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أمهية طرق التعليم املعتمدة على التعليم اإللكرتوين ابملدارس العربية
بربواني دار السالم

حممد حمي الدين أمحد وفردوس أمحد جاد
امللخص
دائما على تطوير طرق تدريس جديدة لتعليم
تشجع املدارس العربية يف برواني دار السالم ً
اللغة العربية ،خصوصا طرق التدريس احلديثة اليت تركز على تطوير استخدام جوانب التعلم
اإللكرتوين .وهتدف هذه الدراسة إىل معرفة احلاجة إىل طرق تدريس جديدة يف مدارس
برواني العربية من وجهة نظر املعلمني .ولتحقيق ذلك استخدمت هذه الدراسة املنهج
الوصفي فأعدت استبياان واستطلعت آراء معلمي اللغة العربية ،ونتج عن استجاابت
املعلمني عدة نتائج :التواصل ابللغة العربية بني الطالب واملعلمني ضعيف ؛ كثريا ما
تستخدم اللغة املاليو يف الفصول العربية .والتواصل ابللغة العربية بني املعلمني والطالب
خارج الفصل الدراسي منخفض للغاية .عالوة على ذلك ،تكشف ردود االستبيان أنه
على الرغم من أن الغالبية العظمى من معلمي اللغة العربية يستخدمون طريقة الرتمجة
النحوية ( ، )٪78.49إال أن أغلبية أكرب تعتقد أن اعتماد ميزات التعلم اإللكرتوين سيؤدي
إىل زايدة التفاعل واإلجيابية بني الطالب واملعلمني وسيؤدي إىل زايدة التواصل ابللغة العربية
والنجاح يف تعليمها وتعلمها ( .)٪84.21وتشري النتائج إىل وجود رغبة قوية لدى املعلمني
الستخدام اساليب التعليم اإللكرتوين يف تعليمهم للغة العربية .ويف اخلتام  ،توصي هذه
الدراسة بتدريب معلمي اللغة العربية على استخدام أساليب وطرق التعليم اإللكرتوين من
أجل املساعدة على حتقيق مستوايت أعلى من التواصل ابللغة العربية ورفع مستوى
التحصيل لدى الطالب.
الكلمات املفتاحية :تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،وطرق التدريس ،والتعلم
اإللكرتوين ،وتكنولوجيا التعليم ،وإعداد املعلم.
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THE IMPORTANCE OF TEACHING ARABIC USING ELEARNING AT ARAB SCHOOLS IN BRUNEI DARUSSALAM
ABSTRACT
Arabic schools in Brunei Darussalam always encourage the
development of new teaching methods for Arabic language learning,
and recently the development of using aspects of e-learning for Arabic
language learning has come into sharp focus. This study aims to
understand the potential of this new teaching approach in Brunei
Arabic schools from the perspective of the teachers. To achieve this,
the study described here uses a descriptive approach and distributed a
questionnaire among Arabic school teachers. The teachers’ responses
result in several findings: communication in Arabic between students
and teachers is low; the Malay language is frequently used in the
Arabic classroom; and communication in Arabic between teachers and
students outside the classroom is very low. Furthermore, the
questionnaire responses reveal that although a large majority of
Arabic teachers use the grammar translation method (78.49%), an
even larger majority believe that adopting features of e-learning would
be a positive way to increase communication in Arabic and success in
Arabic learning (84.21%). The findings indicate that there is a strong
appetite among teachers to use e-learning in their Arabic teaching. In
conclusion, this study recommends training Arabic language teachers
to use e-learning in order to help bring about higher levels of
communication in Arabic and raise student attainment.
Keywords: teaching Arabic to non-native speakers, teaching methods,
e-learning, educational technology, teacher preparation

املقدمة
إن طالب املدارس العربية بربواني يتعلمون اللغة العربية كوسيلة لفهم ومعرفة الدين
، ولذلك يغلب على املعلمني استخدام الرتمجة والطرق اإللقائية والتلقينية،اإلسالمي
فممارسة اللغة أو استخدامها يف املدارس العربية بربواني يقتصر على مهاريت القراءة
 ولذلك كثرت الشكوى يف،كالما
والكتابة حيث ال تتوفر ظروف استخدامها
ً
ً استماعا و
 فالطالب،برواني من أن طالب املدارس العربية ال جييدون الكالم ابللغة العربية
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الربوانويون الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية يتكلمون هبا يف وقت أسرع من الطالب الذين
يتعلمون اللغة العربية(http://borneobulletin.com.bn/arabic-school-students- ،
 ، weak-arabic/)Kوقد أثبتت الدراسات أن أن الطرق التقليدية يغلب عليها التحفيظ
والرتمجة وتؤدي إىل ضعف ممارسة اللغة ابحملادثة والكالم ،وإتقان مهارات اللغة العربية ال
يكون بكثرة احلفظ( .حسن)2006 :
كما ترى دراسات أخرى أن التعليم اإللكرتوين قد يعاجل ضعف مهارات
الطالب اللغوية ،ويزيد من دافعيتهم حنو التعلم ألن طالب هذا العصر يقضون معظم
أوقاهتم أمام الكمبيوتر واهلواتف الذكية ،واإلنرتنت(Jovanovic, Chiong, and ،
) Weise, 2012, p39والطالب يتفاعلون أكثر مع التعليم اإللكرتوين ويتحمسون للتعلم
الذايت ،ويتواصلون مع معلمهم ومع بعضهم البعض ،كما ميكنهم إعادة االستخدام والتعليق
على احملتوى ،وخلق بيئات حديثة للتعلم يف أي وقت ويف أي مكان(Casey & ،
) Evans, 2011وتعليم مهارات اللغة العربية يف عصر تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات
ال يتم دون االهتمام ابلتعليم اإللكرتوين وبوسائل التواصل اإللكرتوين مثل الكمبيوتر
واهلاتف الذكي واإلنرتنت ،وقد يكون ذلك حمفزا للطالب على املشاركة يف العملية
التعليمية ،وممارسة اللغة العربية عرب البيئة العربية االفرتاضية املصطنعة عرب االنرتنت،
وابستخدام الربامج التعليمية املتاحة عرب شبكات االنرتنت واهلواتف احملمولة ،وكذلك
استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
ولقد أوصى الباحثون بضرورة االستفادة من الطرق والوسائل التكنولوجية احلديثة
يف التعليم والتعلم ،ألهنا تؤدي إىل حتفيز املتعلمني ورفع مستواهم التعليمي(Rigby & ،
) Przybylski, 2009ورغم أمهية التعليم اإللكرتوين إال أن الدمج بني التعليم اإللكرتوين
والتعليم التقليدي تزداد شعبيته أيضا يف الساحة التعليمية يف هذا العصر(Kim et al., ،
) 2013والدمج بني التعليم اإللكرتوين والتعليم التقليدي ميكنه معاجلة عيوب كل منهما،
( )Ireland et al., 2009كما أن الدمج بني األساليب التقليدية واألساليب احلديثة يكون
أكثر فائدة لطالب املدارس الثانوية(Corina Constanta Sirbu, & Others, 2014) ،
وقد أثبتت دراسة ) (Grgurovic 2011أن الدمج بني التعليم اإللكرتوين والتعليم التقليدي
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يساعد يف حتسني مهارات التحدث والنطق ،وقد أكدت دراسة
أن التعليم املدمج يساعد يف حتسني مهارات التحدث واالستماع.
وأتيت أمهية هذه الدراسة يف التعرف على طرق التدريس اليت يستخدمها املعلمون
يف تعليم مهارات اللغة العربية ابملدارس العربية بربواني ومدى اعتمادها على التعليم
اإللكرتوين مع معرفة أمهية طرق التعليم اليت تعتمد على التعليم اإللكرتوين ابلنسبة
للمعلمني ،ومن خالل حتليل االحتياجات ميكن وضع خطط عمل وسناريوهات مقرتحة
من أجل بناء برامج تعليمية تعتمد على التعليم اإللكرتوين ،والتفكري يف طرق تدريس تعتمد
على التعليم اإللكرتوين ،أو اخللط بني التعليم التقليدي والتعليم اإللكرتوين ،وتعترب دراسة
الواقع هذه أول خطوة تقوم عليها نظرية النظم التعليمية لرجيليوث(Reigeluth, C& .
)(Guangying 2014

