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الباب األول
مقدمة
الفصل األول  :خلفية البحث
لإلندونيسيا باعتباره من البلدان املتقدمة آمال عالية يف جمال الرتبية .و قد قرّرت أمانة
النظام األساسي عام  1945أن كل السكان اإلندونيسيني حيتاجون إىل الرتبيّة الوطنية .و قد خصّصت
احلكومة من ميزانيتها على األقل  % 20من ميزانية والدخل القومي ومن امليزانية اإلقليمية لتنفيذ الرتبية
الوطنية .بالنظام األساسي عام  1945وتقصد احلكومة لتحقيق نظام الرتبية اجليد.
ولتحقيق جودة الرتبية وترقيتها خاصة الرتبية العالية فقد نظمت احلكومة القانون رقم  20سنة
 2003عن الرتبية الوطنية والالئحة احلكومية جوروب رقم  32سنة  2013عن تغري الالئحة احلكومية
جوروب رقم  19سنة  2005عن معيار الرتبية الوطين ونظام وزير البحث والتكنولوجي والكليات رقم
 44سنة  2015عن معيار الرتبية الوطنية العالية.
ويف نظام وزير البحث والتكنولوجي والكليات رقم  44سنة  2015عن معيار الرتبية العالية
الوطين ذكر أن معيار الرتبية الوطنية العالية يتكون من  :أ) معيار كفاءة اخلرجيني؛ ب) معيار حمتوى
التعلم؛ جـ) معيار عملية التعليم؛ د) معيار التقويم؛ هـ) معيار احملاضر واملوظفني الرتبويني؛ ز) معيار
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أدوات التعليم وتسهيالته؛ حـ) معيار تنظيم التعليم؛ ط) معيار مصرف التعليم .كانت هذه املعايري
الوطنية مرجعا يف تنظيم منهج التعليم وتنفيذه وتقوميه.
و يف تنفيذه ،معيار الرتبية العالية الوطين ينظمه ويقوم به ويقيمه احملاضرون .لذلك ،يلزم هلم أن
ميتلكوا القدرة على تنظيم برنامج أنشطة التعليم وتنفيذه وتقوميه .وأما وظيفتهم باعتبارها يف منهج
التعليم فليسوا منفذين فقط ولكنهم مطورين .فيلزم هلم أن يقدروا على تطوير مهاراهتم وأهليتهم لتنفيذ
دورهم ومسؤوليتهم.
وقد أثر جمرى األخبار يف حاجة إىل استيعاب اللغة األجنبية كلغة ثانية .وإحدى اللغات
األجنبية اليت كان استيعاهبا مهمّا هي اللغة العربية .وهي لغة دولية استخدمت يف منتدي دويل .فإن
استيعاهبا يؤدّى إىل فتح خزينة العامل اإلسالمي.
كانت اللغة العربية لغة رمسية يف  23دولة عربية اليت وقعت يف آسيا و أفريقا .و يف منظمة
جامعة أفريقا ،كانت اللغة العربية هي اللّغة الثالثة .ويف منظمة األمم املتحدة ،كانت لغة رمسية منذ سنة
 1973متعادلة باللغة اإلجنليزية والفرنسية والروسية والصينية واألسبانية .إضافة إىل ذلك ،كان هلا
منزلة خاصة كلغة دين اإلسالم ؛ ألن القرآن الكريم باعتباره الكتاب اخلالد لدين اإلسالم يستخدم اللغة
العربية .كذلك كانت لغة العبادة للمسلمني ولغة االتصال بني املسلمني ولغة الثقافة اإلسالمية .
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تارخييا ،كانت اللغة العربية يف إندونيسيا سوى كوهنا رمز اإلسالم فتكون رمز األنشطة
االجتماعية الدينية والرتبوية .وكانت اللغة العربية يتعلمها املتعلمون يف عدة مؤسسات الرتبية اإلسالمية
ليسهلوا بذلك قراءة الكتب القدمية والكتب العصرية وفهمها يف تعميق دين اإلسالم .إضافة إىل ذلك،
يستخدمها الناس لقضاء أمور معينة مثل الصالة والدعاء واألنشطة العرفية والرتبوية وما أشبه ذلك من
األنشطة الدينية األخرى .يف إندونيسيا ،و أصبحت اللغة العربية وسيلة لتحديد اهلوية االجتماعية ونقل
املعرفة الثقافية .
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و قد تعلّم اجملتمع اإلندونيسي الذي هو أكرب عدد للمسلمني يف العامل اللغة العربية وما زال
تعلمها موجود حتى اآلن .فيكون تعلمها عندهم مبثابة تعلم العلم العظيم ؛ ألن املصادر اإلسالمية
تستخدم اللغة العربية على األكثر.
واللغة العربية من اللغات الصعب تعلمها خاصة عند اإلندونيسيني .وذلك بسبب خصائص
اللغتني املختلفتني .فيظهر اإلختالف بسبب اختالف احلروف بني اللغة العربية اليت تستخدم حروف
اهلجائية واللغة اإلندونيسية اليت تستخدم احلروف الالتينية.
اعتمد التقدم يف تعلم اللغة العربية لإلندونيسيني على مدى الفرق والتشابه بني لغة املتعلم واللغة
العربية ومدى أثر لغة املتعلم يف عملية تعليم اللغة العربية .و يف تعليم اللغة األجنبية مبدأ يلزم أن يكون
مرجعا وهو أن التشابه بني لغة املتعلم واللغة األجنبية املدروسة يظهر السهولة .والفرق بينهما يظهر
2

Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, dari Pendekatan Konvensional ke
Integratif Humanis (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), 48
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الصعوبة .اعتمادا على ذلك ،يلزم للمتعلم قبل تعلم اللغة األجنبية أن يعرف الفرق والتشابه يف نظام
الصوت واملفردات والقواعد والكتابة بني اللغتني يف البداية .
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يف الواقع ،إن لكل لغة خصائص معينة ولو كان هلا تشابه مع لغات أخرى إمجاليا .وكذلك إن
اللغة العربية لديها خصائص خاصة منها :
أوّال  :جمموع حروفها  28حرفا مع خمارج احلروف املختلفة اعتبارها باللغات األخرى .
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اختلفت اللغة العربية عن حروف اللغات األخرى اليت تستخدم احلروف الالتينية إما يف شكلها وإما يف
صوهتا .وليس لكل حرف من احلروف العربية تشابه يف احلروف الالتينية ،مثل الغني واخلاء والثاء
والشني والصاد وغري ذلك.
ثانيا  :كانت املفردات العربية واسعة ووافرة .وكانت واسعة يف الفعل وأصل الكلمة وتركيب
اجلملة ،مثل كلمة " "goodيف اللغة اإلجنليزية أو "جيد" يف اللغة العربية اليت لديها تشابه يف نطقها
ومعناها مجيل .ولكن جند كلمات أخرى تكون مشتقة من كلمة "جيد" وهي اجلودة واجلود واإلجادة
5
تسمى عملية تشكيل الكلمة اجلديدة من
وجييد وجيود وجواد وجياد وما أشبه ذلك  .يف اللغة العربية،

