
ال  لكن  العربية.  دروس  من  درس  أي  في 
ملا  تبًعا  منها  واحدة  على  التركيز  من  بّد 

يقتضيه موضوع الدرس أو هدفه.
مهارة احملادثة هي بوتقة انصهار جلميع 
واضحة  إشارة  تعد  إذ  األخرى؛  املهارات 
هذا  بتعلمه  قام  ملا  املتلقي  للجمهور 
الطالب وملا وصل إليه عبر املستويات التي 
البرامج  من  كثير  تعتمد  حيث  اجتازها، 
على االختبار الشفوي )املقابلة الشفوية( 

لتحديد مستوى الطالب.
ال بد أّن الطالب مير بعقبات تؤثر على 

طالقته اللغوية خالل التحدث، مثل:
اخلوف من الوقوع في اخلطأ.	 
خوف الطالب من أن ال يكون مبستوى 	 

زمالئه في الصف في هذه املهارة.
مبوضوع 	  إملامه  أو  معرفته  عدم 

احملادثة.
قبل 	  األم  بلغته  الطالب  تفكير 

التحدث؛ إذ ُيترجم كل ما يود أن يقوله 
أواًل في عقله.

خوف الطالب من التحدث أمام الناس 	 
بشكل عام.

أو 	  خطأ  كل  على  الطالب  تدقيق 
ال  أن  على  )حرصه  حديثه  في  قاعدة 
الطالب  مع  يحدث  وهذا  أبًدا(  ُيخطئ 
يؤدي  قد  مما  الصف،  في  املتميزين 
إرباك  أو  احملادثة  في  الطالقة  لعدم 

باقي الطالب األقل مستوى.
ميكن لألستاذ أن يقوم ببعض اخلطوات 

لتجاوز هذه العقبات، مثل:
األولى 	  اللحظات  من  احملادثة  بدء 

للدرس عند دخول املعلم للصف، وذلك 
للدخول  جديدة  طريقة  و  فكرة  بخلق 
عند  الطالب  )حتية  مثل:  مرة  كل  في 
أحدهم  على  صغيرة  كرة  ورمي  الباب 
في  حاله  عن  وسؤاله  حلوى  قطعة  أو 
النشاط  من  جرعة  يعلوه  ممتع  جو 
من  كنوع  ذلك  ومتابعة  والفكاهة، 
مبوضوع  يكون  بحيث  للدرس  التهيئة 
خارج نطاق الدروس متاًما(. يستمر هذا 
النشاط في أول خمس دقائق، ومن املهم 
الطالب  مقاطعة  عدم  املرحلة  هذه  في 
مهما وقع في أخطاء كيال نقطع طالقته 
وأن  اللغة،  في  اندماجه  و  استرساله  و 

مهارة المحادثة ... عقبات وحلول

ندي محمد عبد الحليم خنفر
معلمة اللغة العربية لغير الناطقين بها
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األستاذ  تركيز  و  باهتمام  الطالب  يشعر 
مع ما يقوله.

لتجهيز 	  كافية  فرصة  الطالب  إعطاء 
موضوع احملادثة في ثنائيات أو مجموعات 

وذلك خالل وقت معني يحدده األستاذ.
في 	  الطالب  تنظيم  على  احلرص 

ثنائيات بحيث يكون الضعيف مع القوي 
لتزيد ثقته بنفسه.

مرة 	  كل  في  الضعيف  الطالب  تشجيع 
أخطأ،  و عدم مقاطعته مهما  بابتسامة، 
فهو سيعرف أخطاءه الحًقا دون إحراجه 

في كل مرة ُيخطئ فيها.
تقــدمي موضوعــات تناســب مســتوى 	 

)فلــكل  واهتماماتهــم  اللغــوي   الطــالب 
مســتوى  ولــكل  اهتمــام،  جنســية 
متطلباتــه(. والعمــل علــى تطويــر لغتهــم 
واالقتــراب مــن أســاس املســتوى األعلــى 
تهيــؤوا  قــد  الطــالب  يكــون  بحيــث 

بعــده. الــذي  للمســتوى 
بني 	  لعبة  أو  منافسة  بعمل  القيام 

الطالب األعلى مستوى في الصف )ميكن 
أن ُتنّظم هذه اللعبة خارج وقت الدرس( 
بحيث ُيصحح الطالب األخطاء لبعضهم، 
مستوى  رفع  ميكننا  الطريقة  فبهذه 
الدقة اللغوية عندهم بعيًدا عن إحباط 

باقي زمالئهم األقل مستوى.
في 	  املعلم  حديث  يقتصر  أن  يجب 

النشاط  إرشادات  إعطاء  على  الصف 
و  التحدث  لعملية  ومراقبته  اللعبة  أو 
شرح  في  التدخل  للمعلم  ميكن  إدارتها. 

كلمة أو التذكير بقاعدة ما. 
طرق وأساليب  من شأنها أن ترتقي مبهارة 

الطالب، مثل:
صفوف 	  في  الكاريكاتير  استخدام 

الوسائل  أكثر  من  فالكاريكاتير  احملادثة؛ 
ملا  احملادثة  فتيل  إشعال  في  الناجحة 
والقضايا  اجملتمعات  واقع  من  يعكسه 

وغيرها.
الصامتة؛ 	  الفيديوهات  استخدام 

التعبير  في  للطالب  اجملال  ُيترك  بحيث 
طرح  طريق  عن  وذلك  شاهدوه  ما  عن 
مفتاح  مبثابة  االسئلة  لبعض  األستاذ 
للحديث بحيث تنتقل احملادثة من طالب 

آلخر بشكل سلس .

له 	  الصف  في  الطالب  جلوس  طريقة 
على  األرض  على  كجلوسهم  كبير  تأثير 
سبيل املثال في حلقة كبيرة، مما يضفي 

جًوا ممتًعا ويكسر الروتني .
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من 	  حبذا  يا  -و  القصة  إكمال  لعبة 
مشاركة األستاذ في اللعبة- وذلك بالبدء 
بجملة بحيث ُيعيد الطالب اآلخر اجلملة 
التي قالها زميله كاملة ثم يكمل بجملة 
على  اعتماًدا  مباشرة  يكمل  أن  أو  أخرى، 

مستوى الطالب.
حتضير األستاذ مجموعة من األوراق 	 

بحيث  الطالب  أسماء  عليها  مكتوب 
يسحب كل طالب ورقة و يقرأ اسم الطالب 
ويجيب  سؤال  أي  يسأله  أن  يجب  الذي 
النشاط  )هذا  زميله  سؤال  على  الطالب 
وستظهر  الدرس(  بداية  في  فعااًل  يكون 
فكاهي  جو  خلق  في  الطالب  مواهب 
للطالب  اجملال  إلفساح  باإلضافة  وممتع 

أن يتفاعلوا مع بعضهم أكثر.
تدوين الكلمات اجلديدة  التي يتعلمها 	 

على  احملادثة  أثناء  بعضهم  من  الطالب 
من  االنتهاء  بعد  شرحها  ثم  الّسبورة، 

احملادثة أو مراجعة قاعدة ما.

