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االجتاهات احلديثة لطرائق تدريس اللغة العربية حنو بيئة تعليمية معاصرة
م.د .هدى محمد سلمان القيسي /مركز البحوث التربوية والنفسية /جامعة بغداد
المبحث االول
مشكلة البحث وأهميته :

اللغة العربية اللغة اخلالدة للقراَن (( أنا جعلناه قراَنا عربياً لعلكم تعقلون )) ( سورة الزخرف اَية . )3فهي وسيلة
الفرد يف التعبَت عن أفكاره وأحاسيسو ( ظافر,4891,ص 473والقادرة على العطاء ادلستمر مستوعبة حاجات العصر
وملبية متطلباتو العامة ومتفاعلة مع أحتياجات احلياة لتحقيق جوانبو األجتماعية والفكرية ( زلمد,4891,ص.)473

فأللغةةة اَداة تعلةةم وتعلةةيم ولوكىةةا كأمكةةن للعمليةةة التعليميةةة أن تةةتم وأكتقطعةةل الصةةلة بةةُت ادلعلةةم وادلةةتعلم أ كبةةد أن
تكون ىذه الوسيلة ميسرة متينة ترتبط بواقع احليةاة العقليةة ألننةا نواجةو اليةور تطةورات خطةَتة يف حياتنةا الفكريةة فنحتةاج اذل
اللغ ة ة ة ةةة الس ة ة ة ةةليمة الق ة ة ة ةةادرة عل ة ة ة ةةى وص ة ة ة ةةع األفك ة ة ة ةةار بعف ة ة ة ةةها ب ة ة ة ةةبع وتناق ة ة ة ةةع ادلعرف ة ة ة ةةة عل ة ة ة ةةى وج ة ة ة ةةو الدق ة ة ة ةةة واألتق ة ة ة ةةان
( معروف,4891,ص.)34
اكأن الشةةكوم مسةةتمرة مةةن بةةع رلبنةةا يف مراحةةع التعلةةيم ادلغتلفةةة يف مةةادة اللغةةة العربيةةة وعةةدر قةةدر م علةةى
األنط ةةيف يف ح ةةديفهم ومفاي ةةا م بلغ ةةة س ةةليمة واَداء م ةةتقن ( زل ةةو ,4891,ص )77وعملي ةةة تف ةةو اللغ ةةة واألحس ةةاس
مبفاتنهةةا تةةوفر لنةةا البيفاةةة بأسةةاليبها وفنو ةةا وعلومهةةا فألتأمةةع يف واقةةع تةةدريا ىةةذه ادلةةادة يف مدارسةةنا مةةايزا بعيةةداً عةةن أن

حيقةةق الغةةرذ الةةذ يةراد ولقةةد ظلةةل الشةةكوم العامةةة مةةن الفةةع يف اللغةةة العربيةةة الةةذ ييهةةر سةةلباً علةةى ادلةواد الدراسةةية
اكُخرم ألن اللغة العربية أسةاس يف تعلمهةا لةذا كبةد مةن األعتنةاء الكبةَت يف تنميةة قةدرات الطلبةة علةى تعلةم ىةذه اللغةة عةن
رريق الًتميز على الطرائق التعليمية ادلناسبة وإجياد الوسائع الكفيلة بذلك ( الرمايب,7001 ,ص. )41
وقةةد عةزا الًتبويةةون خةةيف السةةنوات األخةةَتة عةةدر قةةدرة الطلبةةة علةةى التفكةةَت واعبةةداا إذل تعلمهةةم ادلعةةارف والعلةةور
عرب ررائق التدريا التقليدية اليت تستند إذل نقع ادلعلومات وحشوىا يف عقوذلم
ولفمان تعلم اللغة العربية بشةكع فعةا كبةد مةن اسةتعما الطرائةق الًتبويةة احلديفةة الةيت تشةار يف تعلمةاً يكسةبهم
رريقو علمية سليمة يستطيع تعميمها واستعماذلا يف حع مشكيفت احلياة ( زيود وزميفئو ,4898,ص. )71
لقةةد بةةذ ادلهتمةةون باللغةةة العربيةةة جهةةوداًمبةةَتة يف زلاولةةة التوصةةع اذل ففةةلى الطرائةةق الةةيت توصةةع ادلةةادة اذل أ ىةةان
الطلبة بأسرا وقل وأقع جهد  ,واجلةدير بالةذمر أن أقةور الطرائةق وأففةلها يف تعلةيم اللغةة العربيةة مةا انته ةل أيسةر السةبع
اذل الةةتعلم والتعلةةيم وسةةاعدت ادلتعلمةةُت علةةى أن يةةدرموا وظيفةةة ادلعلومةةات اللغويةةة  ,وحةةاجتهم اليهةةا وتأ َتىةةا يف حيةةا م ,
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وأسهمل يف أريف راقا م النشارية ودفعتهم اذل بذ اجلهد يف تطبيقها على شكع أمفلةة واسةتعماكت حياتيةة جديةدة
 ,ففة ةيفً ع ةةن تناس ةةبها ى ةةي والق ةةدرات وادلي ةةو ادلغتلف ةةة للمتعلم ةةُت .وذل ةةذا تك ةةن معي ةةم ادلف ةةاىيم ال ةةيت اُعطي ةةل للطرائ ةةق
التدريسية لتبتعد عما سبق مره .
وعلةةى أيةةة حةةا  ,تعةةد الطريقةةة التدريسةةية مةةن ادلسةةتلزمات الفةةرورية ألعةةداد ادلعلةةم مةةي يةةتمكن مةةن اسةةتعما أصةةلحها
لتعلةيم مادتةةو واللغةةة العربيةةة شةا ا يف لةةك شةةأن سةةائر ادلةواد الدراسةةية اكُخةةرم  ,ةةدف ررائةق تدريسةةها إذل انتهةةاج أففةةع
السبع ادلؤدية إذل تيسَت تعلمها ومتكُت الطلبة منها .
وك خيفةةى أن الطرائةةق التدريسةةية ًتةةاج دوم ةاً إذل التطةةوير مةةي تسةةت ي حلاجةةات العصةةر محةةا اَتىةةا مةةن ا ةةاكت