جذر الكلمة العربية بــــ"االشتقاق" .فتكون عملية االشتقاق بزيادة احلرف أو احلرفني يف الفعل .
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ثالثا  :هناك تغري الفعل مع أوزانه .يعرف أن يف اللغة العربية وزنا يعمل كرمز موسيقي .هبذا
الوزن ،ميكن أن يتغري معنى الفعل مناسبا لوزنه  .إن تغيري الكلمة يف ا7للغة العربية ال يوجد يف أي لغة يف
العامل .بذلك ،تكون اللغة العربية وافرة مفرداهتا وميكن أن تولد مفردة جديدة بسهولة.
رابعا  :ال حيتاج تركيب اجلملة إىل مساعد ( .)to beإن تركيب اجلملة خاصة اجلملة
اخلربية العربية ال حيتاج إىل املساعد .إن ذلك ال ينطبق على اللغة اهلندية واألوروبية إال بوجود اللفظ
الصريح واملسموع واملقروء الذي يدل على تلك العالقة اليت تسمى بـــ". "to be
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خامسا  :تبدأ طريقة القراءة والكتابة من اليمني إىل اليسار .اختلفت اللغة العربية عن لغات
أخرى يف جمال طريقة الكتابة .كانت تبدأ قرائتها وكتابتها من اليمني إىل اليسار .و إن ذلك خيتلف عادة
عن عموم اللغات يف العامل .إن طريقة الكتابة صعبة على املبتدئني الذين تعوّدوا على الكتابة من اليسار
إىل اليمني .سوى ذلك ،إن نوع احلروف املستخدمة ختتلف اختالفا كبريا .ليس هناك حرف صوته
وكتابته يشبه احلروف اليت تستخدم يف اللغة الالتينية و املستخدمة يف اللغة اإلندونيسية .
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إن لكل لغة خصائص معينة متيزها عن اللغات األخرى .وإن هلذه اخلصائص قوة ال نظري هلا.
كذلك إن للغة العربية خصائص متيزها عن اللغات األخرى .إن هذه اخلصائص إحدى الصعوبات اليت
يواجهها متعلموها .ويعرف ذلك من كثرة الطلبة الذين تعلموها يف عدة سنوات ولكنهم ال ميلكون مهارات
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اللغة العربية جيدا .وأظهرت هذه احلالة أن تعلم اللغة العربية صعبة .فيكون درس اللغة العربية غري
جذاب للطلبة مقارنة بالدروس األخرى.
و سوى املسألة اللغوية وهي الفرق بني خصائص اللغة العربية واللغة اإلندونيسية ،هناك مسألة
غري لغوية وهي الفرق بني الثقافة العربية والثقافة اإلندونيسية .فيكون هذا الفرق مشكلة خاصة تتعلق
بعملية تعليم اللغة العربية .إضافة إىل ذلك ،فإنّ هناك أيضا فرق يف العبارات واملصطلحات واألمساء بني
اللغتني .وإن ذلك ال يسهل أن يفهمه متعلمو اللغة العربية اإلندونيسيون الذين مل يعرفوا شيئا عن الثقافة
العربية .
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إنّ الرغبة يف جعل الدورات اللغوية ذات صلّة أكرب حباجات املتعلّمني ,أدى كذلك خالل هذه
الفرتة إىل ظهور حركة اللغات ألغراض خاصّة .واملعروفة يف دوائر 1تدريس اللغة باسم تعليم 1العربية
ألغراض اخلاصّة.
تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة مفهوم متعدد األبعاد ،مبثل ما تعددت تعريفاته .ولعل أكثر
التعريفات شيوعاً هو ما يلي :
 .1تعليم اللغة ألغراض خاصة ،مدخل لتعليم اللغة تستند كافة عناصره ،من أهداف
وحمتوى وطريقة تدريس ،إىل األسبـاب اليت دفعت الدارسني لتعلم اللغة.
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 .2مييز كاتب آخر بني أربع خصائص أساسية (أو مطلقة) وخاصيتني ثانويتني (متغريان)،
وذلك فيما خيص تعلم اللغة ألغراض خاصة .فأما اخلصائص الرئيسية أو املطلقة لربنامج
تعليم اللغة ألغراض خاصة فهي :
أ) أنه برنامج أُعدّ ليواجه حاجات حمددة خاصة للمتعلم ؛
ب) أنه يتعلق من حيث حمتواه (سواء املوضوعات أو العناوين) مبجاالت عمل معينة أو
مهن أوأنشطة "
ج) أنه يركز يف اختيار اللغة على األنشطة السابقة ،سواء من حيث النحو ،أو
املفردات ،أو أساليب اخلطاب ،أو املعاني والدالالت وغريها ،إضافة إىل توظيف
أساليب حتليل اخلطاب ؛
د) أنه يتناقض مع الربنامج العام لتعليم اللغة.
وأمــــا اخلصائص الثانوية ،أو املتغريات خبصوص برنامج تعليم اللغة ألغراض خاصة،
فهي :
أ) قد يتحدد الربنامج لتعليم مهارات معينة يف جمال معني (كالقراءة مثالً).
ب) قد يتم تدريسه دون اخلضوع ملنهجيات حمددة سلفاً.