صحفي، 	  ومشتري،  )بائع  األدوار  لعب 
أسس  أهم  من  برامج..........(  مقدم 
حرص  مع  الصف  داخل  احملادثة  تطوير 
لتجهيز  محدد  وقت  إعطاء  على  املعلم 
مجموعات  أو  ثنائيات  في  املوضوع 
و  الطالب  بني  األستاذ  يتجول  بحيث 
يقوم مبساعدتهم، ثم يعرض الطالب ما 
قاموا بتجهيزه  أمام زمالئهم بينما يقوم 
ورقة  على  األخطاء  بتدوين  األستاذ 
)هل  الطالب  مبناقشة  يقوم  وبعدها 
فيصحح  زرقاء؟  قميص  اشتريت  نقول: 
ال،  فيقولون:  بسرعة لبعضهم  الطالب 

قميص أزرق.. وهكذا(.
مقابالت خارج الصف والعودة في وقت 	 

الصف  باقي  ليخبروا  األستاذ  يحدده 
)يقوم  بجمعها  قاموا  التي  باإلجابات 
األسئلة  من  مجموعة  بكتابة  األستاذ 
يستخدمها الطالب في مقابالتهم خارج 

الصف أو حتى داخله مع زمالئهم(.
تصوير تقرير قصير في نهاية الفصل 	 

كمشروع نهائي يعكس ما وصل له الطالب 
في مهارة احملادثة.

ومختلفة  متنوعة  واألساليب  الطرق  إّن 
ميزاته  منها  فلكل  حصرها،  ميكن  وال 
التعليمية  الطالب  بيئة  مع  يتناسب  مبا 
ومستواهم  واختالف جنسياتهم وخلفياتهم 

الثقافية.
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إبراهيم حسن المسعودي
مدرس وباحث في تعليم العربية للناطقين بغيرها

تحديات ورؤي في تدريس مهارة القراءة

رؤية؛  إال لكل ذي  التحديات  ال تتراءى 
وهذه –التحديات- تختلف من معلم آلخر 
وفقا ألسلوبه وتناوله ومدى قربه أو بعده 
اجتهاداته  فإن  العلمية؛  التصورات  من 
رمبا  به  احمليطة  البيئة  تأثير  أو  الذاتية 
أملتها  زائفة  حتديات  وصنعت  عليه  أثرت 
يحكم  الذي  اجلمعي  العقل  أو  األوهام 
ينتمي  التي  العمل  بيئة  ويوجه  ويسيطر 
إليها أو حتى سياقات أخرى ما زالت متارس 
حالة  في  نرى  كما  طريقته  في  تأثيرها 
الزراعي مثال  تأثير مجتمعه  معلم ميارس 
أو قريته التي نشأ فيها أو املدرسة التي كان 
فهو ميارس  وطنه؛  اللغة ألبناء  فيها  يعلم 
اإلقراء والتحفيظ بال فكر أو بصيرة ودون 

اكتراث لنظريات أو مراعاة لقيود. 
ال  املشقة  تصنع  التحديات  أن  على 
الشقاء، املشقة احملببة الناجتة من التقلب 
في البحث والتماس الدليل العلمي وحتمل 
الناجت عنها فال جرم  الصدام  املعاناة ورمبا 
مهنة  تقدست  أن  فقط-  السبب  -لهذا 
صاحبها،  وقدر  قدرها  وارتفع  التدريس 
في  الشعراء  شأنها  تعظيم  في  وغالى 

مختلف األعصار واألمصار!
حتديات املهارة:

احلاجة  استشعار  مبكان  األهمية  من 

املكتوب  وفهم  القراءة  مهارة  تدريس  في 
من  تدريسها  حول  املعارف  من  التزود  إلى 
مظانها املوثوقة علميا، ثم حشد ما ميكن 
لألخذ  تعليمها  في  السابقني  خبرات  من 
مبا ينفع منه وترك ما ال يعتمد على نظر 
ورائه؛  من  جدوى  وال  مقيس  وغير  علمي 
من  وطرائقها  القرائية  العادات  فتعليم 
وتنضاف  الطالب  ستالزم  بحيث  اخلطر 
على  احلرص  فهو  شخصيته،  مكونات  إلى 

إكساب مهارة قبل أي شيء.
املعلم والطالب والنص املقروء:

أمام  املعروض  القرائي  النص  مثل   
من  نفر  عليه  اجتمع  ُخوان  كمثل  الطالب 
ْبية وقد شرعوا جميعا ميدون أيديهم  الصِّ
من  ينتقي  من  فمنهم  الطعام؛  ويتناولون 
الطعام أطيبه، ومنهم من ينتقي من الطعام 
يكتفي  من  ومنهم  وهضما،  مضغا  أيسره 
في  يده  تطيش  من  ومنهم  منه،  باليسير 
موضع  بيد،  كل  في  يضرب  فهو  الصحفة 
وال يكاد يتحصل على ما ينتفع به أو يسد 
وهذا  بدأ،  كما  ضاويا  عنه  ويقوم  جوعته 
السواء  على  واآلكلني  الطعام  إلى  ينبهنا 
ونباعد مبا  ونقّرب  وننبه  ونصنف  فنختار 
يكفل الفائدة ويحقق النفع للجميع، وهذا 
يشبه إلى حد كبير معاجلتنا ملهارة القراءة 
بطول  دائمة  حاجة  في  املعلم  أن  ويبني 
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مسيرته املهنية إلى:
اكتشاف املهارة وعاداتها في الطالب  ۟

وتصنيفها.
العمل على حتسني وتطوير اجليد  ۟

منها.
بحث معوقات القراءة لديهم ومعاجلتها  ۟

في طورها األول قبل أن تتفاقم وتتعقد 
َكْأدواء  عقبة  وتصير  صاحبها  وتالزم 

مزمنة تستعصي على العالج.
جدوى القراءة اجلهرية:

ثمة وعي مصطلحي واجب أن نتحلى به 
علمية؛  بطرق  التدريس  حقل  في  ونحن 
حترير  إلى  حاجة  في  دائما  نبقى  فنحن 
املعنى  إلى  الدائم  واالنتباه  املصطلحات، 
دوما  يساعدنا  الذي  لأللفاظ  اللغوي 
سائر  من  متساوية  مسافة  على  بوقوفه 
املعاني االصطالحية للعودة دوما إلى املقصد 

األصيل وضبط األفهام بناء على ذلك.
وحسب،  قراءة  أنها  القراءة  في  فاحلال   
الدوام  وسيلة محفوفة مبهابة الصمت على 
أو  العني  وأداتها  املعرفة،  واكتساب  للفهم 
القراءة  وتقسيم  للمكفوفني،  برايل  طريقة 
إلى صامتة وجاهرة على هذا النحو يجانب 
ميكن  وال  للحواس  اإلدراكية  الوظائف 
التعويل عليه في إيصال الطالب إلى مقاصد 

الفهم والتحليل املطلوبة في النص.
فإن كان املراد هو أن يضبط الطالب مخارج 
ذلك  وغير  والتنغيم  النبر  ويراعي  احلروف 
على  املعلم  سيطرة  حتى  أو  الفن  لوازم  من 
الدرس والتأكد من مرور أبصار الطالب على 
مينعهم  حائل  أو  يصرفهم  صارف  بال  النص 
عن متابعة القراءة، فإن هذا مما يخرج عن 
املهارة ويدخله في مهارة االستماع كواحد من 
لوازمها، ومهارة الكالم كواحد من فنونها إلى 

واجلدل  والنقاش  واخلطابة  احملادثة  جانب 
إلى  )احلكي(  القصصي  والسرد  التفاعليني 

غير ذلك من فنون التحدث.
أسأل  كنت  الكالم  مهارة  ذكر  وعلى   
على  نصطلح  أن  مينع  عما  دوما  نفسي 
أي )قراءة  بلفظة )تالوة(  القراءة اجلهرية 
بقصد  واإلفهام  اإلعالم  لغرض  الغير  على 
عليه  طال  وقد  معلوم،  فاللفظ  االتباع(  

