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ملخص البحث

هيدف هذا البحث اىل التعرف عىل أثر املقاربة التواصلية يف تعمل اللغة العربية دلى طالب لكية
الرتبية الفدرالية زاراي .وقد اس تخدم الباحث املهنج التجرييب ،واكن الاختبار هو الداة اليت مت
اس تخداهما ،واليت اش متلت عىل اختبار الكفاية النحوية والكفاية الاجامتعية وكفاية حتليل اخلطاب
والكفاية الاسرتاتيجيةُ .وطبِّق الاختبار عىل عينة من طالب قسم اللغة العربية للعام ادلرايس الثاين
2016/2015م بلكية الرتبية الفدرالية زاراي ) (FCEZالبالغ عددمه ( )90طالبا وطالبة ،واذلين
مت اختيارمه بطريقة قصدية ،حيث مثل ( )45اجملموعة التجريبية ومثل ( )45طالبا وطالبة اجملموعة
الضابطة .توصل البحث اىل نتاجئ أمهها :توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ادلالةل
 0,05بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار الكفاية النحوية و
الكفاية الاجامتعية .تكوين معلمي اللغة العربية تكوينا يؤهلهم لتطبيق املقاربة التواصلية ومتابعة هذا
التكوين متابعة معلية؛ لن هذه املقاربة أثبتت جدارهتا يف جمال تعلمي اللغة العربية ،وأخريا أوىص
الباحث برسال معلمي اللغة العربية بلكيات الرتبية اىل حضور تدريبات وورش لتطوير أداهئم يف
جمال عمل اللغة التطبيقي ويف املقاربة التواصلية عىل وجه خاص ،واشعار طالب لكيات الرتبية بأمهية
املقاربة التواصلية وتوعيهتم عىل اس تخداهما عندما يصبحون معلمني يف مراحل التعلمي العام .كام
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أزىص بالس تفادة من املقاربة التواصلية يف خمتلف فروع مادة اللغة العربية ،والرتكزي عىل وضع مناجه
وأساليب تدريس حديثة تعمل عىل تيسري التواصل بللغة العربية بني الطالب.
الكلمات املفتاحية :املقاربة التواصلية ،تعلم اللغة العربية ،كلية التربية الفدرالية ،نيجيريا.
املقدمة
توفر البيئة اللغوية
تعد املقاربة التواصلية من أهم مقاربات تعلم اللغة الثانية وأحدثها ،إذ إنها ِّ
َّ
الواقعية املناسبة للمتعلمين كي يتقنوا مهارات اللغة ،وينغمسوا في ثقافتها ،وتساعد هذه املقاربة في
ً
ً
تحفز
تسهيل اكتساب املتعلم للغة في وقت أقصر وضمن أنشطة لغوية أكثر إمتاعا وتشويقا؛ بحيث ِّ
املتعلمين على التعبير باللغة املراد تعلمها ،وذلك باستخدام عدة تقنيات ،وأساليب تعليمية دون
تركيز على األخطاء؛ بخالف ما يرى بعض املعلمين أن تعليم اللغة العربية هو معرفة القواعد
ْ
ذهبت إليه
والبالغة وحفظ الكثير من الكلمات املعجمية وفهم معانيها .وهذا الرأي ال يتفق مع ما
املقاربة التواصلية التي تولي أهمية أكبر لوظائف اللغة.
ويعتقد الباحث أن هناك عدم االهتمام في أوساط معلمي اللغة العربية بأساليب تدريس اللغات
األجنبية ،فأكثر معلمي اللغة العربية بكليات التربية – في رأي الباحثُ -ملمون باملادة العلمية للغة
(من نحو ،وصرف ،وإمالء ،وخط وغيرها) بصورة جيدة ،وقد يكون لدى بعضهم حظ كبير في معرفة
طرائق التدريس العامة أو حتى طرائق تدريس اللغة العربية؛ لكن نسبة قليلة يتخصصون في طرائق
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ،ولذلك تجدهم ُيدرسون اللغة العربية للناطقين بغيرها،
وكأنهم يدرسونها للناطقين باللغة العربية ،وهذا مما يجعل تعلم اللغة العربية عمال شاقا للمتعلم،
بحيث يصعب عليه إتقانها بالسرعة والدقة املطلوبة.
وفي املقابل تجد أن هذه املشكلة لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في نيجيريا –مع وجودها -أقل مما لدى
معلمي اللغة العربية ،فكثير من معلمي اللغة اإلنجليزية ُيطبقون أحدث ما وصل إليه علماء
اللسانيات التطبيقية في القرن الحادي والعشرين ،بينما ما زال معلمو اللغة العربية يستخدمون
أساليب قديمة مض ى عليها قرون ،وقد علق) أبوالجي  ،2014ص )6 :على هذه الحالة بقوله" :ويتعلق
278

أثر املقاربة التواصلية يف تعمل اللغة العربية لكغة اثنية
دلى طالب لكيات الرتبية الفدرالية يف نيجرياي