 12رشدي أحمد طعيمة؛ محمود كامل الناقة ,تعليم اللغة ألغراض خاصة :مفاهيمه ومنهجياته
المشكلة ومسوغات الحركة.www.abhatoo.net.ma ,
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والرتبية يف مستوى اجلامعة ،جيعل تعليم اللغة العربية من املواد اإلجبارية اليت يتبعها كل الطالب
يف اجلامعة اإلسالمية .فتكون مادة اللغة العربية مادة أساسية جيب أن يستوعبها الطالب باعتبارها
استعداد التباع الرتبية يف اجلامعة .ويقال ذلك ألن اللغة العربية لغة العلوم املعرفية خاصة العلوم
اإلسالمية.
إن عملية تعليم اللغة العربية يف اجلامعات نوعان مها تعلّمها كأداة وتعلّمها كهدف .وكانت
منزلة تعليم اللغة العربية يف بعض الكليات مثل كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية الدعوة وكلية الرتبية
يف قسم تربية دين اإلسالم كأداة للمساعدة على ترقية املهارات األخرى الالزم تعلمها .والعكس ،إن
منزلة تعليم اللغة العربية يف كلية األداب وكلية الرتبية يف قسم اللغة العربية كهدف يعين يهدف إىل إنتاج
أهل اللغة واألداب العربي حتى تكون عملية تعليمها املباشرة ضابطة ليكون الطالب قادرا على اتقان
اللغة العربية وتعليمها.
و يف عملية تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية ما زال هناك الطالب ال يقدرون على
إتقان اللغة العربية جيدا مبا فيهم الطالب الذي يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة حيث ال يقدر على
استخدامها إما كلغة االتصال وإما كلغة التواصل يف فهم الكتب العربية.
إن مادة اللغة العربية لدى بعض الطلبة يف اجلامعة اإلسالمية تعدّ من املوا ّد الصعبة .و هذا من
منظور الطالب و سبب ذلك عدّة عوامل منها خلفيته الرتبوية قبل الدراسة يف اجلامعة حيث مل يعرف
مادة اللغة العربية من قبل أو اختالف معارف الطلبة .وليس كل الطلبة الذين يدرسون يف اجلامعة
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خترّجوا من املدارس اإلسالمية ال سيما إذا فتحت اجلامعة اإلسالمية القسم العام فيكون املتمحسون
خرجيني من املدارس العامة.
كانت جامعة جوروب اإلسالمية احلكومية بينجكولو جامعة من اجلامعات اإلسالمية احلكومية
اليت تقع يف جوروب رجيانج ليبونج .إن معارف جمتمع رجيانج ليبونج متنوعة بدء من اجملتمع الذي ميلك
املعارف الدينية اجليدة ويقدر على قراءة القرآن الكريم إىل اجملتمع الذي مازال ال يعرف حروف القرآن
الكريم .وتكون هذه احلالة حتدية للجامعة اإلسالمية احلكومية جوروب خاصة يف شعبة تعليم اللّغة
العربيّة إذا كان الطالب الذي يستمر دراسته إىل شعبة تعليم اللّغة العربيّة بدون معرفة اللغة العربية.
والطالب الذي خيتار أن يستمرّ يف دراسته يف جامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة بينجكولو
خاصة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة يواجه بصعوبات يف دراسة اللغة العربية .ومن تلك الصعوبات صعوبة
يف فهم مادة اللغة العربية والسأم وعدم البيئة التواصلية يف عملية التعليم .ويف عملية التعليم داخل
الفصل ،يتفوق عليهم الطلبة الذين ميلكون املهارات العربية وهم الطلبة الذين خترجوا من املعاهد أو
املدارس الثانوية اإلسالمية .وأمّا الطلبة الذين خترجوا من املدارس العامة فيبدون غري نشيطني .وهذا
بسبب أن الطلبة الذين خترجوا من املعاهد ميلكون استعدادات للتواصل باللغة العربية .وخيتلف ذلك
اختالفا كبريا من الطلبة الذين خترجوا من املدارس العامة.
إن مظاهر الطلبة الذين يدرسون يف جامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة بينجكولو خاصة يف
شعبة تعليم اللّغة العربيّة وال ميلكون شيئا عن معرفة اللغة العربية اعتبارها من االستعدادات األساسية
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مثل الطلبة الذين خترجوا من املدارس املهنية حيث تؤدّي إىل مشكالت خاصة للمحاضرين أو معلمي
اللغة العربية .إذ كيف يستخدم احملاضر اللغة العربية كلغة التدريس يف عملية التعليم و هناك طالب ال
يعرف شيئا عن احلروف العربية .فبالطبع إن ذلك يؤثر على عملية تعليم اللغة العربية املص ّممة يف املنهج
خاصة يف حتقيق املهارات العربية باعتبارها أداة اتصال.
وأحد الصعوبات اليت يواجهها الطلبة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة عند استخدام اللغة العربية
عدم ال قدرة على قراءة النصوص العربية .وتكون نتائج امتحان املناقشة اليت كان أحد موادها اختبار
املهارات العربية تدل على غري أقصى النتائج .من اختبار مادّة اللغة العربية يف شكل مهارة االستماع
ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة يدل على أن معظم الطلبة عليهم أن يعيدوا اختبار املهارات
العربية يف عدة مرات حتى حيصلوا على أدنى القيمة القياسية اليت يلزم احلصول عليها .
إن بعض الصعوبات يف مهارة القراءة عند تعليم اللغة األجنبية تسبب إليها الصعوبة يف فهم
القراءة .ومن الصعوبات قراءة الكلمة صحيحة وبدقة وسرعة عند القراءة وعدم معرفة معاني الكلمات
املقروءة بسبب قلة املعرفة .