فقط  للقراءة  مرادفا  االستخدام  في  األمد 
وهو  األساس  ملقصدها  واضحة  مخالفة  في 
إسماعه  إلى  التالوة  ترمي  فيما  الفهم، 
يتلوه  )تاله  لديه  السمع  بحاسة  وإفهامه 
أي: تبعه( وال يشترط هنا الفهم إال باملقدار 
السامعني،  مع  التفاعل  على  يساعد  الذي 
من  اخلاصة  األخرى  عاداتها  إلى  إضافة 
السامعني  ومالحظة  اجللوس-  -ال  القيام 
عند التالوة ومراعاة النبر والتنغيم والنظر 
الشاعر  أو  األخبار  مذيع  يفعل  كما  إليهم 
الذي يلقي شعره مبا ترتسم على وجهه من 
املسافة  تقرب  تفاعلية  ومؤثرات  عالمات 
بينه وبني السامعني إلى ذلك مما يدخل في 

هذا الفن.
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معالم الفهم وحدوده:
 في كل مرة تقرأ فيها النص نفسه جتده 
يعلن عن معان جديدة، وتِعّن لك من األفق 
مقاصد أخرى كانت خافية، ولذلك فال يكاد 
فضل؛  القارئ  على  الكاتب  من  هناك  يكون 
كون القارئ نفسه شريك للكاتب في املعاناة 
التفكيكيون  يقول  كما  أو  املقصد،  واستكناه 
أنه ال توجد معان نهائية للنصوص وهو واقع 
نلمسه جميعا، فمن املغاالة إذن أن يستغرق 
الوقت  وإضاعة  املفردات  تفصيل  في  املعلم 
ومن  األكمل؛  الوجه  على  النص  فهم  بزعم 
املستحسن -واحلالة هذه- حتديد مفردات 
استجالء  على  للطالب  معينا  تكون  بعينها 
االنتفاع  يحقق  مبا  معامله  وكشف  النص 
والفائدة املرجوة في وسط بني فهم إجمالي 
طريق  عن  جزئي  وفهم  طويلة  لنصوص 
املفردات، والذي ميكن أن يواجه املعلم هنا من 
صعوبة يكمن في تكيف الطالب مع الطريقة 
اجلديدة بعد طريقة قدمية في مساق سابق 
الطالب  ملاضي  صادم  حتد  في  فهو  ومغاير؛ 
التي  العربية  للغة  تعلمه  بشأن  ومعتقداته 
حفظها  بغرض  املفردات  حشد  فيها  تعود 
الصغيرة  النصوص  فهم  في  واستخدامها 

من  الكل  إلى  والوصول  التركيب  بطريقة 
التحليل، ورمبا جر هذا  خالل اجلزئيات ال 
بالتقصير  واالتهامات  املتاعب  املعلم  على 
إلى  الطالب  تنبيه  هنا  اإليجابي  فمن  لذا 
فمرة  دائما؛  واملتغيرة  اجلديدة  الطريقة 

ينبه  ومرة  التحليلية  الطريقة  إلى  ينبه 
إلى الطريقة التركيبية ومرة ينبه الى املزج 
املتعمد بينهما مبا يحقق تفاعال بني ثالثة 
القرائي )املعلم والنص  املوقف  األطراف في 

والطالب( 
من اآلليات املساعدة:

توجيه أفهام الطالب نحو املطلوب من  <
الشروع  قبل  عليهم  أسئلة  بعرض  النص 

في القراءة.
تنويع النصوص اخملتارة باعتبار: <
ونصوص . 1 قصيرة  )نصوص  املقدار 

طويلة(
الزمن: ويرتبط مبقدار النص؛ فيتقيد . 2

بالزيادة  تتغير  محددة  بأوقات  الطالب 
والنقص في كل مرة.

املوضوع )موضوعات تاريخية، دينية، . 3
ثقافية، فكاهية…(

أدبي، . 4 حداثي،  )تراثي،  النوعية 
علمي…(

التلخيص  ۟ على  الطالب  تدريب 
واستخدام التغذية الراجعة والدعم.

كل  ۟ في  مناسبة  استراتيجيات  اعتماد 
مرة، وإدارتها تصنيفيا وزمنيا.

وماذا بشأن الطالب؟
 ثمة فروق فردية تنشأ بني الطالب بسبب:

اختالف في اجلنسيات واللغات قربا  ۟
وبعدا من اللغة العربية.

تفاوت في قدراتهم القرائية. ۟
فوفقا جلنسيات الطالب جند أن لغاتهم 

األصلية تقف دائما في اخللفية وتؤثر 
بحسب قربها أو بعدها من لغة النص 
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فليس الصيني كاألمريكي وليس املاليوي 
كالروسي.

وتتفاوت قدرات الطالب القرائية فنجد 
منها:

الضعف الصحي كضعف القدرة على . 1
اإلبصار والتمييز بني احلروف.

لتقييم . 2 نتيجة  املستوى  في  الضعف 
تصعيد  يتم  عندما  ويحدث  خاطئ، 
قدراته  من  أعلى  ملستوى  الطالب 

احلقيقية.
3 .Dys- القراءة تعسر  أو   الالقرائية 

lexia   وتظهر في:
بطء القراءة وصعوبة في التهجئة. ۟
اخلطأ في قراءة احلروف مرتبة. ۟
حذف وإضافة لبعض احلروف. ۟
الكلمات  ۟ متييز  على  القدرة  عدم 

وتذكرها عند النظر إليها.
اخللط بني احلركات واملدود. ۟
والصرفي  ۟ النحوي  الضبط  صعوبات 

للكلمات مما يؤثر في فهم املعنى.
نتيجة  ۟ القراءة  وانقطاع  التردد 

والتحفظ اخلوف من الوقوع في اخلطأ.
وذلك كله تبدأ معاجلته باآلتي:

صح  ۟ فإن  السليم،  التشخيص   
التشخيص صحت املعاجلة وما أيسرها!

باحلاالت  ۟ مختصني  مع  التواصل 
طبيعة  على  للوقوف  والنفسية  الطبية 

املعاجلة.
نتائج  ۟ وتسجيل  والتجريب  املتابعة 

جديدة.

حتدي الثقافات: 
واملعتقدات  األفكار  من  أنساق  الثقافات 
تنضوي حتتها مجموعات كثيرة من الطالب، 
القارئ  معتقد  أو  النص  موضوع  يحول  وقد 
وأفكاره دون التحصيل الكافي للمحتوى، وآية 
ذلك االعتراض في غير محله، أو اإلعراض 
أو رفض القراءة ابتداء  عن مواصلة القراءة 
معنى  من  النص  عنوان  عنه  يكشف  قد  ملا 
محظور لديه؛ فقد أعرض أحد الطالب عن 
قراءة فقرة تتعلق باألبراج واحلظ، وأعرض 
آخر عن قراءة نص البن تيمية رحمه الله، 
يشتهون  ما  غير  على  كونها  يتركونها  فهم 

خملالفتها معتقداتهم أو ميولهم السياسية.
بقراءة  الطالب  إقناع  الصعوبة  ومن 
ذلك  يعتقدون؛  ما  غير  على  موضوعات 
باختالف  ثبتت  بفكرة  يبدأ  املعتقد  أن 
من  وتتكررت  فتقادمت  عليها  والنهار  الليل 
باللحم  واختلطت  تكلست  حتى  معتنقيها 
معلم  منه  ينجو  ال  أمر  وهو  والعظم،  والدم 
فكيف بطالب؟ أما السبيل احلسنة في ذلك 
كما  معهم  واالتفاق  املسبق  التعاقد  فهي 
عموما  القراءة  بأن  الطريقة  أمر  في  أشرنا 
ال مذهبية فيها وال حتيزات، والشأن أننا في 

