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ً
شئنا أم أبينا أصبحت أدوات التدريس املقدمة عبر الشابكة أكثر ُوثوقا بشكل تدريجي لدى
الكثيــر مــن املعلميــن واملتعلميــن وأوليــاء األمــور واملســئولين علــى حـ ٍّـد ســواء ،ولعــل الدليــل الدامــغ فــي
الوقــت الحاضــر هــو اكتســاب اإلنترنــت شــعبية هائلــة فــي مجــال التعليــم بصفــة عامــة ،وفــي تعليــم
اللغــات األجنبيــة بصفــة خاصــة ،فاملالحــظ أن أعــداد املعلميــن واملتعلميــن علــى الشــابكة تتزايــد
ً
يومــا بعــد يــوم ،ويتزايــد تقبلهــم وارتياحهــم لهــا النــوع مــن التعليــم بعــد رؤيتهــم لإلنجــازات املتواتــرة،
وبعــد َ
إلجــاء الظــروف القاســية لهــذا النــوع مــن التعليــم ألســباب شــتى ،وبعــد ومــرور فت ـرات زمنيــة
كبيــرة حملــت لهــم بشــائر نجــاح هــذا النــوع مــن التعليــم ُ
وحســن ُمخرجاتــه ،ونجاعــة مــن التحــق
بركبــه منــذ نشــأ.
ويأتــي العــدد الســادس للمجلــة ليمــد املعلميــن بــرؤى واضحــة وتجــارب ناجحــة فــي التعليــم
الســحابي الــذي بــات مــن املســلمات أنــه ســيكون ســبيال رئيســا فــي التعلــم والتعليــم.
(د.السيد عزت أبو الوفا)
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نســتأنف معكــم رحلتنــا الشــائقة فــي موضــوع اســتراتيجيات تدريــس العربيــة للناطقيــن بغيرهــا،
وموعدنا اليوم مع اســتراتيجية  ،R2D2وهي من االســتراتيجيات الخاصة بالتعليم الســحابي ،وتعود هذه
االســتراتيجية ألعمــال ( )2006 ,Bonk and Zhangالتــي وصفوهــا ّ
بأنهــا إطــار تعليمــي لبيئــات التدريــس
الســحابي ونشــاطاته علــى وجــه الخصــوص ،وهــو نمــوذج مصمــم ملســاعدة املدرســين الســحابيين علــى دمــج
أنشــطة التعلــم التــي تســتوعب جميــع أنمــاط التعلــم وعاداتــه وأســاليبه ،وهــي اســتراتيجية مشــتقة مــن
أعمــال نمــوذج مكارثــي املشــهور ب ـ  ،MA 4التــي تعــزز التواصــل بيــن الــدارس واملــدرس.
العدد
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ّ
ً
وخصوصا في مهارة القراءة،
وقد أكدت غيردراسة جدوى هذه االستراتيجية في التعليم السحابي
ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر دراســة Yudi Hari Rayanto and Putu Ngurah Rusmawan
املوســومة بتطبيقــات نمــوذج  R2D2فــي تعلــم مهــارة القــراءة املنشــورة عــام  ،2016ومنهــا كذلــك  ،دراســة
 Cartner, H. and Hallasاملنشــورة فــي ســنة  20098بعنــوان استكشــاف نمــوذج  R2D2ألنشــطة التعلــم
عبــراإلنترنــت لتعليــم مهــارات اللغــة األكاديميــة.
وتستهدف هذه االستراتيجية توفيرالتوجيه ملصممي الدورات التدريبية السحابية و  /أو املدرسين
الســحابيين التــي ستســاعدهم علــى دمــج التعليمــات غيــرالنصيــة التــي تجــذب تفضيــات التعلــم املختلفــة.
كمــا تــروم تســهيل االنتقــال مــن التعلــم القائــم علــى النــص إلــى التعلــم القائــم علــى األنشــطة التــي تدمــج بيــن
التعــاون والتدريــب العملــي والتعلــم النشــط.
وقد أورد ( )2008 ,Bonkفي كتابه تمكين التعلم عبراإلنترنت أكثرمن  100نشاط للقراءة والتأمل
والعــرض والعمــل :وهــذا جــدول يوضــح املراحــل والحــواس املســتخدمة وبعــض النشــاطات املقترحــة مــن
النشــاطات املئــة الــواردة فــي الكتــاب موزعــة علــى املراحــل األربعــة لالســتراتيجية:

املرحلة

أسلوب التعلم

أمثلة توضيحية



السمعيون
والبصريون

السمع والبصر

املتأملون وذوو
املالحظة

العــروض املتزامنــة /الدردشات/الرســالة فوريــة /
الق ـراءات /االستكشــافات /املســرحيات /الكتــب
املســجلة.
املدونات بأنواعها  /املناظرات  /ملخصات

املالحظة والتأمل

البصريون
املكانيون

البصر

تأمــات الــذات  /االختبــارات الذاتيــة /املحافــظ
اإللكترونيــة
الصــور  /الرســوم املتحركة/أشــرطة فيديــو/
الرســومات /الرســوم البيانيــة /اإلنفوغرافــات /
الجــوالت االفتراضيــة /الخرائــط

الحركيون

الفعل/املمارسة

اقرأ

تأملْ

ق ّدم

افعل
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النشاطات املقترحة
املدونات الصوتية /املناقشات عبر اإلنترنت

املحاكاة/ /األلعاب/السيناريوهات /لعب األدوار
االستبانات  /املعارض

وهــذا الرســم البيانــي يوضــح العالقــة بيــن املراحــل املختلفــة وأنــواع الدارســين والنتائــج املتوقعــة مــن
كل مرحلــة مــن هــذه املراحــل األربعــة بحســب مــا جــاء عنــد (:)Bonk, 2008

العدد
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 أهمية استراتيجية R2D2
جــاءت هــذه االســتراتيجية تلبيــة لحاجــات جميــع
الدارســين الذيــن هــم مــن خلفيــات متعــددة ،وذوي
أســاليب تعلــم مختلفــة وحاجــات متنوعــة ،فمنهــم مــن
يفضــل القــراءة البصريــة ،ومنهــم مــن يــروم االســتماع
إلــى النصــوص ،ومنهــم مــن يفضــل التواصــل الشــفوي
ومنهــم مــن يفضــل الفعــل علــى كل ذلــك .وجــاءت هــذه
االســتراتيجية ل ـكـي تحقــق ً
نوعــا مــن التــوازن بيــن هــؤالء
الدارســين ،واختالفــات أســاليب تعلمهــم ،وهــي تغطــي
الفئــات الرئيســة األربعــة مــن أنــواع الدارســين املذكــورة أعــاه فــي ضــوء تحديــات التواصــل والتفاعــل
الــذي يمكــن أن يجــري فــي الــدروس الســحابية وهــي اســتراتيجية تضمــن مشــاركة ّ
فعالــة مــن قبــل جميــع
ّ
الدارســين باختــاف قدراتهــم املعرفيــة ومســتوياتهم التفكيريــة .وعليــه تكمــن أهميــة اســتراتيجية  R2D2فــي
ّأنهــا تغطــي احتياجــات أنــواع الدارســين الرئيســة األربعــة :الســمعيين والتأملييــن والبصرييــن والعملييــن،
ناهيــك عــن توفيــر 100مثــال ونمــوذج علــى النشــاطات التــي تحــث وتشــجع وتدفــع نحــو التواصــل والتفاعــل
بيــن الدارســين.
 خصائص التدريس وفق هذه استراتيجية R2D2
يوجد ثالثة مبادئ مهمة للتدريس السحابي وفق هذه االستراتيجية ،وهي:
1.1العموديــة :يتــم التصميــم التدري�ســي وفــق هــذه االســتراتيجية وفــق الخــط العمــودي أو الحلزونــي
الــذي يتوســع ُويعـ ُ
ـاد إليــه كل فتــرة مناســبة ،وليــس األفقــي.
2.2التأمليــة :تســتند اســتراتيجية  R2D2إلــى اســتراتيجية التأمــل فــي أثنــاء إعــداد املــادة التعليميــة
وتنفيذهــا ،وبعدهــا.
3.3املشــاركة :ال يتبــع التصميــم وفــق هــذه االســتراتيجية مبــدأ العــام إلــى الخــاص أو الخــاص إلــى العــام
املشــهورين ،إنمــا تســيروفــق املذهــب التفاعلــي الــذي يمــزج بيــن املبدأيــن إذ نضمــن مشــاركة جميــع
األطراف.
 أمثلة تطبيقية على استراتيجية R2D2
يتوقــع مــن املعلــم أن يرفــع هــذه املــواد واألســئلة علــى املنصــة التعليميــة ولكنــي أســردها هنــا مــن بــاب
التوضيــح والتمثيــل:
ً
استعدادا لدرس الغد:
أ :اقرؤوا النصوص اآلتية ودونوا مالحظاتكم
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خبرنــي :بالرغــم مــن أن الكثيــر مــن النــاس يحرصــون علــى ترتيــب فراشــهم يوميــا بعــد االســتيقاظ
مــن النــوم ،فــإن اكتشــاف فوائــد عــدم ترتيــب الســريرســيجعلهم يفكــرون أكثــرمــن مــرة قبــل اإلقــدام علــى العدد
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هــذه الخطــوة كل صبــاح .وقــال موقــع «ويــب طــب» إن عــدم ترتيــب الفــراش لــه فوائــد كثيــرة ،خالفــا ملــا يتــم
الترويــج لــه ،مضيفــا أن ترتيــب الســريركل صبــاح قــد يكــون
له ســلبيات ،على عكس ما يعتقد الكثيرونّ .
وعدد املصدر
 5فوائــد صحيــة يمكــن لإلنســان االســتفادة منهــا فــي حــال قــرر
تغييــرعادتــه الصباحيــة:
 -1ترتيــب الســرير يخلــق بيئــة خصبــة لتكاثــر قمــل الغبــار،
لذلــك فــإن عــدم ترتيبــه ســيقلل مــن الغبــار املنتشــر.
 -2وجــود خاليــا الجلــد امليتــة والعــرق داخــل الســرير املرتــب
يرفــع مــن خطــر إصابتــك بالربــو والحساســية.
 -3لن يتعرض السريراملرتب للهواء النقي وضوء الشمس.
 -4في حال تركت الفراش على حاله ستشعر«نفسيا» بشعور من النصروالسعادة والحرية.
ً
 -5ستستفيد من النوم لبضع دقائق إضافية بدال من ترتيب سريرك.
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أسئلة النصوص القرائية:
األسئلة
املرحلة
اقرأ النص وتبادل مع الزميل األفكار التي فهمتها منه.
R
اقرأ

مم يتكون البيت املعروض لإليجار؟
ما املشكلة التي طرحها النص؟
ما اإلشاعة التي يتحدث عنها النص؟
عم تتحدث االستبانة؟
ً
ً
هل تؤمن فعال بأن الفو�ضى قد تكون طريقا للنجاح؟

R
تأمل
ْ

D
قدم
ّ

كيف تميز /تفرق بين اإلشاعة والحقيقة؟
ما الخطوات التي تمر بها من أجل تقديم حل ملشكلة ما.
هل لديك حل آخر لتلك املشكلة املقدمة في النص؟
ما أبرز خمسة أمراض اجتماعية في مجتمعك مرتبة من األخطر إلى األقل خطورة؟
تحدث عن مشكلة ما مرت بك أو بأحد معارفك وكيف حللت هذه املشكلة؟
قدم عن مرض اجتماعي يعاني منه مجتمعك ً
مقدما بعض الحلول ملواجهته.
ً
قدم عن نظرية الفو�ضى ً
ومتوقفا عند بعض األمثلة.
مبينا رأيك فيها
مؤخرا ً
ً
مقدما بعض الحلول في مكافحتها.
تحدث عن أبرز اإلشاعات التي سمعتها
قارن بين أزمة السكن في األردن وبلدك ً
مقدما بعض الحلول لهذه املشكلة.
مع الزميل:
ّ
صمموا استبانة الستطالع رأي الناس حول الفو�ضى الخالقة.

D
افعل

ً
ّ
بروشورا حول كيفية التصدي لإلشاعات.
صمموا
قوموا بزيارة إلى مؤسسة اجتماعية مستطلعين أهم األمراض االجتماعية لديهم.
استقصوا آراء الشباب وكبار السن حول بعض املشكالت العامة.
صمموا ثالثة إعالنات لتأجير بعض الشقق والبيوت السكنية مستهدفين الشرائح
الفقيرة واملتوسطة والغنية.
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ً
:استعدادا لدرس الغد
 استمعوا إلى الروابط اآلتية ودونوا مالحظاتكم:ب
-:روابط االستماع
 تقليد ألصوات الزعماء العرب:األول
https://www.youtube.com/watch?v=1Ce-7QiNS00
 قصة األخوات الخمسة:الثاني
https://www.youtube.com/watch?v=Xcw2BOrPGZE
:أسئلة النصوص االستماعية
األسئلة
املرحلة
من الشخصيات التي قلدها صاحب الفيديو؟
بم أو�صى األب قبل موته؟
ماذا قررت األخوات األربعة؟
 هل هي إبداع أم تقليد أعمى؟،ناقشوا فكرة املحاكاة
ما رأيكم بقرار األخت الكبيرة في عدم الزواج؟
ما رأيكم بقرار األخوات األربعة؟
ّ
.اختاروا شخصية عاملية معروفة وقلدوها أمام زمالئكم
.اسردوا القصة بكلماتكم وتعابير جسدكم املناسبة
.مثلوا قصة األخوات الخمسة أمام باقي الزمالء
ّ
.قلدوا أحد زمالئكم أو مدرسيكم أو معارفكم



اقرأ

ْتأمل

ق ّدم

افعل

:املصادر واملراجع
Bonk, C. J., & Zhang, K. (2008). Empowering online learning: 100+ activities for reading, reflecting,
displaying and doing. San Francisco: Jossey-Bass
Bonk, C. J., & Zhang, K. (2008). Empowering online learning: 100+ activities for reading, reflecting,
displaying and doing. San Francisco: Jossey-Bass
Bonk, C. J., & Zhang, K. (2008). Empowering online learning: 100+ activities for reading, reflecting,
displaying and doing. San Francisco: Jossey-Bass

Bonk, C.J. and Zhang, K., 2006. Introducing the R2D2 model: Online learning for the diverse
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learners of this world. Distance Education, 27(2), pp.249-264.

Bonk, C. J., & Zhang, K. (2008). Empowering Online Learning: 100+ Activities for Reading, Reflecting, Displaying, and Doing. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
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الدسوقي السيد عبد الحسيب
محاضر بمدرسة البحث العلمي بدبي

اكتساب اللغة سحابيا
َيــكاد ينعقــد اإلجمــاع علــى أن التعليــم الســحابي
لن يكون بديال عن التعليم املباشر ،ولكنه في الوقت
نفســه فرصــة ذهبيــة لكســر الحاجــز اللغــوي لــدى
طائفــة كبيــرة مــن الطــابُ ،ح ِرمــوا منهــا لوقــت طويــل.
فالتعليــم الســحابي فرصــة ذهبيــة للمعلــم وللطالــب
على ّ
حد سواء ،فهو للمعلم بمثابة استراحة محارب،
ٍ
يتــزود فيهــا بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ،والتــي
ُّ
كان مــن الصعــب تعلمهــا ،لــو لــم تتــح لــه هــذه الفرصــة
الذهبيــة ،وأهمهــا توظيفــه للتكنولوجيــا فــي التعليــم،
التــي ســبق الطــاب املعلميــن فيهــا لألســف ،كمــا أصبــح
لديــه متســع مــن الوقــت ليثقــل مهاراتــه التربويــة
واألكاديميــة ،حتــى يصيــر ً
مبدعــا فــي عملــه.
أمــا بالنســبة للطالــب –وهــو محــور العمليــة
التعليميــة– فلديــه نهـ ٌـر جـ ٍـار مــن الفــرص ،فــي مهاراتــه
َّ
اللغويــة كافــة.
وألنــي مــن الذيــن يســتعيذون مــن فتنــة القــول
بــا عمــل ،ومــن التنظيــر بــا تطبيــق ،فســأقدم لــك
فــي هــذا املقــال مجموعــة مــن املمارســات التــي تســاعد
طالبــك فــي اكتســاب اللغــة وتعلمهــا فــي املهــارات اللغويــة
كافــة.
ً
 أول :في مهارة املحادثة:
ال يختلــف اثنــان علــى أن الحاجــز اللغــوي

املتمثــل فــي الخجــل ســبب رئيــس فــي تعثــر كثيــر مــن
الطــاب فــي الحديــث بلغــة مقبولــة وســليمة ،والخــوف
مــن الوقــوف والتحــدث أمــام ســائر زمالئهــم ،ومــا
عليــك -أيهــا املعلــم -إال أن تنتهــز الفرصــة ،وتكســر
هــذا الحاجــز ،بــأن تجعــل الطالــب يتــدرب فــي البيــت
أكثــر مــن مــرة علــى هــذه املهــارة ،ثــم يســجل لنفســه
ً
ســواء أكان تســجيال مباشـ ًـرا بالصــوت ،أو مــن خــال
ُ
الفيديــو ،ثــم تعـ ِّـدل لــه الخطــأ وتطلــب منــه أن يعيــده
بطريقــة صحيحــة أمــام زمالئــه ،وبالتالــي ستكســبه
الثقــة فــي نفســه تدر ًّ
يجيــا.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك بعــض البرامــج
التــي تغيــر الصــوت ،فمــن املمكــن أن تعــرض مجموعــة
التســجيالت ،وتغيــر الصــوت ،وتطلــب مــن طالبــك أن
يخمنــوا مــن صاحــب الصــوت؟ وعــم كان يتحــدث؟
...وهكــذا.
  ً
ثانيا :مهارة االستماع:
إن االســتماع هــو املدخــل الطبيعــي لتعلــم
اللغــة ،والطريــق الصحيــح الكتســابها ً
فهمــا ومــن
َ
ً
إنتاجــا ،وإذا كان ابــن خلــدون عـ َّـده أبــا امللــكات
ثـ َّـم
ّ
اللســانية َّ
فإنــه يمثــل ّأم املهــارات اللغويــة ،فــإن
ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ْ
ُ
الطالــب يســتمع ِليفهــم ،فيتحــدث فيف ِهــم ،وعلــى
الرغــم مــن تلــك األهميــة لهــذه املهــارة إال أننــا ال ننزلهــا
منزلهــا الصحيــح ،وال نعطيهــا مــا تســتحقه مــن مكانــة،
وذلــك لصعوبــة تك ـرار َّ
النــص املســموع علــى مســامع العدد
ِ
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الكتابــة قــادرة علــى أداء هاتيــن الوظيفتيــن ،وهــي ً
أيضــا
وســيلة مهمــة مــن وســائل تدويــن وتعلــم اللغــة.
ويســتطيع املعلــم تطويــر هــذه املهــارة مــع طالبــه ســواء
أكان فــي كتابــة املفــردات أو الجمــل البســيطة أو
الجمــل املركبــة أو علــى مســتوى الفقــرة.
فهنــاك مــن البرامــج والتطبيقــات التــي تســتخدم فــي
عمليــة تقييــم مهــارة الكتابــة مثــل ()Google forms
و)shopie) (Nearpod( ,
وغيرهــا مــن البرامــج التــي تســاعد املعلــم فــي عمليــة
التقييــم ،حيــث إن املعلــم يطلــب مــن الطــاب كتابــة
جمــل معينــة ،وعلــى الطالــب أن يحــاول حتــى يكتــب
الجــواب الصحيــح وكلمــا تعثــر فــي الكتابــة أرشــده
البرنامــج إلــى خطئــه حتــى يتعلــم.
ومــن أشــهر نمــاذج التقييــم املســتخدمة حديثــا
فــي مهــارة الكتابــة هــو الروبــرك ( )rubricوهوعبــارة عــن
مجموعــة مــن املعاييــر لتقييــم نشــاط معيــن ،ســواء
كان ًّ
تربويــا أو مقابلــة شــخصية أو تقييــم مؤسســة.
ً
وقــد اشــتهر الروبــرك حديثــا فــي التعليــم ،ففــي التعليــم
هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن املعاييــر والقواعــد التــي
ترتبــط باألهــداف التعليميــة والتــي تســتخدم لتقييــم
أداء الطالب في النشــاطات التربوية التي تعتمد كتابة
مواضيــع إنشــائية مثــل األوراق البحثيــة واملدونــات
واملشــاريع وغيرهــا مــن املقــاالت والواجبــات .ويســهل
الروبــرك تصحيــح الواجبــات ً
وفقــا ملعاييــر محــددة
ممــا يجعلهــا أكثــر بســاطة وشــفافية ،وهــو مناســب
جـ ًّـدا لطلبــة املســتوى املبتــدئ لتعريفهــم باملعاييــر التــي
ســيحكمون عليهــا...
وفي الختام

الطــاب م ـرات عديــدة ،أمــا إذا كان الطالــب فــي بيتــه
فلــن يجــد مشــكلة فــي التكـرار حتــى يفهــم النــص ّ
جيـ ًـدا،
وفــي التعليــم الســحابي يمكــن توظيــف الصــور وربطهــا
باملنطــوق مــن الكلمــات التــي تعيــق فهــم النــص،
وتســاعد الطالــب علــى فهمــه وتلخيصــه.
ً
 ثالثا :مهارة القراءة:
 مهــارة الق ـراءة هــي إحــدى أهــم املهــارات
اللغويــة ،وهــي مــن املهــارات االســتقبالية (االســتماع –
الق ـراءة) ويمكــن القــول إنهــا هــي األســاس الــذي يقــوم
عليــه تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا ،ومنهــا يمكننــا
االنطــاق إلــى باقــي املهــارات اللغويــة ،ويمكــن تطويــر
الق ـراءة بنوعيهــا ســواء أكانــت الجهريــة (اآلليــة) أو
الفاهمــة ( العقليــة) ،فاملعلــم إذا كان لديــه مجموعــة
مــن الطــاب يواجهــون صعوبــة فــي نطــق بعــض
الكلمــات ذات البنيــة الخاصــة او بعــض األصــوات،
ً
مدعومــا
مــن املمكــن أن يقدمهــا لهــم بصوتــه،
بمجموعــة مــن الصــور (علــى شــكل فيديــو) ،وبالتالــي
ينمــي مهــارة «املشــاهدة» أيضــا لــدى الطالــب ،وهــي مــن
املهــارات املنسـ ّـية فــي تعليــم العربيــة ،وبالتالــي ســتكون
لــدى الطالــب فرصــة فــي تك ـرار وتــرداد النــص حتــى
ً
ً
صحيحــا ،ثــم يســجلها بصوتــه
يلفــظ الكلمــات لفظــا
ويرســلها للمعلــم لتقييمــه.
وفــي الق ـراءة الفاهمــة كذلــك فــإن املعلــم
يســتطيع أن ُيعـ ِّـد َل النــص بطريقــة تجعــل الطالــب
يســتغنى تدر ًّ
يجيــا عــن املعجــم ،مــن خــال توظيــف
الصــور املرتبطــة بموضــوع الــدرس ،والتــي تســاعد
الطالــب علــى اســتدعاء أكبــر قــدر ممكــن مــن املفــردات
والتراكيــب اللغويــة التــي تســاعده فــي التعمــق فــي فهــم
النــص.
ُ َ َ َ
َ
 ر ً
ابعا :مهارة الكتابة:
ِإذا ه َّبت ِرياحك فاغت ِنمها
َ
ُ
ُ
ف ُعقبى ك ِ ّل خا ِف َق ٍة ُسكون
مــن املعلــوم أن الكتابــة هــي إحــدى املهــارات 			
اللغويــة األربعــة ،ولــكل مهــارة أهميتهــا الخاصــة ،فــإذا
كان للغــة فــي حيــاة النــاس وظيفتــان أساســيتان همــا:
العدد االتصــال وتســهيل عمليــة التفكيــر والتعبيــر ،فــإن
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د .السيد عزت أبو الوفا
أستاذ اللغة العربية المساعد
بجامعة العلوم اإلنسانية

قمية وأخواتها فريضة عصرنا الرقمي
محو
الر ّ
ّ
األمية ّ
(عرض برقي ملصطلحات األمية الرقمية)
لعــل مــن الثابــت الــذي ال يحتــاج إلــى تذكيــر أن
أهــم مــا تميــز بــه القــرن املنصــرم هــو تطــور العلــوم
واملعــارف فــي جميــع املجــاالت ،وفــي القلــب منــه التطــور
التقنــي والتكنولوجــي التعليمــي ،األمــر الــذي دفــع
باملؤسســات التعليميــة ،علــى اختــاف توجهاتهــا ،إلــى
محاولــة اإلفــادة مــن هــذا التطــور املتســارع وتوظيــف
التقانــة والتكنولوجيــا بأق�صــى مــا تســتطيع وبخاصــة
املؤسســات الراميــة للكســب املــادي الســريع ،حيــث
قامــت تلــك املؤسســات «بافتتــاح برامجهــا فــي التعليــم
عــن ُبعــد باإلفــادة مــن تلــك التكنولوجيــا أمــام مــن ال
تســعفهم ظروفهــم االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو
الجغرافية ملواصلة التعليم» (السنيل،)25،1985،،
ولعــل مــن املفارقــات أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك ومــع
التقــدم الرهيــب للتكنولوجيــا وبرامجهــا ،وازديــاد
حظــوظ النــاس واملؤسســات مــن اإلنترنــت ،ظلــت
هنــاك أنــواع كثيــرة مــن ّ
األميــات ،يعانــي منها الكثيرون،
ممــن لــم تســعفهم حظوظهــم معالجــة ذلــك!

العلمــي واملعرفــي واملهاراتــي والتكنولوجــي والرقمــي
بمــا يالئــم املرحلــة الجديــدة فــي القــرن الجديــد ،التــي
ال يقــول عاقــل بــأن مــا بعدهــا ســيكون كمــا كان
قبلهــا فــي هــذا املجــال ،بــل وفــي غيــره مــن املجــاالت،
وعلينــا كذلــك امتــاك القــدرة علــى تســليح طالبنــا فــي
التعليــم التقليــدي ،بلــه َّ
«الســحابي /عــن ُبعــد» ،بمــا
يســتطيعون بــه مواجهــة املجهــول الــذي قــد ترميهــم
بــه األقــدار علــى غيــر توقــع أو انتظــار ،كمــا ال بــد أن
نمتلــك الشــجاعة الكافيــة فــي اقتحــام ذلــك وعــدم
اإلحجــام عنــه ،وأن تبــدو تعامالتنــا واســتراتيجياتنا
وأدواتنــا املعرفيــة والتكنولوجيــة فــي مجالنــا علــى
اختــاف أنواعهــا فــي أعلــى درجــات الحداثــة والجديــة
وأ رفعهــا.

وفــي ســياق حديثنــا عــن التعليــم «الســحابي» فــي
ظل وجود جائحة كوفيد  19-التي ألزمتنا في تعليمية
اللغــة بحتميــة النظــر بعيــن االهتمــام للتخلــص
ممــا يعــرف باألميــات الرقميــة الخطيــرة ،كاألميــة
الحاســوبية ،واألميــة الصوتيــة ،أو املعلوماتيــة،
واألميــة البصريــة ،واألميــة االستنســاخية ،وأميــة
ً
ً
معلومــا بمــا ال يــدع مجال ملماحكة تنظيــم الق ـراءة والكتابــة ،واألميــة االجتماعيــة
ولقــد أصبــح
ٌ
أننــي وأنتــم -مطالبــون وبأق�صــى ســرعة وطاقــة -والعاطفيــة .فهــي َّ
أميــات خطيــرة بالفعــل ،ذات
بالســعي المتــاك املعرفــة الالزمــة فــي تخصصنــا أثــر ســلبي علــى معلمــي العربيــة للناطقيــن بغيرهــا،
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ومتعلميهــا ،بــل وعلــى مؤسســات التعليــم بوجــه عــام ،ويصبــح علــى الفــرد الســعي فــي امتــاك هــذه املهــارات
وبخاصــة فــي ظــروف جعلــت محوهــا ضــرورة ضاغطــة .املشــار إليهــا حتــى يصبــح ذا كفــاءة وإملــام رقمــي ،ومــن
ورغبة في إفادة القارئ الكريم سنتناول هذه األميات ثــم ُيوصــف بأنــه « فــرد رقمــي».
َّ
ـع
ـ
ل
ليط
بالتعريــف البرقــي ،آمليــن أن ينهــض هــو بــدوره
ووفقــا لتعريــف األميــة الرقميــة فإننــا نســتطيع
علــى هــذه األميــات فــي ّ
مظانهــا األساســية،
ويتعــرف إلــى النظــر إلــى أميــة «الصــور البصريــة» الرقميــة بوصفهــا
ً
آليــات محوهــا ،والتخلــص منهــا إن كان مبتلــى بإحداهــا «عــدم القــدرة علــى ق ـراءة واســتنباط املعلومــات
أو أكثــر!
مــن املرئيــات» ،وأمــا أهميــة ذلــك وخطــره علــى معلــم
ولنبــدأ بتحديــد مفهــوم «األميــة الرقميــة»،
ذلــك الــذي نعتبــره املصطلــح األشــمل واألعــم الــذي
تنضــوي تحتــه باقــي األميــات الرقميــة الفرعيــة ،واألمية
الرقميــة ُ«ينظــر إليــه بوصفهــا انعــدام القــدرة علــى
ق ـراءة النــص الرقمــي وكتابتــه ،وعلــى تطويــر املهــارات
التقنيــة الالزمــة الســتهالك وإنتــاج مثــل هــذا النــص،
ً
غالبــا.

العربيــة للناطقيــن بغيرهــا -وبخاصــة خــال فت ـرات
اعتمــاده التعليــم الســحابي أو عــن ُبعــد -فتتضــح حيــن
نتفــق علــى أن ق ـراءة الصــورة وفهمهــا تعــد واحــدة
مــن أهــم وأقــوى طــرق تواصــل املتعلــم مــع اآلخريــن؛
ويصبــح علــى الفــرد الســعي فــي امتــاك القــدرة علــى
التعامــل مــع الصــور املرئيــة الرقميــة حتــى يصبــح ذا
كفــاءة وإملــام رقمــي بصــري.

