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:مستخلص البحث
ينطلق هذا البحث من مشكلة التي يواجهها طالب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية
 ولوصف، ويهدف هذا البحث لكشفها. حيث صعوبتهم على ممارسة التعبير الشفهي،تانجرانج
الخطة االجرائية عما يتعلق بتدريس التعبير الشفهي بالطريقة االتصالية وأثرها في ترقية كفاءة
 هذا البحث بحث.التعبير الشفهي لطالب قسم تعليم اللغة العربية في جامعة محمدية تانجرانج
ّ ص هذا البحث في دراسة حالة ألنها ُي َق
ّ  ُوي ْخ َت،نوعي
صده الباحث ملعرفة املشكلة التي يواجهها
الطالب في التعبير الشفهي ومراحل تدريسه بالطريقة االتصالية التي تجري في الفصل وأثرها
 أن املشكلة التي يواجهها الطالب في تدريس التعبير، األول: وتشير نتيجة هذا البحث.شامال وعامقا
 قلة.) ج، قلة حفظ املفردات املوضوعية.) ب، قلة التدريبات اللغوية الشفوهية.) أ:الشفهي هي
 هـ) أن التعبير الشفهي، قلة اهتمام باملواد املدروس.) د،التواصل بين الطالب باللغة العربية
َ الذي يما سه الطالب غير
 أن تدريس التعبير الشفهي بالطريقة االتصالية على، الثاني.منت ِظم
ر
 إن استخدام الطريقة االتصالية، والثالث. والتقويم، والتنفيذ، وهي الخطة،ثالث مراحل إجرائية
.فعال في ترقية كفاءة التعبير الشفهي
 الطريقة اإلتصالية، التعبير الشفهي، تدريس:الكلمات املفتاحية
Abstrack
This research departs from the problems faced by the students of the Arabic Language
Education Department of Muhammadiyah University in Tangerang in the ta'bir syafahi (verbal
expression) practice. The purpose of this study was to reveal the problems faced by students
in teaching ta'bir syafahi and also the procedures for using communicative methods in
teaching ta'bir syafahi and their effectiveness in improving ta'bir syafahi competencies in
Arabic Language Education students at Muhammadiyah University in Tangerang. This study
uses a qualitative approach; and including the type of case study because researchers want to
know deeply and comprehensively about the problem ta'bir syafahi experienced by students,
the stages of teaching, and the impact of the application of communicative methods in ta'bir
syafahi learning. The results of this study indicate that: First, the problems faced by students
of the University of Muhammadiyah Tangerang in teaching ta'bir syafahi include: a). lack of
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oral language training, b). treasury of thematic mufradat is still minimal, c). the intensity of
Arabic communication is still lacking, d). lack of attention to the material being taught, e). less
systematic in conveying ideas. Second, the procedure for applying communicative methods in
ta'bir syafahi includes three things, namely: a). Planning, b). Implementation, c). Evaluation.
Third, the use of communicative methods is effective in improving the competency of ta'bir
syafahi.
Keywords: Communicative Method, Teaching, Ta'bir Syafahi

املقدمة

الداخلية.

اللغة عامة تستخدم كأداة اإلتصال
بين البشر وقوامها ،سواء أكانت مكتوبة أو
شفهية .والبشر ال يمكن أن يعيش دونها ،ألن
كل العملية اليومية تحتاج إليها ،وأنها ألفاظ
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 1.ولها وظائف،
ومنها هي أداة التفكير العلمي والتعبير
واالتصال .وأهداف تدريسها فلتطوير الكفاءة
اللغوية للمتعلين 2.لو نربط اللغة في
التدريس ،فهذه تأثر إلى احتياج اختيار
الطريقة املناسبة بها .وأما طريقة تدريس
اللغة التي تعتبر املناسبة بوظائف اللغة
كأداة االتصالي فهي الطريقة االتصالية .وأما
الهدف من استخدام هذه الطريقة فهي
تكوين الكفاءة اللغوية وتطويرها 3.والطريقة
االتصالية هي تعديل من طريقة القواعد
ّ
والترجمة التي تركز على عناصر التبيين
ُ
والفهم .وأ ِ ّسس هذه الطريقة على افتراض
أن كل إنسان لديه قدرة فطرية تسمى "أداة
اكتساب اللغة" .ولذلك ،فإن قدرة اللغة
مبدعة وتميل إلى أنها تتأثر بالعوامل