Aliyu Muhammad Sani

"مالم" جمةل ادلراسات العربية (سلسةل جديدة) العدد الول2018 ،م SN 1118 - 3365
األمر هنا بمدى املهنية التربوية لدى أغلب معلمي اللغة اإلنجليزية على عكس معلمي العربية ،وبدرجة
الجودة املنهجية ملقررات تعليم اللغة اإلنجليزية املواكبة للعصر على طرفي نقيض مع مقررات تعليم
اللغة العربية ذات الطابع الكالسيكي".
مشكلة البحث
تتلخص مشكلة هذا البحث في أن الباحث الحظ بعض القصور في املقاربات التقليدية لتدريس اللغة
العربية التي ما زالت تستتخدم إلتى ا،ن ،والتتي َّ
حولتت عمليتة التتدريس إلتى مجترد قواعتد وأحكتام مجتزأة
ال تؤهتل الدارستين للتواصتل باللغتة املتراد تعلمهتا ،وهتذه ال تناستب طبيعتة اللغتة التتي تستىى إلتى تمكتين
الدارسين من التواصل باللغة املراد تعلمها .وعلى هذا يرى الباحث أن الطرائق التقليدية املستتخدمة
فتتي تتتدريس اللغتتة العربيتتة بكليتتة التربيتتة الفدراليتتة تعتتد متتن العوامتتل التتتي أدت إلتتى قصتتورها فتتي تحقيتتق
رس تتالتها وأه تتدافها التربوي تتة مم تتا يس تتتدجي البح تتث ع تتن مقارب تتات جدي تتدة يمك تتن أن تحق تتق ذل تتك ،ووق تتع
اختيتتار الباحتتث علتتى املقاربتتة التواصتتلية ،لكونهتتا متتن أفضتتل املقاربتتات فتتي تتتدريس اللغتتات األجنبيتتة علتتى
مستوى العالم حاليا.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى تحقيق ا،تي:
 .1التعرف على مدى استخدام املقاربة التواصلية في تعلم اللغة العربية لدى طالب كلية التربية
الفدرالية زاريا.
 .2التعرف على فاعلية املقاربة التواصلية في تعلم اللغة العربية مقابل الطريقة التقليدية لدى
طالب كلية التربية الفدرالية زاريا.
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فروض البحث
ما يلي مجموعة من الفروض التي سيتم اختبارها في نهاية هذا البحث:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05بين متوسطي درجات طالب
املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية النحوية.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05بين متوسطي درجات طالب
املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية االجتماعية.
أهمية البحث
من املأمول أن يشجع هذا البحث معلمي اللغة العربية في نيجيريا على استخدام املقاربة التواصلية
كطريقة في تعليم اللغة العربية وتعلمها ،كما أنه سيساعد على فتح آفاق جديدة للباحثين في مجال
تعليم اللغات األجنبية وتطبيقها على تعلم اللغة العربية ،وتأليف كتب تعليم اللغة العربية ألغراض
خاصة- ،وما أحوجنا إليها ،-ويمكن كذلك أن يساهم هذا البحث في تقديم عالج لضعف التواصل
باللغة العربية في أوساط طالبها ،مع ما يمتلكون من ذخيرة لغوية هائلة.
وأخيرا ُيتوقع من هذا البحث أن يفتح شهية التربويين في البالد ليضعوا نموذجا تدريسيا ملعلمي اللغة
العربية في املدارس وفقا لالتجاهات اللغوية الحديثة ،كما أنه سيشجع مصممي مناهج تعليم اللغة
العربية على وضع مقررات وكتب مدرسية تلبي حاجات دارس ي اللغة العربية في نيجيريا وفقا
لالتجاهات الحديثة.
منهج البحث
استخدم الباحث املنهج التجريبي ،حيث اختار عينة الدراسة من (املجموعتين الضابطة والتجريبية)
وكان اختيارهما بطريقة قصدية؛ حيث َّ
تم تعريض املجموعة التجريبية للمتغير املستقل (املقاربة
التواصلية  )Communicative Approachبينما املجموعة الضابطة تلقت دروسها بالطريقة
العادية.
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مجتمع البحث
يتكون مجتمع هذا البحث من  163طالبا وطالبة من طالب قسم اللغة العربية بكلية التربية
الفدرالية.
عينة البحث
تكونت عينة البحث من ( )90طالبا من طلبة قسم اللغة العربية بكلية التربيتة الفدراليتة زاريتا  ،وذلتك
ختالل الستنة الدراستية الثانيتتة ( ،)NCEIIحيتث تتم اختيتار ( )45طالبتتا ليمثلتوا املجموعتة التجريبيتتة ،و
( )45طالبا ليمثلوا املجموعة الضابطة.
املقاربة التواصلية نشأتها وتطوراتها:
اختلتتف الب تتاحثون فتتي ت تتاريمل نش تتأة هتتذه املقارب تتة؛ فمتتجهم م تتن يق تتول إن نشتتأ ها ترج تتع إلتتى أول تتى ال تتدعوات
لتعليم اللغات متن أجتل أن يتعامتل املتتعلم متع املجتمتع ويحقتق االتصتال ،وكتان ذلتك فتي القترن الستابع
عشتر املتيالدي .ومتجهم متن يرجتع الإشتأة إلتى القترن التاستع عشتر املتيالدي متع املنتاداة بتالتعلم الطبيىتتي،
والتتعلم املباشتر للغتة واملحادثتة .إال أن(بلومفيلتد 1942 Bloomfield L.م ،ص )52 :يترى بتأن الحاجتة
إل تتى اتص تتال الش تتعوب بعض تتها ب تتبعض خ تتالل األربعيإي تتات م تتن الق تترن املا ت ي ،تتي الت تتي أس تترعت ببي تتان
الحاجتة إلتتى إعتتداد بترامم لتعلتيم اللغتتات لتلبتتي الحاجتتة إلتى االتصتتال ،ولعتتل ذلتتك بتدأ فتتي األربعينتتات متتن
القتترن املنصتترم عنتتدما قتتدم عتتالم اللغتتة بلومفيتتد عتتام  1942نقتتده ألستتاليب تعلتتيم اللغتتات األجنبيتتة فتتي
الواليات املتحدة األمريكية من خالل كتابه "املرشد للدراسة التطبيقية للغات األجنبية".
إال أن أهتم ستتبب أستتهم فتتي بتتزوج هتتذا االتجتتاه االتصتتالي ،هتتو النقتتد التتالذي التتذي وجهتته بعتتض اللغتتويين
ً
املعاصرين لتشومسكي انطالقا مما أطلق عليه "الكفاية اللغوية" .فقد رأى هؤالء اللغويون:

"أن الكفاية اللغوية التي نادى بها تشومسكي وأتباعه ،ما ي في الحقيقة سوى
كفاية نحوية  Grammatical Competenceمقصورة على معرفة القواعد؛
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لهذا نادى كثي ت ت ت تتر مجهم بما أست ت ت تتموه الكفت ت ت ت ت تتاية االتصت ت ت تتالية Communicative
 ،Competenceوهذه الكف ت ت تتاية تشت تتمل املعرف ت ت تتة بأصول الكالم وأساليبه،
ومراعاة طبيعة املخاطبين ،مع القدرة على تنويع الكالم حسب مقتض ى الحال
من طلب واعتذار وشكر ودعوة ونحو ذلك ،باإلضافة إلى املعرفة بقواعد
اللغة ومفردا ها .فهذه الكفاية إذن تعني املعرفة بقواعد اللغة وقوانت ت تتيجها
النحوية والصرف ت ت تتية والص ت ت ت تتوتية ،مع القدرة على استعمالها بطريقة صحيحة
ً
لغويا مقبولة اجتماعيا" (العصيلي 200ص.)358 :
وقد اختلف كذلك حول دوافع ظهور مثل هذه املقاربة ،فهناك رأي يرى أنها نشأت بدافع تعليم
اللغات لغير الناطقين بها إذ يرجع هووات  ،A.P. Howattالدعوة إلى تعليم اللغات من منظور
اتصالي إلى القرن التاسع عشر حين كتب جون لوك عن تعلم اللغة قائال " :يتعلم الناس اللغة من
أجل التعامل مع املجتمع ،وتحقيق االتصال بين األفكار في الحياة العادية بدون تخطيط ،أو تنظيم
مقصود مسبق في استخدامهم للغة".
كان هناك إحساس بأن اللغة وظيفتها التواصل ،وتحقيق التعامل مع أفراد املجتمع ،وتمر سنوات
حتى تصل إلى القرن التاسع عشر وعلى وجه التحديد ( 1864أي منذ أكثر من  140سنة).
والرأي الثاني يرى أنها لم تظهر لحاجات ودوافع تعليمية ،وإنما -كما ذهب إلى ذلك الباحث محمد
مكس ي "-دخلت في البداية تفكيرا تقنيا وسياسيا لتحديد ووضع غايات وأهداف تعليم وتعلم اللغة،
فالقدرة اللغوية عند بعض الشرائح االجتماعية مرادفة للرأسمال املنهي ،ذلك أن املستعملين
يإتظرون من التعليم أن يساعدهم على اكتساب قدرات ومهارات تكون قابلة لالستثمار ثانية في زمن
محدد وحسب إيقاعات مالئمة لتدبر رأسمالهم الزمني ،وال شك أن هذه املتطلبات تعلل بشكل من
األشكال الضرورة امللحة لوضع طريقة واقعية يكون من مهامها تقليص تلك الهوة الشاسعة بين
أساليب وطرائق التعليم املدرسية وأساليب االستعمال الوظيفي لهذه اللغات" (طكوك 2010م ،ص:
.)100
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وتنطلت تتق املقاربت تتة التواصت تتلية مت تتن مفهت تتوم مفت تتاده "أن الوظيفت تتة األساست تتية للغت تتة ت تتي االتصت تتال
والتواصتتل ،وأن الهتتدف متتن تعلتتم اللغتتة هتتو تطتتوير متتا أشتتار إليتته ديتتل هتتايمز( )Dell Hymesبالكفايتتة
ً
االتصالية بدال من التركيز على الكفاية اللغوية ليس إال"( .الصديق 2001م ،ص.)55:
وعلى هذا يطرح الباحث مالمح املقاربة التواصلية كما يلي:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