لكــن يجــب التنويــه إلــى أنــه عنــد اســتخدام
مصطلــح «النــص الرقمــي» يميــل النــاس أكثرهــم إلــى
التفكيــر فــي معالجــة الكلمــات فقــط ،ولكــن النصــوص
الرقميــة تأتــي فــي مجموعــة متنوعــة مــن األشــكال
املتزايــدة باســتمرار بمــا فــي ذلــك الصــور وعــروض
الش ـرائح ومقاطــع الفيديــو والبودكاســت (البــث/
التدوين الصوتي) واملدونات ،والتغريدات وصفحات
 Facebookونصــوص الرســائل علــى ســبيل املثــال ال
الحصــر ،فــإذا كانــت األداة تنقــل املعنــى وتســتخدم
التكنولوجيــا الرقميــة إمــا إلنتاجهــا أو اســتهالكها،
فمــن املحتمــل أن يكــون النــص ر ًّ
قميــا”(.)Joe, 2012

أمــا املقصــود ب ــ» األميــة الحاســوبية» فهــي
انعــدام أو ضعــف املعرفــة والقــدرة علــى اســتخدام
أجهــزة الكمبيوتــر والتكنولوجيــا ذات الصلــة،
كاألجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة ،وغيرهــا ،حيــث
يعانــي العديــد مــن املتعلميــن ،وبخاصــة أولئــك الذيــن
لــم يكبــروا منغمســين فــي التكنولوجيــا ،مــن صعوبــة
فــي فهــم األنظمــة الالزمــة ملحــو األميــة الحاســوبية،
ويصبــح علــى الفــرد الســعي فــي امتــاك هــذه املهــارات
املشــار إليهــا حتــى يصبــح ذا كفــاءة وإملــام رقمــي
حا ســوبي.

ولعــل الخطــر فــي وجــود األميــة الرقميــة يتأتــى
مــن فقــد الفــرد األمـ ّـي الرقمــي» املهــارات األساســية
التــي تشــمل القــدرة علــى تحديــد وفهــم وتفســير وإنشــاء
وحســاب واســتخدام املــواد املطبوعــة واملكتوبــة،
واســتخدام وإنتــاج الوســائط الرقميــة ومعالجــة
املعلومــات واســترجاعها واملشــاركة فــي الشــبكات
االجتماعية لخلق وتبادل املعرفة ،ومجموعة واسعة
العدد مــن مهــارات الحوســبة املهنيــة»( .اليونســكو.2004( ،
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ّ
وأمــا «األميــة االستنســاخية» فهــي كذلــك أميــة
فرعيــة لألميــة الرقميــةُ ،وي ـراد بهــا عــدم قــدرة املتعلــم
علــى إعــادة إنشــاء املحتويــات الرقميــة املوجــودة،
وعــدم قــدرة املصــاب بهــا علــى إعــادة اســتخدامها
لألغ ـراض الرقميــة املتنوعــة بمــا فــي ذلــك النــص،
والصــوت ،والصــور والرســومات ،ومقاطــع الفيديــو،
بتنســيق جديــد باســتخدام قــدرات اإلنتــاج الرقمــي،
حيــث يســتخدم الشــخص النصــوص املوجــودة ،أو
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الصــور أو الصــوت الحالــي ،ويخلــق تفسـ ًـيرا جديـ ًـدا،
ّ
ممــا يمكــن األف ـراد مــن طــرح أفــكار أو أفــكار جديــدة
ً (ACRL,
للعمــل القديــم وزيــادة إبــداع الشــخص أيضــا
 )2015وبالتالــي يصبــح علــى مــن أراد أن يتخلــص مــن
هــذه األميــة االستنســاخية أن يمتلــك تلــك املهــارات
ً
جميعــا.
املشــار إليهــا
ُويقصــد ب ـ «األميــة» املعلوماتيــة» عــدم القــدرة
علــى البحــث عــن املعلومــات املوجــودة علــى الويــب،
وفــي الكتــب املوجــودة علــى األرفــف فــي املكتبــات وعــدم
القــدرة علــى تحديــد موقعهــا وتقييمهــا بشــكل نقــدي،
وبذلــك يصبــح محوهــا يعنــي ببســاطة مقدرتــك علــى
معرفــة متــى تكــون فــي حاجــة للمعلومــات ،بــل والقــدرة
التامــة علــى تحديــد هــذه املعلومــات ،وعلــى تحديــد
كذلــك موقعهــا وتقييمهــا واســتخدامها بشــكل فعــال
للقضيــة أو املشــكلة املطروحــة)ACRL, 2015( .

حيــث تتوفــر املــوارد الســمعية علــى اإلنترنــت ويمكــن
تداخلهــا فــي املناهــج الدراســية لتعزيــز التعلــم
الســحابي ،وينبغــي أن نعــرف أنــه يتــم تحديــد صحــة
وفائــدة محــو األميــة الصوتيــة مــن خــال قــدرة
الطــاب علــى اســتخدام املــواد الصوتيــة بفعاليــة
وكفــاءة ،وفــي الحقيقــة ال يـزال محــو األميــة الســمعية
ً
حاســما فــي العلــوم التربويــة ،ويتشــابك مــع محــو األميــة
البصرية»)Lowther Smaldino, (2012) Rusell & .
ويعتمــد محــو «األميــة الســمعية» علــى تقويــة
وتوظيــف مهارتــي االســتماع والســمع فهمــا املكونــان
األساســيان ملحــو األميــة الســمعية .وكمــا هــو معــروف
ٌ
فــإن الســمع عمليــة فســيولوجية وهــو يعنــي قـ َّـوة فــي
َ
ُُ
األذن بهــا تــدرك األصــوات ،فــي حيــن االســتماع هــو
ً ُ
ْ
ْ
معــا تمحــى األميــة الصوتيــة،
اإلصغـ ُـاء ِبان ِتبـ ٍـاه ،وبهمــا
وفــي عمليــة نقــل املعلومــات مــن شــخص إلــى آخــر،
يقــوم املرســل بترميــز الفكــرة التــي ينــوي أن ينقلهــا إلــى
املتلقــي اللتقاطهــا ،.بعــد ذلــك ســيقوم املتلقــي بتفســير
ً
الرســالة اعتمــادا علــى فهــم الرســالة ،تلــك الرســالة
التــي يتــم تحديدهــا مــن خــال فتــرة االهتمــام ،والتركيــز
عليهــا ،وبنــاء علــى ذلــك يتــم تحديــد صحــة وفائــدة
محــو األميــة الصوتيــة مــن خــال قــدرة الطــاب علــى
اســتخدام املــواد الصوتيــة بفعاليــة وكفــاءة ،مــع
الوضــع فــي الحســبان أال تكــون األصــوات منخفضــة
ُ
جـ ًـدا أو عاليــة جـ ًـدا لئــا تؤثــر سـ ًـلبا علــى صحــة
ً
الطــاب ،وال ي ـزال محــو األميــة الســمعية حاســما
فــي التربيــة  ،ويتشــابك مــع محــو األميــة البصريــة &
)Lowther Smaldino, (2012) Rusell

ومحــو «األميــة املعلوماتيــة» يجــب علــى الجميــع
ً
وطالبــا ،وعامــة النــاس واألف ـراد،
تحقيقــه ،معلميــن،
ذلــك أن هــذه األميــة فــي الحقيقــة تنطــوي علــى جانــب
أخالقــي تربــوي فــي املقــام األول ،ويجــب علــى املعلــم
علــى األخــص أال يقــع فريســة لهــذه األميــة ،ومــن ثــم
ُ
عليــه دور تجــاه طالبــه لتعليمهــم وإرشــادهم لكيفيــة
توظيــف واســتخدام الشــبكة الحاســوبية وبرامجهــا
األخالقيــة والعلميــة املفيــدة ،وتحصينهــم مــن الوقــوع
فــي شـراك مــا هــو ضــد ذلــك مــن مواقــع وبرامــج وألعــاب
قاتلــة ومدمــرة للوقــت واملضيعــة للخلــق والديــن؛
فإدمــان الشــبكة أصبــح ً
واقعــا فــي العالــم كلــه ،وإهــدار
الوقــت والتيــه وســط املعلومــات واألرقــام أصبــح
حقيقــة ال فــكاك منهــا للكثيريــن ،وأصبــح الكثيــر مــن
النــاس ضحايــا انفجــار التقنيــات الرقميــة (،net
وهــا نحــن قــد وصلنــا إلــى مــا يعــرف ب ـ «األميــة
)game online ،chat
العاطفيــة واالجتماعيــة” وهــي أميــة رقميــة” تعنــي
بينمــا تعــرف «األميــة الســمعية» بالخلــل وقــوع الفــرد فريســة لتأثيــر الجوانــب االجتماعيــة
أو الضعــف وعــدم القــدرة علــى االســتماع وفهــم والعاطفيــة للتواجــد عبــر اإلنترنــت ،وذلــك حيــن
املعلومــات املشــتركة مــن خــال املوجــات الصوتيــة ،التعــرض ملحتــوى الشــابكة علــى اختالفــه ،ففــي عالــم
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التكنولوجيــا الرقميــة الكثيــر مــن املعلومــات الزائفــة مراجع املقالة:
أو الكاذبــة أو املضللــة ،التــي إن لــم ننتبــه لهــا قــد نقــع 1.1عبــد العزيــز عبــد هللا الســنيل ،التعليــم عــن
فريســة ســهلة ألصحابهــا .علــى أن مهــارة محــو األميــة بعــد ،مفهومــه ،أسســه ،وواقعــه فــي املجتمــع العربــي،
االجتماعيــة والعاطفيــة تســاعدنا علــى إدراك مــا هــو املنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم،1985 ،
جيــد ومــا هــو ســيئ مــن املعلومــات فــي العالــم الرقمــي؛ ع.1985 ،12
لــذا يمكــن لألشــخاص الذيــن يمتلكــون هــذه املهــارة أن
ُ
ينموهــا حمايــة أنفســهم مــن األخطــار للتفاعــل علــى  2 .خمــس خرافــات عــن اســتخدام التكنولوجيــا
ّ
اإلنترنــت ،وهــو عمــل أخالقــي وتربــوي ً
أيضــا وجــب علــى فــي التعلــم :كيــف ندمــج األدوات الرقميــة فــي التعلــم،
معلمــي العربيــة تنبيــه طالبهــم إلــى عــدم الوقــوع فيــه مــات ريونــك ،دار الكتــاب التربــوي ،ط .1د .ت
ً
بداهــة (.)GONG, 2009
مراجع أجنبية
ولعــل املدقــق بعيــن ثاقبــة يلحــظ بوضــوح
1. Framework for Information Literacy for
ً
جميعــا مــع «التعليــم
مــدى تعالــق هــذه األميــات
Higher Education, Filed by the ACRL Board of
الســحابي» املشــهود ،إذا مــا ربطنــا بيــن جزئياتهــا
Directors February 2, 2015.
املتشــابكة ،وحاولنــا الوقــوف علــى مــدى تأثيرهــا عليــه
ً
وإيجابــا علــى كفاءتــه وجودتــه 2. James D. Russell, Deborah &L Lowther.
سـ ًـلبا حــال وجودهــا،
Instructional Technology and Media for
حــال ِّامحائهــا ،أو حــال انعدامهــا مــن األســاس ،وعلــى
Learning, 10th Edition Sharon E. Smaldino,
ســبيل اإلشــارة البرقيــة ،فــإن مثــل هــذه األميــات كان
Deborah L Lowther, 2012.
مــن نتائجهــا الســلبية التــي تجلــت فــي تســريع اتجــاه
التعليــم املباشــر إلــى
«التعليــم الســحابي» علــى نحــو مواقع إليكترونية
كامــل ومفاجــئ وإجبــاري ّ
إبــان حــدوث جائحــة كوفيــد Gong, Zhaogang (2009). Lateral
ْ 19أن أظهــرت تخلــف العديــد مــن معلمــي اللغــة،Literacy: http://7digitalliteracy.blogspot.
بــل ومعلمــي املــواد األخــرى فــي الحقيقــة ،عــن مواكبــة
com/2009/11/lateral-literacy.html
ركــب «التعليــم الســحابي» عبــر الشــابكة ،وذلــك حيــن
ً
تــم اكتشــاف تف�شــي األميــة الحاســوبية بدايــة لــدى  Joe (2012). Digital Literacy & Common
الكثيريــن ،وعــدم قدرتهــم علــى التلقــي واإلرســال مــن
Core: https://cutt.ly/dyMyZ57
خــال وســائل التقانــة وبرامــج الصوتيــات الحديثــة،
ُ
كمــا أوقعــت الكثيــر مــن املؤسســات التــي لــم تكــن تعــر
مثــل هــذا النــوع مــن التعليــم ً
اهتم ًامــا ُيذكــر ،ففرضــت
علــى الكثيــر مــن املعلميــن واملؤسســات التعليميــة ،علــى
اختالفهــا ،حتميــة النظــر بعيــن االعتبــار إلــى كفــاءة
منتســبيها الرقميــة مــن القائميــن علــى أمــر التدريــس
ومــدى بعدهــم عــن األميــات الرقميــة املختلفــة.
،،،
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نورا طه عبد العزيز
محاضرة في تعليم العربية للناطقين بغيرهابتركيا

تطوير مهارة المحادثة في التعليم عبر اإلنترنت
فــي نفوســهم والتبســم أثنــاء حديــث الطالــب حتــى
يشــعر باالطمئنــان ،ويكمــل حديثــه بشــكل مريــح دون
ال شــك أن مهــارة املحادثــة مــن أهــم مهــارات
خــوف.
اللغــة ،وأكثرهــا خشــية عنــد كثيــر مــن الدارســين،
وكــم مــن الطــاب يجيــدون فهــم املقــروء ،ويعبــرون   تدويــن األخطــاء فــي دفتــر جانبــي ،ومعالجتهــا فــى
عمــا فــي أنفســهم باملكتــوب بأســلوب لغــوي صحيــح ،وقــت آخــر حتــى ال يقطــع املعلــم حديــث الطالــب أثنــاء
بــل يعــرف قواعــد النحــو والصــرف وطريقــة البحــث فــي الــكالم ممــا يصيبــه بالتشــتت.
املعجــم ،وعنــده قامــوس لغــوي ال ُيســتهان بــه ،وعلــى
الرغــم مــن ذلــك ال يســتطيع أن يتحــدث ملــدة خمــس
دقائــق متصلــة بــدون خطــأ ،والســبب وراء هــذا يرجــع
إلــى الطريقــة التــي تعلــم بهــا اللغــة العربيــة ،والتــي تهمــل
هــذه املهــارة وال ســيما فــي التعليــم الســحابي ،نظـرا ألن
الطالــب ال يمــارس اللغــة إال فــي وقــت الــدرس فقــط
مــع معلمــه ،وكذلــك البيئــة املحيطــة بــه بيئــة أجنبيــة،
والطالــب ال يجــد موقــف حقيقــي يمــارس فيــه مــا
تعلمــه ،وفــي هــذا املقــال ســنتناول بعــض النصائــح و
األفــكار التــي يســتطيع املعلــم أن يطبقهــا فــي التعليــم
عبــر اإلنترنــت لينمــي هــذه املهــارة لــدى طالبــه ،وهــي  :تفعيل املحادثة من خالل استخدام األنشطة

 أن يســتأثر الطالــب بنصيــب األســد فــي درس الصفيــة ،واأللعــاب اللغويــة ،والصــور ،واملواقــع
املحادثــة ،وأن يتحــدث املعلــم باللغــة العربيــة أكثــر االلكترونيــة ،مــن خــال مشــاركتها مــع الطالــب عبــر
البرنامــج املســتخدم للــدرس ،أو تصميــم بعــض
مــن لغــة الطالــب األم أو اللغــة الوســيطة.
األلعــاب باســتخدام البرنامــج التعليميــة بهــدف تنميــة
  التشــجيع املباشــر والدائم للطالب وبث الثقة
العدد
مهــارة املحادثــة.
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 متابعــة الطــاب أثنــاء األســبوع وعــدم االكتفــاء يتكلــم ويبحــث ويجــد تشــجيع مــن املعلــم.
بوقــت الــدرس الفعلــي ،وذلــك بواســطة األنشــطة
وعلــى هــذا الــدرب ســرت مــع طالباتــي فــي كل
الالصفيــة التــي نكلــف بهــا الطالــب لتطبيــق مــا تــم املوضوعات ســواء كانت الدروس فردية أو جماعية،
دراســته فــي موقــف حقيقــي أو مصطنــع وســأضرب وكانــت النتيجــة طيبــة وأصبــح التعليــم عبــر اإلنترنــت
ُُ
مثــا لذلــك نســتطيع أن نقيــس عليــه كل املوضوعــات يؤتــي أكلــه فــي وقــت قصيــر ،بــل أصبــح يضاهــي وينافــس
ى
الدراســية ،هيــا بنــا لنــر أمثلــة حدثــت مــع طالباتــي التعليــم فــي الفصــول الحقيقــة ألنــه يناســب كثي ـرا مــن
ق
وكانــت النتيجــة فــو توقعــي وأبهرنــي مــا رأيتــه منهــن فــي الدارســين مــن حيــث املرونــة فــي الوقــت والراحــة فــي
متعــة التطبيــق:
التواصــل فالطالــب يــدرس وهــو فــي بيتــه.
 طالبــة أوزبكيــة فــي املســتوى املبتــدئ األول
تــدرس العربيــة عبــر اإلنترنــت ،ولــم تدرســها مــن قبــل،
طبقــت معهــا األنشــطة الالصفيــة ،وتحســن مســتواها
بســرعة وزاد حبهــا للغــة العربيــة ،وتعلقــت باللغــة
وأصبحــت تســأل عــن كل �شــيء بشــغف أكثــر مــن ذي
قبــل ،والســبب الطريقــة التــي تعلمــت بهــا اللغــة فهيــا
نــرى مثــال لهــذا:

6

العدد

 موضوع الطعام والشراب:

  ومــن األشــياء املهمــة التــي تنمــي مهــارة املحادثــة
في التعليم عبر اإلنترنت استغالل الدروس الجماعية
لصالــح الطالــب وليــس العكــس ،فكثيــر منــا يعلــم
أن هنــاك أماكــن تقــوم علــى نظــام الــدرس الجماعــي
بحيــث يكــون فــي الصــف طالبــان أو أكثــر ،واملعلــم
املبــدع مــن يســتغل هــذا لصالــح الطالــب ويقــوم
بتفعيــل الطــاب داخــل الصــف باســترتيجية العمــل
الثنائــي مــن خــال تمثيــل األدوار ،وخلــق النقــاش
بيــن الطــاب ،واملســابقات ،واملناظ ـرات ،واأللعــاب
الجماعيــة وغيرهــا.

يكلف املعلم الطالب أن يسجل فيديو مرئي لوجباته
اليوميــة ملــدة أســبوع كامــل يتحــدث فيهــا عــن طعامــه
اليومــي ،وهنــا ســيتعرض الطالــب لكلمــات جديــدة،
فيبحــث عــن معناهــا ،ويكتســب ثقــة فــي نفســه؛ ألنــه

 عقــد لقــاء جماعــي أســبوعيا أو شــهريا للتبــادل
اللغــوي بيــن الطــاب ،مــع األخــذ فــي االعتبــار مســتوى
كل دارس ،والهــدف مــن هــذا اللقــاء أن يطبــق الطالــب
مــا درســه وأن يتعلــم مــن زمالئــه ،وهــو مــا يعــرف
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الحاســوب ( وســيلة التواصــل بينــه وبيــن الطالــب)
بالتعلــم باألق ـران.
ي املحــب واملقــدر لهــذا املجــال.
 الصداقــة ،فالصداقــة تمثــل املفتــاح الســر
للتعليــم السـ َّـيما فــي مرحلــة املراهقــة وأقصــد هنــا  2 -الطالــب الراغــب الــذي جــاء راض غيــر
(صداقــة املعلمــة مــع الطالبــة ،املعلــم مــع الطالــب) مجبــور ،جــاء يســعى وراء هــدف عظيــم هــو يعــرف
فعندمــا يحــب الطالــب املعلــم ويشــعر بأنــه قريــب قيمتــه .
منــه ،يكــون هــذا ً
دافعــا للحديــث معــه بشــكل مســتمر
ممــا يدفعــه للتحــدث والرغبــة فــي الــكالم ،وهــذا
يســاعد على تنمية مهارة املحادثة بشــكل كبي ــر ،وهذا
يتوقــف علــى مــدى اســتخدام املعلــم للغــة الوســيطة
فكلمــا اقتصــر املعلــم فــي اســتعمال اللغــة الوســيطة
زاد دافــع الطالــب للمحادثــة باللغــة العربيــة.
 كســر الحاجــز وتقويــة التواصــل ،كســر حاجــز
الخــوف والرهبــة مــن املعلــم واللغــة عــن طريــق الوجــه
البشــوش والــكالم ببــطء ،وتقويــة التواصــل عــن طريق
التواصــل مــع الطالــب فــي املناســبات العامــة ،مثــل:
العيديــن ،ورمضــان ،واملناســبات الخاصــة بــكل بلــد
كاالحتفــاالت الوطنيــة ،ممــا يكســب الطالــب كلمــات
جديــدة ربمــا ال يتعـ َّـرض لهــا أثنــاء الدراســة ،والتواصــل
يكــون عــن طريــق الرســائل الصوتيــة أو الفيديوهــات
القصيــرة.
 تنمية مهارة املحادثة عن طريق املرئيات
يقــوم املعلــم بإرســال املرئيــة ويطلــب مــن الطالــب
مشــاهدتها ،وتســجيل الكلمــات الجديــدة ويســاعده فــي
وحيــن ذاك ســيصل تعليــم اللغــة العربيــة عبــر
شــرحها أو يبحــث عنهــا بنفســه فــي املعجــم ثــم يســجل اإلنترنــت إلــى مكانــة تضاهــي بــل وتنافــس التعليــم فــي
مرئيــة أخــرى يتحــدث فيهــا عمــا فهــم مــن املرئيــة األولــى الفصــول الحقيقــة وســتكون النتيجــة مبهــرة للجميــع.
أو ينســج علــى منوالهــا .وبهــذا ّ
ننمــي مهارتــي االســتماع
وهللا من وراء القصد هو موالنا ونعم النصير.
واملحادثــة معــا.
وأخي ـرا فــإن نجــاح التعليــم عبــر اإلنترنــت
يتوقــف علــى عنصريــن رئيســين همــا:
-1
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د .عبد العزيز أخميم
أستاذ وباحث في تعليم العربية للناطقين بغيرها-المغرب

نحو إنجاح درس تعليمي إلكتروني للناطقين بغير العربية
فــي ظــل انتشــار مواقــع ومعاهــد تعليــم اللغــة
العربيــة علــى شــبكة اإلنترنيــت ،وفــي ظــل انتشــار
وســائل التواصــل التــي ّ
قربــت بيــن اللغــات والثقافــات،
وســهلت كافــة أشــكال التواصــل بيــن النــاس ،ظهــرت
الحاجــة الشــديدة لتعليــم اللغــة العربيــة لألجانــب
عبــر الشــبكة اإللكترونيــة ،والذيــن وجــدوا فــي التعليــم
االلكترونــي مــاذا وفرصــة لتعلــم اللغــة العربيــة مــن
ّ
أيــدي معلميــن عــرب ناطقيــن أصلييــن باللغــة العربيــة،
ً
ً
ومــن هنــا اســتلزم األمــر إعــدادا متمكنــا ملعلــم اللغــة
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا الــذي يــد ّرس عبــر الشــبكة
اإللكترونيــة ،أو فيمــا يعــرف بالتعليــم الســحابي ،ومــا
يتطلبه هذا النوع من التعليم من معرفة بأساســيات
وخطــوات التدريــس عــن ُبعــد ،ودرايــة ماهــرة بالبرامــج
التعليميــة التــي تخــدم درســه االفترا�ضــي .فــكل إملــام
وثقافــة للمعلــم بهــذه األمــور ّ
يصبــان فــي نجاحــه ًّ
صبــا.
وقبــل الحديــث عــن الخطــوات لنجــاح درس اللغــة
العربية عن ُبعد للناطقين بغيرها ،أرى من الضروري
أن أقــدم بعــض املســتلزمات واملرتك ـزات األساســية
التــي يجــب أن تتوفــر فــي كل مــن املعلــم واملتعلــم
والبرنامــج ،باعتبارهــا دعائــم تســاعد فــي إنجــاح درس
لغــوي تعليمــي عــن ُبعــد.
العدد بالنسبة للمعلم:
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يعـ ّـد املعلــم قطــب ّ
الرحــى فــي العمليــة التعليميــة،
حيــث تــدور حولــه عناصــر أساســية وثانويــة ،يحركهــا
بخبرتــه وكفاءتــه فــي تنظيــم أولويــات نقــل اللغــة
العربيــة للمتعلميــن ،وتمكينهــم مــن مهاراتهــا .وإليــه
ينســب الفضــل فــي نجــاح الــدرس مــن إخفاقــه .لذلــك
يجــب عليــه:
ً
 أن يكــون مطلعــا علــى تجــارب تعليــم اللغــة العربيــةًّ
إلكترونيــا لغيــر الناطقيــن بهــا ،ومتابعــة مســتجداته،
وتقديــر الجهــود املقدمــة فــي هــذا الشــأن والبنــاء عليهــا.
 أن يحصــل علــى تدريــب مكثــف فــي مجــالالتكنولوجيــا ،واســتعمال املــوارد الرقميــة ،وإدارة
الفصــول االفتراضيــة ،ويتكمــن مــن الكفايــات
التكنولوجيــة والرقميــة.
 أن يتمكــن مــن اســتخدام تقنيــات التعليــم وطــرقالتدريــس الحديثــة ،وتوظيفهــا بمــا يتناســب واملحتــوى
املعرفــي والعلمــي للمــادة.
أما بالنسبة للمتعلم يجب:
 أن يحــدد أهدافــه بوضــوح ،فالهــدف أســاس اختيــارالبرنامــج املناســب.
ّ
 أن يمتلــك رغبــة عارمــة وإرادة حديديــة تمكنانــه مــنااللت ـزام واالنضبــاط الذاتــي ،واالندفــاع الدائــم لبــذل
ً
الجهــد ومواصلــة التعلــم وعــدم التوقــف أبــدا.
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 أن يضــع لنفســه خطــة ذكيــة ترتكــز علــى اختيــارأفضــل املصــادر الجيــدة واألدوات الالزمــة
والتطبيقــات املالئمــة ،لكــي ال تتشــتت جهــوده.
 توفيــر بيئــة إلكترونيــة رقميــة متكاملــة ،مــن أهمهــابيئــة التعليــم الســحابي وخدماتهــا املتعــددة.
 تمكينــه مــن الكفايــات االلكترونيــة التــي تجعلــه قادراعلى اســتعمال الحاســوب ووســائل وتقنيات االتصال
فــي بيئــة التعلــم واإلبحــار علــى الشــبكة العنكبوتيــة
للبحــث عــن املعلومــات وتحقيــق التعلــم الذاتــي.

أما بالنسبة للبرنامج:
أن ُيحـ َّـدد بوضــوح الهــدف مــن البرنامــج،
بحيــث يناســب طبيعــة املتعلميــن الذيــن يســتهدفهم،
مــن حيــث الجنــس ،والعمــر ،والقابليــة ،والخلفيــة
املعرفيــة ،والخبــرة.
أن يراعــي األســس التربويــة والنفســية ،ويتوافــر
علــى عنصــر التشــويق وجــذب االنتبــاه ،وييســر
التفاعــل بيــن املــادة واملتعلــم.
توفيــر برامــج تعتمــد أســاليب تدريســية حديثــة
ووســائل إلكترونيــة مناســبة للتعليــم اإللكترونــي
ومهــارات عصــر التكنولوجيــا الرقميــة.

أن يكــون البرنامــج ســهل االســتعمال ،ويخلــو
مــن الصعوبــات والتعقيــدات التقنيــة التــي تــؤدي إلــى
تثبيــط عزيمــة املتعلــم وتــؤدي إلــى إحباطــه وإفشــاله.
خطــوات لنجــاح درس اللغــة العربيــة عــن ُبعــد
للناطقيــن بغيرهــا:
إعــداد برنامــج الصــف واالتفــاق عليــه بيــن
ّ
ويفضــل اتبــاع البرامــج املتسلســلة؛
املعلــم والطــاب،
وذلــك فــي حالــة انتقــال الطالــب إلــى مــكان آخــر لتعليــم
اللغــة أو إلــى مرحلــة أخــرى ،فســيكون حينهــا علــى درايــة
بمســتواه اللغــوي والتنســيق مــع املعلــم الجديــد حــول
مــا يحتاجــه فــي املرحلــة املقبلــة.
التخطيــط الجيــد إلدارة الــدرس ،وهــو أمــر
يمكــن ضبطــه وتحقيقــه بدرجــة كبيــرة فــي التدريــس
عــن ُبعــد ،ألن الغالــب فيــه هــو تدريــس الطالــب
منفردا .باإلضافة إلى صياغة أهداف الدرس بطريقة
ً
إجرائيــة واضحــة وبشــكل واقعــي بعيــدا عــن التنظيــر.
اســتحضار املعلــم هــدف الطالــب فــي إعــداد
الــدروس وتقديمهــا لــه ،حتــى يحــاول الوصــول بــه
ً
ســريعا لهدف دراســته .فإذا وجد الطالب أنه مســتمر
ً
فــي الــدروس دون تحقيــق هدفــه ،فكثيـرا مــا يكــون هــذا
ســبب توقفــه عــن الــدرس.
أن تكــون الوســائل واألنشــطة التعليميــة قــد
تــم تصميمهــا مــن قبــل املعلــم.
تخصيــص مــكان هــادئ ومريــح لجهــاز
الحاســوب أو الهاتــف.
توفير األجهزة املطلوبة ومتابعة توفر كافة
التقنيات املساعدة (ميكروفون ،سماعات ،سبورة .)...
مــن األفضــل أن يكــون االتصــال بيــن املعلــم
ً
ً
والطالــب ،اتصــاال مرئيــا وعــدم االكتفــاء باالتصــال
الصوتــي ،حتــى يكــون التفاعــل جيــدا معــه.
توظيــف اســتراتيجيات التعليــم عــن بعــد
والتنويــع فيهــا ،مثــل( :التك ـرار ،والتلعيــب ،والســؤال
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والجــواب ،ولعــب األدوار ،)...ألن معرفتهــا توســع
اآلفــاق فــي تعامــل املعلــم مــع طالبــه عبــر الشــبكة،
وتوفــر لــه فرصــة تنظيــم درســه ،والتحكــم الجيــد فــي
إدارتــه.
اســتخدام برمجيــات تعليميــة تالئــم أنــواع
التعليــم والــذكاءات املتعــددة وإيقاعــات التعلــم،
ومنهــا :الــدروس التعليميــة املصــورة علــى اليوتــوب
والفيديوهــات والرســائل الصوتيــة املســجلة،
واأللعــاب التربويــة اإللكترونيــة والبريــد اإللكترونــي،
ومجموعــات التواصــل والبرامــج التلفزيونيــة...
منــح الطالــب مســاحة أكبــر فــي اســتعمال اللغــة
والتحــدث بهــا وتوظيفهــا خــال الــدرس ،ألن أغلــب
هــؤالء الطــاب يعيشــون فــي بيئــات ليســت عربيــة،
وفــرص اســتعمالهم للغــة فــي بيئاتهــم أقــل بكثيــر مــن
غيرهــم.
الحــرص علــى تغطيــة كل املهــارات األساســية
األربــع لتعليــم اللغــات وهــي (الكتابــة ،والق ـراءة،
العدد واالســتماع ،واملحادثــة).