)Others 2009: 9

مشكلة الدراسة :بسبب كثرة الشكوى يف برواني من ضعف طالب املدارس العربية يف
الكالم ابللغة العربية ،وبسبب الرغبة يف توظيف التكنولوجيا احلديثة يف تعليم وتعلم
مهارات اللغة العربية ،جاء استطالع واقع العملية التعليمية يف املدارس العربية بربواني
ملعرفة طرق تدريس اللغة العربية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ومدى
اعتمادها على التعليم االلكرتوين ،ومعرفة أمهية طرق التعليم اليت تعتمد على التعليم
اإللكرتوين ،والطرق املناسبة لتعليم مهارات اللغة العربية ابلنسبة ملعلمي املدارس العربية
بربواني دار السالم.
هدف الدراسة :التعرف على مدى اعتماد طرق تعليم مهارات اللغة العربية اليت
يستخدمها املعلمون ابملدارس العربية على التعليم اإللكرتوين ،وأمهية التعليم اإللكرتوين
ابلنسبة ملعلمي املدارس العربية بربواني دار السالم ،والتعرف على الطرق اليت يراها املعلم
مناسبة لالرتقاء مبهارات اللغة العربية لدى طالب املدارس العربية.
منهجية الدراسة :تنقسم املدارس احلكومية يف برواني إىل قسمني خمتلفني ،قسم اتبع
لوزارة الرتبية وهو يهتم ابملواد العلمية ،والقسم الثاين اتبع لوزارة الشؤون الدينية وتسمى
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ابملدارس العربية بربواني ،وهتتم املدارس العربية ابملواد العلمية إضافة إىل اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية ،وقد استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي حيث قامت بتوزيع
االستبيان على كل معلمي اللغة العربية ابملدارس العربية بربواني ،وعددهم ( )93معلما
ومعلمة وميثلون جمتمع الدراسة ،وقد مت استالم ( )67استبياان ،وبذلك تكون عينة الدراسة
غري مقصودة ،ومتثل العينة حوايل ( )%72من أفراد جمتمع الدراسة ،كما يف اجلدول رقم
( ،)1وبعد تطبيق إجراءات الدراسة والتأكد من صدق األداة وثباهتا مت احلصول على نتائج
وتوصيات تؤدي إىل حتقيق هدف الدراسة.
اجلدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة

جمتمع الدراسة
(كل معلمي اللغة العربية ابملدارس العربية
بربواني)

عينة الدراسة
(االستبياانت اليت مت مجعها)

النسبة املئوية

93

67

%72

املعاجلة اإلحصائية :مت اعتماد احلزم اإلحصائية  ،SPSSواستخدام مقياس ليكرت
اخلماسي يف استجاابت أفراد العينة ،فتكون احلاجة صغرية جدا ما بني  ،1.8-1واحلاجة
صغرية ما بني  ،2.6-1.8واحلاجة متوسطة ما بني  ،3.4-2.6واحلاجة كبرية ما بني -3.4
 ،4.2واحلاجة كبرية جدا ما بني  ،5-4.2وقد يتم مجع النسبتني كثريا جدا إىل كثريا وذلك
ملعرفة أمهية احلاجة ،أو مجع قليال إىل قليال جدا ملعرفة قلة احلاجة.
عرض النتائج :ومن خالل إجابة العينة على أسئلة االستبيان مت التعرف على طرق
التدريس اليت يستخدمها املعلمون ،وهذا حتليل االستبيان:

جدول رقم ( :)2استخدام لغة وسيطة يف تدريس اللغة ا لعربية
النسبة
الرقم

مدى استخدامك للغة
وسيطة يف التدريس

1

2

3

4

5

املتوسط

كثريا جدا

كثريا

متوسط

قليال

قليال جدا

احلسايب

31.58 %

32.89
%

13.16
%

6.58
%

3.95 %

3.5
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من اجلدول رقم ( )2يتضح لنا جبمع النسبتني "كثريا جدا وكثريا" أن نسبة كبرية
من املعلمني يستخدمون لغة وسيطة يف تدريس اللغة العربية حيث بلغت النسبة
 ،%64.47ويكون الذين ال يستخدمون لغة وسيطة يف تدريس اللغة العربية جبمع النسبتني
"قليال جدا وقليال"  %10.53وهذه نسبة قليلة بينما النسبة احملايدة بلغت ،% 13.16
وقد كان املتوسط احلسايب على مقياس ليكرت كبريا للذين يستخدمون لغة وسيطة حيث
بلغ .3.5
جدول رقم ( :)3متكن الطالب من املهارات اللغوية األربع