الًتبوية األخرم  .ففيفً عن افًتاذ تنةوا ىةذه الطرائةق يناسة قةدرات ادلتعلمةُت وادلعةروف أنةو لةيا ىنةا رريقةة فريةدة يف
مع األحوا وإمنا ىنا ررائق ومواق وأوباا خاصة يتم فيها اختيةار الطريقةة ادلناسةبة الةيت ًقةق الغايةة  ,واسة مفايةة
ادلعلم أو ادلدرس  .فيف يستطيع إنسان ما اكدعاء أن رريقة معينة ىي أففع الطرائق لتدريا اللغةة العربيةة  ,إك بعةد أجةراء
الت ةةار ادليدانيةةة والبحةةوث العلميةةة فيعةةرذ وجهةةة نيةةره مدعومةةة باألدلةةة العلميةةة ادلدروسةةة  ,فلةةيا ىنةةا رريقةةة واحةةدة ,

مفلى جلميع مواق التعليم ,
وقد أظهرت نتائج البحوث اليت اُجريل يف التدريا عامة ويف تدريا اللغات خاصة حقيقة مهمة وىي :
( أ ا تسةاوت العوامةع األخةرم ادلةؤ رة يف التعلةيم مفةع خصةةائني ادلتعلمةُت  ,نوعيةة ادلةادة وتنييمهةا  ,اذلةدف مةن التعلةةيم ,
فأن اختيفف ررائق التعليم يؤد إذل فرو

ات دكلة يف نتائج العملية التعليمية ) (عون.)7043-71-71,

أهداف البحث :

يهدف البحث احلارل إذل .:
 -4التعرف على ماىية التدريا .
 -7ما اكجتاىات ادلعاصرة يف التدريا.
 -3ما ربيعة ادلعرفة وررائق التدريا.
 -1مي تصن ررائق تدريا اللغة العربية احلديفة .
 -1ما معايَت تقومي فاعلية التدريا.

حدود البحث
يتحدد البحث بة
 -4اللغة عرفها ( أبن جُت)  :أصوات يعرب هبا مع قور عن أارابهم .
د سوسي  :إ ا جوىرة يف نيار من الرموز الصوتية .
التعري األجرائي  :نيار عريف يتفق الناس فيو على رموز دون أشًتاط عتلي .
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 -7األجتاىات
عرفها ( روميش ) إ ا :تنييم لعدد من ادلعتقدات واألفكا حيا موبوا جيعع ادلرء ينزا ضلو تففيع موبوا مةا أو ففةو
( روميش ,4878,ص. )41
عرفها ( ازاو ) إ ا  :إست ابة ما جتاه موبوا ما سلباً أو إجياباً مبحبة أو مراىية على حد سواء

(ازاو ,4883,ص. )39
التعري ة األجرائةةي  :ىةةي مةةدم أسةةتعداد الطلبةةة والطالبةةات يف قسةةم اللغةةة العربيةةة نفسةةياً أو ىةةي يةةؤ عقلةةي عص ة مةةتعلم
لألست ابة ادلوجبة أو السالبة ضلو أشغاص أو أشياء أو موق أو رموز اليت تشَت اذل ىذه األست ابة .
المبحث الثاني:
نظرة في التجدد التربوي اللغة العربية وطرائقها