إمــداد الطالــب بتغذيــة راجعــة ملســتواه اللغــوي
باســتمرار ،وذلــك بتصويــب أخطائــه ،والثنــاء علــى
تقدمــه وتطــوره.
وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن القــول إن التعليــم عــن بعــد
يســتطيع أن يعــوض التعليــم الحضــوري إذا كانــت
الطــرق واألســاليب املتبعــة فــي التدريــس الحضــوري
تراعــي التعليــم عــن بعــد ،إضافــة إلــى دور املعلــم
الكبيــر فــي تنفيــذ هــذا النــوع مــن التعليــم ،حيــث يقــوم
بــدور املوجــه للطــاب واملحفــز لهــم ،واملــدرب علــى
اســتخدام التقنيــة التــي يتــم مــن خاللهــا التعلــم ،كمــا
يقــوم بتجهيــز بيئــة التعلــم الالزمــة لهــذا النــوع.
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ندى محمد عبد الحليم خنفر
معلمة لغة عربية للناطقين بغيرها
برنامج مدلبري – الجامعة األردنية

تجربة أولى :مزايا و تحديات

ال تخلــو أي عمليــة تعليميــة مــن تحديــات وعقبــات
تجعــل مــن التجربــة كفاكهــة لذيــذة حلــوة املــذاق
قطفــت بعــد عنــاء! فمــاذا لــو كانــت هــذه التجربــة هــي
ِ
األولــى فــي التدريــس عــن بعــد؟.
واجــه العالــم فــي الشــهوراألخيرة تحديــا كبي ـرا علــى
الصعيــد التعليمــي؛ إذ تحــول التعليــم مــن تعليــم
حقيقــي فــي صفــوف حقيقيــة إلــى تعليــم افترا�ضــي
عــن بعــد ،وهــذا التغييــر املفاجــئ أجبــر املؤسســات
والطــاب علــى حـ ٍـد ســواء
التعليميــة واألســاتذة
الســتكمال التعليــم عــن بعــد .
خاضــت الباحثــة فــي أثنــاء ذلــك تجربتهــا األولــى
فــي التعليــم عــن بعــد كســائر الكثيــر مــن الزمــاء و
الزميــات؛ والتــي تكللــت بالنجــاح والحمــد هلل ،لذلــك
ســتعرض هــذه املقالــة أهــم املزايــا والتحديــات التــي
تخللــت االنتقــال مــن الصــف الحقيقــي الــى التعليــم
عــن بعــد.

ً
املتزامنــة فــي التدريــس عــن بعــد ،فمثــا :تتضمــن
ً
دروســا مباشــرة مــع الطــاب
الــدروس املتزامنــة
عبــر البرامــج املختلفــة مــن ضمنهــا (برنامــج )Zoom
 .وتتضمــن الــدروس غيــر املتزامنــة الــدروس غيــر
املباشــرة بحيــث ال يلتقــي املعلــم مــع الطــاب بــدرس
مباشــر بــل يمكنــه تســجيل الــدرس وإرســاله للطــاب
ُويجيــب الطــاب علــى مجموعــة مــن التماريــن واألســئلة
ُ
املعــدة مــن قبــل املعلــم.

املزايا:
1 -1إمكانيــة تعلــم الطالــب دون الحاجــة للســفر
ً
ً
4 -4مشــاركة الطــاب بفيديوهــات و صــور بشــكل
موظفــا.
خصوصــا إذا كان
خــارج بلــده،
مباشــر .
2 -2مرونة أوقات الدروس.
3 -3إمكانيــة توظيــف الــدروس املتزامنــة وغيــر 5 -5التوجــه للبحــث عــن برامــج ووســائل جديــدة
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تسـ�اعد املعلـ�م فـ�ي إنجـ�اح الـ�درس ،كاسـ�تخدا م �ka
 vialogues ،spinar ، hootوغيرهــا .
التحديات:
َّّ
اعتدنــا علــى ســماع الجملــة التــي تقــول أن التعليــم
ّ
عــن بعــد يوفــر الوقــت والجهــد واملــال و...الــخ إل ّأن
ً
صحيحــا لكــن بعــد الخــوض
الباحثــة وجــدت ذلــك
فــي كواليــس هــذه الجملــة مــن التحضي ـرات التــي
تفــوق تحضي ـرات الصــف الحقيقــي واالجتماعــات
ُ
واملسـ َـودات وتجهيــز املــادة التعليمية........إلــخ.
ّ
فتمثلــت هــذه التحديــات باآلتــي:
  1تجربــة األســاتذة األولــى للتعليــم عــن بعــد،فلــكل جديــد صعوبــة.
2 -2سرعة االنتفال إلى التعليم عن بعد وكان ذلك
ً
ناجحا بتعاون املؤسســة من تشــجيع وتدريب مســتمر
ومتابعــة لألمــور التقنيــة ،باإلضافــة إلــى التعــاون بيــن
األســاتذة فــي تقديــم أي معلومــة مــن شــأنها أن تُطــور
ُ
العمليــة التعليميــة و تسـ ّـهلها.
3 -3تجهيــز املــادة التعليميــة ســواء كانــت للــدروس
املتزامنــة أوغيــر املتزامنــة ،مثــل :اتبــاع منهــج األولويــات
فــي املــادة التعليميــة ،وتســجيل الــدروس و تصميمهــا
والتأكــد مــن مناســبتها ملســتوى الطــاب.
4 -4التواصــل مــع الطــاب؛ إذ مــن املهــم أن يحــرص
املعلــم علــى التواصــل مــع الطــاب بأكثــر مــن وســيلة
العدد لضمــان وصــول التعليمــات والــدروس والواجبــات
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واملهــام للطــاب كاســتخدام الواتــس أب و البريــد
اإللكترونــي و. Google Drive
5 -5انقطــاع شــبكة االنترنــت ممــا يشــكل مشــكلة فــي
انســيابية الــدرس ،وهــذا يقــود املعلــم الــى التفكيــر
والتجهيــز املســبق ووضــع خطــة بديلــة للتعامــل مــع
مثــل هــذه املواقــف.
6 -6فــرق التوقيــت بيــن البلديــن؛ فليــس مــن الســهل
أحيانــا أن يكــون توقيــت الــدرس مناسـ ًـبا لــكل الطــاب
ً
خصوصــا إذا كان الطــاب مــن دول مختلفــة.
7 -7إعداد االختبارت اإللكترونية و مصداقيتها.
وال شــك أن التعليــم عــن بعــد لــن يكــون خيــا ًرا
ُ
فــي الفتــرة املقبلــة أو وســيلة لحــل مشــكلة مؤقتــة
ً
خصوصــا فــي
بــل ســيكون مــن أولويــات التعليــم
مجــال تعليــم اللغــات فمــا بالــك إذا كان فــي مجــال
تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا؛ لذلــك ّ
يتوجــب
علــى األســتاذ أن يواكــب التطــورات حتــى لــو كانــت
فــي ظــروف اســتثنائية تتطلــب املزيــد مــن الجهــد
الســتمرار العمليــة التعليميــة والحفــاظ قــدر اإلمــكان
علــى املســتوى اللغــوي للطالــب واالرتقــاء بــه ال تدهــوره
بحجــة هــذه الظــروف و التغيي ـرات املفاجئــة.
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محمد عصام الدين محمود

معلم اللغة العربية بمدارس البسام الدولية
بالمملكة العربية السعودية

تعليم اللغة العربية لألطفال بين الواقع والمأمول
إذا ســألت العامليــن فــي مجــال تعليــم اللغــة
العربيــة للناطقيــن بلغــات أخــرى عــن أســهل الفئــات
التي يمكن التعامل معها وتحقيق نتائج جيدة ستكون
إجابتــه هــي األطفــال ،وإذا ســألتهم عــن أصعــب الفئــات
مــن حيــث صعوبــة األداء داخــل الحصــة فســيقول
لــك األطفــال  ،وإذا وليــت وجهــك صــوب أصحــاب
املؤسســات التعليميــة عــن الفئــة التــي يســمح فيهــا
ملعلم اكتساب خبرة في العمل فسيقول لك األطفال .
فنحــن هنــا أمــام فئــة تعليميــة أحــب أن أطلــق
عليهــا الســهل املمتنــع وهــي فئــة تعليــم األطفــال،
تلــك الفئــة التــي يحــرص فيهــا اآلبــاء واألمهــات علــى
تنشــئة أبنائهــم تنشــئة إســامية وغــرس مبــادئ
الديــن اإلســامي فــي أبنائهــم فــي ظــل ظــروف وتحديــات
صعبــة فــي بيئــات مختلفــة ،وهــو أمــر يبعــث علــى
التقديــر والخــوف فــي آن معــا  :التقديــر لحــرص اآلبــاء
الالمتناهــي علــى تلــك التنشــئة وخوفهــم مــن الظــروف
البيئيــة املحيطــة بهــم  ،والخــوف مــن أن أي خلــل فــي
عمليــة التعليــم قــد تدفــع الطفــل وتــؤدي بــه علــى وضــع
حاجــز نف�ســي بينــه وبيــن لغــة الديــن والقـرآن الكريــم،
ذلــك الحاجــز الــذي قــد ينشــأ نتيجــة تجربــة تعلــم
غيــر احترافيــة لذلــك وجــب علينــا التنويــه إلــى بعــض
املشــكالت التــي قــد تواجــه اركان العمليــة التعليميــة
وتصــل بنــا لهــذه املرحلــة ونحــاول أن نضــع لهــا حلــوال

قابلــة للتطبيــق.
إذا نظرنــا إلــى عناصــر املنظومــة التعليميــة فــي أي
مؤسســة ســنجدها تنقســم بيــن أربــع فئــات
1 -1إدارة املؤسسة التعليمية
2 -2األسرة
3 -3املعلم
4 -4الطالب
واآلن دعونــا نتنــاول املؤسســات التعليميــة املختلفــة
ونحــدد أبــرز املشــكالت املتواجــدة وتظهــر فــي النقــاط
التاليــة:
1 -1كثــرة األعبــاء املاليــة علــى املؤسســة فــي الشــق
اإلداري األمــر الــذي يدفعهــا إلــى اختيــار املعلــم
املناســب لظــروف املؤسســة وليــس بالضــرورة األكفــأ
للمهمــة .
2 -2إل ـزام املعلميــن بالعمــل لفت ـرات طويلــة ممــا
يؤثــر علــى إبــداع املعلــم وقدرتــه علــى تحقيــق األهــداف
املطلوبــة ،والتأثيــر علــى صحتــه.
3 -3إغفــال الشــق النف�ســي فــي اختيــار املعلميــن
الذيــن يتعاملــون مــع فئــة األطفــال.
4 -4ضعف املتابعة التربوية في كثير من األحيان.
وللتغلب على هذه املشكالت يمكن اتباع التالي:
1 -1الحــرص علــى اختيــار فريــق العمــل بنــاء علــى
الكفــاءة وإن كان ذلــك علــى حســاب هامــش الربــح
للمؤسســة خاصــة فــي الفتــرة األولــى لهــا؛ ألن املعلــم
الكــفء يســاهم فــي صناعــة اســم املؤسســة وإعــاء العدد
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قيمتهــا .
2 -2تحديــد عــدد ســاعات لــكل معلــم مــع إعطــاء
فرصــة للراحــة واإلعــداد للحصــة التاليــة.
3 -3إعــداد مقاييــس نفســية أو اختبــارات مواقــف
بحيث تكون جزءا أساسيا في عملية اختيار املعلمين
للعمــل مــع فئــة األطفــال.
4 -4تعمــل املؤسســة علــى عقــد لقــاءات تثقيفيــة
ملنتســبيها مــع املتخصصيــن فــي مجــاالت علــم نفــس
النمــو لــدى األطفــال لتوعيتهــم باألنمــاط الســلوكية
املختلفــة لألطفــال.
5 -5اإلش ـراف التربــوي واألكاديمــي ينبغــي عليــه أن
يشــعر املعلــم أن تخصصــه هــو دعــم املعلــم وليــس
تصيــد أخطائــه مــا يتيــح لــه الفرصــة لإلبــداع.
وإذا انتقلنــا للمؤسســة األخــرى املعنيــة هنــا
فســنجد األســرة التــي ال نشــك قيــد أنملــة فــي مــدى
حرصهــا واهتمامهــا علــى تعليــم أبنائهــا ولكــن األمــر
ال يخلــو مــن بعــض املشــكالت أيضــا منهــا علــى ســبيل
املثــال:
كثــرة أعمــال األســرة وانشــغالها عــن متابعــة األبنــاء
ومــدى تقدمهــم العلمــي.
 1التعليق على أداء املعلم مع الطفل أو التدخلفــي اثناء الحصة.
2 -2إغفــال بعــض املعامــات التربويــة الصحيحــة
التــي يقــوم بهــا املعلــم مــع الطفــل والرغبــة فــي تعديلهــا
ومــن أنــواع ذلــك التدخــل رغبــة بعــض اآلبــاء فــي
التعامــل مــع أوالدهــم ب�شــيء مــن الحــزم الزائــد ،وعــدم
تعزيزهــم أو تقديــم مكافــأة لهــم ،وعلــى النقيــض مــن
ذلــك يتهــاون بعــض أوليــاء األمــور فــي تقديــم الدعــم
العدد للمعلــم وإذا عاقــب املعلــم الطفــل بالحرمــان مــن
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املكافــأة اإللكترونيــة أو لــم يقــدم تعزي ـزا للطفــل،
يشــكو مــن ســوء معاملــة املعلــم وإغفالــه للمعامــات
التربويــة.
وللتغلب على هذه املشكالت يمكن اتباع التالي:
1 -1يجب على أولياء األمور تخصيص وقت محدد
وثابــت ملتابعــة أداء الطفــل ومــدى تقدمــه فــي العمليــة
التعليميــة ،والحــرص علــى التعــرف علــى املعوقــات
التــي تواجهــه ،ووضــع الحلــول لتلــك املشــكالت.
2 -2التواصــل مــع املشــرف التربــوي وتقديــم
امللحوظــات التــي رآهــا علــى املعلــم مباشــرة ملحاولــة
تعديلهــا؛ حتــى ال يحــدث ذلــك فجــوة بيــن املعلــم
والطالــب وو لــي األمــر ،ممــا قــد يؤثــر علــى دافعيتــه فــي
العمــل.
3 -3االشــتراك فــي بعــض البرامــج التربويــة التــي
تقدمهــا املؤسســة التعليميــة املنتســب إليهــا الطفــل
وتســاهم فــي تحقيــق التــوازن فــي التعامــل مــع الطفــل
بــا إف ـراط أو تفريــط.
وهــا نحــن نقتــرب مــن حجــر الزاويــة فــي العمليــة
التعليميــة وركنيهــا األساســيين أال وهمــا :املعلــم
والطالــب ولنبــدأ باملعلــم الــذي نأخــذ عليــه بعــض
امللحوظــات منهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:
إهمــال عمليــة جمــع املعلومــات عــن الطفــل وخبراتــه
الســابقة التــي مــر بهــا فــي تعلمــه للغــة العربيــة،
وانطباعــه عــن طبيعــة اللغــة العربيــة ،ومــدى معرفتــه
ألســباب دراســته لهــا.
1 -1الفقــر فــي اســتخدام عبــارات التعزيــز املختلفــة
التي تحفز الطالب على تحســين األداء داخل الحصة
مــن أجــل الحصــول علــى هــذا التعزيــز.
2 -2عــدم الربــط بيــن املــادة املقدمــة فــي الكتــاب
وحيــاة الطفــل ،إذ األصــل فــي عمليــة التعلــم هــي نقــل
الخب ـرات واملعــارف مــن داخــل الكتــاب إلــى خارجــه
واســتخدامها فــي مناحــي الحيــاة.
3 -3عــدم توافــر بنــك أســئلة متنوعــة لــكل مهــارة
مــن املهــارات املســتهدف تعليمهــا ،األمــر الــذي يــؤدي
إلــى نمطيــة التدريبــات وافتقادهــا لعنصــر التشــويق.
4 -4إهمــال الجانــب النف�ســي للطفــل ومــدى
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اســتعداده للحصــة ،فاملهــم بالنســبة لبعــض املعلميــن
هــو أداء الحصــة مهمــا كانــت الظــروف.
5 -5ضعــف التواصــل مــع املشــرف التربــوي ألخــذ
التغذيــة الراجعــة حــول األداء داخــل الحصــة ،أو
عــدم وجــود مشــرف تربــوي مــن األســاس.
6 -6االعتمــاد علــى عنصــر التواصــل الســمعي
فقــط مــن عناصــر عمليــة االتصــال البشــري بســبب
جــودة اإلنترنــت ،فتفتقــر عمليــة االتصــال للتواصــل
البصــري والتواصــل الجســدي ،مــا يعيــق توظيــف
تعابيــر الوجــه ،ولغــة الجســد فــي العمليــة التعليميــة.
7 -7املقارنــة بيــن الطالــب وزمالئــه داخــل املجموعــة
الصفيــة بغــرض تحفيــزه ،األمــر الــذي يســبب أذى
نف�ســي للطفــل وعــدم الرغبــة فــي متابعــة الدراســة.
8 -8إهمــال عمليــة املراجعــة الدوريــة ملــا اكتســبه
الطفــل مــن مفــردات وتراكيــب مــا يــؤدي إلــى نســيانها
مــع مــرور الوقــت.
وللتغلب على هذه املشكالت يمكن اتباع التالي:
1 -1جمــع أكبــر قــدر مــن املعلومــات املتاحــة عــن
الطفــل مــن خــال إدارة املؤسســة التعليميــة أو ولــي
األمــر ،لتحديــد الطريقــة األمثــل للبــدء بهــا مــع الطفــل،
فاألطفــال يختلفــون عــن بعضهــم البعــض فمــا يكــون
مجديــا لطفــل قــد ال يكــون مجديــا مــع اآلخــر ،كمــا
ان جمــع املعلومــات يجنــب املعلــم والطالــب الخب ـرات
الســيئة التــي قــد تكــون موجــودة لــدى الطفــل وبالتالــي
يأخــذ فرصــة لتحقيــق نتيجــة أكبــر.
  2الحــرص علــى تنويــع عمليــات التعزيــز اللفظــي،فمــن املعــروف أثــر التعزيــز اللفظــي املتــاح للطالــب
علــى مــدى انتظــاره للحصــة وتجويــد أدائــه فيهــا،
ويمكــن اســتخدام عبــارات تعزيزيــة مثــل :
	-أنا سعيد ألنني ادرس طالب ذكي مثلك.
	-أستمتع بقضاء الوقت معك في حصتك.
	-إجاباتــك تــدل علــى ذكائــك وموهبتــك مــا شــاء
هللا.
	-أنــت قــدوة صالحــة ومثــال جيــد لزمالئــك مــن
متعلمــي اللغــة العربيــة.
	-أنــت أول طالــب يجيــب عــن هــذا الســؤال دون

أي خطــأ أنــت حقــا طالــب موهــوب.
	-أنت شبل من أشبال اللغة العربية.
	-أنت تقدم صورة رائعة للطفل املسلم.
	-لقــد مــر وقــت الحصــة ســريعا ولــم أشــعر بــه
كانــت حصــة رائعــة.
إلــى غيــر ذلــك مــن العبــارات التــي تشــعر الطفــل بــدوره
وتقــدر مجهــوده املبــذول
3 -3العمــل علــى فــك قيــود املــادة العلميــة والخــروج
بهــا مــن الكتــاب إلــى الواقــع ،ويســتطيع املعلــم أن يقــوم
بذلــك مــن خــال اآلتــي

	-تفقــد الطالــب للبيئــة حولــه واســتخدام
األدوات املوجــودة فــي جمــل تامــة.
	 -تخيــل البيئــة الخارجيــة ومحاولــة الربــط بينهــا
وبيــن الكتــاب.
	-تقديــم فيديوهــات ثالثيــة األبعــاد ومحاولــة
تقديــم وصــف لهــا.
4 -4توفيــر بنــك أســئلة متنوعــة حــول كل موضــوع
مــن موضوعــات الكتــاب ووضــع التدريبــات فــي صــورة
شــيقة علــى هيئــة منافســات ومســابقات تعليميــة علــى
بعــض البرامــج املســتخدمة فــي العمليــة التعليميــة مثــل
()..……Nearpod – kahoot
5 -5االهتمــام بالجانــب النف�ســي والتهيئــة الجيــدة
للطفــل قبــل البــدء فــي موضــوع الــدرس إلخراج الطالب
مــن الحالــة التــي هــو فيهــا وإدخالــه بســهولة فــي أجــواء
الحصــة.
6 -6الحــرص علــى التواصــل املســتمر مــع املشــرف
التربــوي للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة لتعديــل
اإلج ـراءات غيــر املناســبة وتعزيــز اإلج ـراءات التــي العدد
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تحقــق أهــداف الحصــة.
7 -7فتح الكاميرا والعمل على توظيف لغة الجســد
وتعبيـرات الوجــه أثنــاء الحصــة ملــا لــه مــن أثــر كبيــر فــي
تحقيــق األهــداف واملســاعدة فــي توصيــل املعلومــة
وتــرك انطبــاع ســريع فــي نفــس الطفــل يــدوم أثــره لفتــرة
طويلــة.
8 -8عــدم املقارنــة بيــن الطــاب داخــل الحصــة
والحــرص علــى توفيــر تدريبــات متنوعــة وفقــا لنظريــة
الــذكاءات املتعــددة والتعلــم املتمايــز ،األمــر الــذي
يتيــح لــكل طالــب قيــاس مــدى تقدمــه فــي العمليــة
التعليميــة وفــق قدراتــه الخاصــة.
9 -9الحــرص علــى املراجعــة الدوريــة مــع الطــاب
على ما تم دراســته وتنقســم املراجعة إلى ثالث مراحل
	-األولــى تكــون فــي نهايــة الحصــة حيــث يشــرك
املعلــم الطالــب فــي عمليــة غلــق الحصــة ومراجعــة مــا
تــم دراســته.
	-الثانيــة تكــون فــي بدايــة الحصــة التاليــة عــن
طريــق تدريبــات متنوعــة للمهــارة تحقــق مبــدأ التكـرار
فــي أنمــاط األســئلة ال يقــل عــن أربعيــن ســؤاال للمهــارة،
ســيأخذ وقتــا طويــا فــي بدايــة األمــر ولكــن مــع كثــرة
التدريبــات وتكرارهــا ســيقل الزمــن تدريجيــا ،ويتملــك
الطفــل املهــارة مــن خــال تك ـرار التدريبــات املتنوعــة.
	-الثالثــة وتكــون تدريبــات أســبوعية ونصــف
شــهرية وشــهرية علــى املهــارات الســابقة وفقــا ملبــدأ
التك ـرار أيضــا.
وإلــى الركــن الثانــي مــن العمليــة التعليميــة وهــو
األســاس الــذي نعمــل مــن أجــل بنائــه بنـ ًـاء صالحــا
ســنجد هنــاك بعــض املشــكالت التــي تواجهــه ومنهــا
علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:
1 -1كثــرة األعبــاء الدراســية الواقعــة علــى الطالــب،
فهــو مطالــب بمتابعــة الدراســة فــي املدرســة إلــى جانــب
دراســته للغــة العربيــة وبعــض الطــاب يدرســون لغــات
أخــرى بجانــب العربيــة مثــل (اإلنجليزيــة – الروســية –
األوردية) األمر الذي يشــكل عبئا نفســيا على الطالب
بســبب تعــارض خصائــص هــذه اللغــات.
العدد 2 -2االفتقــار إلــى بيئــة حقيقيــة يتــم مــن خاللهــا

اســتخدام مــا اكتســبه مــن مفــردات وتراكيــب،
فالبيئــة املحيطــة بالطالــب تتكلــم لغتهــا األصليــة فــي كل
معامالتهــا.
3 -3عــدم القــدرة علــى اســتخدام الوســائل
التكنولوجيــة فــي العمليــة التعليمــة فوقــوع أي خلــل
فــي عمليــة االتصــال قــد يعــوق إكمــال الحصــة إذا لــم
يتوافــر أحــد الوالديــن للمســاعدة.
4 -4االنطباع املسبق بصعوبة اللغة العربية.
وللتغلب على هذه املشكالت يمكن اتباع التالي:
1 -1العمــل علــى تحديــد األولويــات عنــد األســرة
بالنســبة للطفــل وتحديــد األشــياء التــي يمكــن تأخيرهــا
واألشــياء التــي يجــب البــدء بهــا خاصــة فــي دراســة
اللغــات.
2 -2تحديــد وقــت معيــن ملمارســة اللغــة العربيــة بيــن
أفراد األســرة خاصة أن األســرة التي تهتم بتعلم اللغة
العربيــة يتعلــم جميــع أفرادهــا فــي نفــس الوقــت اللغــة
أو لديهــم خبــرة ســابقة فــي تعلــم اللغــة العربيــة ،وهــذا
األمــر يســاهم فــي املحافظــة علــى الحصيلــة اللغويــة
وتدويرهــا.
3 -3تدريــب الطفــل علــى عمليــة االتصــال عبــر
اإلنترنــت وكيفيــة حــل املشــكالت التــي قــد تواجهــه
أثنــاء االتصــال.
4 -4تبســيط اللغــة ودمــج األلعــاب والتدريبــات
الترفيهيــة داخــل الحصــة يســاهم فــي تــرك انطبــاع جيــد
لــدى الطفــل.
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ناهل الدخيل

ُ
ماجستير تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى – تركيا

ِّ
وتحديات»
التَّعليم أون الين «مزايا
َفـ َـرض التعليــم َّ
الســحابي «”E-Learning
َّ
خاصــة
نفســه كواقــع علمــي وتدري�ســي ال ِغنــى عنــه،
بعــد جائحــة كورونــا ،والتــي َفرضــت بدورهــا ً
واقعــا
علميــا وتدريسـ ًّـيا جديـ ًـدا ،وكان للتعليــم َّ
ًّ
الســحابي
َ
َّ
حصــة األســد مــن هــذا الواقــع املفــروض ،ف َســارعت
َّ
واملؤسســات التعليميــة إلــى
الجامعــات واملعاهــد
َّ
التعليــم َّ
الســحابي ،ألنــه البديــل األوحــد للتعليــم
املباشــر ،واملُنقــذ فــي ظـ ِ ّـل هــذه الجائحــة ،علــى َّ
الرغــم
مــن عــدم امتالكهــا لــأدوات الكافيــة التــي تخــدم ذلــك
َّ
النمــط التعليمــي.
وبــدأ املد ّ ِرســون مــن مختلــف الش ـرائح –والذيــن لــم
يكونــوا علــى اســتعداد كامــل لهــذا َّ
التحـ ُّـول املفاجــئ-
الســحابي مــع َ
بالعمــل مــن خــال التعليــم َّ
طلب ِتهــم،
ومــن الطبيعــي ْأن َتظهــر لهــذا العمــل ّ
تحديــات ومزايــا
ِ
وعيــوب ومالحظــات وغيــر ذلــك.
ّ
َّ
َ
حديــات التــي
مقالنــا هــذا علــى املزايــا والت ِ
ـنقف فــي ِ
َسـ ِ
ظهــرت مــن خــال ممارســة التعليــم َّ
الســحابي.
ً
أوال :مزايا َّ
التعليم أون الين
  َّ
الحريــة فــي اختيــار الكــورس والـ َّـدرس املناســب
للطالــب.
ـتقاللية فــي َّ
َّ
الســاعات التــي يختارهــا
 االسـ
الطالــب وتكــون مناســبة لــه.
ّ
واملعلــم
 املرونــة فــي بيئــة العمــل ،كــون الطالــب ِ