المهارات
اللغوية

1
2
3
4

مهارة الكالم
مهارة االستماع
مهارة القراءة
مهارة الكتابة

كثيرا
جدا

كثيرا

متوسط

قليال

قليال جدا

المتوسط
الحسابي

%5.26

%5.26

%14.47

%30.26

%32.89

1.8

% 6.58

%7.89

%15.79

%27.63

%30.26

2.0

%11.84

%18.42

%26.32

%14.47

%17.11

2.6

%15.79

%21.05

%18.42

%17.11

%15.79

2.7

املتوسط احلسايب العام

2.3

ومن اجلدول رقم ( )3يتضح لنا أن مهارة الكتابة هي اليت حصلت على الرتتيب
األول من بني املهارات حيث يرى املعلمون أن متكن الطالب من هذه املهارة متوسط
وبلغت نسبة الطالب الذين يتمكنون من مهارة الكتابة  ، % 36.84ومتوسطها احلسايب
 ، 2.7بينما نسبة الطالب الذين يتمكنون من مهارة الكالم كانت ضعيفة وهي % 10.52
ومتوسطها احلسايب  ،1.8وكذلك مهارة االستماع نسبتها ضعيفة أيضا بلغت % 14.47
ومتوسطها احلسايب  ،2.0وقد كان متكن الطالب من مهارة القراءة متوسطا بنسبة 30.26
 %ومتوسطها احلسايب  ،2.6وبذلك تكون نسبة الطالب الذين يتمكنون من املهارات
اللغوية األربع من وجهة نظر املعلم ضعيفة ،حيث كان املتوسط احلسايب العام .2.3
جدول رقم ( :)4تواصل املعلم مع الطالب خارج املؤسسة التعليمية ،ابإلنرتنت
تواصل املعلم مع الطالب
خارج املؤسسة التعليمية

كثريا

كثريا

متوسط

قليال

قليال

املتوسط

0.00
%

1.32
%

1.32
%

9.21
%

76.32
%

1.0

جدا

جدا

احلسايب
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مننن اجلنندول رقننم ( )4يتضننح لنننا أن تواصننل املعلننم مننع الطننالب خننارج املؤسسننة
التعليمية ،ابإلنرتنت مثال قليل جدا حيث بلغت نسبة الذين يتواصلون منع الطنالب 1.32
 %فقط مبتوسط حسايب .1.0
جدول رقم ( :)5مدى استخدام املعلم هلذه األساليب والطرق يف التدريس
األساليب والطرق
1
2
3
4
5
6

مدى استخدام املعلم
لطريقة الشرح واإللقاء
مدى استخدام املعلم لطريقة
النحو والرتمجة
مدى استخدام املعلم
للطريقة السمعية الشفوية
مدى استخدام املعلم
للطريقة االتصالية
مدى استخدام املعلم لطريقة
القراءة
مدى استخدام املعلم
للطريقة املباشرة

كثريا
جدا

كثريا متوسط

42.11
%

28.9
5%

9.21
%

46.05
%

32.8
9%

5.26%

18.42
%
5.26
%
3.95
%
3.95
%

25.0
0%
6.58
%
5.26
%
2.63
%

18.42
%
13.16
%

9.21%
9.21
%

قليال

قليال
جدا

5.26
%

2.63
%

2.63
%

1.32
%

15.79
%
19.74
%
32.89
%
32.89
%

10.53
%
43.42
%
36.84
%
39.47
%

املتوسط

احلسايب

3.7

3.8

2.9

1.8

1.7

1.6

مننن اجلنندول رقننم ( )5يتضننح لنننا أن طريقننة النحننو أكثننر الطننرق اسننتخداما بنسننبة
 % 78.94حيث بلغ املتوسط احلسايب  ، 3.8مث تلتها طريقة الشرح واإللقناء بنسنبة 71.06
 %حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،3.7مث الطريقة السمعية الشفوية بنسنبة  % 43.42حينث
بلننغ املتوسننط احلسننايب  ، 2.9وكننان اسننتخدام الطريقننة االتصننالية بنسننبة ضننعيفة % 11.84
ومتوسننطها احلسننايب  ،1.8وكننذلك طريقننة القنراءة بنسننبة ضننعيفة  % 9.21مبتوسننط حسننايب
 ،1.6وجنناءت الطريقننة املباشننرة يف املرتبننة األخننرية بنسننبة  % 6.58ومبتوسننط حسننايب .1.7
وذكر بعض املعلمني أهنم يستخدمون طرقا أخرى مثل الطريقة التوليفية.
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جدول رقم ( :)6احلاجة إىل األساليب والطرق اآلتية يف تعليم مهارات اللغة العربية

الطرق

كبرية

1

احلاجة إىل األساليب
اإللقائية اليت تعتمد على
شرح املعلم.

19.74
%

2

احلاجة إىل األساليب
اليت يشرتك فيها كل من
املعلم والطالب.
احلاجة إىل األساليب
اليت تعتمد على الطالب

3

كبرية

جدا

متوسطة

14.47
%

10.53
%

صغرية

املتوسط

صغرية
جدا

15.79
%

احلسايب

2.5

27.63
%

42.11
%

26.32
%

9.21
%

3.95
%

6.58
%

3.6

31.58
%

27.63
%

15.79
%

6.58
%

6.58
%

3.4

من اجلدول رقم ( )6يتضح لنا أن احلاجة إىل األساليب اليت يشرتك فيها كل من
املعلم والطالب كبرية حيث بلغت نسبتها  % 68.43ومتوسطها احلسايب  ،3.6مث تلتها
األساليب اليت تعتمد على الطالب حيث بلغت نسبتها  % 59.21وبلغ متوسطها
احلسايب  ،3.6وجاءت األساليب اإللقائية اليت تعتمد على شرح املعلم يف املرتبة األخرية
حيث بلغت نسبتها  % 34.21وبلغ متوسطها احلسايب .2.5
جدول رقم ( :)7احلاجة العتماد طرق تعليم