4

1

وال شك أن بعض هذه األسباب يرجع إىل التلميذ وبعضها يرجع إىل املدرس وبعضها يرجع إىل
الكتاب .فمما يرجع إىل التلميذ :
 13المالحظة و الدّراسة األولى عند الباحثة في تنفيظ اإلمتحان الشمولي في شعبة تعليم اللّغة العربيّة لجامعة اإلسالميّة
الحكوميّة جوروب.
14
Karen R. Harris dan Steve Graham, Teaching Reading Comprehension to Students with
Learning Difficulties (New York : The Guilford Press, 2001), 5.

3

11

.1

عوامل الصحة اجلسمية اليت تشمل الصحة العامة وقوة اإلبصار وقوة السمع لدى
التلميذ .فيكون ضعاف التالميذ غري منتفعني بالقراءة كثريا وهلذا يتأخرون عن
زمالئهم.

.2

عدم الرتكيز على املطالعة  ،مثل  :الذكاء واالنتباه يف القراءة والقدرة على حصر
الذهن يف مادة القراءة اليت جتري قراءهتا.

.3

عوامل اللغة واخلربات .للمطالعة عالقة شديدة باحملصول اللغوي لألطفال ،وقلة هذا
احملصول لدي الطفل تؤخر قدرته على القراءة ،كما أن التالميذ يتفاوتون يف خرباهتم
باختالف بيئاهتم وظروفهم االجتماعية ،واملقروء دائما يفسر يف ضوء اخلربات
السابقة؛ وهلذا كان التالميذ الذين يقل نصيبهم من هذه اخلربات أضعف من غريهم يف
املطالعة .

5

1

ومن العوامل يف ضعف القدرة على القراءة العربية الذي يرجع إىل املدرس كما يلي:
.1

أن بعض املدرسني ال يهتمّون يف دروس املطالعة خبلق اجلو الذي يبعث نشاط التالميذ،
ويثري رغبتهم يف القراءة .تؤدّي هذه احلالة إىل عدم دافعيتهم يف اشرتاك عملية التعليم
والتعلم وينظرون إىل أن تعليم املطالعة غري مفيدة هلم.

لمدرسي اللّغة العربيّة ( القاهرة  :دار المعارف.135 ,)1968 ,
 15عبد العليم إبراهيم ,الموجّه الفنّي
ّ

12

.2

عدم تنوع أساليب تعليم املطالعة اليت استخدمها احملاضرون .حتى ال يكون تعليم
املطالعة إال باستخدام أسلوب التعليم الواحد.

.3

ال جيرب بعض احملاضرين لتعليق تعليم املطالعة بأنشطة تعليم اللغة األخرى احملتاجة إىل
فهم املقروء.

ومن العوامل يف ضعف القدرة على قراءة اللّغة العربية من جهة الكتب املدرسية كون كتب
املطالعة غري جذابة لقراءهتا سواء كان موضوعها غري جذاب أو اخنفاض جودة الطباعة حتى يصعب
عليهم لقراءهتا .

6

1

وعرب عبد العزيز جميد أن عوامل ضعف املطالعة بسبب العوامل اجلسمية والذكاء والعوامل
االجتماعية والعوامل النفسية وطرائق التدريس .

7

1

من نتائج املالحظة األوىل للباحثة ،كان ضعف قدرة الطلبة على مطالعة العربية يف شعبة
تعليم اللّغة العربيّة يف جامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة بسبب العوامل التالية :
.1

ال يزال اخنفاض الدافعية وامليول لدي الطلبة إىل تعليم املطالعة .وهذا بسبب أهنم مل
يفهموا أمهية تعليم املطالعة جيدا.