َّ
يتمتعــان بمرونــة الدراســة والتدريــس فــي املــكان الــذي
ُيريــدان.
 التوفيــر فــي املــال ،مــن حيــث قيمــة الكــورس،
ِولعــدم االحتيــاج الســتخدام املواصــات للذهــاب إلــى
املركــز التعليمــي.
ّ
ُ ّ
للمعلــم املزيــد مــن الوقــت ِلتحضيــر
وفــر
ِ
 ت ِ
ا لــدروس.
َّ
َ
  ُ
الوصول إلى أكبر عدد من الطلب.
َّ
الجسدية.
  ُمناسب ِلذوي اإلعاقات
 توفيــر فــرص العمــل ِلــن ال يرغبــون فــي العمــل
املباشــرَّ ،
خاصــة النســاء.
َّ
العلميــة لــدى الطــاب فــي أي
 توفــر املـ َّـادة
وقــت علــى شــكل دروس مسـ َّـجلة أو َّ
ملفــات وورد أو
بوربوينــتَّ ،
ممــا َيتيــح فرصــة أكبــر لالســتيعاب.
 توفيــر َّ
الراحــة مــن خــال البقــاء فــي املنــزل أثنــاء
الحـ ّـر الشــديد أو َ
البــرد أو املطــر.
ِ
ّ
ً
تحديات التعليم أون الين
ثانياِ :
ُّ
 عــدم توفــر اإلنترنــت لــدى كل شـرائح املد ّ ِرســين
َّ
والدارســين ،وضعفهــا لــدى البعــض اآلخــر.
 عــدم مناســبته لــكل أنــواع َّ
الدارســين (ريــاض
األطفــال واملراحــل األولــى مــن التعليــم العــام).
ّ
للمعلميــن،
 نــد َرة التدريــب والتأهيــل املناســب
ِ
ّ
ّ
َّ
واملتعلــم الســتخدام وســائل
املعلــم
ِ
وعــدم جاهزيــة ِ
التكنولوجيــا الحديثــة فــي التعليــم َّ
الســحابي.
العدد
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ً
َّ
  َّ
الدافــع الذاتــي ،والــذي ُيعتبــر شــرطا أساسـ ًّـيا
ُّ
للتعلــم اإللكترونــي ،ومــع ذلــك َي َ
فتقــر العديــد مــن
ّ
املتعلميــن إلــى ذلــك َّ
الدافــعَّ ،
ممــا ينعكــس َسـ ًـلبا علــى
ِ
َّ
َّ
َّ
العمليــة التعليميــة الســحابية.
ُ
الصــف َّ
  مســألة ضبــط َّ
الســحابي ،وطــرق
التعامــل مــع الطــاب املشاكســين.
ُ
صوصيــة التعليــم َّ
َّ
َّ
وكيفيــة التعامل
الســحابي
 خ
معــه ،مــن حيــث اختــاف التخطيــط والتدريــس
والتصميــم َّ
َّ
والتقييــم.
 املحتــوى التعليمــي ،حيــث يلجــأ كثيــر مــن
ّ
املعلميـ�ن إلـ�ى مـ�ا ُيسـ َّ�مى َّ
بالتصميـ�م التعليمـ�ي«  «�Inst
ِ
ُ
ّ
َّ
حقــق
 ”ructional Designإلعــداد مــادة تعليميــة ت ِ
األهــداف بكفــاءة عاليــة ،مــن دراســة احتياجــات
الطــاب وتحديــد األهــداف والوســائل التعليميــة
والتغذيــة الراجعــةُ ،ويضيــف الدكتــور خالــد أبــو
عمشــة تمكيــن َّ
الدارســين ملهــارات القــرن الحــادي
والعشــرين ،وهــي التواصــل واإلبــداع والتفكيــر الناقــد
والتعــاون ،إضافــة إلــى مراعــاة كل أنــواع َّ
الدارســين
َّ
الخاصــة فــي إعــداد املحتــوى
وذوي االحتياجــات
واختيــار الوســائل التعليميــة املناســبة لـ ّ
ـكل نــوع ،ومــن
ِ
ِت ُلكــم األنــواع ،البصريــون َّ
والســمعيون واللغويــون
ُّ
ُّ
واالجتماعيــون
والفرديــون.
َّ َ ّ ّ
املعلــم النتبــاه الطــاب أثنــاء درس
 عمليــة شـ ِـد ِ
األون اليــن وإبقــاء الطــاب مشــاركين َّ
فعاليــن فــي
ّ
فاملعلــم ال يســتطيع الســيطرة بنظــره علــى
الــدرس،
ِ
الطــاب كمــا فــي َّ
الصــف.
ّ
َّ
املعلــم نتيجــة ُّ
تقيــده بالكامي ـرا،
 قلــة حركــة ِ
ّ
جو التعليم َّ
إضافة إلى َّأن َّ
للمعلم
الســحابي ال يســمح ِ
بالحركــة الكاملــة ً
قياســا لحركتــه فــي التعليــم الواقعــي.
 ال ُيمكــن للتعليــم َّ
الســحابي أن َيحـ َّـل محـ َّـل
َّ
التعليــم الواقعــي ،وهــذا مــا أكــده ()2017 ,Johnson
إذ اعتبــر التدريــس علــى الإنترنــت هــو التدريــس فــي
ّ
َّ
املعلميــن
الواقــع االفترا�ضــي ال الحقيقــي ،رغــم أن ِ
َّ
ُّ
ُّ
حقيقيــة،
حقيقيــون واملـ َّـادة
حقيقيــون والطــاب
العدد
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ًّ
حقيقيــا.
ولكـ َّـن الجــو ليــس
  افتقــاد روح املنافســة بيــن الطــاب ،نظـ ًـرا َّ
ألنــه
ِ
ّ
ً
ُ
ً
ّ
املعلــم طالبــا واحــدا فــي الــدرس.
فــي الغالــب -يــد ِرس َِّ َّ
 صعوبــة اســتخدام األلعــاب اللغويــة ،إل إذا
كانــت فوتوشــوب ،وهــذه –إلــى اآلن -نــادرة.
 صعوبــة تفعيــل الــدرس علــى مســتوى املفــردات
والتراكيــب فــي بيئــة اللغــة الهــدف ،مــن خــال الذهــاب
مثـ ًـا إلــى املطعــم أو ُّ
الســوق..
 مهــارة الكتابــة لــم تأخــذ نصيبهــا الكافــي فــي
ُ
التعليــم َّ
ًّ
تكنولوجيــا ،فالجــزء املســيطر فــي
الســحابي
مهــارة الكتابــة ،هــي الكتابــة َّ
اآلليــةَّ ،أمــا كتابــة الطالــب
مــن خــال اإلجابــة عــن التدريبــات والواجــب الوظيفــي
فمازالــت مشــكلة تبحــث عــن حـ ٍ ّـل جــذر ّ ٍي لهــا.
 ارتفــاع تكاليــف التعليــم َّ
الســحابي ،مــن تكلفــة
األجهــزة والبرامــج واالتصــاالت.
ّ
ً
التحديات املطروحة أيضا ،كان التساؤل
 ومن
ِ
ّ
القائــم حــول
إمكانيــة إعــان برامــج بكالوريــوس
ِ
وماجســتير ودكتــوراه للتعليــم َّ
الســحابي فــي الجامعــات
َّ ُ ً
َّ
الواقعيــة.
الحكوميــة أســوة بالبرامــج
وأختــم كالمــي بالقــولَّ :إن مــا ذكرنــاه أعــاه
كان نتيجــة التجــارب َّ
الســحابية التــي كانــت ،ومازالــت
حتــى اآلن ،وال شـ َّـك بـ َّ
ـأن مزايــا هــذا التعليــم فــي ازديــاد
مســتمرّ ،
وتحدياتــه ذاهبــة إلــى ُحلــول ناجعــة إن شــاء
ِ
هللا.
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ُ
 .7مقالــة بعنــوان “ّ 10
تحديــات تواجــه التعليــم
املراجع
ِ
ُّ
 .1مقالــة بعنــوان ّ
َّ
الســحابي – ”Online
“تحديــات التعلــم اإللكترونــي فــي ظــل
ِ
ّ
معلمــي
أزمــة كورونــا ومــا بعدهــا” – معــن الخطيــب – موقــع الدكتــور خالــد أبــو عمشــة – موقــع اتحــاد ِ
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا – تاريــخ النشــر  28مــارس
الجزيــرة نــت – تاريــخ النشــر 14/4/2020
2020
 .2مقالــة بعنــوان “مشــكالت شــائعة يواجههــا الطــاب
ُّ
ْ
َّ
َّ
وســفر ورهــان الســبق علــى
فــي التعليــم اإللكترونــي
وكيفيــة التغلــب عليهــا” –  .8مقالــة بعنــوان “آكتفــل ِ
الصــدارة فــي التعليــم َّ
الســحابي  – ”Onlineالدكتــور
ســونيل كومــار – تاريــخ النشــر  10يوليــو 2015
ّ
رابط املقالة:
معلمــي العربيــة
خالــد أبــو عمشــة – موقــع اتحــاد ِ
 .3مقالــة بعنــوان “هــل ســيكون التدريــس عــن ُبعــد فــي للناطقيــن بغيرهــا – تاريــخ النشــر  25أبريــل 2020
ُّ
حــاالت الطــوارئ نعمــة أم لعنــة علــى التعلــم عــن ُبعــد”
ُ
– زهيــر ناجــي خليــف – موقــع تعليــم جديــد – تاريــخ  .9مقالــة بعنــوان “أســس بنــاء املحتــوى اللغــوي فــي
التعليــم َّ
النشــر 1/6/2020
الســحابي  – ”Onlineالدكتــور خالــد أبــو
ّ
معلمــي العربيــة للناطقيــن
عمشــة – موقــع اتحــاد ِ
 .4مقالــة بعنــوان “التعليــم عــن ُبعــد :تعـ َّـرف علــى مزايــا بغيرهــا – تاريــخ النشــر  9مايــو 2020
ومسـ�اوئ هـ�ذا النمـ�وذج للطـلاب واألسـ�اتذة”  – �Bar
 – bara Santosتاريــخ النشــر 2018/6/29
 .10مقالــة بعنــوان “التعليــم عبــر الشــبكة الدوليــة
ّ
رابط املقالة:
وتحديــات” –
مزايــا
ِ
ّ
َّ
معلمــي العربيــة
مزايا-التعليم https://blog.hotmart.com/ar/-ماجــدة حجــازي – مجلــة اتحــاد ِ
/عن-بعد-ومساوئه للناطقيــن بغيرهــا – العــدد األول – تاريــخ النشــر
 .5مقالــة بعنــوان “التعليــم عــن ُبعــد :ضــرورة َّ
وقائيــة ديســمبر 2017
صحيــة أم َّ
َّ
َّ
تعليميــة” – سـراب العانــي – مدونــة
أولويــة
الرابطــة األمريكيــة ألســاتذة اللغــة العربيــة – تاريــخ  .11مقالــة بعنــوان “التعليــم عــن ُبعــد – عقبــات
ّ
النشــر  13مــارس 2020
معلمــي
وحلــول” – محمــد متولــي – موقــع اتحــاد ِ
رابط املقالة:
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا – تاريــخ النشــر  11مــارس
2020 http://aatablog.com/?p=216
 .6كتــاب “التعليــم اإللكترونــي مــن التطبيــق إلــى
االحت ـراف والجــودة” – الدكتــور الغريــب زاهــر
إســماعيل – القاهــرة – عالــم الكتــب – 2009
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د.خالد أحمد

محاضر تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
مدرب دولي معتمد  -جامعة االسكندرية

تجربة تعليم الدراما المسرحية العربية لألطفال الناطقين بغيرها وفق منهج رقمي
املعلــم التكنولوجــي فــى إطــار ثابــت ال يشــرك الطالــب
فــى عمليــة اإلبــداع ،ممــا يضفــي امللــل علــى العمليــة
التعليميــة ،وكذلــك فتعليــم اللغــة اتصاليــا مــن خــال
مواقــف مختلفــة تفاعليــة تــكاد تكــون قليلــة جــدا
إال فــى بعــض الكتــب التــى اهتمــت بذلــك ودعــت إلــى
ذلــك مــن خــال تخصيــص وحــدات لعمليــة املواقــف
التواصلية لتعليم اللغة ،ومن هنا كانت فكرة املنهج
التواصلــي للغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا ،يعتمــد
علــى التواصــل التكنولوجــي الفعــال فــى تقديــم اللغــة

شــهدت الفتــرة الحاليــة تطــورا كبي ـرا فــي مجــال
املؤلفــات املقدمــة ملتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقيــن
بغيرهــا ،فلقــد أصبــح تعلــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة
لــه مكانــة بــارزة ،وازداد انتشــار تعلــم اللغــة العربيــة
فــي اآلونــة األخيــرة نتيجــة للثــورة التكنولوجيــة العاليــة
التــي باتــت وســيلة فعالــة جــدا فــى نشــر اللغــات ،ولكــن
َّ
تواصليــا أصبــح الشــغل الشــاغل للكثيــر
تعلــم اللغــة
مــن الباحثيــن فــى هــذا املجــال ،وبالنظــر إلــى املناهــج
التعليميــة املوجــودة تجــد أن هنــاك مشــكلة مــا فــي
املهــام التواصليــة اإلبداعيــة وتدريــب الطــاب عليهــا،
وحاجتنــا إلــى تدريبــات غيــر تقليديــة تنمــي الجوانــب
اإلبداعية لدى الطالب الناطقين بغير العربية إلنتاج
اللغــة ،وقبــل البــدء فــى فكــرة املنهــج الــذى نعرضــه هنــا،
أطلعــت علــى العديــد مــن املناهــج التدريســية املوجهــة
ملتعلمــى اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا ،وقــد
اســتنتجت عــدة أمــور منهــا :أن أغلــب املناهــج تقليديــة
ومباشــرة فــى عــرض املــادة العلميــة ،إضافــة إلــى عــرض
العمليــة التعليميــة النصــوص العربيــة بشــكل روتينــى العربيــة مــن خــال مشــاهد تمثيليــة حركيــة يقــوم
ال يعطــي للمتعلــم الحــق فــى اإلبــداع واالبتــكار وهــذا بهــا املتعلمــون ألداء اللغــة ،وهــذا فــي نظــري إضافــة
يجعــل املناهــج تيبــة فــى عرضهــا ،إضافــة لتجميــد دور كبيــرة ،ألن تعلــم مهــارات اللغــة العربيــة ( اســتماع -
ر
العدد
تحــدث – ق ـراءة  -كتابــة ) هــى مهــارات أساســية ،أمــا
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أداء اللغــة واتقانهــا تواصــا تعــد املهــارة التــى يجــب أن
يتقنهــا متعلمــو اللغــة الثانيــة عمومــا  ،فعنــد إتقــان
الطالــب للمهــارات األربــع فــي املنهــج التقليــدي ،يصبــح
املتعلــم أحيانــا عاج ـزا عــن أداء اللغــة ،رغــم إتقانــه
للمهــارات نتيجــة لعــدم ممارســتها فعليــا ،فعنــد إنتــاج
اللغــة يقــف أمامــه أكثــر مــن حاجــز مــن ضمنهــا الخــوف
مــن أداء اللغــة ،وهــذا يجعلنــا نؤكــد علــى أن مهــارة أداء
اللغــة وممارســتها تفاعليــا تعــد مــن أهــم املهــارات التــى
يجــب أن يتــدرب عليهــا متعلــم اللغــة العربيــة الناطــق
بغيرهــا ،فمنهــج يدعــم عمليــة التواصــل اللغــوي
واألداء ،يعــد ًّ
تحديــا حتــى يخــرج بشــكل يدعــم عمليــة
تعلــم اللغــة .وخــال الفتــرة الســابقةقمت بجمــع مــادة
تعتمد على املشــاهد التمثيلية الرقمية التى يمكن أن
تعالــج مســرحيا ،حيــث يقــوم املتعلمــون بتمثيــل هــذه
املشــاهد فــى عــروض تخضــع ملعاييــر املســرح مــن أزيــاء
وديكــورات وإضــاءة ،وقــد جمعــت املــادة التعليميــة
مــن خــال موقــع اليوتيــوب حتــى تكــون املــادة مرئيــة،
يســتطيع املتعلــم أن يشــاهدها فــى أى وقــت ،وقــد
تــم تفريــغ العديــد مــن الحــوارات التمثيليــة ســواء
بيــن شــخصيات حقيقيــة أو خياليــة أو حيوانــات،
إضافــة إلــى ذلــك التـراث املســرحي الدرامــي العالمــي مــن
مســرحيات ســندريال ،وســندباد ،وحكايــات ألــف ليلــة
وليلــة وقصــص األمي ـرات.
وقــد اســتندت ملوقــع اليوتيــوب ولقنــوات
تخــدم وتدعــم اللغــة العربيــة ،وقــد روعــي أن يكــون
محتــوى املقطــع املرئــي مفــرغ فــي نصــوص مكتوبــة يتــم
التدريــب عليهــا فــي مهــارات اللغــة األساســية وتزويــد
كل درس بمشــهد تمثيلــي لقيــام الطــاب بــه ،وقــد
وضعــت أداة لقيــاس األداء اللغــوي للمســرحيات التــى
ســيتم عرضهــا ويكــون املعلــم لديــه القــدرة الفنيــة
والتمثيليــة فــى اإلش ـراف عليــه والتدريــب علــى هــذا

املنهــج ،وتــم تخصيــص جــزء مــن كل درس فيــه تحليــل
للكلمــات والشــخصيات والزمــان واملــكان والحــوار
والفائــدة األخالقيــة والتربويــة والتعبيـرات املســتخدمة
والقواعــد لــكل مشــهد موجــود باملنهــج واإلخ ـراج فــي
شــكل نهائــي للعمــل علــى املســرح.
والشــك أن هــذا العمــل البــد أن يكــون مؤط ـرا
بشــكل منهجــي ،وعليــه فقــد تــم اتبــاع منهجيــة اإلطــار
املرجعــي األوربــي لتعليــم اللغــات وتقييمهــا ،وقســمنا
منهــج الدرامــا املســرحية فــى تعليــم اللغــة العربيــة
لألطفــال الناطقيــن بغيرهــا إلــى مســتويات ثالثــة:
(املســتوى املبتــدئ  -املســتوى املتوســط  -املســتوى
املتقدم) ثم يندرج تحت كل مستوى رئي�سي مستويين
فرعييــن (املبتــدئ األول  -املبتــدئ الثانــي )( ،املتوســط
األول  -املتوســط الثانــي)( ،املتقــدم األول – املتقــدم
الثانــي) .ويشــمل كل مســتوى عشــر وحــدات دراســية
تعالــج كل وحــدة مهــارات اللغــة األربــع ( االســتماع
 التحــدث  -الق ـراءة – الكتابــة ) ،إضافــة لعــرضمســرحي كامــل يقــوم بــه املتعلمــون فــى نهايــة كل وحــدة،
وهــذا العــرض يتضمــن عــدة مشــاهد تمثيليــة حركيــة،
محــددة بهــا نقــاط أساســية وهــي :رابــط النــص املرئــي
عبــر موقــع اليوتيــوب ،شــخصيات املشــهد ،األزيــاء
التــي يرتديهــا الشــخصيات ،النــص املكتــوب ،خلفيــات
املشــاهد ،الحــوار بيــن الشــخصيات ،املــكان والزمــان ،العدد

مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها  -ذي القعدة  1441هـ  -يوليو  2020م

6

33

و أتمنــى أن تلقــى فكــرة هــذا املنهــج قبــوال
لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة مــن الناطقيــن بغيرهــا،
ففكــرة توظيــف الت ـراث اللغــوي الرقمــي فــى خدمــة
تعليــم اللغــة العربيــة لألطفــال لــم تلــق عنايــة مــن
قبــل الخب ـراء وهــذه التجربــة التــي نخوضهــا تعتمــد
اســتغالل األعمــال املقدمــة عبــر اليوتيــوب تســعى
ســعيا حثيثــا لربــط تعليــم اللغــة بالدرامــا وتوظيفهــا
تكنولوجيــا .نســأل هللا أن يوفقنــا فــى هــذا العمــل وأن
يتقبلــه منــا ابتغــاء مرضاتــه .فمعلــم اليــوم خاصــة
معلــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا لألطفــال
البــد أن يفكــر فــى كل جديــد ويســعى إليــه حتــى
إضافــة ألداة تقييميــة للمعلــم لتحديــد األدوار وتقييــم يجــذب األطفــال إلــى حــب اللغــة العربيــة وتعلمهــا،
األداء الدرامــي واللغــوي ،وخطــة الــدرس ،فــكل وحــدة إضافــة الســتغالل التوســع فــى التعليــم التكنولوجــي
دراســية تشــتمل علــى خمســة دروس تركــز علــى وا ســتغالله.
مهــارات وعــرض مســرحي للمشــاهد الدراميــة.
وهــذا يعنــى أن كل مســتوى يحتــوى علــى ســتين
درســا وعشــر عــروض مســرحية ،ويهــدف لتدعيــم
املهــارات التمثيليــة الحركيــة ،وهــذا الهــدف األســمى
مــن املنهــج وهــو تعليــم اللغــة بشــكل تواصلــي يكســر
حاجــز الخــوف مــن املمارســة الفعليــة للغــة عبــر
املســرح ،وقــد تــم اختيــار موضوعــات العــروض
املســرحية متدرجــة فاملســتوى األول املبتــدئ
اعتمــدت التركيــز علــى مســرحيات الحيوانــات التــي
تركــز علــى اللغــة البســيطة الســهلة ،أضافــة كونهــا
شــيقة ومحببة للقلوب ،أما املســتوى املبتدئ الثاني،
فنجــد العــروض املســرحية ركــزت علــى القصــص
الســهلة البســيطة والحكايــات الخياليــة ،املســتوى
املتوســط األول والثانــي أعتمــد املســرحيات العامليــة
املبســطة كقصة ســندريال وغيرها ،واملســتوى املتقدم
اعتمــد املســرحيات التــى بهــا قضايــا فكريــة أو تعالــج
العدد شــخصيات تاريخيــة عامليــة.

6

34

مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها  -ذي القعدة  1441هـ  -يوليو  2020م

ّ
العساف
أ.دالل محمد
مركز اللغات  /الجامعة األردن ّية

السحابي
تدريس مهارة االستماع عبر التعليم
ّ
ّ
وأهميــة
تحتــل مهــارة االســتماع مكانــة عظيمــة
بالغــة فــي مجــال تد يــس اللغــات واكتســابها؛ إذ تعــدّ
ر
ّ
تعليميــة ّ
ّ
ـتقبالية بامتيــاز ،فهــي ّأول
بنائيــة اسـ
مهــارة
ّ
مــا يتعـ ّـرض إليــه الطالــب فــي مشــوار تعلمــه للغــة،
ّ
وأول مــا يتعـ ّـرض إليــه اإلنســان فــي مشــوار حياتــه
ّ
االتصاليــة بمــن حولــه .فمتعلــم اللغــة يبــدأ مراحــل
ّ
تعلمــه باالســتماع إذ ال يعــرف بعــد شــكل الحــروف
ّ
وطريقــة كتابتهــا ،إنمــا يبــدأ بتمييــز األصــوات ،وتعلــم
كلمــات وعبــارات محفوظــة يتلقاهــا عبــر االســتماع
ّ
إليها بأي طريقة كانت شـ ّ
ـفوية من أســتاذه أو مســجلة
أو ّ
عفويــة مــن املحيــط الــذي يــدرس فيــه السـ ّـيما وإن
كان يــدرس فــي بيئــة اللغــة .كمــا تســاهم هــذه املهــارة فــي
ّ
اللغويــة وتشــكيلها وتنميتهــا وتطويرهــا فــي
بنــاء الكفايــة
ّ
جميــع مراحــل التعلــم ومســتوياته.
وفــي ظــل النشــاط التكنولوجـ ّـي الــذي شــهدته
ّ
التعليميــة فــي البلــدان املختلفــة بســبب
املؤسســات
ّ
ّ
العامليــة بظهــور جائحــة كورونــا،
الصحيــة
األزمــة
ظهــر التعليــم السـ ّ
ـحابي بقــوة علــى نحــو لــم تعهــده
مؤسســات التعليــم مــن قبــل ،إذ دعــت الحاجــة إلــى
اعتمــاد هــذا النــوع مــن التعليــم وســيلة بديلــة للتعليــم
ّ
التقليـ ّ
ـدي فــي الصفــوف .وال شـ ّـك أن هــذا األمــر شــكل
ً
تحديــا لألســاتذة والطلبــة علــى حـ ّـد ســواء ال ســيما
فــي مجــال تدريــس اللغــات للناطقيــن بغيرهــا ،بعــد أن

كليـ ًـا للصفــوف االفتر ّ
انتقلــوا ّ
اضيــة وخاصــة للطلبــة
الــذي جــاؤوا مــن مختلــف البلــدان لتعلــم اللغــة فــي
بيئتهــا ومجتمعهــا .وقــد يكــون هــذا التحـ ّـدي أكبــر
بالنســبة ملــن لــم يعتــد علــى اســتخدام هــذه الطريقــة
ّ
مــن قبــل وســيلة للتعلــم والتعليــم.
ويعـ ّـد تدريــس اللغــة للناطقيــن بغيرهــا ذا
ّ
خصوصيــة بالغــة ،فهــو يعتمــد علــى كثيــر مــن األســس،
وله اعتبارات ّ
خاصة تضمن نجاحه وتحقيق أهدافه
املرجـ ّـوة ،لعــل ّ
أهمهــا؛ تفاعــل الطلبــة واندماجهــم فــي
ّ
ّ
ّ
واملجتمعيــة ،واألنشــطة
الصفيــة
التعليميــة
البيئــة
ّ
ّ
الوظيفيــة التــي تســاعدهم
التفاعليــة
والتدريبــات
ً
ً
ً
فــي اكتســاب مهــارات اللغــة اســتماعا وق ـراءة وكتابــة
ّ ً
وتحدثــا وممارســتها فــي بيئــة طبيعيــة مناســبة ،وآداء
وظائفهــا عبــر املســتويات اللغويــة املختلفــة .وقــد يبــدو
ّ
ّ
العربيــة
خصوصيــة اللغــة
األمــر أكثــر صعوبــة فــي ظــل
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
وثقافيــا اجتماعيــا .
تركيبيــا
لغويــا
ومــن هنــا كان ال بـ ّـد مــن العنايــة بطــرق تقديــم
هــذه املهــارات وتدريســها عبــر التعليــم الســحابي ال
ّ
سيما مهارة االستماع؛ فهي املفتاح واملدخل الرئي�سي
ّ
لتعلــم الطالــب مهــارات اللغــة اآلخــرى وعناصرهــا
اللغويــة مــن مفــردات وقواعــد وغيرهــا .إذ يــرى كثيــر
مــن الباحثيــن أن حوالــي  45%مــن نشــاط الطالــب
اللغــوي هــو اســتماع .فــا يقتصــر دور هــذه املهــارة
علــى الوظيفــة االســتقبالية حســب ،بــل تعـ ّـد وســيلة العدد
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ّ
ّ
ملمارســة اللغــة املتعلمــة وتوظيفهــا فــي الفهــم والتعلــم
ّ
الســيما وإن توفرت فرصة تكرار االســتماع في أنشــطة
ّ
وتدريبــات ّ
متنوعــة .كمــا تســاعد هــذه املهــارة علــى تعلــم
قواعــد اللغــة وتراكيبهــا ،فالطالــب يســمع التركيــب
ّ
اللغويــة أو األســاليب اللغويــة
اللغــو ّي أو الصيغــة
ّ
ّ
ويرددهــا ،وقــد يوظفهــا فــي اســتعماله اللغــو ّي بعــد
ّ
التفاعليــة
ذلــك إن تــم تثبيتهــا بالتدريبــات واألنشــطة
ً
املختلفــة .بــل قــد تعـ ّـد أساســا إلتقــان املهــارات األخــرى
ّ
خاصــة مهــارة املحادثــة .فكلمــا اســتمع الطالــب
ّ
أكثــر امتلــك القــدرة علــى التحـ ّـدث أكثــر ،وكلمــا كان
ً
ً
االســتماع واضحــا ودقيقــا فــي نقــل األصــوات كان إنتــاج
ً
الطالــب أكثــر دقــة ووضوحــا فــي اســتعمال اللغــة.
طرق تدريس مهارة االستماع عبر التعليم السحابي
يمكــن تدريــس مهــارة االســتماع عبــر اإلنترنــت بعــدة
طــرق ومنهــا :
1 -1تدريــس مهــارة االســتماع فــي الصــف املتزامــن أو
املباشر:
يقــوم فيهــا األســتاذ بتدريــس مهــارة االســتماع
ّ
العاديــة ،وذلــك فــي اللقــاء
كمــا يد ّرســها فــي الصفــوف
ّ
اإللكترونيــة
املباشــر مــع الطلبــة عبــر منصــات التعليــم
مثــل Microsoft teams:و ،canvasأو برامــج
االتصــال املباشــر مثــل  Skypو  ، Zoomوذلــك فــي
أوقــات الــدروس املحــددة فــي الجــدول الدرا�سـ ّـي مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار طبيعــة الصــف االفترا�ضــي
وماهيتــه .فعلــى األســتاذ تقســيم وقــت درس االســتماع
ّ
املباشــر بطريقــة تراعــي جوانــب التعلــم املختلفــة،
بـ ًـدأ مــن التمهيــد لنــص االســتماع بصــورة أو عبــارة
للمناقشــة أو أدوات ووســائل يعرضهــا األســتاذ
ً
علــى طلبتــه عنــد تشــغيل الكامي ـرا فــي جهــازه ،انتقــال
لتحديــد تعليمــات االســتماع وطبيعتــه (فيديــو/
مقابــات /تســجيلّ ،)....
ومدتــه التــي يفضــل أن
ّ
العاديــة،
تكــون أقصرمــن املعتــاد عليــه فــي الصفــوف
العدد وتحديــد عــدد م ـرات تك ـرار االســتماع .ثــم مشــاركة
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الطلبــة لنــص االســتماع باالعتمــاد علــى الخصائــص
التــي توفرهــا املنصــات والبرامــج اإللكترون ـيّة مثــل
خاصيــة  share screenالتــي يوفرهــا برنامــج zoom
.وانتهـ ًـاء بتنفيــذ الطلبــة للمهــام املوكلــة إليهــم بعــد
االســتماع أوفــي كل خطــوة مــن خطــوات االســتماع
مثــل :جمــع معلومــات مــن النــص املســموع عــن
شــخصية أو مــكان أو غيــره ،أو اإلجابــة عــن أســئلة
مباشــرة ،أو مناقشــة النص وقضايا يحددها األســتاذ
مــن النــص املســموع فــي مجموعــات ثنائيــة أو جماعيــة
ً
عبــر خاصيــة  Breakout Roomمثــا،أو تمثيــل أفــكار
النــص ومحتــواه برســم أو إشــارة أو غيرهــا ،وذلــك بنــاء
علــى مســتوى الطلبــة ومحتــوى النــص املســموع .وال بـ ّـد
مــن تخصيــص وقــت لإلجابــة عــن استفســارات الطلبــة
حــول نــص االســتماع أو موضوعــه أو فتــح مناقشــة
ّ
ثقافيــة حولــه.
2 -2تدريــس مهــارة االســتماع بالتعليــم غيــر املتزامــن
أو غيــر املباشــر :
ّ
يمكــن أن يقــدم األســتاذ درس االســتماع
بطريقــة غيــر متزامنــة ال تقت�ضــي حضــور األســتاذ
والطلبــة فــي الوقــت نفســه أو اللقــاء املباشــر فــي
صــف متزامــن ،ال سـ ّـيما وإن تكـ ّـرر انقطــاع االنترنــت
أو ضعــف اإلشــارة أو واجــه األســتاذ بعــض املشــاكل

مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها  -ذي القعدة  1441هـ  -يوليو  2020م

التقنيــة عنــد اســتخدام الفيديوهــات التعليميــة أو
املــواد املســموعة فــي الصفــوف املباشــرة ،فليــس مــن
ً
الســهل دائمــا مشــاركة الطلبــة فــي النــص املســموع أو
مواصلــة درس االســتماع دون انقطــاع االتصــال أو
ضعــف إشــارة االنترنــت ّ
خاصــة إن لــم يكــن األســتاذ
والطلبــة فــي البلــد نفســه ،فالبعــد الجغرافــي ومــا يتبعــه
مــن اختــاف التوقيــت الزمنــي وقــوة االتصــال عامــل
مهــم يؤثــر فــي نجــاح ســير الصفــوف املتزامنــة علــى وجــه
العمــوم ،وصفــوف االســتماع علــى وجــه الخصــوص.
وثمــة عـ ّـدة وســائل يمكــن اســتثمارها فــي تقديــم نــص
االســتماع علــى نحــو غيــر متزامــن علــى أنهــا تشــترك
ً
جميعــا فــي ضــرورة وجــود تعليمــات واضحــة مكتوبــة
ً
أو مســجلة صوتيــا مــن األســتاذ يرســلها إلــى طلبتــه عبــر
الواتس آب أو البريد األلكتروني  .ومن هذه الوسائل :
1 -1إرســال نــص االســتماع أو الفيديوهــات أو
الرابــط لنــص اإلســتماع إن كان مــن النصــوص
األصيلــة املختــارة مــن شــبكة اإلنترنــت إلــى الطلبــة
عبــر البريــد اإللكترونــي ،أو وضعهــا علــى ملــف خــاص
للصــف فــي  Google Driveمرفقـ ًـا بورقــة عمــل ّ
تبيــن
املهــام املوكلــة للطلبــة ،أو األســئلة التــي ينبغــي اإلجابــة
عنهــا بعــد االســتماع للنــص ،وإرســالها لألســتاذ فــي
الوقــت املحــدد.
2 -2اســتخدام املواقــع واملنصــات التــي تتيــح تحميــل
مـ�واد مسـ�موعة مـ�ن جهـ�از الكومبيوتـ�ر أو مـ�ن ا ل �You
 ، Tubeمثــل موقــع  ، Vialoguesحيــث يتيــح هــذا
املوقــع لألســتاذ إنشــاء حســاب خــاص يديــره املعلــم
ويشــارك طالبــه بمحتــواه أو درســه ،كمــا يتيــح لــه
تحميــل فيديــو ،وكتابــة أســئلة للمناقشــة الجماعيــة
بين الطلبة حول موضوع الفيديو واملعلومات الواردة
فيــه ،مــع إمكانيــة تحديــد االدقائــق مــن الفيديــو التــي
تــدور حــول كل ســؤال أو قضيــة .ويســتطيع كل طالــب
ّ
أن يــرى مالحظــات زمالئــه ويعلــق عليهــا كتابــة .
3 -3اســتخدام تطبيقــات الهاتــف الذ ـكـي مثــل

 WhatsApp :أو Kaizalaأو غيرهــا إلرســال نــص
مســموع غيــر مرئــي ،أو فيديــو مصـ ّـور ،أو غيرهــا مــن
املــواد املســموعة عبــر مجموعــة الطلبــة .ويتــم التعليــق
ًّ
ًّ
فرديا أو
صوتيا أو القيام باملهام
على النص املســموع
فــي ثنائيــات مكتوبــة وإرســالها إلــى األســتاذ.
3 -3اســتثمار صفــوف اللغــة األخــرى مثــل صــف
املفــردات أوالقواعــد أوالكتابــة أوالق ـراءة أواملحادثــة
فــي تنميــة مهــارة االســتماع :فقــد يتبــع األســتاذ درس
املفــردات بلعبــة لغويــة تعتمــد علــى نشــاط مســموع
يوظــف فيهــا املفــردات الجديــدة أو قــد يعــرض
فيديوهــات تعليميــة تســتثمر هــذه املفــردات فــي
ســياقات ّ
حيــة ،وكذلــك األمــر بالنســبة لــدرس
القواعــد .وقــد يســبق نشــاط الكتابــة أو القـراءة مــواد
مســموعة تمهــد لفكــرة النــص أو تعــرض قضيتــه ،أو
ً
تفتــح مجــاال للنقــاش فــي درس املحادثــة.
وعنــد تدريــس مهــارة االســتماع عبــر التعليــم الســحابي
البـ ّـد مــن مراعــاة عـ ّـدة أمــور أهمهــا :
1 -1وضــوح الصــوت وجودتــه  .بـ ًـدأ مــن صــوت
األســتاذ عنــد اتصالــه بطلبتــه فــي الصفــوف املباشــرة
ً
أو املتزامنــة وانتقــاال إلــى العنايــة باختيــار املــواد
املســموعة للطلبــة ،ومناســبتها ملســتوياتهم مــن حيــث
املحتــوى وســرعة الــكالم و نوعيــة النــص املســموع
ّ
ومد تــه.
2 -2ال بـ ّـد أن تكــون مـ ّـدة النــص املســموع أقصــر
مــن النصــوص املســموعة فــي الصفــوف العاديــة،
ووضعهــا للطلبــة فــي ملــف خــاص يمكــن الرجــوع
إليــه لتك ـرار االســتماع ويمكــن هنــا اســتخدام البريــد
اإللكترونــي أو الخدمــات التــي يوفرهــا جوجــل مثــل :
Google Drive
3 -3مــن املفيــد اســتخدام خاصيــة التســجيل فــي
املنصــات اإللكترونيــة وبرامــج االتصــال ،لتســجيل
دروس االســتماع املتزامنــة ،ليتمكــن الطلبــة مــن
الرجــوع إليهــا فــي حــال حــدوث خلــل تقنــي أو تكنولوجــي
منعهــم مــن مواصلــة الــدرس .وتســجيل دروس اللغــة العدد
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جميعهــا ق ـراءة كانــت أم قواعــد أم مفــردات مفيــد
ً
أيضــا فكلهــا تنمــي مهــارة االســتماع.
4 -4يجــب أن يكــون الهــدف مــن درس االســتماع
ً
واضحــا بالنســبة للطالــب قبــل الشــروع فــي االســتماع
إلــى النــص وكذلــك املهــام؛ ليركــز الطلبــة علــى ذلــك
خــال االســتماع إلــى النــص ،فــا يتشــتت ذهنهــم وال
يشــعرون باإلربــاك ،فــإن كانــوا بحاجــة إلــى ذلــك فــي
الصفــوف العاديــة فهــم أحــوج إليــه عندمــا يجلســون
أمــا شاشــة صمــاء ال يســتطيعون التفاعــل معهــا،
ً
ً
فالوضــع مختلــف نفسـ ّـيا وحسـ ّـيا.
5 -5مــن املفيــد تشــغيل الكامي ـرا عنــد التحــدث مــع
الطلبــة فــي دروس االســتماع املباشــرة أو غيرهــا مــن
الــدروس ،فكثيــر مــن الطلبــة يحاولــون االنتبــاه إلــى
طريقــة نطــق الكلمــات ومخــارج األصــوات أو تعابيــر
األســتاذ أثنــاء الــكالم ،وقــد يحاولــون فهــم املســموع
مــن حركــة الشــفاه أو لغــة الجســد .وهــذا مرتبــط
باســتراتيجيات التعلــم عنــد الطلبــة .وحبــذا لــو يرافــق
النــص املســموع فــي الــدروس غيــر املتزامنــة فيديوهــات
مصـ ّـورة ،ويمكــن أن يســتعين األســتاذ بالفيديوهــات
واملــواد املســموعة املتوفــرة علــى اإلنترنــت مــن املواقــع
التعليم ـيّة املختلفــة مثــل :موقــع أصــوات ّ
عربيــة،
وموقــع الجزيــرة لتعليــم العربيــة وغيرهــا.
6 -6إتبــاع درس االســتماع بنشــاط إنتاجـ ّـي شــفو ّي
أو كتابـ ّـي؛ ليتأكــد عبــره مــن مــدى فهــم الطلبــة لنــص
االستماع ،ويقيم تجربته لتحسين مستوى النشاط،
والتخطيــط للــدرس الجديــد.
العدد 7 -7التأكــد مــن جاهزيــة نــص االســتماع ،وإمكانيــة

ّ
التعليميــة
تشــغيله عبــر برامــج االتصــال أو املنصــات
اإللكترونيــة قبــل الصــف لتفــادي أي مشــكلة ّ
ّ
تقنيــة
ً
قــد تحــدث .وعلــى األســتاذ أن يكــون مرنــا فــي التعامــل
ً
مــع أي مشــكلة قــد تحــدث ،ويضــع دائمــا خطــة (ب) فــي
حــال حدوثهــا.
8 -8التنويــع فــي أنشــطة االســتماع وتدريباتــه ،لكــي
ّ
تفاعليــة
ال يشــعر الطلبــة بامللــل ،وتوفيــر أنشــطة
ّ
ّ
متنوعــة توظــف محتــوى االســتماع وتســتثمره فــي
أنشــطة ّ
لغويــة ّ
تحمــس الطلبــة لالســتماعات القادمــة.
فقــد يســتخدم األســتاذ فيديوهــات أصيلــة ،أو قــد
ّ
ّ
تعليميــة باســتخدام تطبيقــات
يصمــم فيديوهــات
مثــل ، ,screencast Camtasia :وقــد يضــع األســتاذ
ً
نصا لالســتماع ويجعل املناقشــة جماعية بين الطلبة
مــن خــال اإلجابــة عــن أســئلة مكتوبــة كمــا فــي موقــع
ً
 Vialoguesالــذي ذكرنــاه ســابقا.
وقــد يكــون نشــاط االســتماع علــى شــكل مهمــة يرســلها
األســتاذ إلــى الطلبــة قبــل الصــف ،ويكــون الصــف
ً
مجــاال لنشــاط تفاعلــي إنتاجــي يعتمــد علــى قيــام
الطلبــة بمهمــة االســتماع ويســتثمر محتــواه.

6
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أسماء الهندي
معلمة العربية للناطقين بغيرها

كلمات من واقع التجارب
يمكننــي القــول بأنــه حتــى يتميــز معلــم العربيــة
فــي التعليــم الســحابي يجــب أن تكــون تكونــت لديــه
فكــرة التصميــم الشــامل للتعلــم ،وهــذا التصميــم
يتكــون مــن بعــض املحــاور الرئيســية:
 توفير طرق متنوعة لتحفيز الطالب.
 شــرح وتبســيط املــادة بطــرق مختلفــة ،بمــا
يضمــن تفاعــل املتعلــم وفــق مــا يناســبه.
 توفيــر أكثــر مــن طريقــة لقيــاس نتائــج التعلــم،
بمــا يناســب نمــط كل طالــب.
وعلــى كل معلــم أن يتعلــم مهــارات التدريــس،
واســتخدام الحاســوب ،ولكــن عليــه ً
أيضــا تعلــم
مهــارات التواصــل وكســب طالبــه.
هنــاك فــرق بيــن معلــم ناجــح محبــوب قــدوة لغيــره ،
وبيــن آخــر يعمــل مــن أجــل العائــد املــادي فقــط.

1.1اعلــم أن طالبــك مختلفيــن ،فمنهــم كثيــر
الــكالم ،ومنهــم كثيــر الحركــة ،وســتجد مــن ال يتحــدث
إال قليــا ،فلــكل طالــب مفتــاح عليــك أن تعرفــه حتــى
يســهل عليــك التعامــل معــه.
2.2اجعــل قلبــك يشــعر ويــرى ،لــو وجــدت طالبــك
علــى غيــر عادتــه أوقــف درســك سـ ً
ـريعا واهتــم بــه .ســل
مــا املشــكلة ،أظهــر اهتمامــك ،هــذا ال يقــل أهميــة عــن
أهميــة الــدرس.
3.3أثـ ِـن علــى الطالــب :بعــض الكلمــات تبنــي جسـ ًـرا
مــن املحبــة بينــك وبيــن طالبــك ،قــل« :أنــت جيــد”“ ،أنــا
مســرور معــك» ،ارســم ً
قلبــا واكتــب اســمه.
 4 .إن غبــت فتــرة لســبب ما،كــن مبتهجــا لرؤيتهــم
عنــد عودتــك ،أظهــر محبتــك لهــم.
5.5ال تســخر مــن طالبــك أبـ ًـدا عنــد نطقــه لكلمــة ال
يســتطيع نطقهــا ،وال تســمح ملــن حولــه بالتقليــل منــه.
6.6كــن كاملنســأة التــي يتــوكأ عليهــا ،فهــو يتعلــم
النطــق كالطفــل الــذي يتعلــم امل�شــي.

لــو أردت أن تملــك حــب طالبــك واحترامهــم،
فعليــك أن تكــون لينــا ،وتملــك مــن القــوة مــا يخالطهــا وأخي ـرا تحـ َّـل بالصبــر والحكمــة والتواضــع ،كــن عزيــز
مــن الرحمــة ،ولــك فــي رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم النفــس ،وأخلــص نيتــك هلل وال تنتظــر ً
مدحــا.
معلمــا ر ً
أســوة حســنة ،فــكان صلــوات ربــي عليــه ً
حيمــا.
وحتــى تســتطيع أن تتعامــل مــع طالبــك وتحقــق
العدد
أهدافــك فعليــك بهــذه النصائــح:
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أ .نادية مصطفي َّ
العساف
مدرس العربية للناطقين بغيرها  -الجامعة األردنية

غوية للناطقين بغير العربية عن ُبعد
تعليم المهارات ال ّل ّ
 vasو  Courseraو  Edxو  Udemyوغيرهــا ،أو عــن
طريـ�ق برامـ�ج مكاملـ�ات الفيديـ�و مثـ�ل  Zoomو �meet
ّإن التعليم عن ُبعد موجود منذ سنوات عديدة،
ّ
 ingoneو  BigBlueButtonو  Skypeو Google
ولكــن لــم يكــن ُيســلط الضــوء عليــه كثيـ ًـرا ،وفــي الوقــت
 duoو  Google Meetوغيرهــا الكثيــر.
ّ
الراهــن وبعــد جائحــة كورونــا بــات التعليــم عــن ُبعــد
ّ
الشــغل الشــاغل للكثيــر مــن العامليــن فــي مجــال وهنــاك العديــد مــن البرامــج التــي تتيــح ملســتخدميها
ّ
ّ
ّ
ّ
الرقميــة وقــد تكــون هــذه
التعليميــة
العربيــة تصميــم موادهــم
التعليــم وخاصــة فــي مجــال تعليــم اللغــة
للناطقيــن بغيرهــا ،وبــدأ الكثيــر منهــم بالتفكيــر فــي البرامــج بســيطة مثــل خدمــات  ،Googleأو ّ
معقــدة
ّ
مثــل برامــج إنتــاج الفيديوهــات ،وعلــى ســبيل املثــال
كيفيــة تعليــم طلبتهــم اللغــة العربيــة عــن ُبعــد.
ّ
ال الحصــر يمكــن لألســتاذ أن يســتخدم هــذه البرامــج:
ّ
كيفيــة تعليــم املهــارات
ســتركز هــذه املقالــة علــى
ّ
1. https://www.easygenerator.com/
اللغويــة األربعــة :االســتقبالية ( االســتماع والق ـراءة)،
واإلنتاجيــة

6

العدد

https://www.adobe.com/products/captivate.html

(املحادثة والكتابة) عن ُبعد.
ُ
2. https://www.learndash.com/
ّ
التعليميــة التــي تســتخدم لدعــم
املــوارد
https://teachable.com/
التعليــم عبــر اإلنترنــت قــد تكــون فــي شــكل مســتندات
3. https://www.lectoraonline.com/
 HTMLمثــل أهــداف املســاق التعليمــي وخططــه ،أو
ّ
https://eurekos.com/
تعليميــة،
األنشــطة ،أو املقـ ّـررات واملناهــج ،أو ألعــاب
ّ
صوتيــة ،أو دروس
أو قــد تكــون عبــارة عــن دروس
4. https://open.edx.org/
ّ
ّ
تفاعليــة ،أو اختبــارات ،أو
مرئيــة ،أو تدريبــات
https://360.articulate.com/
ّ
ّ
ى
.
ـر
ـ
خ
أ
ـة
ـ
إلكتروني
ـع
ـ
ق
ملوا
ـط
ـ
ب
روا
ـر
ـ
توف
مســتندات
ّ
ّ
وفــي تعليــم املهــارات اللغويــة بإمــكان أســتاذ اللغــة أن
ّ
ـد
ـ
ي
العد
ـتخدم
ـ
س
ي
أن
ـة
ـ
غ
الل
يســتطيع مــد ّرس
ّ
يقــوم بتعليمهــا ســواء أكانــت املهــارات اســتقبالية أم
ّ
ّ
ّ
ـة
ـ
غ
الل
اإللكترونيــة لتعليــم طلبتــه
املنصــات
مــن
ّ
إنتاجيــة وبشــكل متزامــن أو غيــر متزامــن.
ّ
العربيـ�ة بشـ�كل متزامـ�ن ك ـ    Microsoft teamsو �can
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ً
أول بمهــا ة االســتماع إن كان تعليمهــا متز ً
امنــا
نبــدأ
ر
فيمكــن لألســتاذ أن يقــوم بمشــاركة شاشــة حاســوبه
مــع طلبتــه ،وعليــه أن ال ين�ســى مشــاركتهم صــوت
ّ
جهــازه ليتمكــن الطلبــة مــن ســماع الفيديــو أو امللــف
الصوتــي .وقبــل هــذا عليــه مشــاركتهم أســئلة االســتماع
ّ
ليتمكنــوا مــن قراءتهــا قبــل البــدء باالســتماع ،وبعــد
االســتماع يناقــش األســتاذ الطلبــة إجاباتهــم التــي
حصلــوا عليهــا بعــد اســتماعهم إلــى املـ ّـادة املســموعة.
وإن كان مــن ّ
الصعــب القيــام بالتعليــم املتزامــن
لهــذه املهــارة فمــن املمكــن القيــام بــه ،ولكــن بطريقــة
متزامنــة غيــر مباشــرة واقتــرح هنــا موقــع https://
 /www.vialogues.comفمــن خاللــه يقــوم األســتاذ
بتحميــل الفيديــو ،أو وضــع الرابــط الخــاص بالفيديــو
دون تحميله إلى املوقع ،ومن ّ
ثم يقوم األستاذ بإرفاق
ّ
األســئلة املتعلقــة بالفيديــو وعلــى الطلبــة اإلجابــة
عنهــا فــي املوقــع نفســه وســيظهر اســم الطالــب بجانــب
اإلجابــة املكتوبــة ،أو يمكــن لألســتاذ أن يديــر مناقشــة
ّ
مكتوبة في املوقع نفســه حول الفيديو وهنا ســنتمكن
مــن اســتثمار مهارتــي االســتماع والكتابــة فــي آن واحــد.
وإن كان هنــاك مشــاكل فــي اإلنترنــت مــن املمكــن أن
يضــع األســتاذ ورقــة االســتماع فــي ملــف ّ
الصــف فــي
 Google Driveوعلــى الطلبــة أن يذهبــوا إلــى امللــف
واإلجابــة عــن األســئلة ومــن ثـ ّـم يرســلون إجابتهــم إلــى
األســتاذ فيرســل لهــم التغذيــة ّ
الراجعــة علــى إجاباتهــم.
ً
ثانيــا :مهــارة الق ـراءة ولهــذه املهــارة أثــر كبيــر
ّ
ّ
وفعــال فــي اكتســاب اللغــة؛ إذ تعمــل علــى تحســين

ّ
2.2يعطي للطلبة ً
مهاما تتعلق بنص القراءة الذي
ّ
املنصــات
ســيقرؤه الطلبــة قبــل الصــف املتزامــن عبــر
ّ
اإللكترونيــة ،أو عبــر برامــج مكاملــات الفيديــو ،ومــن
املهــام التــي قــد يعطيهــا األســتاذ لطلبتــه اإلجابــة عــن
ّ
أســئلة متعلقــة باملـ ّـادة املقــروءة ،أو أن يقومــوا
بتصميــم خارطــة ّ
ذهنيــة املعروفــة ﺑ «”Mental Maps
ّ
والث ّ
انوية للمادة املقروءة ملناقشــتها
لألفكار الرئيسـ ّـية
فــي ّ
الصــف املتزامــن فــي ثنائيــات ،أو فــي مجموعــات
ّ
ّ
خاصيــة “ ”Breakout Roomsاملتوفــرة
باســتخدام
فــي برنامــج  ،Zoomوبرنامــج ، Adobe Connect
ّ
وغيرهــا مــن برامــج مكاملــات الفيديــو التــي توفــر هــذه
ّ
ّ
الخاصيــة ،فمــن خاللهــا يســتطيع أن األســتاذ يــوزع
ّ
التنقــل بينهــا
طلبتــه فــي غــرف منفصلــة وبإمكانــه
ّ
ّ
التعليميــة بيــن الطلبــة.
العمليــة
ملتابعــة ســير
ً
ثالثــا :مهــارة املحادثــة وهــي تعـ ّـد مــن أهــم املهــارات لــدى
ّ
ولعل أكثرهم ّ
القــدرة الهجائيــة لــدى الطلبـ
اللغةّ ،
يفضل تعليمها
ـة ،وتقــوم بتوســيع كثير من أساتذة
ُ
ذخيرتهــم اللغويــة ،ولتعليمهــا عــن بعــد يمكــن لألســتاذ بشــكل متزامــن أكثــر مــن تعليمهــا بشــكل غيــر املتزامــن؛
أن:
ففــي الصفــوف املتزامنــة لــدى األســتاذ العديــد مــن
ً
ّ
ّ 1.
تفاعليــة باســتخدام مواقــع الخيــارات لتفعيــل هــذه املهــارة مــع طلبتــه فيمكنــه
نصوصــا
يصمــم
ّ
ّ
خاصيــة “ ”Breakout Roomsالتــي ذكرتهــا
خاصــة تســاعد علــى تحقيــق هــذا األمــر ،وأقتــرح هنــا اســتخدام
سـ ً
ـابقا مــن خــال:
اســتخدام موقــع .www.read.activelylearn.com
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العدد

1.1تقســيم الطلبــة إلــى ثنائيــات ،أو مجموعــات،
ومــن ثـ ّـم يقــوم بتوزيــع مجموعــة مــن الصــور أو
الكاريكاتيـرات علــى الطلبــة ،ويطلــب منهــم التعبيــر عنهــا
بكلمــات ،أو جمــل ،أو فقــرة ،حســب مســتوى الطلبــة
ّ
اللغــوي.
2.2تمريــن اســألوا زمالءكــم وهــو تمريــن ُيســتخدم
لتفعيــل املفــردات الجديــدة ،أو ملراجعتهــا بعــد
دراســتها ،ومــن خــال هــذا التمريــن علــى كل طالــب
الحصــول علــى إجابــة زميلــه عــن األســئلة ،وتدوينهــا فــي
دفتــره ّ
ليقدمهــا أمــام الطلبــة فــي الغرفــة املشــتركة بعــد
إغــاق األســتاذ الغــرف التــي ّ
صممهــا فــي ال ـ “Breakout
.”Rooms
وإن كان مــن ّ
الصعــب تعليــم هــذه املهــارة بشــكل

متزامــن ،فيســتطيع األســتاذ أن يرســل الصــور ،أو
األســئلة إلــى الطلبــة ،ومــن ثـ ّـم علــى كل طالــب القيــام
بالتحـ ّـدث عــن الصــور ،أو اإلجابــة عــن األســئلة ،ومــن
ثـ ّـم يقــوم بتســجيل حديثــه عــن الصــور ،أو إجابتــه عــن
ًّ
صوتيــا علــى مســتوى جمــل ،أو فقــرة مترابطــة
األســئلة
حســب مســتواه اللغــوي ،ومــن ثـ ّـم يقــوم الطالــب
بإرســال التســجيل إلى األســتاذ عبر البريد االلكتروني،
أو عبــر تطبيــق ال ـ  ، what’s upأو عبــر أي وســيلة
ّ
إلكترونيــة أخــرى يراهــا األســتاذ مناســبة؛ ليتمكــن
األســتاذ مــن ســماعه وإرســال التغذيــة ّ
الراجعــة لــه.
ومــن الجديــر ذكــره ّإن علــى األســتاذ إعطــاء الطلبــة
تعليمــات التســجيل الصوتــي ،وكيــف ســيقوم بــه
الطلبــة ،ومــن هــذه التعليمــات:

6

مكتــوب.
 تشــجيع الطالــب أن يتــد ّرب علــى مضمــون
تســجيله قبــل أن يسـ ّـجله؛ فهــذه فرصــة ّ
جيــدة
ّ
ليحســن مــن نطقــه.
 أن يقــوم الطالــب بالتســجيل ،ثـ ّـم يســتمع إلــى
كالمــه ويسـ ّـجله أكثــر مــن مــرة؛ فهــذا يمنحــه الفرصــة
لتصحيــح لغتــه.
ر ً
ابعــا :مهــارة الكتابــة وهــي تعـ ّـد مــن أصعــب
ّ
املهــارات ً
تعليمــا لــدى كثيــر مــن أســاتذة اللغــة ،فمــاذا
ً
إلكترونيــا وعــن ُبعــد ،فكيــف ســيقوم
لــو كان تعليمهــا
األســتاذ بتعليمهــا علــى غـرار الصــف التقليــديُ .يــد َّرب
الطلبــة منــذ بــدء دراســتهم علــى كتابــة الحــروف ،ثـ ّـم
علــى الكلمــات ،ثـ ّـم علــى الجمــل ،ثـ ُـم علــى الفقــرة ،ثــم
علــى الكتابــة الحـ ّـرة بفق ـرات متعـ ّـددة ويكــون هــذا
التـ ّ
ـدرج وفــق مســتوى الطلبــة اللغــوي.

 اسم الطالب ،وعنوان التسجيل.
 مـ ّـدة التســجيل :كــم الوقــت الــذي يريــده
األســتاذ مــن الطالــب أن يسـ ّـجلهُ ،ويحـ ّـدد بنـ ًـاء علــى
ّ
الل ّ
غويــة.
مســتوى الطالــب ومقدرتــه

ً
عرضــا شـ ًّ
ـفويا ألفــكار
 أن يكــون التســجيل
العدد الطالــب فــا يمكنــه الق ـراءة بصــوت عـ ٍـال مــن نــص
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موضوع يختاره الطالب من بين عدد من املوضوعات
لهــا صلــة بممارســة الطالــب ،أو موضــوع باختيــار
املعلــم ،أو باختيــار الطالــب ،وللقيــام بهــذه التماريــن
ّ
يكلــف األســتاذ الطالــب باســتخدام
فمــن املمكــن أن ِ
 Google Driveإلنشــاء كتابتــه فــي ،Google docs
وبعــد انتهــاء الطالــب مــن كتابتــه يقــوم بمشــاركة
ّ
أســتاذه الكتابــة؛ ليتمكــن األســتاذ مــن تصحيحهــا
ّ
خاصيــة تعليــق
وكتابــة املالحظــات عليهــا مــن خــال
“ ،”commentفبذلــك ســيرى الطالــب أخطــاءه
ً
ليعمــل علــى تصحيحهــا أول بـ ّـأول.
ّ
الل ّ
َ
غويــة هــي مهــارات
ال نن�ســى ّأن املهــارات
تتنـ َّ
ـن
ـ
ي
التما
ـن
ـ
ي
ب
ـة
ـ
ب
الكتا
ة
ـا
ـ
ه
م
ـن
ـ
ي
تما
ع
ـو
ر
ر
ر
ً
بعضــا ،وترتبــط ببعضهــا
املقيــدة علــى ســبيل متكاملــة تدعــم بعضهــا
املقيــدة والحـ ّـرة ،ومــن التماريــن ّ
ّ
ً
ً
ارتباطــا وثيقــا ،فمــن خاللهــا يســتطيع الطالــب أن
املثــال:
ّ
يعبــر ّ
ـفهيا ،أو ًّ
عمــا يريــده شـ ًّ
كتابيــا .وعلــى األســتاذ أن
 ترتيــب الكلمــات لتكويــن جملــة ،أو ترتيــب جمل يحــرص علــى كافــة األمــور خــال تعليمهــا لــه.
لتكويــن فقرة.
 وصــل  /ربــط مجموعــة مــن الجمــل بعضهــا
ُ
ببعــض باســتخدام أدوات ّ
الربــط التــي قــد تعطــى لــه،
ّ
الحريــة للطالــب باختيارهــا.
أو تتــرك
  الكلمــات املحذوفــة وعلــى الطالــب أن يمــأ
الف ـراغ فــي الجملــة ،أو الفقــرة بالكلمــة املحذوفــة.
 إكمــال الجملــة ،بــأن ُيعطــي للطالــب جــزء مــن
الجملــة ويطلــب منــه إكمالهــا ،وغيرهــا مــن التماريــن.
وفــي ّ
الصــف املتزامــن مــن املمكــن أن يســتخدم
ّ
خاصيــة “ ”Breakout Roomsالتــي ذكرتهــا
األســتاذ
سـ ً
ّ
ـابقا ،ويقســم الطلبــة إلــى مجموعــات للعمــل
مــع بعضهــم البعــض لحـ ّـل ّ
التماريــن املعطــاة لهــم،
ّ
وبعــد انتهائهــم مــن حلهــا يقــوم األســتاذ بمناقشــتها
معهــم فــي الغرفــة املشــتركة ،ويمكنــه اســتخدام
ّ
خاصيــة الدردشــة “ ”chatليكتــب الطلبــة اإلجابــات
ا لصحيحــة .
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محمد سيف الدين
معلم لغة عربية – مؤلف مناهج دولية

البرامج األساسية لمعلم األون الين والبرامج المتقدمة للتميز واإلبداع في هذا المجال
الغنى ألي معلم يرغب بالتميز واإلبداع عنها ويمكن
االنتقاء منها وليس بالضرورة استخدامها كلها.
أوال :إنشاء الفصول االفتراضية واملؤتمرات أون
الين.
ثانيا :أدوات الشرح والوسائل التعليمية وتطوير
وبناء املحتوى أون الين.
ثالثا :أدوات التقييم واالختبارات أون الين.