ظهرت الطريقة االتصالية من نتيجة
الدراسات عن اكتساب اللغة والدراسات عن
طريقة تدريس اللغة في أوروبا .وهذه الطريقة
لها أربع خصائص وهي فجوة املعلومات (
 (information gapواختيار ( (choiceوتغزية
راجعة ( )feed beckومن مصادر أصلية
(4.)autentic material
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Musthafa Al-Ghulayaini, Jaami’u Al-Duruus Al’Arabiyyah (Beirut: Al-Maktabah al-’Ashriyyah,
1993), 7.
2
Ahmad Muradi, Pendekatan Komunikatif dalam
Pembelajaran Bahasa Arab, Arabiyat: Jurnal
Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 1
No. 1, Juni 2014, 38
3
Relit Nur Edi, “Pendekatan Komunikatif (Al
Madkhol Al-Ittisholi) Dalam Pembelajaran Bahasa
Arab.Pdf,” Al-Bayan 4 (2012): 12.
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نظرا إلي وظائف اللغة وأهداف
تعليم اللغة العامة يمكن استخدام الطريقة
اإلتصالية في تدريس التعبير الشفهي .أما
الهدف من استخدام الطريقة االتصالية في
تدريس التعبير الشفهي ليرقي كفاءة الطالب
في التعبير الشفهي وفقا باملبادئ وظيفة اللغة
كآلة االتصال .ولذلك ،أراد الباحث أن يقوم
بحثه "تدريس التعبير الشفهي بالطريقة
االتصالية للمستوي الجامعي".
اإلطار النظري
النظرية تعني الكلمة اليونانية
 Theoriaالتأمل  Speculationأو التفكير
 .Contemplationوأخبرنا املعجم بأن
4

Rusydi Ahmad Thu’aimah and Mahmud Kamil
Naqah, Ta’liimu Al-Lughah Ittishaaliyan Baina AlManaahij Wa Al-Istiraatiijiyyaati (Makkah alMukarramah: Mansyuuraat al-Munadzdzamah alIslaamiyyah li al-Tarbiyah wa-al-’Uluum al-Tsaqaafah,
2006), 108.
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(نظرية) تعني العالقات املتبادلة بين
مجموعة من املبادئ والحقائق .فهي تشرح
ُ
وتفسر ظاهرة ما من خالل املبادئ العامة
املقبولة واملؤكدة ّ
علميا5.
والنظرية تتحيح الفرصة لترتيب
نظامي للمعارف .ويمكن اعتبارها وصفا
واضحا لالفتراضات املقترحة .ومثل هذا
الوصف ينبغي أن يقدم درجة عالية من
العمومية .كما ينبغي أن ُيستخدم كمرشد
منطقي لألداء والتطبيق .وبهذا أراد الباحث
أن يشرح النظرية عما يتعلق لهذا البحث
كما يلي:
التعبير الشفهي
 .1تعريف التعبير الشفهي
تعبير (مفرد) :ج تعبيرات (لغير
ُ
وتعابير (لغير املصدر) -1 :مصدر
املصدر)
عب َرَّ /
َّ
عب َر عن -2 .قول ،أسلوب "تعبير
َّ
الرجل ُيحسن َّ
الت َ
موفق -هذا َّ
عبير
جميل/
عن نفسه" ،إن جاز َّ
التعبير :إن َّ
صح
القو ُل -بتعبير آخر :بكالم آخر ُّ
يدل على
ٍ
ٍ
ً
ّ
املعنى نفسه -على حد تعبيره :وفقا ملا
ّ
اصطالحي:
يقول ،حسب أقواله .تعبير
(لغ) مجموعة من األلفاظ يختلف
ً
معناها مجتمعة عن مجموع معانيها
ً
ُّ
َّ
ُّ
"السوق
الت َّجار
السوداء:
منفردة
املستغ ّلونّ -
لبى نداء رّبه :مات6.
ِ
ِ

لكي يسهل الفهم عن التعبير وما
ّ
يتعلق به ،أود أن أشرح عن تقسيماته.
وإن نوع التعبير كثيرة ،ويسمى أنواعه
باعتبار أسلوبه وهدفه وإجرائه وأدائه.
أما نوع التعبير باعتبار أسلوبه فهو
التعبير األدبي والتعبير العلمي والتعبير
املأدب .وأما التعبير باعتبار هدفه فهو
التعبير الوظيفي والتعبير اإلبداعي .وأما
التعبير باعتبار إجرائه فهو التعبير
الحواري والتعبير غير حواري .واآلخر
التعبير باعتبار أدا أدائه وهو التعبير
الشفهي والتعبير الكتابي7.
والتعبير الشفهي هو األكثر استعماال
بين األفراد ُويعد األسراع في أيصال
املراد ،فهو يعتمد على املحادثة ،ويعتبر
مرآة لنفس ّ
محدثها ملا يعكس من خواطر
ومشاعر8.
بناء على ما ذكر يمكن االستنتاج ّأن
املعاجم اللغوية لم تضع معني تعبير
ً
حدودا فاصلة بين هذه املصلحات
الشائعة في كتب تعليم مهارات اللغة
العربية ،سوى ما قد نستيطع
ً
استخالصه وفقا للرؤى اللسانية
ً
الحديثة .مما فتح املجال واسعا
الجتهادات االستخدام.
7

5

Ali Ahmad Madkur, Rusydi Ahmad Thu’aimah, and
Iman Ahmad Huraidi, Almarja’ Fii Manaahiji Ta’liimi
Al-Lughah
Al-’Arabiyyah
Li
Al-Naathiqiina
Bilughaatin Ukhra (Al-Qaahirah: Daar al-Fikri al’Arabi, 2010), 73.
6
“Ta’riifu Al-Ta’bir,” 2018.
174