 16عبد العليم إبراهيم ,الموجّه الفنّي لمد ّرسي اللّغة العربيّة.136 ,
األول ( القاهرة  :دار المعارف,
 17عبد العزيز ,عبد المجيد ,اللّغة العربيّة أصولها النّفسيّة و طرق تدريسها ,الجزء ّ
 ,)1961الطبع الثّالث.203-202 ,
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.2

اعتبار الطلبة أن تعليم املطالعة صعب .وهذا بسبب أن تعليم املطالعة يؤثر فيه
االستيعاب على العلوم اللغوية األخرى ،مثل  :علم النحو والصرف ولزوم استيعاب
املفردات العربية الوافرة لفهم املقروء وأغراض املؤلف .سوى األمرين السابقني ،عند
القراءة ،يتطلب الشخص ملعرفة ثقافة لغة املقروء.

.3

ضعف املنهج .إنه يؤثر يف غري حتقيق أهداف تعليم املطالعة ألنه تصميم أول من عملية
التعليم والتعلّ م اليت تضمن مجيع أنشطة التعليم بدء من أهداف التعليم واملادة الدراسية
وطريقة التعليم والتقويم .ويبدو أن املنهج لتعليم املطالعة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة
جمرب بدون اعتبار حتليل احلاجة سواء كان من جهة الطلبة أو من جهة صاحب
املصلحة .وال ميكن ذلك املنهج أن حيصل على النتائج التعليمية املرضية ألنه غري
مطابق حلاجات الطلبة ويف النهاية ال ميكن أن حيصلوابه على الكفاءة املثالية .وبالنظر
إىل أهداف التعليم ،فقد كانت أهداف تعليم املطالعة غري مرتبة جيدا يعين ليس فيها
اختالف بني أهداف تعليم املطالعة للمستوى األول وللمستوى الثاني وللمستوى الثالث
تفصيليا .ونظرا من جانب مادة تعليم املطالعة ،فكانت حتتوي على القصص أو
املوضوعات اإلسالمية ومل يدخل على حاجات الطلبة .ومن جانب طريقة التعليم،
فقد كانت طريقة تعليم املطالعة تستخدم طريقة التعليم التقليدية كطريقة احملاضرة يف

14

شكل شرح مضمون القراءة .ومن جانب التقويم ،فكان تقويم تعليم املطالعة مل يصمّم
جيدا مع اإلشارة إىل تصنيف بلوم.
.4

ال يزال موقف احملاضر على تعليم املطالعة يركز على تعليم املطالعة لتقديم املادة فقط.
وكان تقويم تعليم املطالعة يقع يف مستوى التفكري املنخفض يعين معرفة وفهم ومل يدخل
يف مستوى التفكري املرتفع (حتليل وتركيب وتقويم).

.5

عدم التسهيالت الداعمة ،مثل  :حمدودية املراجع واملقاالت العربية املعدة يف املكتبة أو
املعمل اللغوي وكذلك قلة املصادر التعليمية العربية.

و يف مواجهة مشكلة ضعف قدرة الطلبة على القراءة ،فهناك حماوالت قامت هبا شعبة تعليم
اللّغة العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة منها أداء املسابقات العربية باعتبارها حماولة لتشجيع
الطلبة .و مل تكن هذه احملاولة تعطي تأثريا فعاليا؛ لضعف قدرهتم على استخدام اللغة العربية الذي
يعرف من ضعف وجود احلماس وقلة اشرتاكهم يف املسابقات اللغوية خاصة يف مسابقة قراءة الكتب
العربية .

8

1

ومن احملاوالت ملعاجلة ضعف قدرة الطلبة على القراءة املركبة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة
جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة فقد قامت اجلامعة بتقويم وحتسني وتغيري يف املنهج يف تعليم
املطالعة .واملراد بتحسني املنهج يف تعليم املطالعة هو املنهج املطابق للمشكالت واحلاجات و املنهج ميكن
 18المقابلة برئيس شعبة تعليم اللّغة العربيّة السيد فارطاموان هاراهاب ,المجستير.