ويتفمن .:
األساس اللغوي
أ -مفهور اللغة
بةةُت أبةةن جةةٍت أن اللغةةة أصةوات يعةةرب هبةةا مةةع قةةم عةةن أارابةةهم وىةةذا يتفةةمن اذل مةةا أتفةةق عليةةو ا ةةد ون حيةةث أن
اللغةةة أص ةوات وىةةذا ماأمةةده العةةادل ( د سوسةةور ) حيةةث رأم أن اللغةةة جةةوىر يف نيةةار مةةن الرمةةوز الصةةوتية ( الفةةامن
 ,4898,ص )37ففيفً عن لك فهنا حقائق وابحة عن اللغة وتكمن ىذه احلقائق يف .:
 -4اللغة نيار عريف يتفق الناس على دككت الروز دون أشًتاط مسوغ عقلي لكع ما يتفقون عليو .
 -7اللغة نيار والنيار يف اللغة أمر يتسع ليشمع رريقة ترتي احلروف وتوارل األصوات وترمي اجلمع .
 خصائني اللغة العربية :اللغة مرم معقد متا فروعاً من ادلعرفة ادلغتلفة فهةي فسةيولوجي مةن إ أ ةا تسةتلزر نشةاراً إراديةاً للعقةع وىةي فعةع
اجتماعي  .إ أ ا اسةت ابة اعنسةان إذل العمةع وىةي فعةع نفسةي مةن إ أ ةا خارفةة للحيةاة يف تطورىةا الةذ كينتهةي إذل
حد ( عطا ,4881 ,ص )31وختتني اللغة العربية ففيفً عما مر بأ ا ارتبطةل مبقدسةات األمةة العربيةة وىةذه ادلقدسةات
استطاعل أن تعرب أفا اجلزيرة العربية إذل دو شىت وشلالك عديةدة حيملهةا ماتة أد ودعوتةو وىةي يف الواقةع رقيقةة خشةنة
سةةهلة صةةعبة ديكنهةةا أ تعةةيش مةةن مةةع بيكةةة وتنمةةو مةةع مةةع رلتمةةع وىةةي قةةادرة علةةى مواجهةةة التغةَتات الةةيت ًةةدث يف ا تمةةع
و لك جلملة اخلصائني اليت ختتني هبا ( رلاور,7000,ص )418فهي .:
 -4لغة اشتقا ومعناىا أن للكلمة يفث أصو ومن ىذه اجلذر تستطيع بناء عدد مبَت من الكلمات
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 -7لغة انية بأصوا ا فاللغة العربية قةادرة علةى الوفةاء بادلغةارج الصةوتية علةى تقسةيما ا ادلوسةيقية ولةيا يف العةادل لغةة
تفاىيها يف القدرة على الوفاء بادلغارج الصوتية .
 -3لغة أعرا أ تُأ ر أواخر الكلمات بالعوامع الداخلة عليها واألعرا دينح احلرية للمتكلم .
 -1لغة متنوعة األسةالي أ اجلمةع اكةيةة واجلمةع الفعليةة واجلمةع اخلربيةة واعنشةائية واجلمةع اكسةتفهامية والدعائيةة
ىذه اللغة جتعع مستغدميها ديتازون بالقدرة على مجا األسلو وبيفاة العبارة .
 -1لغة تصري الفعع أ تغيَت حرف ارف أخر .
 -1لغة انية يف التعبَت أ مًتادفا ا وحرية الرتبة فمن ادلمكن تقدمي اخلرب على ادلبتدأ .
 -7لغة متتاز بياىرة النقع متتاز اللغة العربية بيةاىرة النقةع لوظةائ ادلفةردات واجلمةع فةادلعٌت الواحةد ديكةن التعبةَت عنةو
بصيغ منفردة ( رعمو ,7000 ,ص. )71
اللغة العربية والتغيير :
يشهد ا تمع تغَتاً يف مع رلاكت احلياة والتغيةَت الةذ يصةي الةدو الناميةة مةازا زلةدود ادلةدم بطةذ احلرمةة أ ا
مةةا قةةيا مبةةا حيةةدث يف ا تمعةةات الغربيةةة ولكةةن معةةد التحسةةن يزيةةد مةةع مةةع يةةور ويفةةطرد يف مفةةَت مةةن ا ةةاكت وأن اللغةةة
العربية تستلزر التغيَت األيت .:
 -4تنمية استعداد التيفميذ لتقبع التغيَت .
 -7تنمية التيفميذ لتقبع أشكا التقدر والقدرة على اكختبار يف أرار قيمنا الدراسية .
 -3تعدد مستويات األداء اللغو اليت تدور حوذلا موبوعات اللغةة وأنشةطتو فةيف يقتصةر األمةر علةى تةدري التيفميةذ
على التغيَت يف مواق احلديث الرةي وإمنا ديتد التدري ليغطي سلتل مواق اكتصا الةيت حيتةاج التلميةذ أليهةا يف حياتةو
اليومية ألن مواق اكتصا أمفر خفوعاً للتغيَت ( رعمو ,7000,ص. ) 11-11
مفهوم التجديد التربوي:
إن الت دد الًتبو أصبح واجباً ًتمو متطلبات العصر ,فت ديد النيار الًتبو والذ يتميز بةالتغَتات السةريعة ىةو
أمةةر بةةرور بالنسةةبة جلميةةع ا تمعةةات علةةى السةواء ,فالًتبيةةة اليةةور ًتةةاج إذل جتةةدد يف فلسةةفتها وأىةةدافها وبرارلهةةا فالت ةةدد
الًتبو ىو إدخا مع جديد يف األفكار أو الطرائق أو البيكة التعليمية بشرط أن حيدث ًسنا يف جودة اخلدمة الًتبوية .
مميزات التجديدات التربوية :

 -4اكنف ةةار الفكةةر  :إ يشةةهد العصةةر احلابةةر فياب ةاَ ىةةائيف مةةن ادلعلومةةات ادلنت ةةة سةةنويا بعامةةة والًتبويةةة اصةةة يف

العادل.

( ) 679

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

االجتاهات احلديثة لطرائق تدريس اللغة العربية حنو بيئة تعليمية معاصرة  /ص ص681-671

 -7التطور اذلائع وادلستمر يف التكنلوجيا احلديفة.
 -3تطور بع ادلفاىيم اخلاصة مبهنة الًتبية ورلاك ا.
أما رلاكت الت دد الًتبو فتتفمن  :أعةداد ادلعلةم وتدريبةو وتنميةة اعبةداا وتطةوير التعلةيم الًتبيةة البيكيةة وررائةق التةدريا
ادلغتلفة واسًتاتي يات التدريا(ابوشعَتة.)313:7009,
التغيير وتحسين األداء:

ىنا اعتقاد راسخ تدعمو دراسات عديدة  ,وىو إن اعنسان ىو السب الرئيسي للتقدر والتغل  ,وعلةى ىةذا