Khalid Khusain Abu ’Amsyah, “Al-Ta’bir AlSyafahii Wa Al-Kitabii Fii Dlaui ’Ilmi Al-Lughah AlTadriisii,” 2017, 12.
8
Daulah Israiil Wizaarah al-Tarbiiyah wa Al-Ta’liim,
“Al-Ta’bir Al-Kitabii Baina Al-Nadzari Wa AlTathbiiq” (Waziirah al-Tarbiyyah wa al-Ta’liim,
2009), 4.
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أما تعريف التعبير اصطالحا لديه
تعريفات ،ومنها:
ويسمى اإلنشاء الشفهي أو املحادثة:
ً
وهو أسبق من الكتابي ،وأكثر استعماال
في حياة الفرد من الكتابي فهو أداة
اإلتصال السريع بين األفراد ،والتفاعل
بين األفراد والبيئة املحيطة بهم.9
القدرة على استخدام األصوات
اللغوية في نقل األفكار واملشاعر وتحقيق
مختلف األغراض االتصالية ،ويتضمن
القدرة علي التفكير واستخدام اإلشارات
املختلفة في توضيح املعنى.
 فن نقل املعلومات واملعارفوالخبرات واملشاعر واألحاسيس واآلراء
والرؤى ،والحقائق واملبادئ واملفاهيم
والنظريات من شخص إلى آخر،
بحيث يقع كل هذا من املستمع موقع
القبول والتفاعل.
 فن نقل االعتقادات ،والعواطفواالتجاهات ،واألفكار ،واألحداث إلى
اآلخرين ،ووهو مزيج من العناصر
التالية :التفكير بما يتضمنه من
عمليات عقلية ،واللغة بوصفها
صياغة لألفكار واملشاعر ،والصوت
لحمل الكلمات واألفكار ،والتعبير
امللمحي10.
9

’Amsyah, “Al-Ta’bir Al-Syafahii Wa Al-Kitabii Fii
Dlaui ’Ilmi Al-Lughah Al-Tadriisii”.
10
Fathii ’Ali Yunus, Asaasiyatu Ta’liimi Al-Lughah
Al-’Arabiyyah Wa Al-Tarbiyah (al-Qaahirah: Daar alTsaqafah, 1981), 140.
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أهداف التعبير الشفهي
ً
ّ
تتعدد أهداف التعبير الشفهي تبعا
ّ
وخلفيته ّ
اسيةّ ،
الدر ّ
ّ
لكن
للمرحلة واملؤلف
الباحث سيحاول أن يبلور ما يمكن أن
يشترك فيه ّ
كل هؤالء ،ولعل من أبرز أهداف
التعبير وأغراضه11.
تمكين الطالب من التعبير عن حاجاتهم
ومشاعرهم ومشاهاداتهم وخبراتهم
بعبارة سليمة صحيحة.
 )1تزويد الطالب بما يحتاجونه من
ألفاظ وتراكيب إلضافته إلى
حصيلتهم اللغوية ،واستعماله في
حديثهم وكتابتهم.
 )2يعمل التعبير على إكساب الطالب
مجموعة من القيم واملعارف
واألفكار واالتجاهات السليمة.
 )3تعويد الطالب على ترتيب
األفكار ،والتسلسل في طرحها
والربط بينها بما يضفي عليها
ً
جماال وقوة تأثير في السامع
والقارئ.
 )4تهيئة الطالب ملواجهة املواقف
الحياتية املختلفة التي تتطلب
فصاحة اللسان والقدرة على
االرتجال ،للعيش في املجتمع
بفعالية.
11

’Amsyah, “Al-Ta’bir Al-Syafahii Wa Al-Kitabii Fii
Dlaui ’Ilmi Al-Lughah Al-Tadriisii”.
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 )5تنمية التفكير وتنشيطه وتنظيمه
والعمل على تغذية خيال التلميذ
بعناصر النمو واالبتكار.
 )6تقوية لغة التلميذ وتنميتها
وتمكينه من التعبير السليم عن
ً
خواطر نفسية وحاجاتها شفهيا
ً
وكتابيا.
أ .الطريقة االتصالية
منذ أن ظهرت الدعوة إلى
تعليم اللغة بشكل اتصالي ،وشيوع
مصطلحات مثل :االتصال ،والوظيفة،
وغيرهما .طرح سؤال :هل هذا
األسلوب لتعليم اللغات يسمى مدخال
 Approachأو طريقة  Methodأو شيئا
ثالثا؟
ينبغي قبل عرض وجهات
النظر املختلفة تحديد املقصود
بمصطالحات ثالثة أساسية في ميدان
تعليم اللغة :األول هو املدخل ،والثاني
هو الطريقة ،والثالث هو اإلجراءات.
ومن املمكن التمييز بين هذه
املصطلحات كالتالي:
 املدخل :ويقصد به املنطلقات التيتستند إليها طريقة التدريس مثل
تصورها ملفهوم اللغة وفلسفة تعليمها،
والنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية،
وشخصية املتعلمين.