مهارات اللغة العربية على التعليم اإللكرتوين.
احلاجة

اإللكرتوين

إىل

التعليم كبرية

النسبة

جدا

44.74
%

كبرية
39.47
%

متوسطة صغرية

صغرية

املتوسط

1.32
%

1.32
%

3.9

1.32
%

جدا

احلسايب

من اجلدول رقم ( )7يتضح لنا أن احلاجة كبرية جدا العتماد طرق تعليم مهارات
اللغة العربية على التعليم اإللكرتوين بنسبة  % 84.21حيث بلغ املتوسط احلسايب .3.9
مناقشة نتائج الدراسة
ويف ضوء نتائج البحث السابقة ،ويف ضوء اإلطار النظري هلذه الدراسة ،وبناء على
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أهداف الدراسة ،ومن خالل إجاابت املعلمني على االستبيان ستحاول هذه الدراسة
تفسري النتائج اليت حصلت عليها ،مع توضيح كيفية االستفادة من هذه النتائج وتوظيفها
يف العملية التعليمية:
من اجلدول رقم ( )2يتضح لنا أن  %64.47من املعلمني يستخدمون لغة
وسيطة يف تدريس اللغة العربية ،وقد يؤدي استخدام لغة وسيطة يف التدريس إىل ضعف
الطالب وعدم متكنهم من املهارات اللغوية ،فالرتمجة ال تساعد الطالب على التخلص من
التفكري ابللغة األم ،وهلذا فإنه يشعر بعجز شديد يف املواقف اليت حيتاج فيها الستعمال
اللغة اهلدف ،كما أن استخدام لغة وسيطة بكثرة يف تعليم اللغة الثانية قد يؤدي إىل قلة
استخدام األنشطة التعليمية واملسابقات الثقافية داخل الفصل وخارجه ،فاملعلم الذي
يعتمد على الرتمجة قد يكتفي ابلتدريس داخل الفصل وتدريس التدريبات الكتابية،
وسيكون الطالب متلقيا للمعلومات ،فطريقة الرتمجة ال تعطي الطالب الفرصة للتحدث
داخل الفصل وخارجه.
وقد يكون املعلم معذورا يف استخدام لغة وسيطة يف اجلدول رقم ( )2بسبب
املقررات الدراسية املستخدمة ،فاملدارس العربية يف برواني تستخدم مقرر األزهر يف
السنوات من التاسعة إىل متهيدي اجلامعة ،ألسباب تتعلق ابإلعرتاف ومواصلة الطالب
للدراسة ابألزهر ،ومقررات األزهر تركز على دراسة املعارف واملفاهيم العربية واإلسالمية،
(إسالم  )2014وترى دراسة زارميا ( )45 :2005أن كتب األزهر وضعها أساتذة من األزهر
بلغة فصيحة وقدمية ال تتناسب مع الطالب غري العريب ،وال حتتوي على أنشطة وتدريبات
كافية ،وتعتمد على أسئلة فهم واستيعاب يف معظمها ،وال تتطلب من الطالب أن
يتحدث أو يكتب ،واألسئلة اليت تتطلب قراءة إضافية غري موجودة ،وال حيتوي املقرر على
مهارة االستماع ،وال يتدرج احملتوى يف تعليم الطالب.
ونالحظ من اجلدول ( )3السؤال ( )1أن معلم اللغة العربية غري راض عن مهارة
الكالم ،فمتوسط الطالب الذين يتمكنون من مهارة الكالم رغم أمهيتها كانت ضعيفة
جدا مبتوسط  ،1.8وأفضل طريقة لتعليم الطالب الكالم ،هي أن ِّ
نعرضهم ملواقف تدفعهم
لتحدث اللغة ،والطالب الذي يريد أن يتعلم الكالم عليه أن يتكلم ،والطالب لن يتعلم
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الكالم ،إذا ظل املدرس هو الذي يتكلم طول الوقت ،والطالب يستمع ،فاملدرس اجليد يف
جمال تعليم اللغات األجنبية يكون قليل الكالم ،أقرب إىل الصمت عند تعليم مهارة
الكالم ،إال عند عرض النماذج ،وإاثرة الطالب للكالم ،وتوجيه األنشطة؛ وينبغي أن
نتجنب استخدام اللغة األم يف تعليم اللغة الثانية ،إذا كان من أهداف تعليمها القدرة على
االتصال هبا ألداء وظائف لغوية اجتماعية حتاشيا للتأثري السليب على تعلم اللغة اجلديدة.
(عبد السالم )43 :2006
ونالحظ من اجلدول ( )3السؤال ( )2أن مهارة االستماع ضعيفة بنسبة ، 2.0
ومتثل مهارة االستماع الوجه اآلخر ملهارة الكالم ،ومنهما معا يتحدد طرفا عملية االتصال
الرئيسني :املرسل واملستقبل ،أو املتحدث واملستمع ،واالستماع أول الفنون الواجب
تعلمها ،فهو الوسيلة اليت اتصل هبا اإلنسان يف مراحل حياته ابآلخرين ،واالستماع ليس
عملية سهلة ،فهو ال يقتصر على استقبال الصوت املسموع وإدراك معاين الكلمات
واجلمل فحسب ،بل يتطلب فوق هذا االندماج الكامل بني املتكلم واملستمع ،كما حيتاج
من املستمع إىل بذل اجلهد الذهين حىت يستخلص املعلومات وحيللها ،وينقدها وابلتايل
يتفق مع املتكلم يف رأيه أو خيتلف معه( .عليان )44-43 :2000
ونالحظ من اجلدول ( )3السؤال ( )4 ،3توسط مهاريت اإلرسال حيث كانت
مهارة القراءة  ،2.6ومهارة الكتابة  ،2.7ونالحظ أن نسبة الطالب الذين يتمكنون من
املهارات اللغوية األربع من وجهة نظر املعلم ضعيفة ،حيث كان املتوسط احلسايب العام
 ،2.3ولعل هذا يفسر لنا الشكوى من ضعف مهارة الكالم عند طالب املدارس العربية
بربواني،(http://borneobulletin.com.bn/arabic-school-students-weak-arabic/)K ،
فلعل طرق التدريس املستخدمة تكون من األسباب املؤدية إىل ضعف مهارة الكالم،
فالطرق التقليدية يغلب عليها التحفيظ والرتمجة وتؤدي إىل ضعف ممارسة اللغة ابحملادثة
والكالم ،وإتقان مهارات اللغة العربية ال يكون بكثرة احلفظ( .حسن)2006 :
ويرى الدكتور رشدي طعيمة أن الوقت القصري الذي يقضيه الدارس متحداث
العربية ،أجدى بكثري من الوقت الطويل الذي يقضيه الدارس نفسه متحداث العربية من
خالل الرتمجة عن لغته األوىل( .طعيمة  )280 :2001ولعل هذه الشكوى من قبل املعلمني
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الحظتها شااين يف دراستها ( )31 :2005فقالت" :إن املعلمني يشكون واملهتمني يؤكدون
ضعف الطالب والطالبات يف اللغة العربية" ،وقد أرجع عبدالسالم ( )7 :2006الضعف يف
مستوى الدارسني للغة العربية إىل طرق وأساليب التدريس ،وندرة الوسائل التعليمية
احلديثة.
وتنمية مهارات اللغة العربية جيب أن يتم بطريقة شاملة ومتكاملة ،ألن ضعف
أحد املهارات يؤثر سلبا يف املهارات األخرى ،وأن تنمية أحد املهارات يؤثر إجيااب يف
املهارات األخرى( ،الناقة  )2000وطرق تعليم مهارات اللغة العربية للناطقني بغريها يف ظل
التقدم التكنولوجي جيب جتمع بني مزااي طرق تدريس التعليم اإللكرتوين والتعليم املدمج،
ألن التعليم املدمج نظام متكامل يساعد املتعلم خالل كل مرحلة من مراحل التعلم،
) (Harvey, S. 2003كما ترى دراسات أخرى أن التعليم اإللكرتوين قد يعاجل ضعف
مهارات الطالب اللغوية ،ويزيد من دافعيتهم حنو التعلم ألن طالب هذا العصر يقضون
معظم أوقاهتم أمام الكمبيوتر واهلواتف الذكية ،واإلنرتنت(Jovanovic, Chiong, and .
)Weise, 2012, p39