تعليم صرف.
تلك جملة من العقبات والتحديات ينجح 
في جتاوزها من أبصرها؛ فال تظهر ملن يقبع 
 stand االنتظار  وضعية  في  وظيفته  في 
وعاطال  مشتغال  الله-  -لعمر  فتراه    by
العقل  العيش  تصاريف  سلبته  وقد  آن،  في 
كغرمي  فتراه  والبصيرة؛  والروح  واخللق 
أنه  ويزعم  قصره  في  مفرطا  اجلاحظ 
مفرط في الطول، بأوهامه يتغطى، ويتشبع 

مبا لم ُيعط.
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      نحو فصل ينبض باحلياة
تتنوع طرق التدريس بشكل كبير, يفي 
العمرية  وخصائصهم  الطالب  بحاجات 
اخملتلفة  ومستوياتهم  وأهدافهم  والنفسية 
الدراسية  البيئة  وبظروف  ناحية  من 
الصف  داخل  الطالب  وعدد  وإمكانتها 
املتاحة  والتجهيزات  ومساحته  الدراسي 

املادي منها والبشري.
العربية  اللغة  تدريس  واقع  ولكن 
التنوع  هذا  يعكس  ال  بها  الناطقني  لغير 
عدة  على  واإلستراتيجيات  الطرق  في 
ومستوى  التأليف  مستوى  على  مستويات 
املهارات عامة  اكتساب   ومستوى  التدريس 

والقراءة والكتابة بصورة خاصة.

إذا نظرنا إلى الكتاب األشهر في اجملال1 
“العربية بني يديك” الكتاب األول لوجدنا 
51 حوارا في موضوعات شتى موزعة على 

1.  على حد مشاهدتي وخبرتي في اجملال

من  موضوعا  تعالج  وحدة  كل  وحدة,   16
ومع  الطالب  حياة  متس  التي  املوضوعات 
قد  التنوع  أن  جند  املعلم  كتاب  في  نظرة 
تالشى وحل مكانه خطوات ثابتة فطريقة 
التدريس للحوارات كلها واحدة ال تتغير وما 
طريقة  على  يسري  احلوارات  على  يسري 
تدريس املفردات والتراكيب وغيرها , ولعل 
حاال  أفضل  ليس  األخرى  الكتب  غالب 
فغالبها ال يأتي معه كتاب معلم من األساس 
ففي  املؤلف,  كتبها  وريقات  هناك  أويكون 
إحدى السالسل التي كنت أستخدمها فترة 
من الزمن ملناسبتها نوعية وحاجات طالبي 
فتواصلت مع املؤلف ألحصل منه على كمية 
من الكتاب وعندما قابلته سألني إذا ما كنت 
قد حصلت على دليل املعلم لكتابه فأجبته 
املعلم  دليل  وأعطاني  درجه  ففتح  بالنفي 
وهو عبارة عن ورقات قليلة مليئة بعبارات 
بطريقة  الثاني  الدرس  املعلم  يدير   « مثل 
لتدريس  »منوذج   , نفسها«  األول  الدرس 
عشر«  احلادي  حتى  الرابع  من  الدروس 
فالدروس كلها تدرس بنفس الطريقة دون 
تغيير مما يصيب الطالب بامللل ويؤثر سلبا 

على اكتسابهم اللغة واستبقائها.
داخل  العملية  املمارسة  إلى  انتقلنا  وإذا 
فلكل  شك  وال  ذلك  أثر  سنجد  الفصول 

تنوع طرق التدريس في فصول العربية للناطقين بغيرها

محمد حسن فرجاني
Customized Arabic  مؤسس موقع
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التي  املراكز  من  مجموعة  رمبا  أو   - مركز2 
واحدة  طريقة  واحدة-  عباءة  من  خرجت 
ثابتة لتقدمي كل عنصر أو مهارة من مهارات 
ويتوارثها  للجديد  القدمي  يعلمها  اللغة 
املعلم  أن  فنجد  جيل  بعد  جيال  املدرسون 
العمل  في  السنوات  عمره  من  أمضى  وقد 
في هذا اجملال الثري ولم يطبق إال طريقة 

واحدة أو رمبا اثنتني في تدريسه،
 فهل نستطيع حقا أن نقول أن هذا املدرس 
عشرين  رمبا  أو  عشر  أو  ست  أو  خمس  له 
أنها سنة واحدة عجفاء  أم  سنة من اخلبرة 

مكررة؟؟!  
وبالطبع فإن هذا يؤثر سلبا على الطالب 
واكتسابه مهارات وعناصر اللغة واستبقائها 
ضعف  الطالب  من  العديد  في  فنالحظ 
املهارات حتى بعد دراستهم ملدد طويلة  في 
نسبيا خاصة في مهاراتي القراءة والكتابة, 
ففي القراءة ينصب كل التركيز على القراءة 
الطالب  يعرف  فال  غيرها  دون  اجلهرية 
ومهارات  والنصوص  للقراءة  األنواع اخملتلفة 
الكثير  كان  إذا  يعرف  وكيف  معها  التعامل 
تعرضت  ما  وهو  يعلمونها  ال  املعلمني  من 
الكرمية3  اجمللة  له في مقال سابق في هذه 
بني  العربية   « سلسلة  مؤلفي  حدا  ما  وهو 
املوسعة  القراءة  نصوص  إزالة  إلى  يديك« 
في  وتأخيرهم  والثالث  الثاني  الكتابني  من 
من  العديد  تفريق  عدم  بسبب  رابع  جزء 
النصوص  مع  التعامل  طريقة  بني  املعلمني 
في  االقتصار  وكذلك  واملوسعة,  املكثفة 
مهارات الكتابة على تدريس مهارات اإلمالء 
والقليل من مهارات تنظيم الكتابة الشكلية 

دون التطرق ملهارات الكتابة احلقيقية!
ولكن ما احلل؟ 

رمبا كان احلل أو على األقل جزء منه هو:
2.  في العديد من املراكز التي أتيح لي فرصة مشاهدتها أو احلديث مع العديد من املدرسني في نفس املركز حول طرق التدريس املتبعة

3.  طرق قدمية جديدة في تدريس القراءة العدد الثالث

• وجود دورات متخصصة ملعاجلة طرق 	
التدريس اخملتلفة في كل عنصر ومهارة من 
لطرق  مخصصة  دورة  فهناك  اللغة  مهارات 
وثالثة  للمفردات  وأخرى  القراءة  تدريس 
لتوظيف  مخصصة  ودورات  لالستماع 
اللغة  فصول  في  اخملتلفة  اإلسترتيجيات 
دورة  فهذه  بغيرها  للناطقني  العربية 
املعكوس  الفصل  إسترتيجية  لتوظيف 
للتعلم  وثالثة  بالستقصاء  للتعلم  وأخرى 

التعاوني وهكذا 
• لكل 	 متخصصة  متوعة  كتب  وجود 

مما سبق ويجب أن تتكاتف اجلهود من أجل 
حتقيق ذلك.