 الطريقة :ويقصد بها مجموع األساليبالتي يتم بواسطتها تنظيم املجال
الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق
أهداف تربوية معينة.
 هي األساليب التي تترجم الطريقة إلىأداءات ،وتنفذ مبادئها سواء من حيث
ما يقوم به املدرس في الفصل بالفعل،
أو من حيث إعداد املواد التعليمية ،أو
إعداد الوسائل التعليمية ،أو أدوات
التقويم12.
 الطريقة إذن مثل خيط املسبحة الذيينتظم عددا من املكونات األساسية.
يناقش كريستال في دائرة
معارف اللغة مفهوم املدخل االتصالي،
ويشرح جوانبه ،وذلك عند الحديث
عن الكفاية االتصالية .وإن كان في
قسم آخر من دائرة املعارف يذكر أنها
طرق اتصالية ،وليست مجرد مدخل!
ويفضل كريستال إطالق مصطلح
الطرق االتصالية ليشمل عدد من
الطرق أهمها:
 )1الطريقة اإليحائية ()Suggestopedia
 )2الطريقة الصامتة ()The silent way
 )3تعليم اللغة من خالل املجتمع

()Community language learning
 )4املمارسة

الشفوهية

املرجأة

()Delayed oral practice
12

Thu’aimah and Naqah, Ta’liimu Al-Lughah
Ittishaaliyan
Baina
Al-Manaahij
Wa
AlIstiraatiijiyyaati.
176
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 )5االستجابة الحركية الكلية ( Total
)physical respone
هو إذن ينفي عنه أنه مدخل،
وينفي عنه أنه طريقة ،بل هو طرق
كثيرة ،قد تختلف إجراءاتها ،ولكن
تتفق فلسفتها.
ويؤكد كريستال في رأيه هذا
هووات إذ ينص على أنها طرق،
وليست طريقة واحدة ،كما أنها
ليست مدخال.
أما شتيرون  Sternفيرى أنه ليس
مدخال وإنما هو مداخل اتصالية
(13.)Communicative Approaches
ذكر إيراهيم في رسالة بهاء ّأن
الطريقة االتصالية هي نمط من
أنماط تعليم اللغة االتصالية
واألخيار التي توحد التدريبات
االتصالية من حيث املناهج اللغوية
هرماوان
وقواعدها14.وذكر
Hermawanأن الطريقة االتصالية
هي الطريقة التي تعتمد على
اإلبداعية من الطالب في القيام
التدريبات ،في هذه املرحلة تنقص
على فرصة املدرسين العطاء الفرصة
لتطوير قدرات الطالب الخاصة،
الطالب في هذه املرحلة إلى نقاش
13

Thu’aimah and Naqah.
Ahmad Naufal Baha, “Tathbiq Al-Thariqah AlIttishaliyyah Fi Ta’limi Maharah Al-Kalam Fi Al”Madrasah Al-Tsanawiyyah Singosari Malang
(Jami’ah Maulana Malik Ibrahim al-Islamiyyah alHukumiyyah Malang, 2016), 16.
177
14

أكثر من التأكيد على املدرس .من
الناحية النفسية كل فئة لديها امليل،
وجهات النظر والقدرات الجماعية
ليست هي نفسها ،ولذلك وجب على
املدرس أن يقدر إستفاذة هذا
الشرط بحيث أن كل دراسة أجربت
على األقل منحهم اإلثار15.
نظرا إلى اختالفات املذكورة ّ
لحص
الباحث أن من املفكرين من يعتبر
تعليم اللغة اتصاال هو مدخل
اتصالي ،وهناك من يعتبره مداخل
اتصالي ،وهناك من يعتبره طريقة
اتصالية ،بل هناك من يعتبره طرقا
اتصالية ،وأخيرا هناك من يعتبره
نظرية تواصلية.
وهنا الباحث يميل إلى من يتعبره
طريقة اتصالية لو كل األراء من
املفكرين لها الحجة.
أما املبادي في الطريقة
االتصالية كما تلي:
 .1تعتبر اللغة كنظام أو أداة لنقل
غرض معين
 .2الوظيفة الرئيسية للغة هي
التفاعل والتواصل
 .3يعكس هيكل اللغة استخدام
اللغة وظيفيا وتواصليا
 .4العناصر الرئيسية في اللغة ليست
فقط من قواعد اللغة وهيكلها،
15

Baha, “Tathbiq Al-Thariqah Al-Ittishaliyyah Fi
Ta’limi Maharah Al-Kalam Fi Al-Madrasah Al”Tsanawiyyah Singosari Malang.