اإليمان بأن الوظيفة األساسية للغة ي تحقيق االتصال بمعناه الشامل ،الذي اليقتصر على
االتصال الشفهي والتفاهم املحدود بين متحدث وسامع.
الهدف من تعليم اللغة هو بناء الكفاية االتصالية لدى املتعلم بجوانبها األربعة :الكفاية
النحوية ،وكفاية الخطاب ،والكفاية اللغوية االجتماعية ،والكفاية االستراتيجية.
بناء أساس لغوي إبداجي لدى املتعلم ،ينطلق منه إلى توليد عبارات وتراكيب صحيحة لغويا
ومقبولة اجتماعيا بناء على ما تعلمه من قواعد ،و االبتعاد به عن الرتابة وحفظ الحوارات
وتقليد األنماط.
االهتمام بالقواعد الوظيفية ،بوصفها الهيكل البنائي للغة ،وتقديمها للدارسين بأساليب
مباشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانا أخرى( .العصيلي 2006م ،ص)358:
االهتمام بالطالقة اللغوية بدال من الدقة الشكلية ،وتشجيع محاوالت الطالب االتصالية
وإن كانت متعثرة أو خاطئة.
االهتمام باملعنى الذي هو هدف العملية التعليمية وأساس التواصل ،من غير إغفال للشكل
اللغوي.
االعتماد على الوظائف اللغوية في الحياة وربطها بأهداف املنهج ،بدال من تقديم قواعد اللغة
بطريقة متدرجة تدريجا شكليا ،كما كان يحدث في الطريقة السمعية الشفوية.
حاجة الدارسين االتصالية ،وخلفيا هم اللغوية والثقافية واالجتماعية ،ي التي تحدد
أسلوب التدرج في اختيار محتوى املواد اللغوية وتنظيمه وتقديمه( .طعيمة  ،2006ص)28:
تقدم اللغة الهدف بطريقة دائرية ال خطية؛ فتستغل جميع القنوات املتاحة واألنشطة
املفيدة ،وال يقيد املتعلم بالسير على خط مستقيم واحد .وهذا يعني عدم التقيد بنمط واحد
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لتدريس لغة الهدف ،بل البحث عن أي وسيلة تؤدي إلى الفهم الحقيقي واالستعمال السليم
لها ،ولو َّأدى ذلك إلى الخروج عن املنهج املحدد أو االستعانة باللغة األم للمتعلمين.
 .10إن التعلم مسألة تفاوض وتفاعل بين أطراف املنهج وعناصره؛ بين معلم ومتعلم ،وبين
متعلم ومتعلم آخر ،وبين متعلم وكتاب.
 .11االهتمام باملهارات األربعة وتنميتها في وقت واحد وبشكل متكامل ،فال تقدم مهارة على غيرها
من املهارات إال ألسباب ظاهرة تخدم العملية االتصالية.
َّ
الصفية ،وتحويل الفصل الدراس ي إلى بيئة اتصالية شبيهة بالبيئة
 .12االهتمام باألنشطة
الطبيعية العامة للغة الهدف ،وتوجيه الدارسين إلى االستفادة من األنشطة خارج الفصل.
 .13االهتمام بالوسائل التعليمية؛ السمعية والبصرية ،مع تحري الدقة في اختيار الوسيلة،
والتأكد من ضرور ها للمادة املقررة وعالقتها بها.
 .14تعليم اللغة عن طريق املواقف اللغوية الحقيقية بأسلوب طبيىي حي يمثل ثقافة اللغات
الهدف ،بعد تحليل هذه املواقف تحليال علميا دقيقا ،واالبتعاد عن تقديم املواقف
التقليدية املصنوعة املتبعة في الطرائق األخرى ،وبخاصة الطريقة السمعية الشفوية.
 .15االهتمام بالتعلم الجماجي التعاوني ) ،(Cooperative Learningمن خالل تقسيم الطالب إلى
حجرة الدرس إلى مجموعات تتنافس بيجها في حل مشكلة أو مناقشة قضية.
هناك عدد من التصورات املختلفة ملفهوم تعليم اللغة تواصليا وفيما يلي عرض ألهمها كما أوردها
(طعيمة والناقة 2006م ،ص:)55-54 :

.1

يرى علماء اللغة أن تعليم اللغة تواصليا يعني جعل املقاربة التواصلية (Communicative
) Competenceالهدف الرئيس ي من تعلم وتعليم اللغة.

.2

يرى البعض أن تعليم اللغة تواصليا يعني تنظيم اإلجراءات املناسبة لتعليم املهارات اللغوية
األربع (استماي ،كالم ،قراءة ،كتابة) في ضوء العالقة االعتمادية  Interdependenceبين
اللغة والتواصل.

.3

يرى البعض أن تعليم اللغة تواصليا يعني شيئا أكثر من مجرد التكامل بين تدريس النحو
وتدريس الوظائف اللغوية  ،Language Functionsإن أحد املالمح األساسية لتعليم اللغات
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تواصليا أنه يولي اهتماما منظما لألشكال الوظيفية واألشكال البإيوية أو التركيبية
.Structural Aspect
 .4يرى البعض أن تعليم اللغة تواصليا يعني اإلجراءات التي يقوم فيها الدارسون في جماعات
(مثنى أو أكثر) بتوظيف املصادر اللغوية املتاحة في أداء املهام التي يكلفون بها.
ولقد وجد هذا التصور طريقه للتنفيذ من خالل مناهج تعليم اللغات اإلنجليزية في املدارس
االبتدائية  ،Syllabuses for Primary Schools 1981واملحور األساس ي في مثل هذه املناهج،
ونقطة التركيز فيها ي الوظائف التواصلية التي يمكن أن تخدمها ،أو تؤديها األشكال اللغوية.

.5

يرى البعض أن تعليم اللغة تواصليا يعني انخراط الدارسين في محادثة شفوية يتفاعل فيها
أطراف املحادثة ) (Conversational Interactionوفي مثل هذا التصور تعطي املحادثة
واالتصال املباشر أولوية على مختلف أشكال السلوك اللغوي األخرى.

نالحظ تعدد وجهات النظر هذه حول تعليم اللغة تواصليا ومدى التفاوت بيجها ،كما نالحظ الخلط
بين املفاهيم واإلجراءات ،فمن التصورات السابقة ما يمكن أن يمثل إجراءات وأساليب
للمقاربة التواصلية ،مثل تقسيم الدارسين إلى مجموعات ،ومجها ما يمثل مبادئ عمل وأسسا
ومنطلقات مثل تقدير حاجات الدارسين وبناء املناهج في ضوئها ،ومجها ما يختص باملواد
التعليمية ،وغير ذلك من تفاوت في وجهات النظر حول مفهوم تعليم اللغة تواصليا.
ّ
التواصلية في تعليم اللغة:
خطوات إجراءات الدراسة باستخدام املقاربة
.1
.2
.3
.4

تقديم حوار مختصر ،ومناقشة الوظيفة ،واملوقف ،والناس ،واألدوار ،ويسبق ذلك تحفيز
للدارسين (بربط مواقف الحوارات بخبرا هم االتصالية املحتملة).
التدرب الشفوي على كل عبارة في جزء الحوار الذي سيقدم في ذلك اليوم (التكرار).
أسئلة وإجابات مبإية على موضوعات الحوارات واملواقف نفسها.
أسئلة وإجابات تتعلق بخبرات الدارسين الخاصة ،غير أنها تدور حول موضوي الحوار.
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.5