ومن اجلدول رقم ( )4يتضح أن تواصل املعلم مع الطالب خارج املؤسسة
التعليمية ،ابإلنرتنت مثال قليل جدا حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،1.0وقد يكون ضعف
الطالب يف املهارات اللغوية نتيجة اكتفاء املعلم ابلرتمجة والشرح داخل الفصل وعدم
تواصل املعلم مع الطالب عرب الوسائل التقنية احلديثة ،وهذا يؤدي إىل عدم استخدام اللغة
خارج املؤسسة التعليمية ،وبذلك تتأثر املهارات اللغوية للطالب ،فقد خيلق التواصل عرب
التكنولوجيات احلديثة مثل اإلنرتنت واهلواتف بيئة عربية بديلة للطالب ،وتظهر أمهية
اإلنرتنت يف تنوع املواقع فيه حيث جند ما يتعلق ابحلياة االجتماعية واإلقتصادية والثقافية
والسياسية والرتفيهية وغريها ،ومن خالله يتعرف الطالب على ثقافة أهل اللغة ،كما
يستطيعون االستماع إىل اإلذاعات العربية ،ويشاهدون األخبار املرئية واملسلسالت واألفالم
ابالضافة إىل القراءة والقيام ابلتدريبات اللغوية وغريها عرب التعلم الذايت أو حتت إشراف
املعلم.

 | 152أمهية طرق التعليم املعتمدة على التعليم اإللكرتوين ابملدارس العربية بربواني دار السالم