JURNAL AL BAYAN 10 (2), 2018

ولكنها أيضا من عنصر وظيفي
وتواصلي ،ويمكن أن يوجدا في
التعبيرات الشفوهية16.
أ .أهداف التدريس عاما وخاصا
ذكر طعيمة كما نقل عزيز
فخر الراز أن هدف تدريس اللغة
بالطرية االتصالية هو لتطوير كفاءة
الطالب في االتصالي باللغة املستهدفة
في سياق اتصالي حقيقي أو في سياق
اجتماعي (17.)social contex
الهدف من تدريس اللغة بهذه
الطريقة ال يركز على اإلتقان
القواعدي أو اصناع الجملة
القواعدية ،ولكنه على قدرة على
إعداد التعبير وتطويره .وإذا ترتبط
الطريقة اإلتصالية بتدريس التعابير،
فإن غرضه هو تطوير كفاءة التعبير
ً
كآلة االتصال وفقا للغة املستهدف.
ب .تصميم الطريقة االتصالية
الطريقة هي الوسيلة التي
نتبعها لتفهيم التالميذ أي درس من
الدروس في أية مادة من املواد ،وهي
الخطة التي نضعها ألنفسنا قبل أن
ندخل حجرة الدراسة ونعمل لتنفيذها
في تلك الحجرة بعد دخولها 18.وأما
الطريقة االتصالية نمط من أنماط
16

Aziz Fachrurrazi and Erta Mahyuddin, Pembelajaran
Bahasa Asing Tradisional Dan Modern (Jakarta:
Rajawali Pers, 2016).
17
Fachrurrazi and Mahyuddin.
18
Muhammad ’Athih Al-Ibrasyi, Ruuhu Al-Tarbiyah
Wa Al-Ta’liim (al-Qaahirah: Daar ihyaau al-kutubi al’Arabi, 1950), 267.
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تعليم اللغة االتصالية واألخيار التي
توحد التدريبات االتصالية من حيث
املناهج اللغوية وقواعده 19.ومن هنا
نعرف أنها الطريقة في تعليم اللغة
األجنبية التي تحقق بالكفاءة االتصالية
كغرض التعليم.
ب.نموذج خطة الدراسة
تعدد نموذج خطة الدراسة
املقترحة التي تستخدم في التدريس
بالطريقة االتصالية .ومنها جاء والكنس
 )1976( Walkinsواقترح أن يستخدم
نموذج خطة الدراسة املنهجية الهيكلية
الوظيفية الوطنية .وجاء برمفت
 )1980( Brumfitالذي اقترح نموذج
وظيفياً -
ً
لولبيا حول
خطة الدراسة
النواة الهيكلية .ثم جاء ألين Allen
( )1980يقترح نموذج خطة الدراسة
ً
ً
وظيفيا .ثم جاء جف وهلين
هيكليا-
 Juppو  )1975( Hollinالذان اقترحا
نموذج خطة الدراسة وظيفية .واقترح
وددوسون )1979( Widdowson
نموذج خطة الد اسة تفاعليةّ .
وقدم
ر
برابهو  )1983( Prabuنموذج خطة
الدراسة على األساس الواجبي.
ج .أنواع أنشطة التدريس
ال يحدد أنشطة تدريس
التعبير الشفهي بالطريقة االتصالية
19

’Abdul ’Alim Ibrahim, Al-Maujah Al-Fanni
Limudarrisii Al-Lughah Al-’Arabiyyah (al-Qaahirah:
Daaru al-Ma’arif, 1978), 34.
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مادم نوع أنشطته وتدريسه موجهة
إلى التحقيق التواصلية .واألنشطة
االتصالية تنبغي أن تشتمل على
األنشطة التي تشجع الطالب على
املشاركة في عملية مواصالت ،مثل
تخابروا بعضهم البعض املعلومات
وتتبينوا املقصود في درسهم .وفي
هذه الحالة يجب على الطالب أن
يملكوا الهدف في املواصالت .وينبغي
في تدريس التعبير الشفهي أن يهتم
املعنى ( )contentوليس الشكل.
ويستخدم الطالب لغات متعددة،
وليس بنية لغة واحدة فقط.
د .دور املدرس
الطريقة االتصالية
في
الوظيفة الرئيسية للمدرس هي
ّ
كميسر .باإلضافة إلى ذلك ،له
الواجبات املختلفة ويكون كمحلل
الحوائج ( ،)need analysistومدير
عملية جماعية ( group process
 ،)managerومستشر (،)conselor
ّ
والناقل أو املبلغ (.)communicator
ه .دور الطالب
الدور الرئيس ي للطالب في
ّ
الطريقة االتصالية في كاملبلغ ،ألنهم
ألنهم يشاركون بنشاط مباشرا في
املواصالت ،سواء بمشاركة املدرس
أو بدونه فيها .والطالب يشاركون
تفاوضا في املعنى ( negotiation in

 )meaningأي يحاولون أن يفهموا
مقصود بعضهم ألى بعض.
و .دور مادة الدرس
يرى ممارسو تدريس الطريقة
االتصالية أن استخدام املواد
التعليمية ككيفية لتأثير جودة
التفاعل الفصل في الدراسة
واستخدام اللغة .وبالتالي ،إن املواد
التعليمية لها دور مهم في جهود
تشجيع استخدام اللغة االتصالية.
يعتبر استخدام هذه الطريقة
في اختيار املواد الدراسية إلى ثالثة
أنواع ،وهي :املواد الدراسية على أساس
ّ
النص ،واملواد الدراسية على أساس
واجبي ،واملواد الدراسية على أساس
وسائل حقيقية20.
 )1تطبيق تدريس التعبير الشفهي
إن عملية التعبير ليست
بسيطة ،وال ّ
تعبر فجأة ،وإنما هي عملية
معقدة ،رغم مظهرها الفجائي .وهنا
سنعرض كيف تتم عملية التعبير،
واملراحل التي تمربها ،وما ينبغي على
املدرس أن يراعي الخطوات اآلتية عند
تدريس التعبير:
 .1أن تكون موضوعات التعبير من
اختيار الطالب ،فالطالب يصعب
عليه أن ّ
يعبر عن موضوع لم