.6
.7
.8
.9
.10

دراسة أحد التعابير االتصالية األساسية في الحوار ،أو أحد التراكيب التي تمثل للوظيفة
ً
املدروسة ،وقد يقدم املدرس عددا من األمثلة (مع استعمال الصور وأشياء حقيقية بسيطة أو
التمثيل) لبيان معنى التعبير أو التركيب.
اكتشاف الدارس القواعد الكامنة وراء التعبير أو التركيب الوظيفي.
أنشطة اإلنتاج الشفوي ،وتتدرج من األنشطة املوجهة إلى تلك األكثر حرية.
كتابة الحوارات أو النماذج ،إذا لم تكن في الكتاب املقرر.
قراءة عينات من الواجب املنزلي املكتوب ،إن وجد.
ً
تقويم التعليم (الشفوي فقط) ،مثال :كيف تطلب من صديق أن ينجز عمال ما (املدفير
 ،2012ص.)18 :

أساليب التقويم في املقاربة التواصلية
إن تطور فلسفة االختبارات بغرض تقييم األداء االتصالي قد تأثر -إلى حد كبير -باألفكار الحديثة عن
دور اللغة في االتصال وبصورة خاصة ما تضمنته هذه األفكار عن تعليم اللغات واختبارها ألهداف
خاصة؛ وبالذات الجدل الذي دار حول قوانين استعمال اللغة واالستعمال الفعلي للغة في عملية
االتصال املتبادل بين األفراد .ففي حين ُيعنى االهتمام بقوانين االستعمال بالتركيز بصفة رئيسة على
األنماط الشكلية للغة ،نجد أن االهتمام باالستعمال نفسه يعنى في املقام األول بالوظيفة االتصالية
للغة.
إن التمييز بين قوانين استعمال اللغة وبين استعمال اللغة ذاته أمر على قدر كبير من األهمية
بالإسبة لعمليتي التدريس واالختبار ،وهذا يعني أن االختبار ال يمكن أن يقوم على أساس اختيار
ُ
بنود تإتقى من منطلق لغوي فحسب ،وأنه لتصميم اختبار فعال وبنائه ،يصبح من األهمية بمكان
تحديد الكيفية التي يريد بها الدارس استعمال اللغة الهدف ،وال يعتمد النجاح في ذلك على دقة
استعمال قوانين اللغة ،ولكنه يعتمد على فعالية االتصال.
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إن التحول من التركيز على قوانين االستعمال إلى االستعمال ذاته ،يعني بالتالي تحول االتجاهات
املعنية بمواصفات االختبارات من النظر إلى اللغة على أنها كيان موحد ذو قوالب نحوية ثابتة
ووحدات معجمية (مفردات) يغلب استعمالها ،إلى النظر إلى اللغة على أنها وسيلة لالتصال تختلف
أنشطتها باختالف املواقف ،واألشخاص ،واألماكن ،واألزمنة في ضوء حاجات املتكلم .ويلخص ذلك
القول املأثور (لكل مقام مقال) .فاالستعمال السطحية التي توحدها باختالف العوامل املذكورة
ً
أعاله ،ويإبغي أن تدرس اللغة وتختبر طبقا لحاجات املتعلم.
وفي أي حديث عن االختبارات في البرنامم االتصالي ،يجب أن نضع نصب أعيإنا مسألة مهمة تغفلها
ً
ً
ً
كامال وسليما يجب أن يكون
االختبارات األخرى ،أال و ي مطابقة الواقع .ولتطبيق هذا املبدأ تطبيقا
كل ما يختبر فيه الدارسون ذا صلة بأعمال مأخوذة من الحياة الواقعية وليست مصطنعة أو منقحة
أو معدلة لغرض التيسير .ليس ذلك فحسب ،بل يجب أن تقدم بكل مثالبها وحسنا ها من ضوضاء
مصاحبة للكالم ،وهمهمات ،وفترات الصمت للتفكير ،ومقاطعة الحديث وما إلى ذلك من األشياء
التي ال تمت إلى اللغة بصلة والتي قلما يخلو مجها حديث لتكون خلفية للمتكلم والسامع؛ كما في
ً
املطار مثال أو قاعة محاضرات أو السوق  ...إلخ.
اختبارالفروض
ينص الفرض األول على:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05بين متوسطي درجات طالب
املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية النحوية.
الجدول رقم ( )1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) الستجابات املجموعتين
الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية النحوية
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الداللة
مستوى الداللة
القيمة الحرجة
املعياري املحسوبة
االنحراف قيمة t
املجموعةالعدد املتوسط الحسابي

التجريبية 45

2,449 14,044

الضابطة 45

1,953

9,675

9,017

1,96

0,05

دالة

يتضح من الجدول ( )1أن قيمة "ت" املحسوبة ” )9,017(“Calculated tقد تجاوزت قيمتها
الجدولية ” )1,96(“Critical Valueعند درجة الحرية” 83 “degree of freedomومستوى داللة
 0,05 Value” P “Calculatedمما يدل على وجود فرق بين متوسطي درجات الطالب املجموعتين
التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية ،وبذلك يتم رفض الفرض الصفري “Null
” Hypothesesوقبول الفرض البديل ،وهو "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 0,05بين متوسطي درجات طالب املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية النحوية".
هذه النتيجة دليل على فاعلية املقاربة التواصلية في تمكين الدارس على الكفاية النحوية أكثر من
الطريقة االعتيادية.
ينص الفرض الثاني على:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05بين متوسطي درجات طالب
املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية االجتماعية.
الجدول رقم ( )2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) الستجابات املجموعتين
الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية االجتماعية.
املعياري
الداللة
مستوى الداللة
القيمة الحرجة
قيمة  tاملحسوبة
الحرية
االنحرافقيمة
املجموعة العدد املتوسط الحسابي
التجريبية 45