• املعلمني 	 بني  دورية  لقاءات  وجود 
الواحد  املركز  في  واملعلمني  عامة  بصفة 
لكيفية  تشاركي  تخطيط  بعمل  ليقوموا 
إدارة الدروس واألنشطة املصاحبة لكل درس

• االستفادة من جهود املعلمني املوجودة 	
لغير  العربية  مدرسي  من  اليوتيوب  على 

الناطقني بها وحتى معلمي اللغات األخرى.
• توظيف األلعاب اللغوية التعليمية في 	

الدروس.
• قيام مؤلفي الكتب بعمل أدلة للمعلمني 	

ما  العرض  أساليب  وتنوع  البدائل  من  فيها 
إلى  للوصول  طالبهم  ويد  بيدهم  يأخذ 

األهداف التي من أجلها وضع الكتاب.
• يقرأ 	 التي  األساليب  وجتربة  املغامرة 

أو  املدرسني  باقي  من  يراها  أو  املعلم  عنها 
أثرها  وقياس  بنفسه  املعلم  يصممها  التي 
استخدامها  ميكنه  متى  ليقرر  طالبه  على 

مرة أخرى.
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نحَو رؤية جديدة لتعليم النحو العربي

إن مــن يتتبــع تــراث اللغــة العربيــة يجــد 
أن الهــدف األســاس مليــالد النحــو العربــي 
لــم يكــن الوصــف البنيــوي لهــا فحســب، بــل 
كان صــوَن اللغــة العربيــة وتعليَمهــا حلاجــة 
حتــى  إليهــا؛  املســلمني  مــن  العــرب  غيــر 
يتمكنــوا مــن بنــاء عــادات لغويــة جديــدة 
ميكــن لهــم مــن خاللهــا االســتقبال واإلنتــاج 
علــى غــرار نظــام اللغــة العربيــة؛ فيفهمــوا 
بذلــك دينهــم ويــؤدوا شــعائرهم. وهــذا مــا 
إمنــا  »النحــو  الســراج بقولــه:  ابــن  أكــده 
ــم إذا تعلمــه كالم  ــه أن ينحــو املتكل ــد ب أري

العــرب«.
لكــن  البــدء،  فــي  الهــدف  كان  ذلــك 
مــن تتبــع طريقــة تعليــم النحــو العربــي 
يجــد  العربيــة  باللغــة  الناطقــني  لغيــر 
انحرافــا عــن ذلــك الهــدف النبيــل وضياعــا 
فــي متاهــات الوصــف الدقيــق لنظامهــا. 
منــذ فجــر  العلمــاء  دعــا  مــا  هــذا  ولعــل 
ــده  ــى جتدي ــداء إل ــى الن ــي إل ــو العرب النح
عنــد  الدعــوة  نضجــت  حتــى  وتيســيره 
ابــن مضــاء مــرورا بابــن رشــد وغيرهمــا وال 
زالــت اخلطــوات حثيثــة إلــى وقتنــا الراهــن 

والتيســير. التجديــد  إلــى  داعيــة 

نعــم إن قواعــد اللغــة العربيــة في حاجة 
إلــى التجديــد والتيســير لكنهمــا ينبغــي 
َبــا ســهاَمهما إلــى طريقــة إعطــاء  أن ُيَصوِّ
املــادة وتدريِســها ال إلــى املــادة نفســها؛ ألنهــا 
نبتــت علــى تربــة عربيــة خالصــة ولهــذا ال 
ينبغــي املســاس بهــذه املــادة مــن أجــل أفــكار 
نبتــت علــى أراض غيــر عربيــة وأفرزتهــا 

عقــول ال تفقــه العربيــة.
وتيســيره  العربــي  النحــو  جتديــد  إن 
ينبغــي أن يكــون مــن خــالل النظــر إليــه 
لتحقيــق  عليهــا  تتــوكأ  وعصــا  وظيفيــا، 
أعظــم هــدف لتعلــم اللغــات وهــو التواصــل 
عــن طريــق االســتقبال واإلنتــاج. ولتحقيــق 
ال  القواعــد  تعليــم  عنــد  الهــدف  هــذا 
بــد مــن التفريــق بــني القواعــد العلميــة 
يحتــاج  فاألولــى  التعليميــة  والقواعــد 
إليهــا املتخصــص الــذي لــه فــي اللغــة مــآرب 
أخــرى غيــر التواصــل واملقاصــد التبليغيــة. 
إليهــا  يحتــاج  احملــك  فهــي  الثانيــة  أمــا 
متعلــم اللغــة لبنــاء الكفــاءة وإرســاء الدقــة 

الطالقــة. وتعزيــز  اللغويــة 
تعليميــة  القواعــد  تكــون  وأن  هــذا، 
مبــررا  يكفــي  ال  فحســب  تربويــة 
الســتهدافها لكــن هنــاك معاييــر ينبغــي 

بابا أحمد فال
 باحث ومتخصص في تعليم العربية لغير الناطقين بها
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األخــذ بهــا فــي احلســبان، وهــذه املعاييــر 
والشــروط والطرائــق هــي التــي ســتعيد ميــاه 
النحــو إلــى مجاريهــا؛ ليعــود وســيلة لقضــاء 
احلاجــات التواصليــة ال وصفــا مجــردا دقيقا 

فحســب.  للقواعــد 
تكــون  أن  أي  الهــدف؛  هــذا  ولتحقيــق 
صحــة  »علــى  فقــط  مســاعدة  القواعــد 
الضبــط وتأليــف اجلمــل والعبــارات تأليفيــا 
مــن  بــد  ال  النحــوي«  اخلطــإ  مــن  خاليــا 

يلــي:  مــا  مراعــات 

أوال: إعــادة تبويــب النحــو وبنــاءه علــى 
املصطلحــات  علــى  ال  اللغويــة  الوظائــف 
قــد  وهــذا  اجملــردة،  العلميــة  النحويــة 
يتطلــب عمــال جــادا لفــرز املوضوعات حســب 
الوظائــف اللغويــة التــي تــؤدى مــن خاللهــا؛ 
ــه  ــُد عن ــة وُيْبِع ــا احليوي ــق له ــا يخل وهــذا م
األمثلــة اجملــردة املنزوعــة عــن ســياقها والتي 
لــن يجــد املتعلــم ظرفا مناســبا الســتخدامه 

فيــه إياهــا. 
القواعــد  بــني  الفصــل  عــدم  ثانيــا: 
األخــرى  اللغويــة  املهــارات  مــن  وغيرهــا 
ألنهــا وثيقــة الصلــة بهــا، بــل هــي مهــارات 
تتــآزر وتتكامــل فيمــا بينهــن، والفصــل بينهــا 
تفكيــك لعــرى اللغــة. كمــا أن مــن الضــروري 
جــدا عــدم الفصــل بني تعليــم النحــو وتعليم 

البالغــة مــن حيــث هــي تأديــة؛ ألن البالغــة 
امتــداد للنحــو كمــا أنهــا جتســد االســتعمال 
فتتضــح املقاصــد وتبلــغ األغــراض. يقــول 
علــى  معلقــا  الصــدد  هــذا  فــي  الشــاطبي 
كتــاب ســيبويه »وكتــاب ســيبويه يتعلــم منه 
النظــر والتفتيــش، واملــراد بذلك أن ســيبويه 
ــه فــي كالمــه  ــم فــي النحــو فقــد نب وإن تكل
علــى مقاصــد العــرب، وأنحــاء تصرفاتهــا فــي 
ــى  ــه عل ــر في ــم يقتص ــا، ول ــا ومعانيه ألفاظه
ــوب  ــول منص ــوع واملفع ــل مرف ــان أن الفاع بي
ــا  ــاب م ــي كل ب ــني ف ــو يب ــل ه ــك، ب ــو ذل ونح
علــم  علــى  احتــوى  إنــه  حتــى  بــه،  يليــق 
ــاظ  ــات األلف ــوه تصرف ــان ووج ــي والبي املعان