20

Fachrurrazi and Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa
Asing Tradisional Dan Modern.
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يسبق له التعرف عليه ،أو
معرفته به قليلة.
.2

.3

.4

.5
.6

.7

.8
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أي يجب تجنب إكراه الطالب على
التعبير عن موضوعات ال
يستمتعون بحكايتها؛ ألن ذلك
يقلل في نفوسهم أهم عناصر
القدرة على التعبير.
التعبير عن الخبرات الشخصية
ً
ً
قد يكون مدخال مهما لقص
القصص وحكاية الخبرات التي
يشتاق الطالب للتحدث عنها.
ينبغي تنويع موضوعات التعبير،
بحيث تقابل األذواق املختلفة
للطالب واهتماماتهم املتنوعة.
ينبغي تدريب الطالب على
االستعداد للتعبير قبل إجرائه.
ينبغي تدريس التعبير في مواقف
طبيعية ،وخاصة تلك التي تنشأ
في حياة الطالب الجامعية ،أو تلك
التي تحدث في حياتهم العادية.
يجب أن يهتم املدرس -في تدريبه
الطالب على التعبير بالتركيز على
املعاني أكثر من التركيز على
األلفاظ ،فاأللفاظ مهمة لكنها
خادمة لألفكار ومعبرة عنا.
ينبغي لفت نظر الطالب إلى
املواقف واألماكن التي ينبغي
االمتناع عن التعبير فيها ،كالحال
عند قراءة القرآن ،وعند

االستماع إلى الخطيب في املسجد،
وفي املستشفيات ،وفي املكتبات
العامة.
 .9ينبغي أن يدرك املدرس أن الهدف
من التعبير أن يتعبر الطالب عن
أفكارهم هم ال عن أفكار املدرس
أو غيره من الكبار.
 .10ينبغي على املدرس عدم مقاطعة
الطالب حتى ينتهي من تعبيره؛
فاإلنطالق في التعبير مهارة ينبغي
تشجيعها ،ولها األولوية في سلم
املهارات الشفهية ،واملقاطعة
املستمرة تحد من قدرة الطالب
على االنطالق في التعبير21.
منهج البحث
أ .مدخل الدراسة
وقد استخدم الباحث منهج دراسة
حالة ومدخل البحث الكيفي ،وذلك ّ
ألن
أسباب :األول أراد الباحث أن يعرف
الحالة تفصيال وشامال التي وقعت في
امليدان أي في الفصل .والثاني أن الحالة
املخترة لديها تفرد الذي ال يملكه حالة
أخرى .والثالث ألن الباحث لديه فرصة
قليلة للسيطرة على الحادثة الواقعة.
دراسة حالة نوعان ،هما :دراسة حالة
التي تكون انحرافا عن نزاهة ودراسة
21

’Amsyah, “Al-Ta’bir Al-Syafahii Wa Al-Kitabii Fii
Dlaui ’Ilmi Al-Lughah Al-Tadriisii”.
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حالة إلى تجاه تطوير إيجابي .الدراسة
الحالة األولى تكون عالجيا وتسمى
بدراسة حالة استعادية (
 (Retrospektive Case Studyالتي تمكن
أن يقوم متابعة عالجية .والدراسة
الحالة الثانية تسمي بدراسة خالة
عتيدية )،(Prospective Case Study
وأما نوع هذه دراسة حالة فتستخدم
إليجاد ميول واتجاه تطوير الحالة22.
ونوع هذا البحث نوع الدراسة الثانية.
ب.مجتمع الدراسة
يكون مجتمع الدراسة هذا البحث هو
الطالب بقسم تعليم اللغة العربية
املستوي الثالث في الكلية اإلسالمية
بجامعة محمدية تانجرانج .وكان عدد
الطالب الذين يكونون مجتمع الدراسة
هذا الفصل حوالي سبعة وعشرين
طالبا.
ج .أدوات الدراسة
أداة الدراسة هنا هي األدوات
املستخدمة التي يستخدمها الباحث
للبحث عن مسألة معينة في موضوع
بحثه .وهناك عدة أنواع وأشكال
لألدوات املستخدمة لغرض جمع
البيانات ،وتتعدد أنواع أدوات البحث
بحسب طبيعة ونوع الدراسة التي تتالءم
مع موضوع هذا البحث.
22

Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian
Kebudayaan (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2012).
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ولحصول البيانات املطلوبة قام
الباحث ثالث طرائق ،وهي :املالحظة
واملقابلة والتوثيق .املالحظة يعني قام
الباحث نظرا عملية تعليم تدريس
التعبير الشفهي في الفصل .واملقابلة يعني
قام الباحث أن يقابل باملدرس والطالب
ّ
عما يتعلق بتدريس التعبير الشفهي .أما
التوثيق يعني قام الباحث أن يجمع
البيانات عما يتعلق بهذا البحث ،وعلى
سبيل املثال خطة الدرس ،الصور،
ومادة الدرس وغير ذلك .بينما لحفظ
مصداقية البيانات ()data credibility
قام الباحث تثليثا ( (tringulationوذكر
نورماك .دانكن ()Norman K. Denkin
ُ
كما ن ِقل موجيا رهرجو ( Mudjia
 )Rahardjoيعني جمع الطرق أو
األساليب املستخدمة لدراسة الظواهر
املترابطة من وجهة وضوء مختلفة.
وينقسم التثليث أربعة أقسام وهي
تثليث البيانات وتثليث الباحث وتثليث
النظري وتثليث الطريقة.
د .أسلوب تحليل البيانات
ّ
يحلل الباحث البيانات تبدأ منذ بداية
عملية جمع البيانات وحتى اإلنتهاء .وقام
الباحث تحليل البيانات وصفيا
باستخدام تحليل سفردلي ((Spradley
من خالل ثالث مراحل ،وهي التحليل
املجالي ( (domain analysisوالتحليل
التصنيفي ( (taxonomy analysis
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والتحليل التركيبي ( .(compositional
 analysisيستخدم التحليل املجالي لكي
يعرف تدريس التعبير الشفهي لطالب
بقسم تعليم اللغة العربية املستوي
الثالث بجامعة محمدية تانجرانج
شاملة .ويستخدم التحليل التصنيفي
لتحليل كل البيانات املجموعة عامقا.
وفي حين التحليل التركيبي يستخدم من
قبل الباحث في أجل اتخاذ استنتاج عن
تدريس التعبير الشفهي املدروس
بالطريقة اإلتصالية وأثرها للطالب.
الدراسة التطبيقية
أ .نبذة مختصرة عن ميدان البحث
مبحث هذا البحث هو طالب قسم
تعليم اللغة العربية املستوي الثالث
في الكلية اإلسالمية بجامعة محمدية
تانجرانج .عدد الطالب بهذا القسم في
املذا املستوي حولي سبعة وعشرين
طالبا .وقعت هذه الجامعة في الشارع
فرنتس كمرديكأن رقم  33جككول،
منطقة تانجرانج ،مدينة تانجيرانج،
بانتين.
ب .خطوات تدريس التعبير الشفهي
بالطريقة االتصالية
هناك التطبيق االجرائي في تدريس
التعبير الشفهي بالطريقة االتصالية،
وفيما يلي:
 .1الخطة

182

املرحلة

هناك

في هذه
االجراءات ،وهي:
 )1كتابة إعداد التدريس
 )2قام املدرس بقراءة ومراجعة املادة
لتدريس يوم الغد
 )3إعداد الوسائل التعليمية واألدوات
التعليمية املطلوبة
 )4إعداد مادة التدريس وصناعة
األسئلة لالمتحان
 )5قام املدرس بالدعاء
 .2التنفيذ
أما خطوات التدريس بوسيلة الطريقة
االتصالية فيما يلى:
 )1املقدمة
في هذه املرحلة هناك االجراءات،
فيما يلي:
أ .بدأ املدرس التدريس بالسالم
والبسملة وقراءة الدعاء مع الطالب
جماعة،
ب .قام املدرس بقراءة كشف
الغياب والسؤال إلى الطالب
عن الذي غاب في الدرس،
جّ .عرف املدرس نفسه وسلسلة
نسبه وعن أحوال دراسته
وتحدث املدرس مع الطالب
عن أشاء كثيرة املختلفة.
د .قام املدرس بالتشجيع
واالرشاد على الطالب ويحثهم
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املدرس باالجتهاد في التعلم
ومراجعة الدروس.
 )2األنشطة األساسية
 .1قدم املدرس عما يتعلق بلمادة
املحدودة شفويا
 .2طلب املمدرس إلى الطالب أن
يستعدوا تعبيرا عما يتعلق
باملادة املحدودة.
 .3أمر املدرس إلى بعض الطالب
أن يعبير عما يتعلق باملوضوع
أو املادة املحدودة والطالب
اآلخرون يسمعوه.
 .4أمر املدرس الطالب ذكر
الكلمات أو العبارات أو أي شيئ
عما يتعلق باملادة املقدمة التي
ُ
لم ت ْفهم
 .5سأل املدرس الطالب بعض
السؤال املتعلقة باملادة
املحدودة ملعرفة فهم الطالب
عن املادة املقدمة في األمام
 .6أمر املدرس الطالب أن يسألوا
املادة التي لم تفهموا أليه
 )3األنشطة النهائية
أ .أعطى املدرس الواجبات
املنزلية يعني أن يقرءوا الخبر
الجديد عما يتعلق بالتربية
الذي وقع إندونيسيا أو في
العالم ويعبرونه بعض منهم في
األسبوع املقبل.
183