مع اإلقبال املتزايد خالل هذه الفترة على
التعليم أون الين يتساءل البعض من أين أبدأ ؟ وما
البرامج األساسية التي أحتاجها كمعلم أون الين ؟
وما البرامج والتقنيات اإلضافية التي أحتاجها ألصبح
ً
متميزا في مجال التعليم أون الين؟
معلما
سنحاول في هذا املقال اإلجابة عن هذه األسئلة
وانتقاء أشهر وأفضل البرامج التي تساعد املعلم في
املجال األول :منصات إنشاء الفصول االفتراضية
أداء عمله أون الين بشكل متميز.
واملؤتمرات أون الين.
لإلجابة عن السؤال األول من أين أبدأ ؟ وما البرامج
 -1منصة ميكروسوفت تيمز
األساسية التي أحتاجها كمعلم أون الين ؟
تحتل منصة مايكروسوفت تيمز مركزا
لقد سبقني الكثير من الزمالء لإلجابة عن هذا مرموقا في مجال التعليم عن بعد،
السؤال ومن املقاالت املفيدة والخاصة باإلجابة عن والتي تقدم باقة متميزة من األدوات
هذه الجزئية مقالة األستاذة :أميرة العميري والتي التعليمية التي تساعد املعلم في أداء
بعنوان :ستة تطبيقات أساسية ال غنى ملعلم األون مهمته بسهولة ويسر .ومن أبرز
الخدمات التي تقدمها هذه املنصة:
الين عنها.
سهولة إنشاء الفصول
لذلك أدعوكم لقراءة املقال السابق قبل
البدء في قراءة هذا املقال والذي سيركز على تطوير الدراسية وإدارتها – إجراء املكاملات الصوتية
العمل أون الين والتطبيقات والبرامج اإلضافية والتي واملصورة – تسجيل الحصص الدراسية – إنشاء
دفاتر املالحظات والواجبات والتقييم واالختبارات –
ستجعل العمل أكثر تميزا في هذا املجال.
إذا وما البرامج والتطبيقات التي يحتاجها املعلم سهولة مشاركة وتخزين امللفات وتنظيمها – وسهولة
عقد املؤتمرات واالجتماعات بين املعلمين .والعديد
للتميز واإلبداع في مجال التعليم أون الين ؟
العدد سأركز في مقالي هذا على ثالث مجاالت أو تطبيقات من املزايا التي يحتاج شرحها مقاال كامال والتي يمكن
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ألي معلم اكتشافها بمجرد تسجيله في هذه املنصة.
رابط الدخول إلى املنصة:
https://www.microsoft.com/ar-ww/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
 -2منصة أدمودو إلنشاء الفصول االفتراضية
من أشهر منصات التعليم عن بعد يمكن
للمعلم من خالل التسجيل في
هذ املنصة إدارة التعليم عن
بعد ،وإدارة الطالب والواجبات
واملصادر التعليمية ،وتتميز
هذه املنصة باآلتي:
	-إمكانية اتصال املدرس
بطلبته في الفصل الدرا�سي وبطلبة آخرين من
فصول دراسية أخرى.
	-سهولة تقييم أعمال الطالب واالطالع على
واجباتهم ودرجاتهم.
	-سهولة اتصال املدرس بأولياء أمور الطلبة،
وسهولة اطالع أولياء األمور على مستوى أبنائهم.
وتتميز كذلك بميزات فنية كونها شبكة مخصصة
للتعليم ،منها نظام رصد الدرجات ،وميزة أرشفة
الرسائل واالحتفاظ بها كلها ،واستخدام تطبيقات
وبرامج تعليمية ومواقع مختلفة.
رابط الدخول إلى املنصة:
https://www.edmodo.com/
 -3كالس دوجو
أحد التطبيقات املشهورة
إلنشاء الفصول االفتراضية
ويتميز باآلتي:
	-متابع ممتاز ومدير منظم لسلوك الطالب،
حيث يحتوي على أيقونات للثواب والعقاب.
	-يستخدم رموز كرتونية مرحة محببة للصغار
والكبار على حد سواء.

	-يقدم البرنامج عرض بياني للعمل الكلي لكامل
الصفً ،
وأيضا للعمل الخاص بكل طالب على حدة.
	-يقدم مصادر تعليمية متنوعة ومجموعة
من البوسترات التي يمكن طباعتها وتعليقها في غرفة
الصف.
رابط الدخول إلى املنصة:
https://www.classdojo.com/
املجال الثاني :أدوات الشرح والوسائل التعليمية،
وتطويروبناء املحتوى أون الين.
 -1برنامج بادلت:
هو سبورة رقمية أو حائط وأداة تتيح للمعلم
إمكانية إنشاء حوائط افتراضية تحمل عناوين
معينة وبخلفيات جذابةُ ،ويسمح للمعلم وطالبه
بمشاركة املالحظات والنصوص والوسائط املتعددة
بإضافتها كمالحظات صغيرة تلصق
على هذا الحائط ،مع إمكانية تصديره
على هيئة صور أو ملفات ومشاركتها
مع اآلخرين.
يعزز بادليت العمل التعاوني
عبر مشاركة العديد من األشخاص النشر على
الجدار نفسه وفي نفس الوقت ،كما يمكن مشاركة
الحائط اإللكتروني مع األخرين بعدة طرق.
رابط الدخول إلى األداة التعليمية:
https://padlet.com/
 -2كانفا جرافيك
تطبيق التصميم الجرافيكي
على اإلنترنت سهل االستخدام،
يمكنك من إنشاء خطط الدروس
واملالحظات والرسوم البيانية.

6

رابط الدخول إلى األداة التعليمية:
 https://www.canva.com/ar_eg/العدد
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 -3توينكل كرييت

يستطيع املعلم تقديم كود للطالب ليقوم
املتعلمين بحل املسابقة كواجب منزلي في حال عدم
توفر األجهزة الذكية في املدرسة.
رابط أداة التقييم:
 -2جوجل فورم

https://www.quizalize.com/

يمكنك استخدامها في تصميم موارد تعليمية
متنوعة مثل البوسترات وأوراق العمل وغيره،
ويمكنك إضافة نصوص وصور وخلفيات من
اختيارك.
توينكل للتصميم تقوم بالعمل عوضاً
عنك لتستطيع التركيز على مهام التدريس املختلفة.
رابط الدخول إلى األداة التعليمية:
https://www.twinkl.ae/l/17mgev
ثالثا :أدوات التقييم وبناء االختبارات
 -1كويزاليز

أداة سهلة وبسيطة تقدمها جوجل ضمن
مجموعة خدمات البريد اإللكتروني (جي ميل) تمكن
هذه األداة املعلمين من تصميم اختباراتهم مع وضع
عدد من العالمات على كل سؤال واختيار االجابة
الصحيحة ،مما يتيح للمتقدم لالختبار مشاهدة
نتيجة االختبار بعد االنتهاء منه بشكل فوري من
خالل مراجعة اإلجابات الصحيحة والخاطئة.
رابط أداة التقييم:
https://docs.google.com/forms

وأخيرا من املؤكد أن يحمل لنا املستقبل
أدوات وبرامج أفضل من تلك التي عرضناها في
من مميزات تطبيق كويزاليز يقدم أسئلة على مقالنا هذا لتصبح تلك األدوات من املا�ضي ،ويحل
شكل مسابقات تعتمد على الوقت مما يزيد من محلها برامج وتقنيات رائعة تفوق تلك التقنيات
إبداعا ُّ
ً
وتمي ًزا.
حماس الطالب وتفاعلهم ورغبتهم في املشاركة.
تمكن املعلم من الحصول على تقرير نهائي
ومفصل عن درجات كل طالب وإجاباته ،وتصنيف
العدد الطالب وفق مستوياتهم األكاديمية.
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دعاء عمار
معلمة قرآن وتجويد للناطقين باإلنجليزية

الديناصورات واألون الين
مــن الطرائــف العلميــة الشــهيرة أن الصراصيــر
عاصــرت الديناصــورات ،وبالتالــي فقــد واجهــوا محنــة
االنق ـراض ً
معــا ،إال أنهــا تغلبــت عليهــا وانقرضــت
جيرانهــا العمالقــة .ويفســر العلمــاء هــذا بأنهــا عرفــت
تتكيــف مــع التغيـرات البيئيــة فنجــتّ ،
كيــف َّ
وأمــا مــن
اســتمر علــى نمــط الحيــاة القديمــة هلــك وانقــرض.
لذلــك ننبــه اآلبــاء الحريصيــن علــى مســتقبل أبنائهــم
فهــم زهــرة حياتهــم ويقضــون أعمارهــم فــي الســعي
عليهــم وجعــل مســتقبلهم خيـ ًـرا مــن حيواتهــم املنهكــة.
لكــن مــاذا إن كان اآلبــاء ينفقــون جهدهــم فــي الطريــق
الخاطئ؟ هنا يجب أن نرشدهم إلى الطريق الصحيح
نحــو ُبغيتهــم.
وهــذا هــو الحاصــل ،فــا �شــيء أهــم عنــد آبــاء
اليــوم مــن تعليــم أوالدهــم أفضــل مــا يمكــن؛ ليحصلــوا
علــى وظيفــة أفضــل ويعيشــوا حيــاة ماديــة واجتماعيــة
أرغــد.
لكــن آبــاء اليــوم مازالــوا يفكــرون بنفــس املنطــق
ً ً
املعمــول بــه منــذ ســتين ســنة ،مثــا :ادرس يــا بنــي
واحفــظ الكتــاب لتحصــل علــى مجمــوع عـ ٍـال وتدخــل
كليــة الطــب أو الهندســة.
لكــن خريطــة ســوق العمــل تبدلــت تمامــاً
وبالتالــي ســبل التعليــم تبدلــت ً
تباعــا لهــا!
فانظــر معــي( :البرمجــة  -الجرافيكــس -

الترجمــة  -منتجــات التجميــل  -صناعــة ُ
الحلـ ّـي  -إدارة
املشــروعات – الطــب)
الطب؟!
ما الذي أتى به هنا!
ألــم تســتغرب وجــوده؟ فهــذا هــو األعلــى
ً
مجموعــا واألقــل عائـ ًـدا ًّ
ماديــا ،ومــع ذلــك مــا زال غالــب
اآلبــاء يزجــون أبناءهــم نحــوه ويتحســرون إن لــم
ينا لــوه!
لذلــك يجــب أن نعلــم أن التعليــم التقليــديّ
يف�ضــي إلــى عمــل تقليـ ّ
ـدي ،والتعليــم اإلبداعـ ّـي ين�شــئ
الطفــل علــى اإلبــداع فــي أي مــكان ُو ِجــد.
ُ َّ
واملط ِلــع علــى حركــة الســوق يــدرك وجــوب
التعليــم اإللكترونــي للوصــول إلــى تلــك الوظائــف
الرائجــة .فــكل مــا لــه عالقــة بالحاســوب ســيتعلمه
الطفــل باســتخدام الحاســوب ،وبالتالــي البــد أن يألــف
األطفــال التعليــم اإللكترونــي ليتمكنــوا مــن االســتفادة
منــه.
وميزة التعليم اإللكتروني:
 -1أنــه يتيــح اإلفــادة مــن صاحــب الخبــرة وإن تواجــد
فــي قــارة أخــرى!
ً
فمثــا أهــل األريــاف يصعــب عليهــم الحصــول علــى
تعليــم جيــد فــي هــذه املجــاالت الحديثــة وبالتالــي
فالتعليــم اإللكترونــي طــوق نجاتهــم مــن الجهــل
املفــروض عليهــم بحكــم البيئــة.
العدد
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 -2يتيــح للطفــل االطــاع علــى ثقافــات مختلفــة
وأشــخاص مختلفيــن تحــت رعايــة األهــل ومتابعتهــم،
ُ
وبالتالــي تبنــى شــخصيته علــى ســعة األفــق واالعتقــاد
بــأن هنــاك األفضــل ً
دائمــا.
ُ ّ
مكن اآلباء من االطالع على سبل التربية املختلفة
 -3ي ِ
والتواصــل مــع أبنائهــم لتقليــل الفجــوة الحاصلــة بيــن
األجيال.
ولســت هنــا بصــدد مناقشــة مزايــا التعليــم
اإللكتروني من عيوبه -فهذا مما فاضت به الســاحة-
إنمــا أنقــل نصحــي إلــى إخوانــي ومــا أريــد إال اإلصــاح مــا
اســتطعت.
وال يلزم هذا أن نهجر التعليم املدر�سي بالكلية!
لــم أقــل بهــذا -علــى األقــل فــي الوقــت الراهــن -إنمــا نبــدأ
فــي إضافــة دروس إلكترونيــة ألبنائنــا إلطالعهــم علــى
أهــم العلــوم والصناعــات املُسـ ِّـيرة لعاملنــا ،ع�ســى يكــون
لهــم فــي الرفعــة نصيــب.
فلنبــدأ بمــادة واحــدة بجانــب التعليــم املدر�ســي
حتــى إذا اعتــاد الطفــل وبــدأ يســتوعب التجربــة
الجديــدة أضفنــا لــه أخــرى وهكــذا.
وحتــى اآلن لــم أتكلــم إال عــن املجــاالت الحديثــة
لفتــح نافــذة عليهــا ،يمكــن أن يتكلــم غيــري فــي فضــل
اســتخدام التعليــم اإللكترونــي بــأدوات إبداعيــة فــي
املــواد الدراســية املعهــودة ،واالســتفادة مــن املواقــع
العدد املصممــة لهــذا الغــرض.

وإذا اعتــرض أحــد بعــدم مقدرتــه علــى تكاليــف
التعليــم اإللكترونــي قلنــا لــه «مــا ُ
اليــد َرك كلــه ال ُيتـ َـرك
كلــه فــا تكــن ديناصــور هــذا العصــر وتتخــذ املعاذيــر
للتمســك بالقديــم مــن بــاب «اللــي نعرفــه »..
فلــم نطالبــك بإقحــام الطفــل فجــأة فــي دروس
البرمجــة وال إقحــام نفســك فــي تكاليــف فــوق طاقتــك،
إنمــا نبــدأ باملتنــاول؛ وأســهل مهــارة إلكترونيــة وأهمهــا:
ً
الكتابــة أو ال ( )Typingفليبــدأ املراهــق مثــا بتعلــم
هــذه املهــارة فــي العطلــة الصيفيــة ،ويمكنــه بعــد ذلــك
العمــل بهــا دوامــا جزئيــا.
ثــم يتعلــم مجموعــة األوفيــس (مــن وورد و بــاور
بوينــت وإكســيل)
ثــم يتعلــم مهــارات البحــث فــي جوجــل ف ـ «معرفــة
مظــان العلــم نصــف العلــم».
بعــد ذلــك ســينطلق هــو بنفســه للبحــث عــن
مصــادر لتعلــم مجــاالت أخــرى ،ســيجد مصــادر
رســمية محليــة أو عامليــة ،ســيجد دورات مجانيــة
أو مدفوعــة ،ســيجد كنـ ًـزا مــن املواقــع املتاحــة فــي كل
مجــال بــإذن هللا.
وفق هللا اآلباء ملا يرضيه وقر أعينهم بأبنائهم،
ور�ضى هللا عن والدينا أجمعين.
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محمد متولي
المشرف األكاديمي باستديو العربية

خطوات نحو بناء معلم األونالين
الضــروري محاولــة فهــم عمليــة التدريــس بوصفهــا
جــزءا مــن مجموعــة عوامــل وعمليــات ذات عالقــات
1
تبادليــة»
وهــذا مــا يحــث عليــه ويهتــم بــه اآلن علــم اللغــة
التطبيقــي؛ أن تتعلــم مــن العلــوم كل مــا يتقاطــع مــع
تدريــس اللغــة ويفيــدك فيهــا كعلــم اللغــة االجتماعــي
وعلــم اللغــة النف�ســي وعلــم اللغــة الحاســوبي وعــاج
أم ـراض الــكالم والترجمــة وغيــر ذلــك.
احتياجات التدريس عن بعد ( األون الين)
وإذا كان من الضروري أن يوسع املعلم اطالعه
وتجربتــه فــي كل مــا يتصــل بالعمليــة التدريســية ،فإنــه

أن تعــرف شــيئا عــن كل األشــياء التــي تتقاطــع
مــع تخصصــك الدقيــق ،وأن تكــون متمكنــا مــن
تخصصــك ســاعيا ملعرفــة كل جديــد فيــه؛ هــذا
باختصار سر صناعة املعلم املتميز .فالخبرة وحدها
ال تكفــي ،بغــض النظــر عــن أن الخبــرة أكبــر مــن تكـرار
نفس العمل لســنوات دون احتكاك بسالســل جديدة
أو جنســيات مختلفــة ،بــل البــد أن يصاحبهــا تطــور
وسـ َـعة إطــاع بــكل مــا يتعلــق باملجــال.
ِ
وس َعة اإلطالع؟
ما املقصود بالتطور ِ
يقــول جــاك ريتشــارد فــي مقدمــة كتابــه تطويــر
مناهــج تعليــم اللغــة «:لقــد دخلــت حقــل تدريــس اللغــة
بصفتــي مدرســا ،متوقعــا أننــي كلمــا حصلــت علــى املزيد
مــن الخبــرة واملعرفــة املهنيــة ســوف أصبــح مدرســا
أفضــل ،ولكننــي اكتشــفت ســريعا – كمــا اكتشــف
ذلــك كثيــر غيــري -أنــك حتــى تصبــح مدرســا فعــاال
فهــذا يعنــي أم ـرا أشــمل مــن أن تكــون مدرســا ماه ـرا
وذا معرفــة؛ ألن ذلــك يســتلزم أن تتعلــم كيــف تطــور
املــواد التعليميــة وتكيفهــا وكيــف تخطــط الــدورات
وتقومهــا ،وكيــف تكيــف عمليــة التدريــس بمــا يتناســب ال يقل أهمية عن تنمية الجانب التقني لديه ،السيما
وحاجــات الطــاب ،وكيــف تــؤدي وظيفتــك ضمــن فــي التعليــم عــن بعــد حيــث ال عــوض عــن اســتخدام
محيــط املؤسســة التعليميــة ...وباختصــار فمــن التكنولوجيــا ،وقــد بينــت جائحــة كورونــا األخيــرة كيــف
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فــي تقديــم الــدروس بشــكل فعــال والتغييــر مــن نمــط
الحصــة.
4 -4أدوات جوجل
تقــدم شــركة جوجــل خدمــة مجانيــة كبيــرة
وعظيمــة لــكل املعلميــن بتوفيــر الكثيــر مــن األدوات
بدايــة مــن إنشــاء بريــد إلكترونــي إلــى أدوات تســاعدك
علــى تخزيــن الكتــب وإنشــاء املحتــوى التعليمــي
وتصميــم اختبــارات إلكترونيــة.

6

العدد

أن الجانــب التقنــي (اإللكترونــي) أصبــح ركنــا أساســيا
فــي بنــاء املعلــم وتقييمــه.
ومــن أهــم األمــور التــي يجــب علــى املعلــم أن يتعلمهــا فــي
طريقــه نحــو التميــز :
1 -1برامج التواصل والفصول االفتراضية
ســواء كانــت برامــج عامــة لالجتماعــات أو برامــج
خاصــة بالتدريــس ومــا فيهــا مــن أدوات مختلفــة تســهل
العمليــة التعليميــة.
2 -2برامج التعديل على املقاطع الصوتية واملرئية
يشــكو بعــض املعلميــن عــدم تلبيــة بعــض
السالســل الحتياجــات بعــض الطــاب ســواء علــى
مســتوى التركيــز علــى مهــارة بعينهــا أو بعــدم التعــرض
لبعــض املوضوعــات التــي تهــم فئــة األطفــال والشــباب،
والحقيقــة أن عالــم االنترنــت ملــيء بكثيــر مــن املقاطــع
فضــا عــن إمكانيــة أن يقــوم املعلــم بتصميــم هــذا
املحتــوى التعليمــي ولــو بشــكل بدائــي ،وهنــاك
برامــج مجانيــة يســهل تعلمهــا بمتابعــة شــروحها علــى
اليوتيــوب.
  3برامج الحاسوب األساسيةإذا كنا نتحدث عن برامج (املونتاج) فأولى منها
للمعلــم تعلــم برامــج األوفيــس كالــوورد والبوربينــت
وغيرهــا مــن البرامــج الهامــة التــي ال غنــى ملعلــم عنهــا
50

وبقــى هنــا أن أنبــه علــى أمريــن ،األول :أننــي
اقتصــرت علــى اإلشــارة لبعــض البرامــج التــي يســهل
تعلمها والوصول إليها دون التطرق ألسماء فضال عن
التطــرق لبعــض األمــور األخــرى كتعلــم تصميــم وإدارة
املواقــع وغيرهــا مــن البرامــج والخدمــات املدفوعــة فهــي
ال شــك مفيــدة جــدا.
األمــر الثانــي املقصــد مــن تعلــم هــذه البرامــج
هــو القــدرة علــى اســتخدامها ولــو بشــكل أولــي يفــي
بأغ ـراض العمليــة التعليميــة ويزيــد املعلــم إبداعــا
وتمي ـزا فــي تخصصــه ،وليــس املقصــود احترافهــا فلــكل
إنســان مجالــه وتخصصــه فــا تشــتت ذهنــك وجهــدك.
وأخي ـرا ،قــد ذكـ ُ
ـرت فــي أعــداد ســابقة بعــض
الفروقــات بيــن التعليــم املباشــر والتعليــم عــن بعــد،
وكذلــك بعــض تحديــات التعليــم عــن بعــد مصحوبــة
ببعــض االقتراحــات للتغلــب عليهــا ملــن أراد االســتزادة.
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هبة شنيك
باحثة دكتوراة في تعليم العربية للناطقين بغيرها

تعليم األطفال عن بعد في ظل األطر العالمية :نظرة عن كثب
ال يختلــف اثنــان علــى أهميــة األطــر العامليــة فــي
التخطيــط وإعــداد مناهــج التدريــس واملــواد
التعليميــة للناطقيــن بغيــر العربيــة عامــة ولألطفــال
خاصــة ،إذ يجــب أن يقــوم تعليــم اللغــة علــى معاييــر
وأســس يصممهــا املختصــون فــي تعلــم اللغــة واكتســابها
تتمحــور حــول املتعلــم ســواء أكان ذلــك فــي التعليــم
الحقيقــي املباشــر أو فــي التعليــم االفترا�ضــي لتحقيــق
الكفــاءة فــي اللغــة الهــدف مــن خــال تجــارب التعلــم
التفاعليــة والهادفــة واملعرفيــة ،إذ إن املــواد املبثوثــة
علــى الشــبكة ال تشــكل محتــوى مناسـ ًـبا إذ لــم يتــم بنــاء
هــذا املحتــوى وتكييفــه وفــق مســتويات الدارســين
وفئاتهــم العمريــة ،ومــن األطــر العامليــة التــي يجــب
االســتناد عليهــا فــي تعليــم العربيــة لألطفــال الناطقيــن
بغيرهــا :إطــار املجلــس األمريكــي اكتفــل ،واإلطــار
االوروبــي:
•معايير املجلس األمريكي ( ) Actfl
ثمـ�ة وثيقـ�ة معنونـ�ة ب ـ �Standards for Learning Ar
 abic k-16 in the United Statesتختــص بمعاييــر
تعليــم األطفــال اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا وفــق
الســنوات الدراســية ،تعطــي توصيفــات للمهــارات
األربعــة (الق ـراءة ،واملحادثــة ،واالســتماع ،والكتابــة)
إال أننــا لــم نجــد فيهــا أي توصيــف أو معيــار لتعليــم
العربيــة لألطفــال عــن بعــد ،وبعــد الرجــوع للموقــع

اإللكترونــي الرســمي للمجلــس األمريكــي - Actfl -
وجدنــا توصيفــات عامــة فــي تعليــم اللغــات األجنبيــة
عــن بعــد ،يمكــن االســتئناس بهــا فــي تعليــم العربيــة
لألطفــال الناطقيــن بغيرهــا ،وقــد ذكرهــا (أبــو عمشــة،
 )2020علــى النحــو اآلتــي:
الغرض يجــب أن توضــح األهــداف التعليميــة
للمحتــوى عبــر اإلنترنــت بوضــوح إذ
ترتبــط بنتائــج التعلــم املحــدد.
التصميم يجــب أن يكــون تصميــم املحتــوى عبــر
اإلنترنــت ســليما تربويــا ويعــزز مشــاركة
الطــاب والتعلــم النشــط.
يجــب أن تكــون مــواد التعلــم املقدمــة
املواد
مــن خــال منصــات اإلنترنــت كافيــة،
ومنظمــة ومقدمــة بطريقــة تســهل
عمليــة الفهــم والتعلــم.
التقديم إن توصيــل املحتــوى عبــر اإلنترنــت
يجــب أن يكــون واضحــا وسلســا
وخاليــا إلــى حــد كبيــر مــن االنقطاعــات
والتشــتتات التــي قــد يســببها اســتخدام
تكنولوجيــا غيــر فعالــة أو غيــر مناســبة.
الدعم يجــب أن يكــون التوجيــه والدعــم
ً
ً
ومؤقتــا
كافيــا
املقــدم للطــاب
إلعدادهــم ودعمهــم فــي أثنــاء تجربــة
التعلــم عبــر اإلنترنــت.
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وواصفــات  ،A1+وواصفــات  A2وواصفــات A2+
وهكــذا إلــى آخــر املســتويات ،وقــد عنــي اإلطــار املرجعــي
األوروبــي عنايــة فائقــة فــي التعليــم عــن بعــد فــي كافــة
املستويات الرئيسة والفرعية ،على امتداد الوثيقتين
إذ أفــرد كل مســتوى بذكــر التوصيفــات العامــة ثــم
ّ
فصــل بهــا الحديــث فــي التوصيفــات الفرعيــة فيمــا
يســمى «بمــا يســتطيع الــدارس القيــام بــه» .وهنــا يكــون
الســبق والنصيــب األكبــر لإلطــار املرجعــي األوروبــي فــي
العنايــة بموضــوع تعليــم األطفــال عــن بعــد ،ونذكــر
اإلطار املرجعي األوروبي في تعليم الصغار
ً
تجــدر اإلشــارة بــأن املجلــس األوروبــي كان قــد أصــدر مثــاال علــى ذلــك مــن توصيفــات الوثيقــة األولــى (أبــو
إطــا ًرا ً
خاصــا بتعليــم األطفــال لغــة ثانيــة أو أجنبيــة ،عمشــة:)2020 ،
وذلــك عقــب تحديثــات اإلطــار املرجعــي األوربــي
مستوى ما قبل  A1و1+A
املشــترك فــي تعليــم اللغــات األجنبيــة املتعــددة عــام
 2017التــي عــززت جانــب التعليــم عــن بعــد (انظــر التفاعل السحابي ()Online
فيهــا :يســري ،2017 ،وأبــو عمشــة ،)2019 ،وقــد حوارات ومناقشات سحابية
جــاء هــذا اإلطــار فــي وثيقتيــن الوثيقــة األولــى للدارســين A1
الصغــار مــن  10 – 7ســنوات والوثيقــة الثانيــة
يســتطيع كتابــة رســائل بســيطة للغايــة ومنشــورات
للدارســين الصغــار مــن  15 – 11ســنة .وقــد اســتند شــخصية عبــر اإلنترنــت كسلســلة مــن الجمــل
اإلطــار املرجعــي األوروبــي فــي تعليــم الصغــار علــى القصيرة للغاية حول الهوايات ،اإلعجابات  /عدم
واصفــات اإلطــار املرجعــي األوروبــي فــي تعليــم الكبــار اإلعجــاب  ،إلــخ  ،باالعتمــاد علــى أداة الترجمــة.
مــع مراعــاة خصوصيــة الســياق واملســتوى الدرا�ســي يســتطيع إكمــال عمليــة ش ـراء أو تطبيــق بســيط
للغايــة عبــر اإلنترنــت ،وتوفيــر املعلومــات الشــخصية
وســن املتعلميــن (أبــو عمشــة.)2020 ،
األساســية (مثــل االســم أو عنــوان البريــد اإللكترونــي
يهــدف اإلطــار املرجعــي األوروبــي فــي تعليــم الصغــار أو رقــم الهاتــف).
إلــى وضــع نظــرة شــاملة حــول واصفــات تعليــم اللغــات املعامــات عبــر اإلنترنــت ذات الهــدف الواضــح
األجنبيــة لصغــار املتعلميــن ،ومســاعدة التربوييــن علــى واملحــدد
تحديــد الكفايــات اللغويــة املنشــودة فــي كل ســنة مــن A1
ســنوات الدراســة املدرســية للغــات األجنبيــة ،ويالحــظ يمكــن إكمــال عمليــة ش ـراء أو تطبيــق بســيط جــدا
علــى الواصفــات أنهــا طبقــت مــا جــاءت بــه تحديثــات عبــر اإلنترنــت ،وتوفيــر املعلومــات الشــخصية
اإلطــار األوروبــي عــام  2018فــي العمــل باملســتويات األساســية (مثــل االســم أو عنــوان البريــد اإللكترونــي
الفرعيــة ،فجــاءت الواصفــات علــى املســتوى الرئي�ســي أو رقــم الهاتــف).
العدد والفرعــي كمــا يلــي علــى ســبيل املثــال ،واصفــات A1
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مستوى B1

A2

التفاعل السحابي ()Online

يستطيع أن يشارك في التواصل االجتماعي
األسا�سي عبر اإلنترنت على سبيل املثال كتابة
رسالة بسيطة على بطاقة افتراضية ملناسبة
خاصة ،ومشاركة األخبار واتخاذ  /تأكيد
الترتيبات لالجتماع.
يستطيع أن يقدم تعليقات موجزة على اإلنترنت
حول الروابط والوسائط املدمجة على الرغم من
ً
عموما الرجوع إلى أداة الترجمة
أنه سيتعين عليه
عبر اإلنترنت ،واملوارد األخرى.