األسةةاس يقةةا ان الفةةر بةةُت ا تمعةةات ادلتغلفةةة  ,وا تمعةةات ادلتقدمةةة ىةةو فةةر بةةُت اعنسةةان يف ىةةذه ا تمعةةات  ,وىةةذا
الفر كيقاس مبا ديلك اعنسان من روة وقصةور واةَته مةن ادللكيةة ادلاديةة  ,وإمنةا مبةا ديلةك مةن علةم وفكةر وأسةالي سةلو
وقيم ومهارات واجتاىات اجيابية وففائع وقدرة على التغطيط والعمع اجلماعي وإنتاج ادلعارف .
وإ ا مان أساس التحديات الةيت توجةو األمةة العربيةة ىةو التغلة بأبعةاده وإشةكالو ادلغتلفةة  ,وإ ا مةان اعنسةان ىةو أسةاس
ىةةذا التغلة  ,فةةأن السةةبيع الوحيةةد الةةذ ديكةةن مةةن خيفلةةو التصةةد ذلةةذه التحةةديات  ,ىةةو تطةةوير أداء اعنسةةان العةةريب ,
ونقلةةو مةةن واقةةع التغل ة بكةةع جوانبةةو وقيةةوده ,إذل واقةةع التقةةدر بكةةع إبعةةاده ووفاقةةو  ,وبةةالرام مةةن صةةعوبة وتعقةةد تطةةوير
وًسةُت أداء اعنسةان  ,إك انةةو مةن األمةور ادلمكنةةة  ,و لةك مةةن خةيف بةبط وتوجيةةو العوامةع الةيت تشةةكع ىةذا اعنسةةان ,
وًسةةن مةةن أدائةةو مةةن خةةيف ًسةةُت وتطةةوير معارفةةو واجتاىاتةةو وقيمةةو وأسةةالي تفكةةَته  ,ويةةتم لةةك مةةن خةةيف مؤسسةةات
الًتبية ادلغتلفة  ,نيامية مانل أو اَت نيامية .
حيث تعترب منيمات الًتبية والتعليم من أىم العوامع اليت تسهم بشكع جوىر وأساسةي يف ًسةُت وتطةوير أداء
اعنسان .
وانطيفقاً من مسلمة انو إ ا مان األساس قوياً  ,فةأن البنةاء سةوف يرتفةع ويصةبح أمفةر قةوة و وخةاً  ,فةأن ادلةدارس
تأيت يف مقدمة منيمات الًتبية والتعليم اليت ًتاج إذل مراجعة وتطوير على مافة ادلستويات (اخلوالدة.)11,7047,
لذا إن ًقيق التحسُت وجودة األداء ادلدرسي بات مطلباً عاماً  ,تشًت فيو الدو ادلتقدمة والةدو اةَت ادلتقدمةة علةى حةد

سةواء  ,و لةةك نيةراً دلةةا تعانيةةو ادلةدارس يف معيةةم دو العةةادل مةن النمةةو ج ادلدرسةي السةةائد منةةو ج ادلصةنع  ,والةةذ يقسةةم
العمع على أساس التغصني  ,وقابةع لةك تقسةيم ادلةواد الدراسةية وفقةاً للتغصصةات  ,ومةن ا توزيةع العةاملُت يف ادلدرسةة
ممةا ىةةو احلةا يف ادلصةةنع  ,للقيةار مبهةةار وواجبةةات زلةددة  ,ومبةةرور الةزمن ًةةو النمةو ج اعدار ادلدرسةةة – ادلصةةنع إذل
ادلدرسة – الس ن  ,حيث ًولل ادلدارس إذل قيفا زلارة بأسوار عاليةة ومغلقةة بةأبوا حديديةة  ,يت ةو فيهةا ادلةدراء
وادلعلمةةون وه يصةةرخون ويهةةددون مةةن تسةةو لةةو نفسةةو اخلةةروج عةةن النيةةار .فادلةةدارس الةةيت أنشةةكل يف القةةرن التاسةةع عشةةر ,
تأسسل على رلموعة من اكفًتابات اخلاصة بادلعرفة وميفية امتساهبا  ,ومذلك على رلموعةة مةن ادلعتقةدات حةو أففةع
الوسةائع  ,فادلةدارس مادلصةةانع  ,أمةامن يةتم فيهةةا تقنةُت التعلةيم  ,وديكةةن للمعلمةُت توصةيع ادلعلومةةات للتيفميةذ علةى شةةكع
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حقةةائق معروفةةة  ,فادلعرفةةة ابتةةة وادلعلمةةون ديتلكةةون قةةدراً منهةةا يف رلةةا التغصةةني  ,ودورىةةم يتمفةةع يف نقةةع تلةةك ادلعرفةةة اذل
التيفميذ  ,ونيراً ألن ادلعرفة ابتة  ,فادلدارس تعمع على تنييم ما يعرف بادلنهج جلميع التيفميذ .
وتعتةةرب ادلدرسةةة مصةةنعاً أمفةةر وبةةوحاً  ,فلةةم يقتصةةر األمةةر علةةى تةةد سلرجةةات التعلةةيم  ,بةةع امتشةةفل الةةدو إن
النتةةائج ات اجلةةودة ىةةي الطريةةق إذل التقةةدر والتطةةور  ,يف عةةادل يةةزداد انفتاح ةاً وتغ ةَتاً  ,وبةةات مةةن ادلسةةتحيع ًقيةةق جةةودة
نوعيةةة مةةن خةةيف نيةةار مدرسةةي مةةدار علةةى أسةةاس ادلصةةنع  ,ويطبةةق قافةةة تقليديةةة بةةدكً مةةن الًتميةةز علةةى تعلةةم التيفميةةذ ,
وتلبية حاجا م واكنفتاح على ا تمع ومتطلباتو
ىذا الوص يؤمد إن ادلدارس العربية  ,ما زالل تقليدية تطبق ادلنهج التقليد الذ ديفع منو جاً من علم النفا

السلومي والفلسفة اكجتماعية ا افية  ,فاألو مرتبط بفكرة إن التيفميذ يقومون بعمع ما جيربون على القيار بو  ,حيث
تقود البيكة اخلارجية إذل مع أمناط السلو  ,ويتوج على التلميذ التقدر من خطوة إذل أخرم بمن تتابع معلور
وزلسو  ,على إن يصح مع خطوة جوان ًد تيهر مزيداً من التقدر  ,إما الفا فهو مرتبط بادلمارسات
التقليدية وفق اكعتقادات الفلسفية اليت ترتبط بالفبط والطاعة واخلفوا داخع ح رة الدراسة.