واملعانــي«.
ثالثــا: التحاشــي عــن الوصفــات اخلاطئــة 
البــدء  هــذا  ويعنــي  الزائــدة،  واجلرعــات 
ــْس لهــا أو أنها ال تناســب  مبوضوعــات لــم يَؤسَّ
البنيــات  مــن  اإلكثــار  أو  الــدارس  مســتوى 
اللغويــة فــي الــدرس اللغــوي الواحــد ممــا 
يســبب تخمــة لــدى الدارس فيمجهــا ويعزف 
عــن التعلــم لتوهمــه أن القواعــد طالســم ال 

ــا. ــتعمال تراكيبه ــا وال اس ــن فهمه ميك
التعليميــة  القواعــد  تدريــس  رابعــا: 
التــي مت فرزهــا وانتقاؤهــا ضمنيــا، بعيــدا 
ــة  ــف لغوي ــل مواق ــا، وداخ ــال فيه ــن اإليغ ع
طبيعيــة حيــة دون أن َتْشــَغل تفاصيُلهــا بــاَل 
ــم، مــع البعــد كل البعــد عــن اإلســراف  املتعل
علــى  واإلقتــار  النظريــة  القواعــد  فــي 
ــراء  ــا ث ــج عنه ــة، وإال نت ــب التواصلي التراكي
فــي القواعــد وخصاصــة فــي االســتعمال. 
خامســا: التدريبــات اللغويــة وهــي مهمــة 
جــدا فــي تدريــس القواعــد ألن اللغة نفســها 
جديــدة  لغويــة  عــادات  بنــاء  إال  ليســت 
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تؤطرهــا القواعــد، وال تثبــت العــادة عنــد 
وجــدوى  املمارســة.  بكثــرة  إال  اإلنســان 
تصميمهــا  فــي  يكمــن  القواعــد  تدريبــات 
اللغويــة  الكفايــَة  تتجــاوز  كيفيــة  علــى 
إلــى بنــاء الكفــاءة بطريقــة تضــع علــى يــد 
املتعلــم اآلليــات الالزمــة والضروريــة للولــوج 
واملشــاركة  طبيعيــة  لغويــة  مواقــف  فــي 
فيهــا بجــدارة مســتقبال ومنتجــا دون تعطــل 

لغــوي أو انحــراف عــن النظــام.
وعلــى صعيــد آخــر فــإن هناك طرقــا عدة 
لتدريــس القواعــد ميكــن للمعلــم أن يختــار 
منهــا مــا يناســبها وظروفهــا التعليميــة، لكــن 
الهــدف  حتقيــق  فيهــا  يتوخــى  أن  عليــه 
األســمى مــن تعلــم اللغــات وهــي التواصــل، 
ومــا مت ســردها مــن مالحظــات كفيلــة ألن 

ــى. ــر الرض ــى ب ــه إل ــم  وطالب ــو باملعل ترس
وأخيــرا، هــذه جملــة مــن املالحظــات فــي 
تيســير تعلــم النحــو العربــي للناطقــني بغيــر 
اللغــة العربيــة أحببــت أن أشــارككم فيهــا. 
وهــذه هــي احللقــة األولــى وســوف تتبعهــا 
بــإذن اللــه حلقــات أخــرى فــي البــاب نفســه 

ــل. ــن التفصي ــيء م وبش
املراجع: 

ابــن الســراج، األصــول فــي النحــو، حتقيــق: 
عبــد احلســني الفتلــي، مؤسســة الرســالة، 

ط1،  مــج1، ص63. 
املفاهيــم  وآخــرون،  الســالم،  عبــد  حامــد 
ــا،  ــها، مهاراته ــال: أسس ــد األطف ــة عن اللغوي

تدريســها، تقوميهــا، حتريــر: رشــدي أحمــد 
طعيمــة، دار املســيرة للنشــر والتوزيــع، ط1، 

ص434.  7002م، 
ــريعة،  ــول الش ــي أص ــات ف ــاطبي، املوافق الش
ــه  ــد الل ــد عب ــه دراز، محم ــد الل ــق عب حتقي
دراز، عبــد الســالم عبــد الشــافي محمــد، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، دط، مــج2، ج4، 

ص38. 
مدكــور علــي أحمــد، »نظريــات تعليــم اللغــة 
وتعلمهــا مــن القــدمي إلــى احلديــث« املؤمتــر 
العلمــي احلــادي والعشــرين )تطويــر املناهــج 
ــة واملعاصــرة(، مصــر،  الدراســية بــني األصال
للمناهــج  املصريــة  اجلمعيــة   ،)3( اجمللــد 
)12(، ص  املؤمتــر  رقــم  التدريــس،  وطــرق 

.626
فــي  املعنــى  أثــر  زيــان،  بــن  القــادر  عبــد 
اللســانيات  فــي  العمــدة  النحــو،  تعليميــة 
وحتليــل اخلطــاب، جامعــة محمــد بوضياف، 
7102م،  مايــو  العــدد1،  اجلزائــر،  املســيلة، 

.05 إلــى  ص34 
أســماء عبــداوي، تيســير النحــو العربــي فــي 
دراســة  الوصفــي:  اللســاني  االجتــاه  ضــوء 
وتقييــم، العمــدة فــي اللســانيات وحتليــل 
جامعــة  واللغــات،  اآلداب  اخلطاب،كليــة 
ع1،  اجلزائــر،  املســيلة،  بوضيــاف،  محمــد 

ص15ـ07.  مايــو7102، 
اخلرائــط  اســتراتيجية  هجيــرة،  نياطــي 
ــد  ــة القواع ــي تعليمي ــا ف ــة ودوره املفاهيمي
النحويــة: الطــور الثانــوي أمنوذجــا، جســور 
واألدبيــة،  اللغويــة  والدراســات  املعرفــة 
مختبــر تعليميــة اللغــات وحتليــل اخلطــاب، 
جامعــة الشــلف، اجلزائــر، مــج5، عــدد20. 

 .9102/60/30 النشــر  تاريــخ 
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18 فكرة لعمل جاد وفّعال من المنزل

ــه  ــي تواج ــات الت ــزداد التحدي ــا ت ــا م غالًب
اجملــاالت احلديثــة واملســتجدة عــن تلــك 
التــي تتابعــت عليهــا الســنون واألجيــال، 
وَكُثــرت فيهــا األبحــاث والدراســات، لتحيط 
بجوانبهــا وتقــدم حلــواًل ألغلــب مشــكالتها 

ــا.  والتحديــات التــي حتيــط به
العربيــة  تعليــم  دخــول  أن  املعلــوم  ومــن 
بلغــات  _للناطقــني  الكــرمي  والقــرآن 
ــي  ــم اإللكترون ــال التعلي ــي مج ــرى_ ف أخ
مســتحدث  أمــر  اإلنترنــت  طريــق  عــن 
نســبًيا مقارنــًة بالتعليــم املباشــر، لــذا فــإن 
التحديــات التــي تواجــه هــذا اجملــال خاصًة 
جملهــودات  وحتتــاج  ومتشــعبة،  كثيــرة 
ــدمي  ــة مــن الدراســة والبحــث، وتق مضاعف
اقتراحــات وأفــكار وحلــول للمشــكالت التــي 
يواجههــا املشــتغلون فــي هــذا اجملــال مــن 

الكــرمي. القــرآن  أو  العربيــة  معلمــي 
ففــي مقالــة ُنشــرت علــى املوقــع األمريكــي 

ــوان: الشــهير: inc.com بعن
”18 Tips for Working from 
Home Effectively“
قــّدم بعــض املوظفــني _الذيــن جنحــوا في 
إدارة ومتابعــة أعمالهــم مــن املنــزل_ عدًدا 
مــن النصائــح واألفــكار التي ســاعدتهم على 