83 2,366 14,244

1,96 13,689

0,05

دالة
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الضابطة 45

2,280 7,325

يتضح من الجدول ( )2أن قيمة "ت" املحسوبة ( )13,689قد تجاوزت قيمتها الجدولية ( )1,96عند
درجات حرية  83ومستوى داللة  0,05مما يدل على وجود فرق بين متوسطي درجات الطالب
املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية ،وعلى هذا يتم رفض الفرض الصفري
ويقبل الفرض البديل ،أي أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05بين
متوسطي درجات طالب املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية االجتماعية".
هذه النتيجة دليل على فاعلية املقاربة التواصلية في تمكين الدارس على الكفاية االجتماعية أفضل
من الطريقة االعتيادية.
مناقشة نتائج البحث:
سىى هذا البحث إلى التعرف على أثر املقاربة التواصلية في تعلم اللغة العربية لدى طالب كلية
التربية الفدرالية زاريا ،كما أنه سىى للوقوف على الفروق ذات داللة إحصائية بين التمجموعتين:
التجريبية والضابطة.
أظهرت نتائم الفرض األول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05بين
متوسطي درجات طالب املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية النحوية ،كما أشار إليه
التجدول رقم ( .)1وهذه النتيجة تتفق مع مفاهيم املقاربة التواصلية التي تؤكد بأن الكفاية النحوية
يمكن تحصيله عن طريق تطبيق املقاربة التواصلية بشكل أفضل من الطريقة التقليدية ،وهذا
يتفق مع ما توصل إليه خواجة (2009م) ودراسة طكوك (2010م).
وأما نتائم الفرض الثانتي فقد َّ
نصت على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 0,05بين متوسطي درجات طالب املجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الكفاية االجتماعية،
كما أشار الجدول رقم ()2حيثتم تدريس التمجموعة الضابطة بالطريقة العادية ،والتمجموعة
التجريبية على الضابطة بتطبيق املقاربة التواصلية ،وتفوقت املجموعة التجريبية في القياسين:
القبلي والبعدي ،في معرفة حصيلة الكفاية االجتماعية ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسةالبوشيخي
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(2009م) الذيجاء بحثهبعنواناملقاربة التواصلية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،كما اتفقت
مع دراسةخواجة (2009م) حيث قام بالبحث عن مستوى تطبيق إجراءات تدريس مهارة التحدث
باللغة اإلنجليزية وفق املقاربة التواصلية وتوصلت النتائم إلى صالحية استخدام املقاربة التواصلية
في تدريس اللغة اإلنجليزية.
وعلى هذا ،يبدو للباحث أن سبب ذلك يعود إلى ما يلي:
 .1مرونة املقاربة التواصلية في تعليم اللغة العربية مقارنة بالطريقة العادية ،وبأن املقاربة
ً
محورا للعملية التعليمية ،وهذا ال يتوفر في الطريقة العادية.
التواصلية تجعل الطالب
 .2إتاحة املقاربة التواصلية الفرصة الكافية للمتعلم للتفاعل بشكل جماجي ويعمل بروح الفريق
الواحد وبإشاط متواصل حتى الوصول إلى الهدف املإشود ،على عكس ما يحدث في الطريقة
العادية فهي ال توفر الراحة للطالب وال تسمح للطالب باملشاركة بفعالية.
 .3قيامها على املناقشات الجماعية والحوارات املؤثرة جعلت النتائم إيجابية وبالتالي شجعت على
توليد الكلمات و التراكيب املتنوعة واملبتكرة.
 .4شعور الطالب بأن هذا األسلوب جديد بالإسبة لهم ،أسهم في إنجاح العملية امليدانية لهذا
البحث من جهة ،ومواجهة الصعوبات من جهة أخرى ،لكن سرعان ما تغلب الباحث على هذه
الصعوبات وانطلق العمل بكل نشاط وحيوية.
النتائج
بعد جمع البيانات وتحليلها وعرض نتائم هذا البحث يمكن أن يختم الباحث با،تي:
 .1كشف هذا البحث أهمية املقاربة التواصلية التي َّ
قل تطبيقها في أوساط معلمي اللغة العربية
في كليات التربية التي تمنح شهادة التربية الوطنية في نيجيريا ،وأكدت نتائم هذا البحث أن
املقاربة التواصلية قادرة على تلبية حاجات الدارسين التي عجزت عجها الطريقة التقليدية عبر
السنين.
 .2توصل هذا البحث إلى أن املقاربة التواصلية تتمتع بمرونة فائقة تجعل الدارسين يتابعون
عملية التعليم بإشاط وحيوية حتى الوصول إلى الغاية ،مما يؤكد أن هذه املقاربة تصلح لجميع
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املراحل التعليمية ،ولعل هذا ما جعل املفوضية القومية لشهادة التربية الوطنية ()NCCE
تدعوا إلى استخدام الكفاية التواصلية ) Communicative Teaching Learning (CLTفي
تدريس اللغات األجنبية في كليات التربية النيجيرية بما فيها اللغة العربية.
 .3توصل البحث إلى أن الطالب الذين تم تدريسهم باملقاربة التواصلية اختلفوا كثيرا مع أقرانهم
الذين تم تدريسهم بالطريقة العادية على عدة مستويات؛ تفوقوا عليهم من حيث التحصيل،
ومن حيث التفاعل مع الدرس ،وهذا يعني أن هناك ضرورة لتبني هذه املقاربة من أجل تطوير
وتحسين مستوى طالب اللغة العربية في هذا البلد.