مازالةةل ادلةةدارس تعمةةع علةةى أسةةاس ىرمةةي مرمةةز  ,أدم إذل انتشةةار البَتوقراريةةة يف أداء اععمةةا اعداريةةة  ,واذل
بع الدافعية وتد قدرة اعفراد على اصلاز اععما وعدر الرابة يف التغيَت والتطوير .
وىذا اجلمود اعدار انعكا على أداء ادلعلمُت  ,فأضلصر دورىم يف عمليةات التلقةُت  ,وعةدر اكسةت ابة للت ديةد
والنمو ادلهٍت  ,األمر الذ أدم إذل تد األداء ادلدرسي بشكع عار.
وإ ا مانل الفقافة التقليدية متفع ًدياً يواجةو ادلةدارس مةن الةداخع ,فةأن ادلةدارس تواجةو ًةديات خارجيةة عديةدة,
ذلةةا ابلةةغ األ ةةر علةةى مةةا يةةدور داخةةع \ادلدرسةةة مةةن شلارسةةات  ,يةةأيت مةةن بةةُت ىةةذه التحةةديات ظهةةور رلتمةةع ادلعرفةةة  ,ومتيةةزه
باكنف ار ادلعريف يف ادلت سةد يف ىةذا الكةم اذلائةع مةن ادلعلومةات  ,ىةذا اكنف ةار ادلعةريف لةو دكلتةو الًتبويةة  ,حيةث تصةبح
معةةو ادلةةدارس عةةاجزة عةةن تعلةةيم الفةةرد مةةا يسةةت د مةةن معةةارف خةةيف فةةًتة دراسةةتو  ,اكمةةر الةةذ يتطل ة إعةةادة النيةةر يف
أىداف التعليم والتعلم ادلدرسي  ,ايث يتفمن تعليم التيفميذ مهارات البحةث والةتعلم الةذايت ,وتعلةيمهم مية يتعلمةون,
وتشة ة ة ة ة ة يع التيفمي ة ة ة ة ةةذ عل ة ة ة ة ةةى عملي ة ة ة ة ةةات اكستقص ة ة ة ة ةةاء والتحلي ة ة ة ة ةةع والنق ة ة ة ة ةةد  ,وتع ة ة ة ة ة ةريفهم مبص ة ة ة ة ةةادر ال ة ة ة ة ةةتعلم ادلغتلف ة ة ة ة ةةة
(زايرواخرون.)38,7047,
استناداً اذل ما سبق ديكن القو  ,ان ىنا مربرات عديدة جتعع التغيَت والتحسُت ادلدرسي برورة يف ا تمع
العريب  ,ومن ىذه ادلربرات ما يلي :
 .4التغَتات والتطورات ادلتسارعة اليت يشهدىا العصر ,وتوافر اعبداعات العلمية والتقنية واكجتماعيةة والفقافيةة والًتبويةة,
األمر الذ ا ر بشكع مباشر على رسالة ادلدارس  ,وتطل إعادة النير يف بنيتها وبرارلها وشلارسات اعفراد فيها .
 .7ما أمدتو البحوث من تد سلرجات التعليم ادلدرسي  ,وعدر تلبيتو لطموحات التنمية يف ا تمع العريب .
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 .3نشر قافة جديدة تبعد ادلدارس عن األسالي التقليدية  ,ادلتمرمزة حو احلفظ والتلقةُت وإحةيف ررائةق جديةدة ترمةز
على التعلم البنائي والتعلم النشط والتعلم ادلعٌت  ,والتعلم بروح الفريق والتعلم الذايت واَتىةا مةن الطرائةق احلديفةة,
ففيفً عن اصلاز مهار تستند إذل احلوار والبحث واكستقصاء وحع ادلشكيفت .
 .1تغةةَت ادوار ومسةةؤوليات ادلعلةةم يف ادلدرسةةة  ,مةةن رلةةرد ملقةةن للمعلومةةات واعتبةةاره ادلصةةدر الوحيةةد للمعرفةةة  ,إذل دوره
مموجو ومرشد وباحث ومنيم موعات تعلم التيفميذ .
ففيفً عن دوره يف بناء رلتمعات التعلم ودمج التكنولوجيا يف عمليات التعليم والتعلم .
 -4إن الةةتعلم حيةةدث بشةةكع أففةةع يف بيكةةة مدرسةةية جا بةةة ومعةةززة وداعمةةة للتيفميةةذ  ,بيكةةة يسةةودىا الفقةةة واكح ةًتار
ويشعر فيها األعفاء باألمان وادلودة  ,وًكمها ادلمارسات الدديقرارية  ,والعمع بروح الفريق .
 -7ايا معايَت األداء ادلتميز يف ادلدارس  ,أو عدر إقرارىا وتطبيقها ,ومتابعتها يف سلتل رلاكت األداء ادلدرسي .
التربية اإلبداعية وبعض أنماطها:
أن الًتبويُت لديهم قدرة مبَتة على توبيح الدور ادلهم الذ ديكن أن تلعبو الًتبية يف تشكيع الشغصية ,فأن
األمر خيتل بدرجة مبَتة إ ا ارتبط مبحاولة عمع حصر شامع للعوامع اليت تنيم ظهور القدرات اعبداعية أو أختفاءىا,
إ حيتاج ًقيق لك إذل تفافر ج هود السيكولوجيُت والًتبويُت معا على ان يعاو م يف لك العلماء وخرباء ا تمع
عقبة يف