ونالحظ من اجلدول ( )5السؤال ( )1أن نسبة كبرية جدا من املعلمني
) (%71.06يستخدمون طريقة الشرح واإللقاء حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،3.7فالطرق
اإللقائية عادة ال تستخدم اللغة اهلدف إال يف الفصل الدراسي ،وال تستخدمها يف احلياة
اليومية ،ألن البيئة يف برواني ال تدعم اللغة العربية فالربوانويون يتكلمون اللغة املاليوية يف
حياهتم اليومية ،وخلق بيئة عربية داخل املدرسة وخارجها يكون ابستخدام املعلم لألساليب
املباشرة يف تعليم اللغة العربية ،وابلتواصل مع الطالب عرب اللغة العربية وابستخدام الطريقة
السمعية الشفوية؛ وترى دراسة زارميا ( )73 :2005أن رغبة املعلم يف إكمال الدروس كلها
يف وقت حمدد وضيق جتعله يقتصر يف استخدامه لألنشطة التعليمية على نشاط واحد وهو
التدريبات املنزلية ،فالطالب جيب أال يكون متلقيا فقط للمعلومات ،بل جيب أن يكون
مشاركا يف العملية التعليمية.
إن معلمي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يفضلون الطرق اإللقائية يف معظم
األوقات نظرا لطبيعة املادة الدراسية والتزام املعلم بتدريس املنهج بكامله حسب اخلطة
املوضوعة ،وذلك ملطالبة املشرفني الرتبويني بذلك خالل الفصل الدراسي ،وكذلك لعدم
وجود وسائل تعليمية جيدة وكافية ،كما أن بعض املدرسني ال ُحيضرون دروسهم جيدا
ولذلك يلجأون إىل اإللقاء ،فاملنهج األزهري يركز على املعرفة ابعتبارها اهلدف األساسي،
(إسالم  )231 :2014وقد يكون ضعف الطالب يف املهارات اللغوية نتيجة اكتفاء املعلم
ابلرتمجة داخل الفصل أو الستخدامه لغة وسيطة كما يف اجلدول ( ،)2فالرتمجة جتعل
الطالب متلقيا للمعلومات ،وكثرة كالم املعلم داخل الفصل حترم الطالب من فرص
التحدث والكالم ،وجتعله متلقيا للمعلومات ،وعدم تواصل املعلم مع الطالب عرب الوسائل
التقنية احلديثة ،حترم الطالب من فرص استخدام اللغة والتفكري هبا خارج املؤسسة
التعليمية ،فالطرق اإللقائية رغم سهولتها وسرعة إهناء املادة التعليمية إال أهنا ال تنمي
مهارات الطالب اللغوية.
ويتبني من اجلدول ( )5السؤال ( )2أن طريقة النحو والرتمجة أكثر الطرق
استخداما ) (%78.94حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،3.8وقد جاءت الطريقة املباشرة يف
املرتبة األخرية مبتوسط  ،1.6وتتفق هذه الدراسة مع دراسة إسالم ( )171 :2014يف أن
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استخدام املعلم للغة وسيطة أثناء تدريس اللغة العربية ابملدراس العربية مباليزاي حصل على
 4.038وكذلك الطالب قد أكدوا هذه النسبة فكانت نسبة استخدام املعلمني للغة
الوسيطة من وجهة نظر الطالب  4.025ونتيجة الستخدام الرتمجة يعتمد الطالب على
احلفظ مبتوسط  )173 :2014( 3.8وال تساعد طريقة النحو والرتمجة الطالب على التخلص
من التفكري ابللغة األم ،وهلذا فإنه يشعر بعجز شديد يف املواقف اليت حيتاج فيها الستعمال
اللغة اهلدف( .عبد التواب  )51 :1406وال هتتم طريقة النحو والرتمجة بدقة النطق والتنغيم
ولذلك هتمل مهارات االتصال( .الناقة )73 :1985
ومن اجلدول ( )5السؤال ( )3نالحظ أن نسبة متوسطة ( )2.9فقط
يستخدمون الطريقة السمعية الشفوية ،فالطريقة السمعية الشفوية هتتم بتعليم اللغة اهلدف
من غري ترمجة إىل اللغة األم أو االستعانة بلغة وسيطة ،إذ أن من احلقائق اليت أثبتها تعليم
اللغات األجنبية أن أقصر طريق وأصح سبيل لكي يفكر الدارس ابللغة اليت يتعلمها هو أن
يتعلمها من خالل قواعدها وأصوهلا فقط وليس من خالل قواعد لغة أخرى أو أصوهلا،
فالوقت القصري الذي يقضيه الدارس متحداث العربية ،أجدى بكثري من الوقت الطويل
الذي يقضيه الدارس نفسه متحداث العربية من خالل الرتمجة عن لغته األوىل( .طعيمة
)280 :2001