التوصيات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تكوين معلمي اللغة العربية تكوينا يؤهلهم لتطبيق املقاربة التواصلية ومتابعة هذا التكوين
متابعة عملية؛ ألن هذه املقاربة أثبتت جدار ها في مجال تعليم اللغة العربية.
إرسال معلمي اللغة العربية بكليات التربية إلى دول عربية –إن أمكن -لحضور تدريبات وورش
وسمنارات لتطوير أدائهم في مجال علم اللغة التطبيقي وفي املقاربة التواصلية على وجه خاص.
إشعار طالب كليات التربية بأهمية املقاربة التواصلية وتوعيتهم على استخدامها عندما
يصبحون معلمين في مراحل التعليم العام.
االستفادة من املقاربة التواصلية في مختلف فروي مادة اللغة العربية ،والتركيز على وضع
مناهج وأساليب تدريس حديثة تعمل على تيسير التواصل باللغة العربية بين الطالب.
االستفادة من نتائم هذا البحث لبناء مناهج تدريس اللغة العربية ملراحل التعليم العام و
التعليم العالي على أساس هذه املقاربة ،فهي بال شك ستعطي نتائم مرضية.
بما أن املفوضية القومية لشهادة التربية الوطنية ( )NCCEدعت إلى تطبيق هذه املقاربة في
كليات التربية في نيجيريا ،يرى الباحث أنه على بقية الجهات املسؤولة (NATAIS National
Teachers of Arabic and Islamic Studies, NBAIS National Board for Arabic and
Islamic schools, ASSAIS Association of Secondary School for Arabic and Islamic
 )Studiesأن تحظو حظوها وتساري إلى تطبيقها أيضا ،بشرط أن يتم تدريب املعلمين على
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أسسها قبل االنخراط في العملية التعليمية ،ويكون عن طريق انعقاد دورات وسمنارات وورش
عمل مكثفة.
املراجع العربية
أبوالجي ،علي عبد الرزاق (2014م) ،االزدواج اللغوي وانعكاساته على التعليم العربي في نيجيريا ،مجلة جامعة جازان -فري
العلوم اإلنسانية ،العدد .3:ص.14-1 :
أديتنجي ،عز الدين (2015م) ،استراتيجية تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها :الجامعات النيجيرية نموذجا ،املؤتمر
الدولي الرابع للغة العربية ،اإلمارات العربية املتحدة ،دبي .ص.485-472 :
إبراهيم ،محمد الثاني (2011م) ،اقتراح مشروع كتاب مدرس ي لتعليم العربية باملدارس االبتدائية الحكومية بنيجيريا،
رسالة الدكتوراه مقدمة إلى جامعة موالي إسماعيل ،كلية ا،داب والعلوم اإلنسانية ،مكناس ،املغرب ،غير مإشورة.
إسماعيل ،محمود صيني و عبد العزيز عبد الرحمن (1990م) مذاهب وطرائق في تعليم اللغات.
دار عالم الكتب الرياض اململكة العربية السعودية.
بوقربة ،لطفي (د ،ت) محاضرات في اللسانيات االجتماعية،معهد األدب واللغة بجامعة بشار الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تشومسكي ،نعوم ترجمة عدنان حسن (2009/2000م) آفاق جديدة في بحث اللغة والعقل ،الالزقية ،سوريا ،دار
الحوار.
الثاني ،علي محمد (2015م) مناهج تدريس اللغة العربية في جامعات وكليات التربية النيجيرية -تحديات وآفاق ،املؤتمر
الدولي للغة العربية الرابع ،مجلد  ،11ص ،515-509 :دبي.
الجمىي ،محمود بولعراس و إصفهاني ،محمد خاقاني و فرفار ،آمال (2012م) مبادئ تعليم اللغة العربية -اإلسهامات
املمكنة للمقاربات الحديثة ،مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها( ،العدد .)11
ابن جني ،أبو الفتح عثمان(د ،ت) الخصائص ،الطبعة الثانية ،الجزء األول ،دار الهدى للطباعة والإشر ،بيروت ،لبنان.
حلس ،مايسة يوسف2011( ،م) :أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصيل الدراس ي لتنمية املفاهيم التاريخية
لدى طالبات الصف السابع في محافظة ّ
غزة ،رسالة ماجيستير ،جامعة األزهر غزة ،عمادة الدراسات العليا ،كلية
التربية ،غزة ،فلسطين.
خرما ،نايف و حجاج ،علي (1988م) اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ،سلسلة عالم املعرفة ،الكويت ،العدد  ،126من
مإشورات املجلس الوطني للثقافة والفنون وا،داب الكويتية.
خزنة ،هاديا كاتبي (2012م) ،اللغة العربية كلغة ثانية والتحديات التي تواجه دارسيها األجانب ،مجلة جامعة دمشق،
املجلد  ،28العدد  ،2ص.455-425 :
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خلوي ،سعاد (2010م) املقاربة التواصلية واكتساب مهارة التعبير الشفهي لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي ،رسالة
ماجستير مقدمة إلى جامعة فرحات عباس سطيف (الجزائر) كلية ا،داب والعلوم االجتماعية قسم اللغة العربية
وآدبها ،غير مإشور.
الخليفة ،يوسف أبوبكر(2011م) ،مدخل إلى علم اللغة والتحليل اللغوي ،غير مإشور ،الخرطوم ،السودان.
دياب ،سهيل رزق (2003م) مناهج البحث العلمي ،جامعة القدس املفتوحة غزة ،فلسطين.
الراجحي ،عبده (1995م) علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ،دار املعرفة الجامعية.
ربحي ،مصطفى عليان ،ومحمد عبد الدبس (2003م) وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم ،الطبعة الثانية ،دار صفاء
للإشر والتوزيع ،عمان – األردن.
شحاتة ،حسن ،و النجار زيإب2003( ،م) معجم املصطلحات التربوية والنفسية ،الدار املصرية اللبنانية ،الطبعة األولى.