واَتىم شلن ذلم اىتمامات بقفايا اعنسان وباعنسان نفسو .وان الع ز عن تكوين نيار تربو إبداعي يق
سبيع ًقيق سلم اكرتقاء ,ويف ًقيق اعبداا ممنهج حيايت وأساسي للمتعلمُت داخع ادلدرسة وخارجها.
إن زلاولة ًقيق إصيفح تربو تعليمي شامع لن يأيت بفماره ادلرجوة عن رريق زلاماة النيم الًتبوية يف الدو ادلتقدمة أو
من خيف تغيَت ادلناىج واكستعانة بتكنلوجيا التعليم يف تدريسها أو بتأميد أمهية تعليم اللغات األجنبية وإمنا جبان
ماتقدر جي ان يؤمد اعصيفح ادلنشود أمهية إ ارة قدرات ادلتعلمُت اعبداعية وإعطائها وز ا ادلناس
ادلاد وادلعنو على حد السواء(احليلة.)11,7007,

يف سلم التقدير

المبحث الثالث

يتفمن ىذا الفصع اعجابة عن أسكلة أىداف البحث احلارل
ماهية التدريس:

رريقة التدريا ىي رلموعة اكداءات الةيت يسةتعملها ادلعلةم لتحقيةق سةلو متوقةع لةدم ادلتعلمةُت ,وررائةق التةدريا
أحةةد عناصةةر ادلةةنهج  .والتفكةةَت السةةائد يف رلةةا التةةدريا ىةةو اكجتةةاه ضلةةو اكنتقةةاء ,إ اختيةةار مةةا يبةةدو أنةةو األففةةع مةةن
سلتل الطرائق واألسالي  ,فاكنتقاء يتطل جهدا من ادلعلم  .والتدريا يتفمن أمفر مةن معرفةة الطرائةق ,فمعرفةة ادلعلةم
للنيريةةات النفسةةية واللغويةةة فأسةةالي التةةدريا كتكفةةي وحةةدىا وك تفةةمن الن ةةاح إ إن مةةن أسةةا الةةتعلم اجليةةد اجتاىةةات
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ادلعلم ضلو عملو وتيفميذه  ,ويبدو إن النيرة احلديفة إذل ررائق التةدريا تعتربىةا وسةائع لتنيةيم ا ةا اخلةارجي الةذ حيةيط
بادلتعلم مي ينشط ويغَت من سلومو حيث ان التعليم حيدث نتي ة للتفاعع بةُت ادلةتعلم واليةروف اخلارجيةة ,وان دور ادلعلةم
ىو يكة ىذه اليروف؛ ايث يست ي ذلا ادلتعلم ويتفاعع معها(شحاتو.)81:7007,
ما االتجاهات المعاصرة في التدريس ؟
يعتمةةد ادلعلمةةون علةةى ع ةدة ررائةةق وأسةةالي يف إيصةةا اخل ةربات وادلهةةارات وادلعلومةةات اذل تيفميةةذىم وإ ةةارة التفكةةَت
والتتبةةع فةةيهم ولكةةع رريقةةة أو أسةةلو مزايةةاه وب ةوابطو وأحكامةةو يقةةور بةةالتغطيط للمةةادة الةةيت يدرسةةها وينيمهةةا ويقةةدمها
جاىزة لتيفميذه وىنا ررائق يشار فيها تيفميذ الص معلمهم يف أمتسةا مهةارة معينةة ويف فهةم ادلةادة مطريقةة العةرذ
ورريقةة ادلناقشةةة وتسةاعد ىةةذه الطرائةةق يف تنميةة ميةةو التيفميةةذ و ةتم برابةةا م ويبقةى ادلعلةةم يف ىةةذا األسةلو مسةةؤوكً عةةن
أدارة دقةةة احل ةوار وادلناقشةةات  ,لقةةد رةةورت الًتبيةةة أسةةاليبها بعةةد دخةةو ادلتحةةد ات الًتبويةةة اذل ميةةدا ا ممةةا أدم دخةةو
التكنلوجيةةا اذل تغيةةَت اكُر ةةر التقليديةةة وم ةةن ررائةةق التةةدريا احلديف ةةة رريقةةة تعل ةةم الفريةةق والتعلةةيم ادل ةةربمج والتعلةةيم ادلص ةةفر
والتعليم بادلراسلة والتعليم الذايت والتعلم اكبداعي ....اخل  (.احلسون ,4883,ص. )70-49

ما طبيعة المعرفة وطرائق التدريس:
أن أخ ةةتيفف ال ةةنيم ادلعرفي ةةة يف ربيع ةةة البني ةةة يع ةةٍت أ ةةا ختتل ة يف منط ةةق ترتيبه ةةا ومنط ةةق بنائه ةةا ومنط ةةق أمتس ةةاهبا
وتعلمها وًصيلها,ومن ا تعليمها إذل الطلبة,فا ا مانل اللبنات اكساسية اليت تكون اجلسم اكساسةي يف أ نيةار معةريف
ىي ادلعلومات البديهية واحلقيقية وادلفهور وادلبدأ والقاعدة والتصميم والفربية والنيرية واكجتاىات والقيم وادلهارات .
فةةاد ر العةةزة خلةةق ادر مةةن ت ةرا وأنزلةةو مةةن اجلنةةة  ,وأرسةةع الن ة زلمةةد(ص) وأنةةز عليةةو الق ةران الكةةرمي وصةةيفة
ادلس ةةلمُت م ةةا م ةرات د يف الي ةةور الواح ةةد ى ةةذه مجيعه ةةا حق ةةائق ديني ةةة وى ةةي ختتل ة يف مف ةةمو ا ع ةةن مف ةةامُت احلق ةةائق
العلمية.
إن الطرائق التدريسةية الةيت تسةتعمع لتعلةيم ادلوبةوعات العقليةة ا سوسةة ختتلة عةن الطرائةق الةيت تسةتعمع لتةدريا
ادلوبةوعات الوجدانيةة ا ةردة ,وىكةذا فةأن اختيةار الطريقةةة واختيةار اسةالي واسةًتاتي يات أو أجةراءات جية ان يكةةون يف
بوء ربيعة النيار ادلعريف أو ادلادة التعليمية ادلراو تعليمها اذل الطلبة ,فأ ا مانةل الطريقةة اجةراء أو اسةلو لتقةدمي ادلةادة
التعليمية في ان يكون اكسلو أرار مناسباً كنسةيا ادلةادة التعليميةة مةن خيفذلةا دون ان تفقةد ادلةادة التعليميةة بنيتهةا