املحادثة واملناقشة السحابية
B1
يمكــن نشــر مســاهمة مفهومــة فــي مناقشــة عبــر
اإلنترنــت حــول موضــوع مألــوف مــن االهتمــام،
شــريطة أن يتمكــن مــن إعــداد النــص مسـ ً
ـبقا
واســتخدام أدوات عبــر اإلنترنــت لســد الثغ ـرات فــي
اللغــة والتحقــق مــن الدقــة.
املعامــات والتعــاون عبــر اإلنترنــت املوجهــة نحــو
الهــدف
B1

ومثال آخر:

املعامالت
يمكن املشاركة في التبادالت
التعاونية أو ً
ً
عبــر اإلنترنــت التــي تتطلــب توضيحــا بســيطا أو
شـ ً
ـرحا للتفاصيــل ذات الصلــة ،مثــل التســجيل فــي
دورة أو جولــة أو حــدث أو التقــدم بطلــب للحصــول
علــى عضويــة.

التفاعل السحابي ()Online
حوارات ومناقشات سحابية
B2+
يمكنه االنخراط في التبادالت عبر اإلنترنت ،وربط
مساهماته السابقة في املوضوع ،وفهم اآلثار
الثقافية و التفاعل بشكل مناسب.

ومثــال آخــر مــن توصيفــات الوثيقــة الثانيــة (أبــو
عمشــة ،وشــنيك:)2020 ،

يمكنني تدوين املالحظات أثناء االستماع ،على
سبيل املثال عندما يطلب شخص ما معلومات أو
يشرح مشكلة.
B2
يمكن أن يشارك بنشاط في مناقشة على
اإلنترنت ،وذكر اآلراء والرد عليها حول املوضوعات
ذات االهتمام إلى حد ما ،شريطة أن يتجنب
املساهمون لغة غير عادية أو معقدة ويتيحون
الوقت للردود.
يمكن االنخراط في التبادالت عبر اإلنترنت بين
العديد من املشاركين وربط مساهماته بشكل
فعال باملساهمات السابقة في سلسلة املحادثات،
شريطة مساعدة الوسيط في إدارة النقاش.
يمكن التعرف على سوء الفهم والخالفات التي
تنشأ في التفاعل عبر اإلنترنت ويمكن التعامل
معها ،شريطة أن يكون املحاور على استعداد
للتعاون.

التفاعل السحابي ()Online
حوارات ومناقشات سحابية
A2+
يستطيع أن يعرف نفسه ويدير التبادالت
البسيطة عبر اإلنترنت ،ويسأل ويجيب على
األسئلة ويتبادل األفكار حول ما يمكن التنبؤ به
من املواضيع اليومية ،بشرط إعطائه وقت كاف
للصياغة ،والتفاعل مع محور واحد في كل مرة.
يستطيع أن يقدم منشورات وصفية قصيرة عبر
اإلنترنت حول األمور اليومية ،األنشطة واملشاعر
االجتماعية ،مع تفاصيل رئيسة بسيطة.
يستطيع التعليق على منشورات اآلخرين عبر
اإلنترنت ،بلغة بسيطة مكتوبة.
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العدد

وفي ضوء ما سبق ال بد من االعتماد على أحد
األطــر العامليــة فــي تعليــم العربيــة لألطفــال الناطقيــن
بغيرهــا عــن بعــد خاصــة فــي توصيــف املهــارات اللغويــة
(الق ـراءة ،والكتابــة ،واملحادثــة ،واالســتماع)
والعناصــر اللغويــة ( النحــو والصــرف وغيرهــا)
ســواء أكان وفــق املســتويات الدراســية أو الســنوات
العمريــة ،وأن ال يكــون تعليــم األطفــال عــن بعــد ً
عبثيــا
غيــر ممنهــج دون أســس وضوابــط ،ويمكــن تقســيم
تعليــم العربيــة لألطفــال عــن بعــد إلــى مســتويين اثنيــن،
همــا :املســتوى األول مــن  10 – 7ســنوات ،املســتوى
الثانــي مــن  15 – 11ســنة يراعــى فيهمــا مــا يمكــن
للــدارس القيــام بــه عامــة فــي ضــوء التعليــم عــن بعــد
عبــر الشــابكة ،وهمــا مســتوحيان مــن اإلطــار األوروبــي
لألطفــال الناطقيــن بغيرهــا بوصفــه اإلطــار الوحيــد
الــذي عنــي بموضــوع تعليــم األطفــال عــن بعــد ،وهــذه
هــي واصفــات التعليــم الســحابي فــي اإلطــار:
املستوى األول من  10 – 7سنوات:
يســتطيع نشــر تحيــات بســيطة عبــر اإلنترنــتباســتخدام الصيــغ التعبيريــة األساســية والرمــوز.
يســتطيع التعليــق علــى منشــورات اآلخريــن عبــراإلنترنــت ،بلغــة بســيطة مكتوبــة.
يســتطيع أن يقــدم منشــورات وصفيــة قصيــرةعبــر اإلنترنــت حــول األمــور اليوميــة ،األنشــطة
واملشــاعر االجتماعيــة ،مــع تفاصيــل رئيســة بســيطة.
يســتطيع كتابــة رســائل بســيطة للغايــةومنشــورات شــخصية عبــر اإلنترنــت كسلســلة مــن
الجمــل القصيــرة للغايــة حــول الهوايــات ،اإلعجابــات
 /عــدم اإلعجــاب  ،إلــخ  ،باالعتمــاد علــى أداة الترجمــة.
العدد -يمكنــه نشــر بيانــات بســيطة قصيــرة علــى
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اإلنترنــت عــن نفســه مثــال ( الحالــة االجتماعيــة،
الجنســية) ،شــريطة أن يتمكــن مــن اســتعمال أداة
الترجمــة عبــر اإلنترنــت.
يمكــن نشــر مســاهمة مفهومــة فــي مناقشــة عبــراإلنترنت حول موضوع مألوف من االهتمام ،شــريطة
أن يتمكــن مــن إعــداد النــص مسـ ً
ـبقا واســتخدام
أدوات عبــر اإلنترنــت لســد الثغـرات فــي اللغــة والتحقــق
مــن الدقــة..
يســتطيع أن يعــرف نفســه ويديــر التبــادالتالبســيطة عبــر اإلنترنــت ،ويســأل ويجيــب علــى
األســئلة ويتبــادل األفــكار حــول مــا يمكــن التنبــؤ بــه
مــن املواضيــع اليوميــة ،بشــرط إعطائــه وقــت كاف
للصياغــة ،والتفاعــل مــع محــور واحــد فــي كل مــرة.
املستوى الثاني من  15 – 11سنة:
يســتطيع أن يشــارك فــي التواصــل االجتماعــياألسا�ســي عبــر اإلنترنــت علــى ســبيل املثــال كتابــة رســالة
بســيطة علــى بطاقــة افتراضيــة ملناســبة خاصــة،
ومشاركة األخبار واتخاذ  /تأكيد الترتيبات لالجتماع.
يســتطيع أن يقــدم تعليقــات موجــزة علــىاإلنترنــت حــول الروابــط والوســائط املدمجــة علــى
ً
عمومــا الرجــوع إلــى أداة
الرغــم مــن أنــه ســيتعين عليــه
الترجمــة عبــر اإلنترنــت ،واملــوارد األخــرى.
يســتطيع كتابــة منشــورات عبــر اإلنترنــتلألحــداث والخبـرات واألنشــطة االجتماعيــة فــي إشــارة
إلــى الروابــط ووســائل اإلعــام املضمنــة ومشــاركة
املشــاعر الشــخصية.
يســتطيع أن يجعــل املنشــورات الشــخصيةعبــر اإلنترنــت حــول الخب ـرات واملشــاعر واألحــداث
والــرد بشــكل فــردي علــى تعليقــات اآلخريــن فــي بعــض
التفاصيــل ،علــى الرغــم مــن أن القيــود املعجميــة
تســبب فــي بعــض األحيــان التك ـرار وصياغــة غيــر
منا ســبة
يســتطيع أن يشــارك بنشــاط فــي مناقشــة علــىاإلنترنــت ،وذكــر اآلراء والــرد عليهــا حــول املوضوعــات

مجلة معلمي العربية للناطقني بغيرها  -ذي القعدة  1441هـ  -يوليو  2020م

ذات االهتمــام إلــى حــد مــا ،شــريطة أن يتجنــب
املســاهمون لغــة غيــر عاديــة أو معقــدة ويتيحــون
الوقــت للــردود.
يســتطيع أن يشــارك بشــكل فعــال فــي الحيــاة،فــي نقــاش أكاديمــي أو منهــي عــن بعــد  ،وطلــب وإعطــاء
مزيــد مــن التوضيــح للمهــام املعقــدة واملجــردة عنــد
الضــرورة.
يســتطيع التعبير عن نفســه بوضوح ودقة عبرنقــاش عــن بعــد متكيفــا مــع مرونــة اللغــة وحساســية
النص،متضمنــا االســتخدام االنفعالــي والفكاهــي.
يستطيع إكمال عملية شراء أو تطبيق بسيطللغايــة عبــر اإلنترنــت ،وتوفيــر املعلومــات الشــخصية
األساســية (مثــل االســم أو عنــوان البريــد اإللكترونــي
أو رقــم الهاتــف).

بحمــد ،اس ـراء وشــبيب ،حســن (.)2010البنائيــة كطريقــة فــي الــدرس الفلســفي//:http .
/2010 /com .wordpress .heliologos
يســري ،إســام ( .)2017تحديثــات اإلطــاراملرجعــي األوربــي  ...2017مــا الجديــد؟.cutt//:https :
NyFaeB9/ly
-	 Council of Europe (2018). Collated
representative samples of descriptors of
language competences developed for young
learners (aged 10-7 years): RESOURCE FOR
EDUCATORS.

-	 Council of Europe (2018). Collated
representative samples of descriptors of
language competences developed for young
learners (aged 15-11 years): RESOURCE FOR
املصادر واملراجع:
EDUCATORS.
أبــو عمشــة ،خالــد وشــنيك ،هبــة (.)2020اإلطــار املرجعــي األوربــي فــي تعليــم الصغــار :عينــات
تمثيليــة مختــارة لواصفــات كفايــات اللغــة املطـ ّـورة
للدارســين الصغــار :مرجــع للتربوييــن ،طبعــة ،2018
الوثيقــة الثانيــة مــن عمــر  ،15 – 11نســخطة
مخطو طــة.
أبــو عمشــة ،خالــد ( .)2019تحديثــات اإلطــاراملرجعــي األوربــي  :2018قـراءة جديــدة.cutt//:https :
byFaTi2/ly
ْ
ْ
و(ســفر)
أبــو عمشــة ،خالــد (( .)2020آكتفــل) ِورهــان الســبق علــى الصــدارة فــي التعليــم الســحابي
( :)Onlineرؤيــة اســتنطاقية آنيــة/ly.cutt//:https :
myFp1Wc
أبــو عمشــة ،خالــد ( .)2020اإلطــار املرجعــياألوربــي فــي تعليــم الصغــار :عينــات تمثيليــة مختــارة
لواصفــات كفايــات اللغــة املطـ ّـورة للدارســين الصغــار:
مرجــع للتربوييــن ،طبعــة  ،2018الوثيقــة األولــى مــن
عمــر  10 – 7ســنوات4yFpCLh/ly.cutt//:https :
العدد
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أفنــــــــان َّ
اللحـــــام
باحثة في تعليم العربية للناطقين بغيرها

الكم قبض في الكيف
السحابي بسط في
التَّعليم
ّ
ّ
فــي ظــل انعقــاد املؤتم ـرات وإعــداد الــدورات لتأهيــل
ّ
َ
َّ
ـاليبه
معلــم
العربيــة لغيــر أبنائهــا ،بغيــة تطويــر أسـ ِ
ِ
ُ
ـوة منــه ،أقــف حائــرة
والوصــول لألهـ ِ
ـداف املرجـ ِ
أمــام فكــرة« :مراعــاة الفــروق الفرديــة» بيــن صفــوف
املتعلميــن.
وأتســاءل  ..هــل فكرنــا فــي تطبيــق فكــرة« :مراعــاة
الفروقــات» بيــن صفــوف املعلميــن أنفســهم؟
لوضع املعلم املناسب في مكانه املناسب
َّ
الجوهريــة بيــن أصــل
نعــم  ..كأن نراعــي الفروقــات
َّ
َّ
التعليميــة وهــو املعلــم وذلــك فــي ظــل انتشــار
العمليــة
ً
َّ
الصفيــة عمومــا
التعليــم املباشــر ضمــن الغرفــة
ً
َّ
والتعليــم السـ ّ
ـحابي خصوصــا

َّ ً
•ثــم أال تالحــظ أن التوســعة فــي ّ
كمــا
التعليــم
تكــون علــى حســاب الكيــف؟ َّ -
التحــدي األكبــر -
ِ
ِ
يقــع علــى ّ
َ
ُ
مقدمــه وهــو املعلــم إنتاجــه بأبهــى صــو ِر ِه،
ً
فمعلــوم افتراضيــا أن صوتــه ســيصل ومــداد فكــره
َ
ألوســع بقعــة مــن بقــاع األرض ،أمــا الكيــف أصــل
ً
ً
ـذل مزيــد جهـ ٍـد؛
وجــود الفكــرة صــورة ومعنــى يحتــاج لبـ ِ
َّ
َّ
التعليميــة.
العمليــة
مــن أجــل ضبــط خطــة ســير

ّ
ً
وكمــا نوهنــا ســابقا ..أنــه ليــس كل معلــم بمقــدوره
تعليــم لغتــه األم ألجنبـ ّـي عنهــا ومــن خــاض مضمــار
َّ
التجربــة ســيجد مــن املعلميــن مــن نجــح فــي تقديمهــا
ً
لكنه يقف عاجزا عن تطوير مستوى طالبه في إطاره
املعهــود العامــل بــه ،أضــف إلــى ذلــك وجــوده فــي بيئــة
اضيــة تحكمهــا شـ ّ
تعليميــة افتر ّ
ّ
ـخصية املعلــم لكــن مــن
ّ
وراء شاشــة! تقيــد املعلــم ضمـ َـن حــدود َّ
•مــع التركيــز علــى زيــادة التواصــل بيــن املعلــم
مكانيــة تمنعــه
ّ
واملتعلــم أثنــاء َّ
مــن الحركــة والتعبيــر ّ
التلقــي ســيما فــي التعليــم السـ ّ
ـحابي،
عمــا أراد مــن أســلوب إليصــال
ّ
الفاعلية من خالل طرح التســاؤالت
واالهتمام بزيادة
العدد املعلومــة.
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ّ
ّ
ّ
•وال يخفى على أحدنا مدى تأثر املتعلم بمعلمه
الدافعيــة لحــل املشــكالت؛ بغيــة بلــوغ امل ـرام.
وإثــارة
إنــه يتشــرب منــه الحركــة وحتــى همــس الحــروف
وتمتمــة العبــارات ،بقليــل مــن البراعــة فــي ضبــط زمــام
األمــور يصــل للمنهــج املرســوم.
•ثــم مــا املانــع مــن أن ننهــل مــن تجــارب الســابقين
ً
قــدرا يبنــى عليــه إبــداع الحاضــر ،مــع معرفــة أن لــكل
ّ
أســلوبه ووجهتــه هــو موليهــا.
ً
•فمثــا قبــل البــدء بتجربــة «التعليــم عــن بعــد»
نتابــع مجموعــة مــن الــدورات لزمــاء فــي مختلــف
ّ
ّ
ّ
اللغويــة ..للغــرف مــن
الدينيــة..
الفكريــة..
املجــاالت
خبراتهــم وتجاربهــم واإلضافــة عليهــا للســير عبــر خطــة
ّ
منهجيــة فــي التعليــم السـ ّ
ـحابي.
ً
•إن مفتــاح اكتســاب اللغــة عمومــا فــي التواصــل،
ً
ّ
والعربيــة خصوصــا فــي قــوة االنتشــار مــع ســعة
ّ
ً
الوســائل ،العاقــل مــن يخــط بنفســه طريقــا لنفســه
وهــذه صفــة اإلنسـ َّ
ـانية وطبيعــة البشـ ّـرية ال يثنيهــا عــن
َ
هدفهــا ظــرف وال يقعدهــا عــن املســير كبــوة ،ال ســيما
َّ
العربيــة لغــة
ارتباطهــا بهدفهــا الســامي وهــو نشــر
َّ
الضــاد كيــف ال وهــي لغــة الكتــاب العظيــم.
•أضــف إلــى ذلــك امتــاك رؤيــة بحثيــة بعقــل
متجــدد يمســك زمــام مرحلتــه ليخـ ّ ِـرج معــه كوكبــة مــن
َّ
العربيــة يلمــس فيهــم حــس اإلبــداع ويطورهــم
طــاب
َعبــره.
ّ
ّ
•أفضــل مــن ّ
التعليميــة:
العمليــة
يقيــم مســار
الطالــب – محورهــا  -لنتـ ّ
ـدرج معــه فــي التغييــر.
ّ
فتطويــر املعلــم لنفســه ال يكفــي وحــده فــي مواكبــة أي
ُ ُ
تجديــد وتطويــر ط ـرأ علــى نظــم التعليــم بــل البــد مــن
التكامــل فــي ذلــك.

•الغايــة واملبتغــى إيصــال املعلومــة للمتلقــي
ونشــر املعرفــة مهمــا تعـ َّـددت املشــارب واختلفــت
اآلليــات مــع ضــرورة الحــس باملسـ َّ
ـؤولية نحــو تطويــر
املعلــم َ
نفســه ،واألمــر متــاح للجميــع؛ وذلــك لنصــل إلــى
ً
رؤيــة أقــرب مــا تكــون للمـراد افتراضيــا كان التعليــم أم
ً
ّ
حقيقيــا وهللا املوفــق.
•إضافــة إلــى مــا ســبق ..ال بـ ّـد مــن الوعــي الجـ ّـاد
بمعنــى االســتخالف الــذي خلقنــا ألجلــه حيــث أنــه
ُ
يبــدأ بتنميــة عقــل أ ِودع فينــا وذلــك مــن أجــل تكويــن
ّ
شــخصية متعلمــة عاملــة ،واضحــة املعالــم ،قويــة
ً
ً
التأثيــر ،متمســكة بمبادئهــا جوه ـرا ومظه ـرا ،تطلــق
ً
ّ
املعرفيــة  ..بعيــدا عــن
العنــان فــي رســم معالــم خارطتهــا
االنغــاق والقولبــة املكــررة للنمــاذج املختلفــة ،عندهــا
َّ
..فالعربيــة
يتكــون نتاجهــا مــن قــوة علــم ،ونهضــة فكــر
يليــق بهــا كل نفيــس.
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أحمد إبراهيم أبوغزالة
معلم لغة عربية لغير ّ
الناطقين بها

رؤية مقترحة للتغلب على الصعوبات الصوتية في تعليم العربية للناطقين بغيرها عن بعد

مــع انتشــار وبــاء « كورونــا « وتخطيــه حواجــز
الزمــان واملــكان بشــكل غيــر مســبوق كانــت الدعــوات
املتســارعة إلــى إيجــاد البدائــل الســريعة والحاســمة
ّ
ّ
عمليتي التعليم والتعلم دون توقف ،فكان
الستمرار
الحـ ّـل الــذي تبنتــه غالبيــة املؤسســات التعليميــة – إن
ّ
لــم يكــن كلهــا – هــو اللجــوء إلــى حـ ّـل تخطــى حواجــز
ّ
الزمــان واملــكان أيضــا ،ولــم يتقيــد بهمــا  ،وهــو التعليــم
 عــن ُبعــد  -والــذي أثــار انتبــاه الجميــع – معلميــنّ
وطــاب – ذلــك النــوع مــن التعليــم الــذي حلــق بنــا
خــارج الحــدود املكانيــة والزمانيــة التقليديــة إلــى
عالــم الحــدود لــه ،إلــى عالــم فضائـ ّـي فســيح مســتوعبا
للجميــع ،كمــا أعطانــا حريــة اختيــار وتحديــد األوقــات
املناســبة للدراســة ،فجعــل مــن إلغــاء روتيــن الحواجــز
الزمانيــة الثابتــة دافعــا للمشــاركة فــي عمليتـ ّـي التعليــم
ّ
والتعلــم ،كمــا أضــاف تطــورا ملموســا فــي مجــال
تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا وأكســبها
أرضــا جديــدة فــي االنتشــار ،فأصبــح وجهــة إقبــال
الكثيــر مــن الطــاب غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة إلــى
ّ
تعلمهــا ودراســتها بشــتى الطــرق والوســائل املتاحــة عبــر
الشــبكة الدوليــة ( اإلنترنــت ).
ومــن خــال عملــي فــي هــذا امليــدان والتعامــل اليومــي
العدد مــع جنســيات وثقافــات مختلفــة مــن غيــر الناطقيــن
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ّ
ّ
َ
بالعربيــة ،وجـ ُ
ّ
ّ
العربيــة وتعلمهــا
ـدت ّأن تعليـ َـم اللغــة
لغيــر الناطقيـ َـن بهــا -عــن ُبعــد -ليــس باألمــر ّ
الســهل أو
ّ
الهيــن ،فهنــاك العديــد مــن الصعوبــات التــي تقابــل
غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة ،ومــن أهــم املشــكالت
ّ
التــي تواجــه الــدارس الناطــق بغيــر العربيــة عنــد تعلمــه
ُ
لهــا  -املشــكالت ّ
الصوتيــة ُ -متأث ـرا فيهــا بلغتــه األ ّم،
ّ
ناقــا عــادات ّ
النطــق فــي لغتــه إلــى اللغــة العربيــة عنــد
ّ
ُ
تعلمــه ّإياهــا ،والتــي تمثــل َعقبــة أمــام وصــول املتعلــم
للمســتوى املنشــود واملأمــول.
ّ
ّ
وألن بعــض األصــوات املوجــودة فــي اللغــة العربيــة ال
ّ
توجــد فــي كثيــر مــن اللغــات ،نجــد أن معظــم ُمتعلمــي
الناط َ
ّ
قين بها يواجهون ُ
صعوبة
اللغة العربية من غير ِ
ِ
فــي ُنطــق َبعــض األصــوات َ
الع ّ
ربيــة ،وتختلــف صعوبــات
نطــق بعــض األصــوات باختــاف لغــة وجنــس وعمــر
َوبيئــة املتعلــم .هــذه الصعوبــات ّ
الصوتيــة املوجــودة
ّأدت إلــى ظهــور التبــاس لــدى الطــاب فــي جعــل ( العيــن
همــزة ) و( الحــاء هــاء) و ( الغيــن خــاء) و ( القــاف كافــا
) و (الطــاء تــاء) و( ّ
الضــاد داال ) ( ّ
الصــاد ســينا ) وهــذا
ّ ُ ّ
اللغــوي هــو خطــأ فــي ُنطــق ( ّ
الصوامــت )،
التداخــل
وكذلــك الخلــط فــي نطــق الحــركات القصيــرة والطويلــة
( ّ
الصوائــت ) .
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ً
ً
طبيعيــا ملــا ســبق أن نجــد فروقــا واضحــة
فــكان أمـ ًـرا
رفيــة ّ
والن ّ
جليــة بيــن الكلمــات مــن الناحيــة ّ
الص ّ
ّ
حويــة
ّ
والد ّ
الليــة.
َ
ّ
اللفــظ الختــاف ّ
الصائــت
•اختــاف ِداللــة
القصيــر:
َ
ّ
 ِدين :جمعه أديان وهو من التد ُّين. َدينَ :جمعه ُد ُيون وهي املستحقات ُوالقروض.
َ
َ
أوامر و ِفعله أ َم َر.
أ ْمر :جمعهِ
َ
ّ
ْ
الغريــب (ل ْقــد ِج ْئـ َـت
 ِإمــر :ال�شــيء العجيــب َِ ً
شــيئا ْإمـ َـرا).
الب ّر :ضد ُالعقوق.
ِ
 ََ
ّ
البر :ضد البحر.
 ُبعد :ضد ُالقرب.
َ
 َبعد :ضد قبل. َالجمالُ :
الح ْسن.
اإلبل.
 ِالجمالِ :
َ
ّ
ْ
•اختالف داللة اللفظ الختالف نوع ّ
الصائت :
ِ
ِ
 َك َماض.
تبِ :فعل
ٍ
َ
كا ِتبِ :اسم فاعل ِللفعل « ك َت َب».َ
َ
 َس َم َح :أ ِذ َن وق ِب َل. َس َام َح :من املسامحة والعفو. َم َطر :املاء من ّالسماء.
ّ
 َمطارِ :ا ْسم مكان للطا ِئرات.وممــا ســبق نجــد أن ّ
التغيــر القائــم بيــن الحركــة
الطويلــة و الحركــة القصيــرة يــؤدي إلــى تغييــر املعنــى
للكلمــة.
ِ
ّ
فاألصــوات العربيــة منطوقــات جديــدة ِللطالــب غيــر
ّ
الناطــق بالعربيــة ،فهــي أصــوات لــم َيســبق لــه ســماعها
ّ ّ
ّ
العربيــة َي ُنتــج مــا ُي َسـ ّـمى
مــن قبــل ،وحيــن تعلمــه للغــة
ّ ي ّ ُ
َ
التداخــل بيـ َـن لغتيــن ) الناتــج عــن
بالهجيـ ِـن اللغــو (
ّ ّ
َ
ّ
العربيــة ،وكذلــك
األم واللغــة
خلــط الطالــب بيـ َـن لغتــه
النبــر ّ
فــإن قضيــة ّ
والتنغيــم مــن القضايــا التــي يجــب
علــى املعلــم إتقانهــا ،فاملســتوى ّ
التنغيمــي للجملــة

ُمرتبــط بتحديــد معناهــا ومدلولهــا ،فهــو َي َ
ضـ ُـع الجمــل
فــي ســياقاتها املختلفــة مــن تقريريــة واســتفهامية
وتعجبيــة ،فلــكل جملــة نــوع خــاص مــن التنغيــم،
ّ
فاختالف ّ
النغمات ُ
للجمل ّ
والســياقات اللغوية يؤدي
إلــى اختــاف تحديــد الوظيفــة ّ
الدالليــة ّ
السـ ّ
ـياقية،
والتقريــر ّ
مــن حيــث االســتفهام ّ
والتعجــب والرضــا
َ
والسـ َ
والغضــب ،فمعنــى الجملــة ومدلولهــا
ـخرية

يعتمــد علــى كيفيــة نطــق الجملــة وتنغيمهــا.
ّ
النبــر والتنغيــم وأثرهمــا فــي تغييــر املدلــول
ّ
الســياقي :
أحمد على ّ
ُ
َ
الدكتوراة.
حصل
•
فــإذا نظرنــا إلــى هــذه الجملــة فمــن املمكــن أن
ّ
تحمــل الكثيــر مــن األســاليب اللغويــة املختلفــة ،مــن
اســتفهامي إلــى تقريــري إلــى تعجبــي إلــى تهكمــي .....
الــخ ،فهــذا يعتمــد علــى نغمــة املتحـ ِّـدث ومــدى تأثيــره
فــي املســتمع  ،فالتنغيــم فــي االســتفهام يختلــف عــن
التنغيــم فــي التقريــر والتنغيــم فــي النفــي يختلــف
عــن التنغيــم فــي اإلثبــات  ،فالتنغيــم هــو تعبيــر عــن
ً
ُ
مكنونــات نفسـ ّـية لــدى املتحـ ِّـدث ُمحــاول إيصالهــا إلــى
ُ
املسـ َـت ِمع.
ومــن خــال مــا ســبق نجــد أن املشــكالت ّ
الص ّ
وتيــة
ّ
َ
ناصــر َرئيســة :
تتمثــل فــي ثالثــة ع ِ
•مخارج الحروف.
العدد
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الصوامت ّ
• ّ
والصوائت.
• ّ
النبر والتنغيم.
فأصبح لز ًاما علينا العمل بشـ ّـتى الوســا ِئل على تيســير
ّ ّ
العربيــة لغيــر ّ
ّ
ّ
فالصعوبــة
الناطقيـ َـن بهــا،
تعلــم اللغــة
ّ
ّ
ليســت فــي اللغــة وإنمــا فــي الطرا ِئــق واألســاليب املتبعــة
فــي تدريســها.
ّ
التوصيات:

•تقديــم أصــوات الحــروف بشــكل منفصــل،
وأن نســتخد َم َ
الحــركات القصيــرة مـ ّـرة ،والحــركات
ِ
ّ
َ
َ
ُ
ّ
َ ّ
ـكل مجــرد ،ثــم تقديــم الحروف
الطويلــة مــرة أخــرى ِبشـ ٍ
فــي كلمــات ،ثــم فــي جمــل ثــم تقديمهــا فــي فقــرة ،بحيــث
تتــدرب أذن الـ ّـدارس علــى ســماع هــذه األصــوات فــي
ُ
مواضعهــا املختلفــة.
ّ
ُ
• َكثــرة َّ
التك ـرار مــن الطالــب خلــف املعلــم حتــى
صحيحــاّ ،
الوصــول إلــى ُنطــق الحــرف ُن ً
ً
فالتك ـرار
طقــا
ترويــض ل ّلســان غيــر َ
الع َربـ ّـي باســتمرار حتــى امتــاك
ِ
ِ
ّ
ناصيــة النطــق الســليم.
•علــی املعلــم أن يقــوم بتدريــب الدارســين علــی
َ
التمييــز بيــن األصــوات ُمتقا ِربــة املخـ َـرج بطريقــة
ـاب – طـ َ
الثنائيــات الصغــری ،مثــل( :تـ َ
ـاب)( ،ســار –
صــار)( ،أعــداء– أعضــاء) وتعريــف الطالــب أن الفــرق
بيــن الصوتيــن (ت) و (ط) أن ّ
الصــوت األول مرقــق
والثانــي مفخــم.
ُ
•اإلكثــار مــن التدريبــات والواجبــات امل َسـ ّـجلة
التي َتعمل على تنمية مها ة االســتماع ومعرفة ّ
النطق
ر
العدد

ّ
الصحيــح للحــرف.
•تدريــس ّ
الصوامــت (الحــروف) قبـ َـل تدريــس
الصوائــت (الحــركات)  ،واســتخدام الكلمــات ّ
ّ
الســهلة
ّ
الشــائعة أثنــاء عمليــة ّ
التدريــس.
ِ
َ َ ُ ّ
علــم الحــروف ّ
الصعبــة بالحــركات
•أن يضــع امل
ّ
القصيــرة والطويلــة فــي جمــل ،ثـ ّـم يطلــب مــن الطــاب
وضعهــا فــي جمــل أخــرى ،حتــى يميــز بين معاني الكلمات
صاحبــة ّ
الصوائــت القصيــرة والكلمــات صاحبــة
ّ
الطويلــة مــن خــال ُ
ّ
الجملــة.
الصوائــت
ُ ّ
ُ ّ
•أن يطلــب املعلــم مــن املتعلــم أن يوظــف
األصــوات التــي ُتمثــل لــه صعوبــة فــي ّ
النطــق فــي مواقــف
ُ ّ
حياتيــة ،ثــم يســجلها ويقــوم املعلــم بتقييمهــا وتوجيــه
ّ
الطالــب ملــا يجــب أن يكــون عليــه.
•اإلكثــار مــن التدريبــات الســمعية والنطقيــة
ّ
ُ ّ
التــي ت َمكــن الـ ّـدا ِرس مــن معايشــة اللغــة.
•اســتخدام لغــة الجســد ُمسـ ً
ـتعينا بحــركات
الوجــه و اليديــن َوتغييــر نب ـرات ّ
الصــوت أثنــاء
ّ
التحـ ّـدثُ ،مسـ ً
ـتخدما جملــة تعبيريــة واحــدة بأكثــر
ّ
مــن أســلوب ،وأن يطلــب مــن الطالــب امتثــال هــذه
الطريقــة ،واضعــا جملــة أخــرى ومحاولــة تطبيقهــا
حتــى ُيحســن عمليــة النبــر والتنغيــم.
ّ
ّ
العربية – عن ُبعد – صناعة
•أن ُيحاول ُمعلم
ّ
ُ
ّ
بيئــة لغويــة للطالــب تمكنــه مــن دراســتها ،كمــا لــو كان
َ
فــي بيئــة ّ
خالصــة ،باســتخدام شــتى الوســائل
عربيــة
ّ
واألدوات املُتاحــة ،ومــن أهــم وســائل ّ
التعايــش اللغــوي
– إتاحــة وقــت ّ
التحــدث -للطالــب ُم ّ
عبـرا عــن برنامجــه
ّ
ُ ّ
اليومــي وأن ُيحســن املعلــم فــن االســتماع إلــى الطالــب
ثــم توجيهــه إلــى مــا هــو أفضــل.
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أميرة سامي العميري
مدربة معلمات التجويد والقرآن الكريم Online

مواقف-طريفة-في-حصص-األونالين
ُمحـ ٌ
ـال أن تجلــس إلــى معلـ ٍـم مــن معلمــي فكان رده الصادم:
«األوناليــن» وال تجــد فــي جعبتــه الكثيــر مــن املواقــف
أنتظرك لتفتحي الكاميرا!
ِ
التــي حدثــت لــه فــي بدايــات عملــه ،والتــي ربمــا ســببت
ي ُ
لــه َح َر ًجــا كبيـ ًـرا وقتهــاّ ،
لكنهــا مــع الوقــت تحولــت إلــى عزيز املعلم!
ودروس ُمســتفادة.
ـات طريفــة،
ذكريـ ٍ
قبــل أن تبــذل جهــدك فــي صنــع بدايــة حماسـ ّـية
ٍ
ً
وأغلــب هــذه الطرائــف يكــون البطــل فيهــا هــو لحصتــك ،تأكــد أول أنــك لــم تنــس تفعيــل الكاميـرا...
ُ
حســن
وفــي الذاكــرة موقــف آخــر مــع إحــدى طالباتــي
«التكنولوچيــا» التــي ال تســمح لنــا أن نألفهــا ،ون ِ
االعتمــاد عليهــا إال بعــد أن تلقننــا بعــض الــدروس التي اعتادت منى هدوء الصوت ،واللباقة في الحديث
ً
أحيانــا.
القاســية والطريفــة
معهــا ،وتوجيههــا بلطــف لتصحيــح أخطائهــا ،اســتأذنتها
وعلــى كثــرة هــذه املواقــف ّإل َّأن بعضهــا يبقــى للحظــات حتــى أخــرج ألبنائــي لفــك اشــتباك بينهــم قبــل
ً
عالقــا فــي الذاكــرة ،وال يتأثــر بطــول مــا مـ ّـر عليهــا مــن أن يصــل صوتهــم إلــى غرفــة العمــل وتفســد الحصــة،
وكاملعتــاد قمـ ُـت بالضغــط علــى زر كتــم الصــوت لكــن
وقــت.
لســوء الحــظ لــم يتــم التفعيــل ولــم أنتبــه بســبب
ّ
أتذكــر ً
ـن
ـ
م
ـي
ـ
ب
طال
ـد
ـ
ح
أ
ـع
ـ
م
ـي
ـ
ل
ـا
ـ
موقف
فمــا زلــت
ُ
ُّ
تعجلــي ،خرجــت مطمئنــة ألبــدأ فــي توبيــخ أبنائــي بنبــرة
األطفــال ،والــذي اعتـ ُ
ـأن
ـ
ب
ـه
ـ
ع
م
ـي
ـ
ت
حص
ـدأ
ـ
ب
أ
أن
ـدت
الصــوت املعتــادة التــي توبــخ بهــا األم املصريــة أبناءهــا،
أختفــي مــن أمــام الكاميـرا للحظــات ثــم أظهــر لــه فجــأة وأخـ ُ
ـذت راحتــي معتقــدة أن الطالبــة ال تســمع شــيئا،
ً
ـه،
ـ
م
أما
ـي
ـ
ب
ـا
ـ
متفاجئ
ألســتمتع بضحكتــه واندهاشــه
ُ
ثــم عــدت إلــى الطالبــة الســتكمال الحصــة ألكتشــف
وفــي إحــدى الحصــص بـ ُ
ـه
ـ
ب
ـإذا
ـ
ف
ـادة
ـ
ت
املع
ـي
ـ
ت
بداي
ـدأت
ّ
ُ
الكارثة...الصــوت مفعــل والطالبــة تجلــس فــي ذهــول!
ـاكنا ،كـ ُ
يجلــس كالصنــم وال يحــرك سـ ً
ـررت ظهــوري
املفاجــئ وال جديــد! فلــم أجــد ُبـ ًـدا مــن ســؤاله:
ً
العدد
صامتا؟
مالك تجلس هكذا
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عزيزي املعلم!

عزيزي املعلم!

احصــل علــى نســخة مكتوبــة ومدققــة الســم
قبــل أن تضطــر للتحـ ّـول مــن معلــم لطيــف
طالبــك ،وتــدرب عليــه جيـ ًـدا قبــل حصتــك األولــى معه،
األمر ال يسلم من بعض الـ « إيليرينا وإيلينين»!
وأختــم بهــذا املوقــف الــذي لــم يكــن أقــل ســوءا،
الحصــة األخيــرة فــي جدولــي املســائي بعــد ســهر طويــل،
وجهــد كبيــر مــع الطــاب ،أحــاول مغالبــة النــوم مــن
بدايــة الحصــة فــإذا بــي أستســلم للنعــاس بــا وعــي
ألســتيقظ مفزوعــة علــى صــوت هاتفــي ،اتصــال مــن
ولبــق إلــى شــخص يتصــرف بطبيعتــه فــي منزلــه ،تأكــد اإلدارة:
ّ
«طالبتــك اســلتناّ ،
أوال أنــك فــي مأمــن مــن مســامع طالبــك وأن صوتــك ال
تحدثـ ِـك وانقطــع صوتـ ِـك
ِ ر
يصــل إليــه.
فجــأة! هــل أنـ ِـت بخيــر؟»
لــم أكــن فــي حاجــة للتبريــر ،صوتــي كان ً
وفــي أحــد املـ ّـرات راســلني والــد لطفلتيــن تــوأم
كافيــا
ُ
ألقـ َ
ـوم بتدريســهما ،ولــم يذكــر لــي اســمهما ،بــدأت لشــرح مــا حــدث.
معهمــا الحصــة وبعــد الســام ســألتهما عــن االســم؛
فجاءنــي صــوت والدهمــا مــن بعيــد:
(إيليرينا وإيلينين)
بلهجتــه اإلنجليزيــة الســريعة فلــم أســتوعب،
فأعـ ُ
ـدت الســؤال لهمــا فــإذا بهمــا تنطقــان االســمين
معــا فــي نفــس الوقــت وأنــا أيضــا لــم أســتوعب ،وال
داعــي لوصــف كــم كانــت الحصــة شــاقة علـ ّـي بســبب
تشــابه االســمين وصعوبــة نطقهمــا ،فكلمــا حاولــت أن
ّ
أوجــه الحديــث إلحداهمــا تــرد األخــرى ،ومــا أن أبــدأ فــي
نطــق االســم حتــى تبــدءان ً
معــا فــي تصحيــح نطقــه لــي،
فــا أســمع شــيئا وال أميــز نطقــا،
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عزيزي املعلم!
فنجــان مــن القهــوة قبــل الحصــة يجنبــك
ً
دوليــا ُم ً
ـاال ًّ
فزعــا مــن اإلدارة فــي حالــك الليــل.
اتصـ
وال أقــول إن هــذه الطرائــف تحــدث فقــط فــي
البدايــات ،فمــا زلــت أتعــرض لبعضهــا حتــى اآلن ،لكــن
بقــدر أكبــر مــن ّ
التقبــل والرضــا ،بــل أحيانــا يتعمــد
املعلــم أن يصنــع الطرائــف بنفســه ليغلــف مشــقة
العمــل ببعــض الدعابــة والترويــح لــه ولطالبــه.

وهكــذا مـ ّـرت الحصــة وأنــا فــي حيــرة وتخبــط بيــن
االســمين ،وكالهمــا فــي إص ـرار وتصميــم أن أخاطــب
ً
ً
واضحــا.
صحيحــا
كل واحــدة منهمــا باســمها
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مـجددا!
زووم طردنا
ّ

فــي أواخــر شــهر فبرايــر تقريبــا مــن هــذه
الســنة عندمــا قابلــت فــي قســم علــوم اللســان
(جامعــة الجزائــر )2طالبيــن مــن جامعــة أليكانتــي
تذكــرت أول عهــدي بتجربــة التعليــم لطلبــة مــن
إســبانيا :يــدرس الطلبــة تخصــص العربيــة وحــدات
كالفكــر وواقــع املســلمين فــي الغــرب باإلســبانية،
بــل وحتــى مصطلحــات قواعــد العربيــة بمســتوياتها
الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة ،فتكــون النتيجــة
طلبــة يعرفــون عــن العربيــة وال يمكنهــم التواصــل
بالعربيــة .ومــا هــو إال أن توقفــت الدراســة فــي
الجامعــات الجزائريــة بســبب الحجــر املنزلــي،
فســافرت الشــابة إلــى إســبانيا لزيــارة أهلهــا ،وزار
الشــاب أقاربــه فــي صح ـراء الجزائــر فــي انتظــار
عــودة األمــور إلــى نصابهــا بنهايــة العطلــة الربيعيــة
التــي تزامنــت مــع بــدء الحجــر تقريبــا.
لكــن الوبــاء صــار جائحة والطالبــان بقيــا
عالقيــن؛ لكننــا علــى أيــة حــال ملزمــون بشــعار (ابــق
فــي البيــت) حيثمــا كنــا.
كان يفتــرض بالطالبيــن االلتحــاق بــدروس
العربيــة للصينييــن للتواصــل معهــم غيــر أن ظــروف
اإلنترنــت منعــت الشــاب مــن االلتحــاق بمنصــة
دينغ فضاعت فرصة االجتماع بـ  23طالبا صينيا.
ّ
حلــل الطالبــان نصوصــا متنوعــة،
ود ّرسـ ُـتهما بعــض املعلومــات فــي الصوتيــات
والعلــوم اإلســامية مــع اختبـ ٍـار لجــودة الق ـراءة

فقــررت إثــر ذاك تخصيــص حصــة لِـ»االســتماع
والعــروض الشــفوية» ومنحــت الشــابين فرصــة
إدارة أغلــب أوقاتهــا ،واقتصــر تدخلــي علــى اختيــار
موضوعــات العــروض الفرديــة أو مشــاركتهما فــي
بعــض الحــوارات الثنائيــة باعتبــاري متحدثــا ثالثــا
ال أســتاذة موجهــة ،وأمــا إســعافي لهمــا بتصحيــح
الخاطــئ مــن الــكالم أو تقديــم الكلمــة (املفقــودة)
فــكان بطريقــة عفويــة كمــا يقــوم صديقــك مثــا
بإســعافك ببعــض الكلمــات والعبــارات التــي
(تاهــت) منــك.
في أثناء ســاعتين من كل أســبوع كنت أختار
لهمــا موضوعــات لتقديــم عــرض فــردي أو حــوار أو
تمثيليــة ،وركــزت علــى مــا هــو مــن حياتهمــا اليوميــة.
وكانــت موضوعــات العــروض الفرديــة والجماعيــة
مترابطــة أحيانــا ،وقــد تتشــارك مــع موضوعــات
الفيديوهــات التــي يشــاهدانها ويقدمــان ملخصــا
عنهــا لكــن التركيــز األكبــر كان حــول تعزيــز مهــارة
الــكالم عندهمــا .إذ عــرض ٌّ
كل مــن الطالبيــن مثــا
أجــواء الحجــر املنزلــي لينتقــا إلــى دور الطبيــب
الــذي يشــك أن مريضتــه مصابــة بكورونــا .ثــم
عرضــا نظــرة عــن قــرب للمجتمــع اإلســباني،
وكان ذلــك أيضــا محــور التمثيليــة “العنصريــة فــي
إســبانيا” خــال حصــة تلفزيونيــة يســأل فيهــا املذيــع
ضيفتــه الخبيــرة فــي اإلســاموفوبيا” .وقدمــا “مكاملــة
هاتفيــة” حقيقيــة عــن حياتهمــا ودراســتهما كل
بحســب مــكان إقامتــه.
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ومــن تلــك العــروض التــي ســرحت بمخيلــة
الطالبيــن “مــاذا لــو اختفــى اإلنترنــت بشــكل نهائــي
مــن حياتنــا؟ وقطعــت عنــا الكهربــاء باســتثناء
مرتيــن فــي األســبوع؟” .وتحــدث ّ
كل منهمــا عــن
أحالمــه ومخاوفــه بشــأن العمــل بعــد التخــرج ،ثــم
ّ
مثــل الشــاب دور مديــر لجنــة يعقــد مقابلــة مــع
مترشــحة للعمــل .كمــا عرضــا هواياتهمــا واألعمــال
التــي ينجزانهــا خــال أوقــات الف ـراغ .وختمــا
الحصــص بــدور األســتاذ والطالبــة .ومثــل الشــاب
أدوار موظفيــن إســبان فــي الجامعــة والشــابة
تلــك األســابيع القليلــة مــن الدراســة بــكل
مترجمتــي املرافقــة خــال التحاقــي بالعمــل فــي
جامعــة أليكانتــي .وتابعــا خــال نشــاط االســتماع مشــاكلها لــم تكــن عاديــة :فلقــد كانــت أوال فرصــة
لتعزيــز مهــارة الــكالم بحيــث زادت ثقــة الشــاب
عنــد إلقائــه الــكالم بالعربيــة برغــم أنــه فــي األســاس
ذو مســتوى جيــد ومــن الســهل عليــه تحقيــق حلــم
العمــل فــي شــركة لالســتيراد والتصديــرّ ،
وأمــا
الشــابة فلــم تــزد ثقتهــا أثنــاء الحديــث بالعربيــة
وحســب وإنمــا قفــزت قدراتهــا الكالميــة إلــى درجــة
عاليــة ،ولــم يكــن دوري ســوى اســتخراج الآللــئ
املخفيــة بإعطائهمــا فرصــة الحديــث املكثــف.
بعــض الفيديوهــات واســتخرجا بعــض الكلمــات
وثانيــا كانــت فرصــة للقــاء تشــوبه عــادة
الجديــدة منهــا ّ ثــم حولــت النشــاط إلــى تقديــم حساســية سياســية عاليــة :أســتاذة مــن الجزائــر
ملخص عنها ل ــما الحظت تباين مستويي االستماع وطالبــة مــن املغــرب وطالــب يكتفــي بتســمية وطنــه
بيــن الطالبيــن.
(الصح ـراء) فــا يصفهــا (الغربيــة) كمــا تتبنــى
وفــي االمتحــان ناقشــا فــي تمثيليــة مشــاكل الجزائــر وال (املغربيــة) كمــا تراهــا املغــرب ،فجمــع
املطعــم الــذي يملكانــه ،ثــم ناقشــنا مظاهــر زووم مــا لــم تجمعــه الحكومــات.
العنصريــة فــي الغــرب بمناســبة االحتجاجــات
وثالثــا أن شــابة تحلــم أن تكــون فــي خدمــة
األمريكيــة ثــم مظاهــر العنصريــة عنــد العــرب .املجتمــع مــن خــال العمــل فــي مراكــز إيــواء األطفــال
وقدمــا عروضــا فرديــة متنوعــة حــول التطــوع ودور الالجئيــن وذوي الظــروف املختلفــة غالبهــم ال
املســلمين ومــا ينقــص العــرب .وشــاهدا تســجيلين يتقنــون اإلســبانية لنــا أن نتخيــل دور حصــص
يصفــان حــال بعــض املســلمين والنــاس عمومــا مكثفــة فــي الحديــث بالعربيــة فــي إنقــاذ طفــل أو
ظروفهــم قاســية فأتقــن الطالبــان فهــم املحتــوى شــاب مــن الضيــاع واالنحـراف ألنــه وجــد مــن يتكلــم
اللغــوي والرســالة التــي يتضمنهــا التســجيالن .معــه بـ»العربيــة» ،حينهــا يمكننــا القــول أن زووم
خــال  24ســاعة كليــة ،ونظ ـرا الختــاف وإن أكثــر طردنــا فقــد كان منصــة ألعظــم تعزيــز؛
املســتويين ،لــزم اختيــار موضوعــات ال تشــعر تعزيــز ألجــل رســالة عظيمــة.
الشــاب بامللــل وال تحبــط الشــابة ،وكان يجــب
العدد أن أراقــب تطورهــا فكنــت أختارهــا للبــدء غالبــا
بالعــرض الفــردي حتــى أتأكــد أن مــا تقولــه ال يتأثــر
بعــرض زميلهــا ،وفــي العــروض الثنائيــة كنــت أختــار
للشــاب الــدور الــذي يتطلــب الــكالم األكثــر أو
األدوار املتعــددة دون تقزيــم لــدور زميلتــه.
وكثي ـرا مــا مازحتهمــا بالقــول “يبــدو أن زووم
قــد طردنــا مجـ ّـددا !» ،ليــس بســبب الخدمــة
املجانيــة لــزووم التــي تتطلــب الخــروج كل أربعيــن
دقيقــة ،ولكــن ألن ســوء اإلنترنــت فــي الجزائــر
والســيما عنــد الطالــب كان ســببا لذلــك.
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سويفي فتحي
محاضر جامعي ومؤلف مناهج تعليمية

تعليم مهارة المحادثة للمكفوفين أون الين
ونحــن نــدرك جميعــا أن املكفوفيــن يعتمــدون
بداية وقفة مع االسم؛ فإني ال أحب استخدام
هــذا االســم أو املصطلــح (املكفوفيــن) ،وكنــت ســميت
املقــال بعنــوان تعليــم العربيــة ألصحــاب البصيــرة؛
ألنــه أنســب وأجمــل وأصدق،وهــذا أيضــا مــن آداب
العــرب حيــث تســمي ال�شــيء بنقيضــه تفــاؤال فتســمي
املريــض ســليما ،ومــن بديــع قولهــم أنهــم يقولــون
( فــان ممتــع بعينيــه) وفــي هاتفــي ســجلت املشــرفة ب ـ
( معلمة املبصرين).
غيــر أننــي اضطــررت الســتخدام االســم اآلخــر
لشــيوعه وســهولة الوصــول إليــه فــي محــرك البحــث
لتحصــل اإلفــادة ويطلــع عليــه مــن يبحــث عــن هــذا
الغــرض.
ألننــا بحاجــة ماســة إلــى نشــر الوعــي حــول هــذه
الفئــة املهمشــة فــي جانــب تعليــم اللغــة الثانيــة ،وكأنهــم
ليــس لهــم حــق فــي التعلــم والتعليــم ،فــإذا أردت االطالع
علــى بحــث أو مقــال يتنــاول تعليــم العربيــة كلغــة ثانيــة
للمكفوفيــن؛ فســيعييك البحــث وترجــع بخفــي حنيــن
فضــا عــن أن تجــد كتابــا مخصصــا لتعليــم العربيــة
ألغـراض خاصــة باملكفوفيــن.

اعتمــادا كليــا علــى حاســة الســمع ،ومــن نعمــة هللا فهــي
الحاســة التــي يتعلــم بهــا اللغــات جميعــا ،وهــي املدخــل
الطبيعــي ألي لغــة ،وغنــي عــن الذكــر قــول ابــن خلــدون
( الســمع أبــو امللــكات اللســانية)
وإن كان الســمع وســيلة لــدى املبصرييــن فإنــه
األســاس األول الســتقبال العمليــات التعليميــة لــدى
املكفوفيــن فهــو لديهــم أكثــر حســا ويســتطيع مــن
خاللــه التمييــز بيــن أشــياء متعــددة،
وممــا يتميــز بــه أصحــاب البصيــرة قــوة
حافظتهــم وذاكرتهــم؛ فقــد امتنــع عنهــم مشــتتات
الذاكــرة وعوامــل النســيان مــن تزاحــم مدخــات
املشــتات البصريــة.
وإذا كان األمــر كذلــك فالســؤال اآلن كيــف نعلــم
أصحــاب البصيــرة مهــارة املحادثــة؟
الجــواب ســيكون عــن تجربــة واقعيــة فــي تعليــم
العربيــة لهــم عبــر برنامــج الواتســاب
ونذكــر هنــا أن اســتخدام اللغــة الوســيطة أمــر
ضــروري ،وإن كان موضــوع اللغــة الوســيطة أمــر
يــدور فيــه خــاف فــي اســتخدامه فينبغــي هنــا أال يذكــر العدد
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الخــاف أصــا ،فأكثــر االســتراتيجيات القائمــة علــى
املدخــل البصــري فــي تعليــم اللغــات ممتنعــة هنــا.
تقــوم التجربــة علــى توظيــف برنامــج الواتســاب
فــي العمليــة التعليميــة ،واختيــار الواتســاب تحديــدا،
ألن عينــة الطلبــة هنــا مــن إفريقيــا ولديهــم بعــض
التحديــات التــي تقابلهــم ،فاإلنترنــت لديهــم ضعيــف
ولديــس لديهــم إمكانيــات تقنيــة تســاعدهم علــى
اســتخدام برامــج قــد تســتهلك كثي ـرا فــي اإلنترنــت ،بــل
لكــم أن تعلمــوا أنهــم ليــس لديهــم هاتــف شــخ�صي
أ صــا.
عرض التجربة
أوال :يتــم إرســال مقطــع مســجل يتنــاول
الترحيــب باملتعلميــن  ،ويســجل حــوار بســيط كــ:
الســام عليكــم ـ ـ وعليكــم الســام /مــا اســمك؟/
اســمي إبراهيــم  /مــن أيــن أنــت؟  /أنــا مــن األردن
ويتم بيان معاني ما ورد بالحواربلغة الطالب.
•تكــرر هــذه الجمــل فــي أثنــاء تقديمهــا حوالــي
ثــاث م ـرات؛ مــرة ببــطء ،ومــرة متوســطة  ،ومــرة
بصــورة طبيعيــة
•يتــم التركيــز علــى بعــض الحــروف التــي يتوقــع
صعوبــة مخرجهــا لــدى املتعلــم ،وهــي غالبــا الحــروف
الحلقيــة.
•يمكــن تخصيــص وقــت ملعالجــة الحــروف
املتشــابهة عــن طريــق تك ـرار املتعلــم لهــذه الحــروف
متقاربــة املخــرج ويكــون التركيــز علــى حــرف أو حرفيــن
علــى األكثــر ( َح  ،ه ـ ) َ
(ح َ ،حــا) ( ْ
أح ْ /أه ـ )  ( ،حــا
ُحــو حــي) وتكرارهــا أيضــا فــي ســياق الكلمــة( :حـ َّـل ـ
هـ َّـل  /حــرم ـ هرم...إلــخ مــع مراعــاة تقديــم الحــروف
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املتشــابهة فــي أول الكلمــة ووســطها ونهايتهــا.
ثانيــا :يتــم تحديــد وقــت يتزامــن فيــه وجــود
املعلــم واملتعلــم علــى مجموعــة الواتســاب ،يقــوم فيهــا
املعلــم بتحيــة الطــاب وعمــل تحميــة ومراجعــة حــول
املوضــوع الســابق وربــط نواتــج التعلــم ببعضهــا؛ وهنــا
تحــدث ألفــة بيــن املتعلــم واللغــة الجديــدة ويــرى أنــه
صــار قــادرا علــى التفاعــل مــع معلمــه دون توتــر أو
خــوف.
ثــم يبــدأ بعــرض موضــوع املحادثــة بتراكيــب

وجمــل قصيــرة يتــم تكرارهــا خلفــه ،بعــد أن يبيــن لهــم
معانيهــا ،ويؤكــد علــى بعــض األصــوات التــي يجــدون
صعوببــة فــي نطقهــا ،ويربــط بيــن التراكيــب وبعضهــا
حتــى تتشــكل فــي قالــب حــوار فــي نهايــة الــدرس.
وعندهــا يعــرض املعلــم الحــوار كامــا ليكــون
أشــبه بملخــص لهــم يجمــع كل مــا ذكــر.
ثالثــا :هنــاك تكليفــات للطــاب فــي صــورة
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األداء يجعــل األمــر ســهال ويوصــل املعانــي بشــكل
أفضــل وأجمــل وبالجملــة فاجعلــه يــرى بســمعه مــا
فاتــه مــن الصــورة ،وهللا املوفــق والهــادي إلــى ســواء
الســبيل.

مخرجــات للتعلــم ،حيــث يطلــب مــن كل طالــب
تســجيل مــا تعلمــه إن كان املوضــوع متعلــق بأمــر
شــخ�صي كالتعريــف بالنفــس ،أو تحويــل التكليــف
ليكــون حــوارا بيــن طالبيــن ،وترســل هــذه التســجيالت
علــى املجموعــة؛ فيســتفيد الطــاب مــن بعضهــم
منخــال التعلــم باألقـران ،كمــا يعطــي يقــف املعلم من
خاللهــا علــى األخطــاء التــي وقعــوا فيهــا ،أو املدخــات
التعليميــة التــي لــم تثبــت لديهــم بشــكل جيــد فيتــم
التركيــز والتنبيــه عليهــا.
رابعــا :يمكــن للمعلــم أن يقــوم بإرســال بعــض
الصوتيــات املعــززة ملوضــوع الحــوار بحيــث يســتمع
لهــا املتعلــم كنــوع مــن املراجعــة ويتعــرف أيضــا
علــى أصــوات أخــرى متغايــرة ،لكــن يراعــى أن تكــون
الصوتيــات فــي املســتوى اللغــوي لديــه.

مواد استفدت منها:
 .1درس صوتي عبرالواتساب لألستاذة أم عبدهللا
معلمــة اللغــة العربيــة باملركــزاإلســامي للمكفوفيــن
بتوجــو
ً
ً
 .2صعوبــات تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة
للمكفوفيــن ،جمــال يوســف
/v b /c o m .a r a b i a -a -m .w w w / / :h t t p
2 4 6 9 8 =t ?p h p .s h o w t h r e a d
 .3الصعوبــات فــي تعليــم اللغــة العربيــة للمكفوفيــن
وســبل التغلــب عليهــا ،إيمــان يوســف
.index /ar /com .gulfkids .www //:http
_topic &50 =id _r &res _show =action ?php
1032 =id

•وال يفوتنــا التنبيــه علــى أهميــة أن يكــون لــدى
املعلــم حــس صوتــي ،وطريقــة مميــزة فــي تنويــع طبقــات
الصــوت وتوظيفهــا فــي التعلــم فكمــا نعلــم أن هــذه
الفئــة لديهــا حساســية عاليــة للســمع  ،وتصويــر
املشــهد صوتيــا أمــر مــن األهميــة بمــكان إليصــال
املعانــي وبالتالــي فــإن الترتكيــز عليهــا بتنويــع طبقــات
الصــوت وتمثيــل املعنــى ومراعــاة النبــر والتنغيــم فــي
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