التغلــب علــى حتديــات العمــل عــن ُبعــد، 
وخلــق منــاخ حقيقــي للعمــل اجلــاد داخــل 

منازلهــم.
فــي هــذا املقــال ســأذكر بعًضــا مــن هــذه 
النافعــة  والنصائــح  ُذِكــَرت  التــي  األفــكار 
ملــن ميارســون عملهــم كمعلمــني عــن طريــق 
اإليجابيــات  مــن  فبالرغــم  اإلنترنــت، 
الكثيــرة للعمــل مــن املنــزل، إاّل أن بــه أيًضــا 
حلــواًل  حتتــاج  التــي  التحديــات  بعــض 
للتغلــب عليهــا، وال أفضــل فــي  ومعاجلــة 
أصحــاب  بنصائــح  االســتعانة  مــن  ذلــك 
العمليــة،  التجــارب احلقيقيــة واخلبــرات 

النصائــح: هــذه  وإليكــم 
1. قم بتسجيل مهامك كل صباح:

اكتــب فــي ورقــة مــا عليــك إجنــازه حتديــًدا 
ــت  ــم إن كن ــام، ال يه ــال ومه ــن أعم ــوم م الي
ــك  ســتتمكن مــن إجنــاز كل مــا كتبتــه، لكّن
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إلــى  ســتنظر  اليــوم  نهايــة  فــي  بالتأكيــد 
الورقــة، وتســعد بإجنازاتــك.

2. استخدم التخزين السحابّي:
إلــى ملفاتــك  ُيمّكنــك مــن الوصــول   هــذا 
ــن أي  ــت وم ــي أي وق ــك ف ــة وأدوات عمل املهم
مــكان، وأيًضــا ممارســة عملــك باســتخدام 

ــاز. ــن جه ــر م أكث
3. ارتدي مالبس خاصة بالعمل:

ستشــعر بأهميــة عملــك وجّديتــه، إذا قمــت 
بالفعــل بالتجهــز وارتــداء مالبــس للعمــل 
ــركة،  ــي الش ــك ف ــى وظيفت ــب إل ــك ذاه وكأن
وســيعطي ذلــك انطباًعــا لــكل مــن فــي املنــزل 
لــك مواعيــد عمــل رســمية فيتجنبــوا  أن 

إزعاجــك.

4. ال تسمح بزيارة األصدقاء للمنزل وقت 
العمل:

عليــك أن تعتــذر بــأدب للزيــارات املنزليــة 
محــددة  أوقاًتــا  وتخصــص  العمــل،  وقــت 
ومــن  الضيــوف،  اســتقبال  فيهــا  ميكنــك 
اتصــااًل  هنــاك  يكــون  أن  أيًضــا  األفضــل 

الزيــارة. قبــل  هاتفًيــا 
5.  قم بعمل بطاقات تشير إلى مدى 

انشغالك، وعلقها على باب غرفة العمل:
إلــى  تشــير  مثــاًل  احلمــراء  فالبطاقــة 
ــديد،  ــغال الش ــا لالنش ــاج مطلًق ــدم اإلزع ع
الدخــول«  »ميكنــك  تعنــي  واخلضــراء 

والصفــراء تعنــي »تأكــد أوال«، ســيكون ذلــك 
ــون  ــم يتأقلم ــال ألنه ــع األطف ــًدا م ــا ج نافًع

تدريجًيــا. التوجيهــات  مــع 
6. اترك املنزل أحياًنا: 

عملــك  ومــارس  احملمــول  حاســوبك  خــذ 
مــكان  فــي  فتــرة،  كل  البيــت  عــن  بعيــًدا 
مفتــوح أو كافيــه، ســيعّدل ذلــك مــن مزاجــك 

نشــاطك. ويجــدد  كثيــًرا 
7. استثمر في جتهيز مكتب مريح وأنيق 

للعمل:
لــن تنــدم أبــًدا علــى األمــوال التــي أنفقتهــا 
فــي جتهيــز املكتــب الــذي تقضــي عليــه وقًتــا 
طويــاًل ملمارســة العمــل، بــل ســتجد نفســك 
أكثــر انتاجيــة وســعادة فــي مكتبــك األنيــق.

8. كــن واضًحــا ومحــدًدا فيمــا يخص ســاعات 
: عملك

أخبــر َمــن باملنــزل واألصدقــاء بالســاعات 
إزعاجــك  ألحــد  ميكــن  ال  التــي  احملــددة 
فيهــا، متامــا كأوقــات العمــل الرســمية فــي 

الشــركات.
9. تصّرف وكأنك لست في املنزل:

املنــزل  هاتــف  ملكاملــات  االســتجابة  عــدم 
أو جــرس البــاب ال يعنــي عــدم التقديــر أو 
التجاهــل، بــل يعنــي أن كونــك باملنــزل ال 

العمــل. يلغــي احترامــك لوقــت وجديــة 
10. قم مبقابلة شركاء العمل وجها لوجه 

من حني آلخر:
ال جتعــل العمــل مــن املنــزل يفقــدك متعــة 
احلــّي  فالتعامــل  العمــل،  شــركاء  مقابلــة 
علــى  الطيــب  وأثــره  اخلــاص  طابعــه  لــه 

العالقــات.
11. متتع مبرونة عملك:

فــي كل األحــوال يظــل العمــل مــن املنــزل 
الوظيفــة،  إلــى  الذهــاب  مــن  أكثــر مرونــة 
ــروج  ــك باخل ــة عمل ــتمتاع مبرون ــاول االس ح
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للتنــزه وممارســة الرياضــة، أو تناول مشــروًبا 
ــت. ــارج البي ــاء خ ــد األصدق ــع أح ــاخًنا م س

12. ال مانع من بعض اإلزعاج املفيد:
أو  هــام،  اجتمــاع  وجــود  عــدم  حالــة  فــي 
الترحيــب  مــن  مانــع  ال  شــديد،  انشــغال 
يالعبــك،  طفــل  املفيــد،  اإلزعــاج  ببعــض 
مكاملــة مــن والدتــك أو محادثــة وديــة قصيرة 
ــل  ــح العم ــي صال ــذا ف ــاة، ه ــريك احلي ــع ش م

وليــس ضــده.
13. جتنب ممارسة العمل في املطبخ:

ــوزن  ــن ال ــر م ــاب الكثي ــك الكتس ــيؤدي ذل س
الزائــد، فلــن تشــعر بعــدد املــرات التــي متــد 
ــل  ــام، كفع ــى الطع ــول عل ــا للحص ــدك فيه ي

ــل. ــط العم ــن ضغ ــص م ال إرادي للتخل
14. قم بشراء سماعة أذن مانعة للضوضاء، 

مع زر كتم الصوت:
الطــرف اآلخــر الــذي يحدثــك ال يتصــورك 
داخــل املنــزل أبــًدا، فــي مخيلتــه دائًمــا أنــك 
ــط  ــذا بالضب ــل، وه ــكان العم ــن م ــه م حتدث
مــا تريــده، ستســاعدك الســماعة كثيــًرا فــي 

التحكــم فــي هــذا.

15. تواصل مع مديرك في العمل أكثر من 
مرة يومًيا:

أنــك  يتأكــد  أن  دائًمــا  مديــرك  يحتــاج 

تشــاهد  ولســت  العمــل  متــارس  بالفعــل 
التلفــاز أو تتنــاول الطعــام، قــم بالتواصــل 
معــه مرتــني أو ثــالث يومًيــا إليصــال تلــك 
الرســالة املطمئنــة لــه »أنــا منشــغل بالعمــل 

اآلن«
16. استخدم األدوات والتطبيقات اجملانية 

قدر املستطاع: 
التطبيقــات  لعــدد  حصــر  هنــاك  ليــس 
واألدوات اجملانيــة املتاحــة، قبــل إنفــاق املــال 
فــي شــراء إحــدى التطبيقــات أو البرامــج، 
تأكــد أواًل مــن عــدم وجــود نظيــر مجانــي 

متــاح.