ادلنطقية ,لذلك فأن ادرا ادلدرس لطبيعة ادلعرفة يشكع معياراً ,وىذا يعةٍت جتويةد عمليةة التعلةيم ,وبالنتي ةة مسةاعدة الطلبةة
على تعلم أففع ودور اجتماعي أففع(زاير.)17,7044,
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كيف تصنيف طرائق تدريس اللغة العربية الحديثة  :لقد وجدت تصنيفات عدة منها :

 -4صنفها بعفهم اذل نوعُت  :ررائق قائمة على نشةاط ادلعلةم ورةر قائمةة علةى نشةاط ادلةتعلم وممةا صةنفل اذل ررائةق
دديقرارية وررائق أستبدادية وررائق فردية وررائق مجاعية .
 -7صةةنفها الةةبع اكَخةةر اذل رلموعةةات وفكةةات تتةوافر فيهةةا بعة القواسةةم ادلشةةًتمة ينتهةةي مةةع منهةةا اذل أجتةةاه تربةةو أو
فلسفة وىي:
 -4رلموعةةة العةةرذ ( إجيابيةةة ادلعلةةم ) وىةةي مايسةةمى بةةالطرائق األسةةتبدادية والتسةةلطية الةةيت تتبةةع مةةن الفلسةةفة التقليديةةة
للًتبية اليت ترم التلميذ مياناً سلبياً اَت قادر علةى البحةث عةن ادلعةارف وعلةى التلميةذ أن يتلقةى ادلعلومةات عةن ادلعلةم
وتشمع رلموعة لعرذ الطرائق اكَتية  :ا اظرة  ,ادلشاىدة  ,ادلناقشة  ,القصة  ,الندوات .
 -7رلموعة التعلم الذايت  :يقصد هبا النوا الذ يقور التلميذ بتعليم نفسةو مةروراً بةادلواق التعليميةة مةن اةَت عةون مباشةر
من ادلعلم ومن الطرائق اليت تتدرج ًل رلموعة التعلم الذايت  ,التعلم ادلربمج عن رريق احلقائة التعليميةة ( جامةع,
,4887ص. )80
التوصيات:

يتفةةق أال ة ادلشةةتغلُت يف رلةةا الًتبيةةة والتعلةةيم علةةى بةةرورة أن يكةةون اععةةداد مرتبطةةا مبةةا ينبغيةةو العمةةع ومةةا تتطلبةةو

ادلهنةةة مةةن مفايةةات تعليميةةة وةةةات شغصةةية معينةةة مةةي نسةةتطيع تأديةةة أكدوار الةةيت يومةةع إلينةةا تنفيةةذىا يف مهنةةة التةةدريا
وىي:
 -4ترسةةيخ أساسةةيات الًتبيةةة البيكيةةة لةةدم الطلبةةة بتحفيةةزىم علةةى دراسةةة البيكةةة واكىتمةةار هبةةا وتعزيةةز الةةوعي واعدرا بكةةع
مايرتبط بالبيكة من معارف وقيم واجتاىات ومهارات كزمة حلماية وًسُت البيكة وصةيانتها وامتسةا ادلهةارات اليفزمةة
لتحديد ادلشكيفت البيكية وادلشارمة يف تقدمي احللو ادلناسبة ذلا.
 -7يكة الطلبة لعادل الغد مةن خةيف حفةز الطلبةة علةى تفهةم ربيعةة وخصةائني ادلعلومةات والتعامةع معهةا والتةدري علةى
التكنلوجي ةةا وتقب ةةع التغي ةةَت يف أمن ةةاط ادله ةةن والوظ ةةائ  ,وتك ةةوين رأ ع ةةار ل ةةدم الطلب ةةة يس ةةاند وي ةةدعم ادلعلوم ةةات
وتطبيقا ا سواء على ادلستوم الفرد أو على مستوم ادلؤسسات التعليمية ً ,قيقا لتسةريع عمليةات التنميةة الشةاملة
للم تمع.
ً -3قيةةق مبةةدأ الةةتعلم الةةذايت اةةفهم علةةى امتشةةاف ادلعلومةةات واحلقةةائق بأنفسةةهم وتع ةريفهم بكيفيةةة الةةتعلم س ةواء مةةن
الكت أر من الت ار العملية ادلتنوعة أر من الوسائع التعليميةة التقليديةة منهةا واحلديفةة و اصةة القةدرة علةى التعامةع
مع احلاسو واكنًتنيل ووسائع التكنولوجيا احلديفة .
 -1إمسةةا ادلعةةارف واحلقةةائق وادلفةةاىيم العلميةةة الوظيفيةةة ىنةةا يكةةون الًتميةةز علةةى إمسةةا ادلعةةارف واحلقةةائق ومةةا ي ةرتبط
هبذه ادلعارف من مهارات عمليةة وقةيم واجتاىةات ايةث متكةنهم مةن التعامةع الصةحيح مةع ىةذا التةدفق ادلعةريف وبةذلك
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ي ة ةةتم إمس ة ةةا ا لطلب ة ةةة قاف ة ةةة معلوماتي ة ةةة متك ة ةةنهم م ة ةةن التع ة ةةايش يف رلتم ة ةةع ادلعلوماتي ة ةةة ال ة ةةذ ى ة ةةو رلتم ة ةةع ادلس ة ةةتقبع
(األمحد.)84:7008,
المصادر :
 -4ابراىيم,رلد عزيز ابراىيم,والسايح ,السيدزلمد,7008 ,اكبداا والتدريا الصفي التفاعلي,عادل الكت ,ط.4
 -7اكمحد,ردينةعفمان ,7008,ررائق التدريا منهج,اسلو  ,وسيلة ,دار ادلناىج للنشر والتوزيع.
 -3أبو مغلي ,ةيح  ,األسالي احلديفة لتدريا اللغة العربية  ,دار يافا للنشر والتوزيع  ,ط,7اكُردن. 7004,