الشربيني ،زكريا (2007م) اإلحصاء وتصميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ،مكتبة األنجلو املصرية.
الصديق ،عمر )2001( ،أثر استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية للمبتدئين الناطقين بلغات أخرى،
رسالة دكتوراة (غير مإشورة) كلية التربية ،جامعة أفريقيا العاملية.
الصرامي ،عبد الرحمن سعد (1434ه) ،تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على الشبكة العاملية في ضوء
املهارات اللغوية ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية ،معهد تعليم اللغة العربية ،قسم علم
اللغة التطبيقي ،غير مإشور.
صغير ،خديجة سليمان2015( ،م) مناهج اللغة العربية في كليات التربية النجيرية ،كلية التربية والية كنو نموذجا ،مقالة
مإشورة في أعمال مؤتمر اللغة العربية وآدابها والتعليم العالي في نيجيريا ،ج 2/ص.173-145 :
الفكر ،مصر،
طعيمة ،رشدي أحمد (2004م) املهارات اللغوية ،مستوياتها ،تدريسها ،صعوباتها الطبعة األولى ،دار
القاهرة.
طعيمة ،رشدي أحمد والناقة ،محمود كامل (2006م) تعليم اللغة اتصاليا بين املناهج واستراتيجيات ،منظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو.
طعيمة ،رشدي أحمد2001( ،م) تدريس مهارات اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى املستوى املتقدم ،املنظمة
اإلسالمية ،أيسيسكو.
طكوك ،حياة ( )2010نشاط القراءة في الطور األول مقاربة تواصلية ،رسالة ماجيستير ،غير مإشور ،جامعة فرحات
عباس ،الجزائر.
عبد السالم ،أحمد شيمل (2010م) مقدمة في علم اللغة التطبيقي ،الطبعة الثالثة ،املركز اإلسالمي ،الجامعة اإلسالمية،
ماليزيا.
عزالدين،البوشيخي (2009م) املقاربة التواصلية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،سجل املؤتمرالعاملي لتعليم اللغة
العربية لغير الناطقين بها ،املغرب ،ص.442-426 :
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العصيلي ،عبدالعزيز إبراهيم2002( ،م) أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،من مإشورات مركز بحوث
اللغة العربية وآدابها ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
العنزي ،خلف خليل (2008م) ،أثر استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني في تنمية بعض املهارات النحوية لدى الطالب
املعوقين سمعيا في الصف األول الثانوي في مدينة الرياض ،رسالة ماجستير في املناهج وطرق التدريس ،جامعة أم
القرى ،كلية التربية ،اململكة العربية السعودية ،غير مإشورة.
فتحي ،محمد (2003م)  766مصطلح إداري ،دار التوزيع والإشر اإلسالمية ،مصر ،القاهرة.
فقيه ،خواجة بن عمر (2009م) ،مستوى تطبيق إجراءات تدريس مهارة التحدث باللغة اإلنجليزية وفق املقاربة
التواصلية -بحث ميداني على املدرسين املرسمين في السنة الرابعة متوسط بمدينة ورقلة ،رسالة ماجستير ،
جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر،غير مإشورة.
الفوزان ،عبد الرحمن إبراهيم (2011م) إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها ،فهرسة مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الرياض.
الفوزان ،عبدالرحمن إبراهيم وآخرون ( ،)2007العربية بين يديك ،سلسلة في تعليم اللغة لغير الناطقين بها ،الطبعة
الثالثة ،دار العربية للجميع ،الرياض.
كنفان ،أحمد علي2012( ،م) اللغة العربية وتحديات املعاصرة وسبل معالجتها ،مؤتمر الدولي للغة العربية (العربية لغة
عاملية) ،بيروت.
املدفير ،فيصل (2012م) تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،رسالة ماجيستير في علم اللغة التطبيقي ،الجامعة
اإلسالمية املدينة املنورة ،غير مإشورة.
مدكور ،علي أحمد (1991م) تدريس فنون اللغة العربية ،الطبعة األولى ،دار الشواف،القاهرة.
مدكور ،علي أحمد وهريدي ،إيمان أحمد2006( ،م) تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها -النظرية والتطبيق ،القاهرة،
دار الفكر العربي.
الناقة ،محمود كامل ،وطعيمة ،رشدي أحمد2003( ،م) :طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقينبها ،املنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة -أيسيسكو.
الهويدي ،زيد (2004م) أساسيات القياس والتقويم التربوي ،العين ،اإلمارات العربية املتحدة ،دارالكتاب الجامىي.
وافي ،علي عبد الواحد (2003م) نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،نهضة مصر ،القاهرة.
املراجع األجنبية
Bloomfield, L,(1942)Out Line Guide for the Practical Study of Foreign Languages, Baltimore: Linguistic Society of America.
Faryadi, Q (2007) Techniques of Teaching Arabic as a foreign language through Constructivism Paradigm: Malaysian
Perspective, UITM Malaysia.
Federal Republic of Nigeria (2013), Minimum Standard for Nigeria Certificate in Education, (Languages) Abuja: NCCE.
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