17.  اعنت بصحة عينك جيًدا:
أخــذ  دون  احلاســوب  إلــى  النظــر  إطالــة 
فتــرات راحــة يضــر العــني، أغمــض عينــك 
أركان  أحــد  فــي  انظــر  أو  مــن حــني آلخــر 

العــني. إلراحــة  البعيــدة  الغرفــة 
18. وأخيرا، كن شغوًفا بعملك:

الشــغف وحــده يجعلــك مبتكــًرا، متطــوًرا، 
وُيكِســبك مــا يكفيــك لتكــون راضًيــا بعملــك، 

مســتمتًعا بــه، متقبــاًل لــه.

رابط املقال األصلي:
https://www.inc.com/christina-des-
marais/get-more-done-18-tips-for-
telecommuters.html
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توزيع   مسألة  في  رأيك  ما   مرارا   سئلت 
تدريس املهارات اللغوية على أكثر من معلم، 
أهو أجدى نفعا أو األفضل أن يدرس معلم 

واحد كل املهارات؟
في  أخوض  أن  قبل  أوال  أريد  بداية 
املسائل  من  كثيرا  بأن  أذكر  أن  األمر  هذا 
وال،  نعم   بني  القسمة   تقبل  ال  التربوية 
وال ميكن الفصل بالقول  في جانب تعليمي 
فما  وبيئته،  مالبساته  على  الوقوف  دون 
قد ينجح في مكان قد ال ينجح في آخر ،  
أدت  التي  العوامل  واملتمرس من وقف على 
بينما  ما   إستراتيجية وطريقة  إلى جناح 

أخفقت في موقف آخر.
التجارب  بإن  أقول  ما  دائما  لذلك 
الذاتيةغير املوضوعة على ميزان التأصيل 
إلى  حتتاج  افتراض  أو  فكرة  هي  العلمي 
أن  تصلح  تعليمية  منهجية  وليست  حتقق 

تعمم
ــ تقسيم  أنني قد درست األمرين   ومبا 
املهارات  كل  وتدريس  آخر  معلم  مع  املهارت 
كل  اجتاهات  هنا    سأعرض  ــ  لصفواحد 

فريق واملزايا املتحصلة من كل طريقة  
فائدة  أكثر  أيهما  في  النزاع  يقع  حيث  

للمتعلم

بني  املهارات  تقسيم  يتم  عندما  هل 
معلمني؟

أو عندما يدرس معلم واحد كل املهارات 
للمتعلم؟

عرض  مهمتي  أن  أيضا   أذكر  أن  وأريد 
الضوء  وتسليط  املتباينة  النظر  وجهات 
األفق  لتوسع  اجلوانب  من  مساحة  على 
الترجيح  يتم  رؤية  القرار  متخذ  وتعطي 
مقام  في  اإلجمال  أن  ومعلوم  ضوئها،  في 

التفصيل مردود عند أرباب التحصيل. 
تقسيم  ملسألة  املؤيدون  يرى  فبداية 
املهارات اللغوية بني معلمني أن هذا األمر له 

مميزات منها:
معلم  لكل  مهارتني  على  التركيز  أن   _
سيأتي بنتائج أفضل بخالف توزيع اجلهد 

على أربع مهارات ملعلم واحد. 

تقسيم المهارات بين المعلمين بين الرفض والقبول

سويفي فتحي 
محاضر جامعي ومؤلف مناهج تعليمية
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إعداد  في  املعلم  على  العبء  تخفيف   _
املقرر،  املنهج  مع  جانبية  تعليمية  مواد 
وهي من  وتطويرها  الكتابة  مهارة  وتصحيح 

أكثر األشياء استهالكا للوقت.
_ كل معلم له ما يتميز ويبدع فيه وبالتالي 
سيستفيد املتعلم أكثر ويتعلم طرق وأساليب 
معلم  األمرعلى  اقتصر  إذا  بخالف  أخرى 

واحد
املعلم  وكذلك  املتعلم  يصيب  ال  التنوع   _
كل  يقدم  املعلم  يظل  فال  السأم،  أو  بامللل 

املهارات بشكل واحد وصوت واحد... 
_ تبادل التدريس بني معلمني ينقل اخلبرة 
أحد  طريقة  كانت  فرمبا  توازنا،  ويحدث 
فإضافة  أثرا  حتدث  ال  تقليدية  املعلمني 

معلم آخر طريقة حديثة حتدث توازنا. 
ويتفرع من مسألة تقسيم املهارات مسألة 

أخرى وهي:
كيف سيتم هذا التقسيم؟ 

املهارات طبيعة  على  بناء  يتم   هل 
) استقبال وإنتاج ( 

االستقبال مهارات  املعلمني  أحد   فيأخذ 
) استماع وقراءة( 

محادثة   ( اإلنتاج  مهارات  اآلخر  ويأخذ 
وكتابة( 

االستقبال  مهارات  بني  الدمج  يتم  أو 
ومحادثة  )استماع  أحدهم  فيأخذ  واإلنتاج 

واآلخر قراءة وكتابة(
معلم  كل  طبيعة  على  بناء  سيتم  أو 
ومهاراته ومدى استفادة املتعلمني من مهارات 

كل معلم  وإمكاناته. 
اإلنتاج  إلى  املهارات  تقسيم  طبعا   (
واستقبال بناء على املعروف الشائع؛ حتى ال 

يستشكل بأن القراءة واالستماع أيضا فيهما 
غالبا  داخلي  فيهما  اإلنتاج  أن  ولنا  إنتاج؛ 
احملادثة  بخالف  وفهمه،  بالنص  مقيد  أي 
في  حر  خارجي  فيهما  فاإلنتاج  والكتابة 

األغلب (.
جميع  تدريس  ويرى  اآلخر:  االجتاه 
املهارات من معلم واحد ويتركز في رأيه على 

عدة أمور:
طالبه  بجميع  دراية  على  سيكون  1.املعلم 
عالجها  ويستطيع  لديهم  الضعف  وبنقاط 

وبالتالي يقسم الوقت طبقا لهذا.
إن  باللوم على اآلخر  2. قد يلقي كل معلم 

حدث تقصير أو ضعف في جانب معني.
3. تدريس أكثر من معلم يضعهم في موضع 
وهذا  املتعلمني  جهة  من  واملوازنة  التقييم 
يترك أثرا سلبيا خاصة مع اجلنسيات التي 
مهما  رأيها  عن  التعبير  في  حرجا  جتد  ال 

كان.
أسلوب  من  أكثر  بني  املتعلم  يتشتت  قد   .4

وطريقة وتكليفات مختلفة من كل معلم. 
5. قد يحدث تضارب بني املعلمني في تدريس 
معارض،  وآخر  لرأي  متنب  بني  األمور  بعض 
فالن  أستاذ  املتعلمني  من  كثيرا  تسمع  وقد 

قال كذا.
القرار  فاتخاذ  أسلفت  ...وكما  وأخيرا 
من  أكثر  من  فيه  ينظر  أن  يجب  هذا  في 
جانب بحسب طبيعة كل مؤسسة تعليمية، 
تغليب  مراعاة  مع  بها،  العاملني  واملعلمني 
أكبر  حتصيل  في  وحقه  الطالب،  مصلحة 

قدر من الفائدة. 
والله الهادي إلى سبيل الرشاد.