 -1الب ةةة  ,عبةةد الفتةةاح  ,أصةةو تةةدريا اللغةةة العربيةةة بةةُت النيريةةة وادلمارسةةة ادلرحلةةة األساسةةية العليةةا ,عمةةا ,دار الفكةةر
للطباعة .
 -1جامةةع  ,عبةةد الةةرمحن , 4887 ,ررائةةق التةةدريا العامةةة مهةةارات  ,ختطةةيط  ,تنفيةةذ  ,تقةةومي  ,عمليةةة التةةدريا  ,ط4
,صنعاء  ,ادلنار للطباعة والنشر .
 -1حسُت  ,علي  ,4894 ,ماىية اللغة العربية ( نشأ ا وتطورىا )  ,رللة الًتبية بغداد ( )40العدد أبو ظ .
 -7احليلة  ,7007,مهارات التدريا الصفي  ,دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة.
 -9اخلوالدة ,7047 ,زلمد زلمود ,دراسات يف الفكر الًتبو ادلعاصر ,دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 -8الرمايب ,جودت  ,7001,رر تدريا اللغة العربية ,ط ,4دار الفكر دمشق  ,سوريا.
 -40ريان  ,فكر حسن  ,4881 ,التدريا وأىدافو  ,عادل الكت  ,القاىرة .
 -44زاير,واخرون,7047,ررائق التدريا العامة ,دار الكت بغداد.
 -47زاير ,سعدعلي ,وعايز,اديان اةاعيع ,7044,مناىج اللغة العربية وررائق تدريسها ,دار الكت بغداد.
 -43شحاتو  ,حسن , 4887 ,أساسيات التدريا  ,ادلنا ,ط , 7دار ادلعرفة اللبنانية  ,مصر .
 ,------ -41ادلناىج الدراسية بُت النيرية والتطبيق  ,7007 ,مكتبة الدار العربية للكتا .
 -41رعمو  ,رشد أمحد وزلمد السيد ادلناا,7000 ,تعليم العربية والدين بُت العلم,ط,4القاىرة ,دار الفكر العريب
 -41ظافر  ,زلمد أةاعيع و يوس محاد ,4891 ,التدريا يف اللغة العربية  ,ط , 4دار ادلريخ  ,الرياذ .
 -47عطا  ,أبراىيم زلمد  , 4881,رر تدريا اللغة العربية والًتبية الدينية  ,ج , 4ط7.
 -49عون ,فابع ناىي ,7043,ررائق تدريا اللغة العربية ,ط, 4دار صفاء للنشر والتوزيع.
 -41احلصر  ,علي منَت واَخرون , 7000 ,ررائق التدريا العامة  ,مكتبة الفيفح  ,ط , 4الكويل .
 -41السيد  ,من أسالي تدريا اللغة العربية يف مرحلة التعليم األساس  ,ادلنيمة العربية للًتبية و الفقافة والعلور .
 -41اليامن  ,حامت صاحل  ,علم اللغة  ,ط ,4ادلوصع  ,مطبعة التعليم .
 -47العزوا  ,نعمة رحيم , 4899 ,قفايا اللغة العربية  ,رؤية جديدة  ,مديرية مطابع وزارة الًتبية  ,بغداد.
 -49العقاد  ,عباس زلمود , 4810 ,اللغة الشاعرة  ,مطبعة سليمر  ,القاىرة .
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 48ادلعمور  ,زلمد وزميفئو , 4893 ,تأ َت اللغات األجنبية يف تعليم اللغة العربية  ,ادلنيمة العربية .
 - 70رلاور  ,زلمد صيفح الدين , 7000,تدريا اللغة العربية يف ادلرحلة الفانوية  ,القاىرة  ,دار الفكر العريب .
 -73زل و  ,عباس , 4891 ,مشكيفت تعليم اللغة العربية حلو نيرية وتطبيقية  ,دار الفقافة  ,قطر  ,الدوحة .
 -71زلمد ,عبد العزيز عبد اد , 4891 ,سيفمة اللغة العربية  ,ط , 4جامعة ادلوصع .,
 -71زلمةةد  ,علةةي أةاعيةةع , 4890 ,ضلةةو تيسةةَت القةراءة والكتابةةة يف اللغةةة العربيةةة  ,ط , 4دار التعلةةيم للنشةةر والتوزيةةع ,
الكويل .
 -71معروف  ,ناي زلمود  ,خصائني العربية وررائق تدريسها  ,ط . 4دار النقائا  ,بَتوت .
1- Rokeach , Delifs and Attitude , San Francisco . Josse – Bass
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