ب .قام املدرس بالتقييم واالصالح
عن األخطاء التي توجد بين
الطالب
اختتم املدرس التدريس بالدعاء والسالم.
نتائج البحث
قام الباحث تحليل البحث من بدايته
إلى نهايته ،يعني قبل أن ّ
يطبق املدرس
الطريقة االتصالية وبعده .هذا التقويم لكي
يحصل البيانات املطلوبة لهذا البحث شامال
وعامقا .أما نتيجة التقويم عن تدريس
التعبير الشفهي قبل أن ّ
يطبقه املدرس
الطريقة االتصالية فأكثر من الطالب لم
يقدروا أن يعبروا تعبيرا شفهيا جيدا عما
يتعلق بما وقع حول حياتهم .وأساباب
صعوبتهم في التعبير الشفهي هي :األول قلة
التدريبات اللغوية الشفوهية ،والثاني قلة
حفظ املفردات ،والثالث قلة التواصل بين
الطالب باللغة العربية ،والرابع قلة اهتمام
باملواد املدروس ،والخامس أن التعبير
الشفهي الذي يما سه الطالب غير َ
منت ِظم .
ر
وبعد وجد الباحث املشكالت املذكورة
ثم ّ
ّ
يقدم الحلول فيما يلي .)1 :ينبغي على
املدرس والطالب أن يتكلموا باللغة العربية
كل العملية في الفصل من بداية الدرس إلى
نهايتها .وهذه العملية لتعويد الطالب في
استخدام اللغة الغربية إما استقبالية
receptive languageأو إنتاجية productive
ّ
 .)2 languageينبغي على املدرس أن يبلغ
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املفردات إلى الطالب في أول التدريس عما
يتعلق باملوضوع املبحوث .وتقصد هذه
العملية ملساعدة الطالب في فهم املوضوع
الذي يبحثه املدرس مع الطالب في الفصل.
 )3وجب على الطالب أن يردوا بعضهم على
بعض في عملية تدريس التعبير الشفهي.
وهذه العملية تقصد لتنمية اتصال بين
الطالب )4 .وجب على املد س أن ّ
يقدم
ر
مواضع التعبير املثيرة والجذبة .وهذه العملية
تقصد لجدب اهتمام الطالب عندما تجري
الدرس )5 .ينبغي على الطالب أن يتقنوا
نقاط البحث املناسب باملوضوع قبل ممارسة
التعبير ،وهذا املقصود لتركيز ما يبحث في
التعبير.
املراحل في تدريس التعبير الشفهي
بالطريقة االتصالية عامة على ثالث مراحل
فهي الخطة ،والتنفيذ ،والتقويم .الخطة هنا
كل ما تتعلق باجراء بالتدريس الذي أعده
املدرس في شكل املقرر الدراس ي .والتنفيذ هنا
تطبيق املقرر الدراس ي في شكل التعبير
الشفهي .وأما التقويم هنا عملية منهجية في
القرارات
واتخاذ
وتحديد
تحقق
وتوفيراملعلومات حول الخطة التي تم
تنفيذها.
ّ
وحلل الباحث البيانات منذ بداية
عملية جمع البيانات حتى انتهائها .بعد عرف
الباحث الصعوبات الذي يواجه الطالب في
تدريس التعبير الشفهي كما ذكرها الباحث في
التقويم ،حاول الباحث أن يعالجها من
184

حالل تطبيق الطريقة االتصالية في تدريس
التعبير الشفهي .وحينما قام درس التعبير
الشفهي من بداية املستوى الدراس ي إلى
نصف املستوى الدراس ي استنج الباحث أن
ّ
الطريقة االتصالية املستخدمة قد رقي كفاءة
الطالب في التعبير الشفهي.
خالصة
قد خلص الباحث بحثه فيما يلي :
إن تدريس التعبير الشفهي بالطريقة
االتصالية تهدف إلى تكوين الكفاءة اللغوية
وتطويرها .و ُوجد املشكالت التي يواجهها
الطالب في عملية هذا التدريس ،هي :قلة
التدريبات اللغوية الشفوهية ،وقلة حفظ
املفردات املوضوعية ،وقلة التواصل بين
الطالب باللغة العربية ،وقلة اهتمام باملواد
املدروس ،وغير َ
منت ِظم في تبليغ التعبير.
ّ
ولذلك وجب على املدرس أن يحلل تلك
املشكالت حينما عندما تطبق الطريقة
االتصالية .وفي إجراء تطبيقها عامة على
ثالث مراحل وهي الخطة ،والتنفيذ،
وج َدت املشكالت وعالجها مع
والتقويم .وبعد ِ
تطبيق الطريقة اإلتصالية في تدريس التعبير
الشفهي قد استنج الباحث أن الطريقة
ّ
االتصالية في تدريس التعبير الشفهي قد رقي
ّ
الكفاءة الشفاهية للطالب .وتوقعت نتائج
هذا البحث إفادة في تدريس اللغة العربية
عامة وحاصة لتدريس التعبير الشفهي.
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