ومن اجلدول ( )5السؤال ( )4يتضح أن املعلمني يستخدمون الطريقة االتصالية
بنسبة قليلة جدا هي  ،1.8رغم أن الطريقة االتصالية ترى أن الدارس يتعلم اللغة األجنبية
على أساس أهنا وسيلة اتصال ،ويتعلمها ابلتعاون مع زمالئه ،ومن خالل تطوير وسائله
الفردية لتعلم اللغة( ،براون  )33 :1994فاهلدف من تعلم اللغة األجنبية هو اكتساب
الدارس القدرة على استخدامها وسيلة لالتصال ،لتحقيق أغراضه املختلفة ،والطريقة
االتصالية تعتمد على خلق مواقف واقعية حقيقية ،الستعمال اللغة مثل :توجيه األسئلة،
وتبادل املعلومات واألفكار ،وتسجيل املعلومات واستعادهتا ،وتستخدم هذه الطريقة
املهارات اللغوية أساسا هلا حلل املشكالت واملناقشة واملشاركة...إخل ،والطريقة االتصالية قد
تكون أفضل طريقة لتنمية مهارة الكالم ألهنا تشجع الطالب على االستخدام التلقائي
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للغة ،ولكن التواصل يف عصر التكنولوجيا مل يعد مقتصرا على الوسائل التقليدية داخل
الفصل فحسب بل صار عرب التعليم اإللكرتوين ممكننا داخل الفصل وخارجه.
ومن اجلدول ( )5السؤال ( )6يتضح أن الطريقة املباشرة قد جاءت يف املرتبة
األخرية مبتوسط  ،1.6رغم أن الناطقني بلغات أخرى أحوج ما يكونون إىل التدريب على
استخدام الطريقة املباشرة ،ولعل تسلسل النسب يف االستخدام لطرق تدريس اللغة العربية
يوضح لنا سبب ضعف مهارات الطالب اللغوية ،فقد يكون السبب هو طريقة التدريس
اليت يتبعها املعلم نفسه يف اجلدول ( )5حيث يركز على طريقة النحو والرتمجة والطرق
اإللقائية ،وإمهاله للطريقة املباشرة والطريقة التواصلية وطريقة القراءة رغم أمهية الطرق
السابقة يف تنمية املهارات اللغوية وتكاملها.
ومن اجلدول ( )5يف السؤال ( )5يتضح قلة استخدام الطرق اليت حتث الطالب
على القراءة ،رغم أن الناطقني بلغات أخرى أحوج ما يكونون إىل تنمية قدرهتم على
القراءة حىت يتسىن هلم االتصال ابلثقافة واحلضارة العربية( .طعيمة  )377 :1986والطالب
الذي ميتلك مهارات القراءة ويتفوق فيها فإنه يتفوق يف سائر املنواد الدراسنية ،أمنا الطالب
الذي يعجز عن امتالك مهارات القراءة ،فمن احملتوم أنه سيبوء ابلفشل الدراسني فني املواد
الدراسية األخرى (عوض )2003 :ولن يكون الطالب مشاركا يف العملية التعليمية إال من
خالل حثه على القراءة واالطالع ،ومتابعته ومناقشته فيما يقرأ وما يفهم ،وحثه على عمل
األحباث والدراسات املتدرجة واملناسبة ملستواه والىت ترتبط عادة ابملنهج املقرر ،فالبحث
حيتاج عادة إىل القراءة واالطالع وحيتاج إىل اإلشراف واملناقشة واالستفسار ،ويتطلب
العرض والتقدمي والسؤال واجلواب ،ويتم البحث بصورة فردية أو مجاعية ،ويتطلب العمل
داخل الفصل وخارجه ،ويتطلب التواصل املباشر مع املعلم ومع الزمالء ،أو التواصل عرب
وسائل التواصل اإللكرتوين.
ومن اجلدول رقم ( )6يف السؤال ( )2يتضح لنا أن حاجة املعلمني كبرية إىل
األساليب اليت يشرتك فيها املعلم مع الطالب بنسبة  ،%68.43وهذا يدل على أن املعلمني
ال يستخدمون التعليم التعاوين بشكل كاف رغم معرفتهم بفاعليته ،فالتعليم التعاوين ميكنه
أن جيعل الطالب حمورا للعملية التعليمية ،وذلك بتفعيل دوره وإاتحة الفرصة له لكي
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يتناقش ويتحاور مع زمالئه أو معلميه ،فيؤدي ذلك إىل منو لغة احلوار لديه وجيعله أكثر
نشاطا ،فالطالب يتعلمون معا لكي يتمكنوا فيما بعد من تقدمي أداء أفضل ،ويعد التعلم
التعاوين من الطرق اليت تسعى لتنظيم عمل اجلماعة ،هبدف تعزيز النتعلم ،وتنمية التحصيل
الدراسي ،من خالل تنظيم بنائي دقيق لكيفية تعامل املنتعلم منع غينره منن املتعلمني،
واشرتاكهم معاً من أجل الوصول إىل حتقيق األهداف (طعيمة ،الشعييب.)2006 ،
ومن اجلدول رقم ( )6يف السؤال ( )3يتضح لنا أن حاجة املعلمني كبرية إىل
األساليب اليت تعتمد على الطالب بنسبة  ،%59.21والطرق اليت تعتمد على الطالب هي
الطرق التنقيبية اليت يقوم الطالب فيها بدور فعال ،وهذه الطرق قدمية عند املسلمني .قال
هللا ت عاىل" :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنني"( .قرآن ،العنكبوت
 )19 :29وهذه دعوة صرحية للعمل والتعلم عن طريق العمل ،فإن التوكيدية اليت جاءت يف
هناية اآلية ،وكذلك الم التوكيد واللتان تؤكدان أن هللا ملع احملسنني؛ والتعليم اإللكرتوين
جيعل الطالب يبحث ويتقصي ابلقراءة واملقارنة والتحليل والرتكيب والتلخيص،ويناقش
ويسأل ،ويتعلم أثناء البحث واللعب ويقتصر املعلم على التوجيه واإلرشاد؛ وبذلك يتحمل
الطالب جانبا كبريا من مسئولية األعمال اليت يقومون هبا.
ومن السؤال ( )1يف اجلدول ( )6يتضح لنا أن حاجة املعلمني إىل اإللقائية اليت
تعتمد على شرح املعلم هي أقل احلاجات بنسبة  ،%34.21ورغم استخدام املعلم للطرق
اإللقائية بنسبة كبرية بلغت  %71.06يف السؤال ( )1من اجلدول ( )5إال أنه يطمح إىل
استخدام أساليب أخرى يتعاون فيها الطالب مع املعلم كما يف السؤال ( ،)2أو يعتمد فيها
الطالب على نفسه كما يف السؤال ( )3وهذا يدل على أن املعلم يعلم أنه ميكنه أن يستغين
عن الطرق اإللقائية إذا توفر له البديل املناسب الذي حيمسه على استخدام الطرق اليت
يكون فيها مشرفا على العملية التعليمية ،واملعلم يرى أن التعليم األكرتوين قد يكون بديال
جيدا للطرق اإللقائية ،ويتضح ذلك من اجلدول رقم (.)7
واجلدول ( )7يشري إىل أن حاجة املعلمني إىل التعليم اإللكرتوين كبرية جدا بنسبة
 ،%84.21ولذلك تؤكد هذه الدراسة احلاجة إىل اعتماد طرق تعليم مهارات اللغة العربية
ابملدارس العربية بربواني إىل التعليم اإللكرتوين ،لكي يتعلم الطالب يف الفصل وميارس ما
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تعلمه ويتدرب عليه يف البيت ،وينمي مهاراته اللغوية من خالل التواصل مع معلمه وزمالئه
عرب طرق وأساليب غري تقليدية ،وضرورة إعادة تصميم املقررات التعليمية بطريقة تساعد
املعلم على استخدام التعليم اإللكرتوين ،وجتعله قائدا ومشرفا للعملية التعليمية ،فقد أثبتت
الدراسات أن الطرق التقليدية اليت يغلب عليها التحفيظ والرتمجة تؤدي إىل ضعف ممارسة
اللغة ابحملادثة والكالم( .حسن)2006 :
فالتعليم اإللكرتوين قد فرض نفسه على العملية التعليمية ،ألنه ينمي مهارات
الطالب البحثية ويربطه بغري املعلم ،وجيعل املعلم مرشدا وموجها الكتساب املعرفة ،وعن
طريقه صارت طرق التعليم أكثر مرونة ،وتكاملت مع الوسائل واملنهج واملعلم والبيئة ،وعلى
معلم اللغة العربية أن ينمي مهاراته يف استخدام التعليم اإللكرتوين ،فيستخدم االنرتنت يف
تعليم اللغة العربية ويستخدم الربيد االلكرتوين ،والقوائم الربيدية ،وجمموعات األخبار ،وعليه
أن يدرب طالبه على ممارسة احلوار عرب االنرتنت ،ويستخدم آليات االتصال احلديثة من
شبكات ووسائط متعددة ومن صوت وصورة ورسومات وحركات ومؤثرات وآليات حبثية
ومكتبات إلكرتونية.
والتعليم اإللكرتوين يدعم الطالب وجيعله إجيابيا فيحصل على املعلومات من
خالل حبثه واجتهاده ،حيث يوفر له املعلومات عرب االنرتنت وعرب املكتبات ،فيكون
الطالب بذلك هو املسؤول عن تنمية مهاراته ،ومل يعد دور الطالب اإلصغاء السليب ملا
يقوله املعلم داخل احملاضرة ،بل أصبح اإلصغاء اإلجيايب الذي يساعده على فهم ما
يسمعه ،وتطبيق ما تعلمه يف مواقف حياتية خمتلفة ،أو حل املشكالت اليومية اليت
تواجهه (Paulson & Faust 2006) ،فالتعلم النشط طريقة تعلم وطريقة تعليم حيث يتم
فيه الرتكيز على املهارات واكتساب القيم واالجتاهات ابملمارسة والعمل اجلماعي والتعلم
التعاوين ،ول يس من خالل احلفظ والتلقني ،فطالب اليوم لديه توجه أكرب حنو التكنولوجيا
وحنو التعامل السريع مع األجهزة واألدوات املالئمة للتعلم النشط & (McCarthy
) ،(Anderson. 2000: 45فاستخدام تقنيات التعليم اإللكرتوين تدعم التعلم النشط
ويكون التعلم حىت اإلتقان ،وينمي كذلك اسرتاتيجيات احلوار واملناقشة وحل املشكالت
واالكتشاف والتعلم التعاوين والتدريس التباديل وغري ذلك من اسرتاتيجيات التعلم النشط،
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ويتم متابعة النشاط داخل املؤسسة وخارجها حتت إشراف املعلم واملؤسسة التعليمية عرب
وسائل التواصل اإللكرتوين.
وال تتعارض حاجة املعلم إىل التدريب على التعليم اإللكرتوين يف اجلدول ()7
واستخدامه للطرق التقليدية يف التعليم ابجلدول رقم ( ،)5فالدراسات احلديثة أثبتت أن
الدمج بني التعليم اإللكرتوين والتعليم التقليدي ميكنه معاجلة عيوب كل منهماIreland ( ،
 )et al., 2009كما أن الدمج بني األساليب التقليدية واألساليب احلديثة يكون أكثر
فائدة لطالب املدارس الثانوية (Corina Constanta Sirbu, & Others, 2014) ،وقد
أثبتت دراسة ) (Grgurovic 2011أن الدمج بني التعليم اإللكرتوين والتعليم التقليدي
يساعد يف حتسني مهارات التحدث والنطق ،وقد أكدت دراسة ) (Guangying 2014أن
التعليم املدمج يساعد يف حتسني مهارات التحدث واالستماع ،ويتميز التعليم املدمج بزايدة
مشاركة الطالب ،واستخدام أنشطة تعلم متمركزة حول املتعلم ،ويوفر فرصا تعليمية جديدة
يتم توثيق العملية التعليمية كمنتج للتعلم حيث يتوفر املقرر عرب اإلنرتنت واألقراص املدجمة.
)(Learning Technology Center 2010

وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة إسالم ( )219 :2014حيث ذكر املعلمون
يف املدارس العربية واإلسالمية يف ماليزاي قلة االستفادة من احلاسوب ابلشكل املرضي
واملناسب على الرغم مما خيلقه احلاسوب من إاتحة جو من التفاعل واملشاركة وزايدة ثقة
الطالب بنفسه ،وقد أرجعت إسالم ذلك إىل قلة الربامج املعدة يف تعليم اللغة العربية
واملتناسبة مع موضوعات املنهج ،وقد يرجع ذلك إىل قلة اإلمكانيات املتاحة اليت تتيح
لكل طالب استخدام حاسوب واحد.

اخلامتة:
إن طرق تدريس مهارات اللغة العربية املستخدمة يف املدارس العربية بربواني توضح سبب
ضعف مهارات الطالب اللغوية ،ولذلك توصي هذه الدراسة ابالهتمام بكفاءة املعلم
وأتهيله كي يكون قادرا على استخدام التعليم اإللكرتوين والدمج بينه وبني أساليب التعليم
التقليدية ،مع االهتمام ابلدورات التدريبية للمعلمني للتدريب على الوسائل التكنولوجية
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احلديثة ،وضرورة توفري املعامل اللغوية بكل املؤسسات التعليمية ،وتسهيل إجراءات
استخدامها ،وتوفري املواد التعليمية املناسبة هلا من برامج حموسبة ووسائط متعددة وأفالم
وأشرطة ،وتوفري الكمبيوترات واملسجالت والتلفزيوانت يف أماكن يسهل استخدامها
واالستفادة منها ،ودعم املؤسسات التعليمية خبدمات اإلنرتنت اجملانية ،كي يسهل على
املعلم أن يؤدي دوره يف توجيه الطالب إىل ما ينمي مهاراته اللغوية ،وأن يربط املعلم
الطالب ابلربامج احملوسبة وصفحات اإلنرتنت الداعمة لتنمية مهارات الطالب اللغوية،
فيكون الطالب هو مركز العملية التعليمية ،وهو املسؤول عن تنمية مهارته اللغوية.
ولقد تنبهت برواني إىل أمهية جتهيز املدارس العربية وإعدادها أحسن إعداد،
فبين جاللة السلطان حسن البلقية مدرسة عربية جديدة للبنات ،وقد مت جتهيز فصول
املدرسة اجلديدة أبجهزة العرض احلديثة لكي يستخدمها املعلمون يف عرض املواد التعليمية
ابستخدام احلواسيب ،وهذا يؤكد إدراك سلطنة برواني دار السالم إىل أمهية طرق التعليم
املعتمدة على التعليم اإللكرتوين ابملدارس العربية ،فاحلاسوب وسيلة جذب النتباه الطالب
وذلك ملا حيتويه من إمكاانت تقلل من فرصة تشتت انتباه الطالب وتزيد من تركيزهم على
كل من احلاسوب واملعلم يف عرض املادة ،وكذلك إىل إمكانية التدريب والتكرار ابستخدام
احلاسوب.
وتوصي هذه الدراسة بضرورة تدريب املعلمني والطالب على مهارات التقدمي
والعرض ابستخدام جهاز العرض الضوئي ) (LCDوكيفية استخدام احلواسيب واهلواتف
واآلي ابد وغريها من األجهزة الذكية ،والتاكد من وجود بريد إلكرتوين لكل املعلمني
والطالب ،وذلك لسهولة التواصل بينهم ،وإدارة املناقشات واالستفسارات والعروض عرب
اإلنرتنت واستخدام التعليم املدار إلكرتونيا ) ،(LMSواستخدام شبكات التواصل
االجتماعي وجمموعات فيس بوك وجمموعات واتس آب وغريها ،وضرورة توفري خدمة
اإلنرتنت اهلوائية اجملانية الستخدامها ألغراض تعليمية داخل املدرسة.
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