15

أن حيمل الطلبة على حتقيق القدرة على قراءة العربية ويرجى من هذا املنهج أن جيعل الطالب مؤهال
ميلك املهارات العربية اليت يعرتف هبا اجملتمع .ويعرف اعرتاف اجملتمع من مدى اشرتاك اخلرجيني من
شعبة تعليم اللّغة العربيّة يف عامل العمل مناسبا ملهاراهتم.
وهناك حاجة شديدة إىل تصميم املنهج يف تعليم املطالعة الذي يعتمد على احلاجات
باعتبارها حماولة حتسني املنهج يف تعليم املطالعة الذي مل يكن مناسبا حلاجات الطلبة .فيكون حضور
املنهج ضروريا ألنه مرجع يف عملية التعليم والتعلم كإرشاد للمدرس يف تقديم املواد الدراسية ومضموهنا
اليت يلزم أن يستوعبها الدارسون يف مستوى معني.
و ميكن أن يشمل املنهج جماال واسعا يعين برنامج التعليم يف مستوى الرتبية .وكذلك يشمل
جماال ضيقا يعين برنامج التعليم يف درس معني .سواء كان يف اجملال الواسع أو اجملال الضيق ،إن املنهج
يشكل تصميما يصور أمناط املنظمة من عناصر املنهج مع تسهيالهتا الداعمة  .إضافة إىل ذلك ،ف 9إن
املنهج ميكن أن يكون توجيها يف أداء عملية التعليم والتعلم حتى ميكن أن حيقق أهدافها.
التصميم هو خطة أو منط أو منوذج .وعملية التصميم هي خطة أوىل من شيء يتم خلقه.
فيكون تصميم املنهج ختطيط أو تنظيم منوذج املنهج باالعتماد على الرؤية والرسالة واألهداف لدي
مؤسسة تربوية .يلزم أن يكون تصميم املنهج يتم ختطيطه جيدا وناضجا حتى تكون أهدافه املقررة
حمققة جيدا .كما قال ميك ثريلفال الذي ذكر أن  :أهداف تصميم املنهج هو حتقيق التوازن بني
19

Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, cet. IV
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2001 ),102
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احتياجات األطفال وأولئك املوظفني الذين لديهم إجراءات وسياسات أنظمة ضرورية فيما يتعلق
بالتخطيط .لقد أشرت إىل احلاجة إىل التخطيط بدقة وحذر ولكنك ستحتاج أيضًا إىل البحث عن
مكان للشفافية والعفوية واخليال. .

2

0

من القول السابق ،يستخلص أن يف تصميم املنهج يلزم أن يرجع إىل أهداف تنظيم املنهج يعين
تنظيم يتوازن بني احتياجات املتعلمني واحتياجات املوظفني املشرتكني فيه مبا فيه اإلجراءات والسياسات
الواردة فيه .إضافة إىل ذلك ،على الرغم من أن التخطيط يتطلب الدقة واحلذر  ،ولكن يتطلب أيضا
مكانا للمرونة والتلقائية واخليال.
قال نانا سوكمديناتا  :إن تصميم املنهج يهتم بنمط تنظيم عناصر أو مكونات املنهج  .وميكن
أن تكون رؤية إعداد تصميم املنهج من بعدين ومها :بعد أفقي وبعد رأسي ,ويتعلق البُعد األفقي بتنظيم
نطاق حمتوى املنهج ,ويتعلق البعد الرأسي بإعداد تسلسل املواد باعتماد على مستوى الصعوبة .لذلك،
فإن تصميم املنهج هو تنظيم األهداف واحملتوى وعملية التعلم اليت سيتبعها املتعلمون يف مراحل الرتبية
املختلفة ,ويف تصميم املنهج سيتم رسم عناصره والعالقة بني العنصر والعناصر األخرى ومبادئ التنظيم
واألشياء املطلوبة يف تنفيذه .

2

2

20

Nur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, Manajemen Kurikulum Sekolah (Yogyakarta : Gosyen
Publishing, 2016), 10.
21
Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek ( Bandung : PT
Remaja Rosdakarya, 2015), cet, ke 18, 113.
22
Anur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, Manajemen Kurikulum Sekolah, 11.
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و جيب أن يتم إعداد تصميم املنهج اجلديد باستمرار بسبب أن احتياجات املتعلمني املتغرية
إىل التعليم والتطور السريع للعلوم والتكنولوجيا تؤثر يف املواد الدراسية اليت جيب تقدميها للمتعلمني يف وجه
كثري ومتنوع .كذلك إن تغيريات اجملتمع سواء كانت من جوانبهم االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية
وطاقة البيئة الطبيعية الداعمة سواء كانت يف املستوى احمللي أو العاملي تؤثر يف مطالب تغيريات املنهج.
و يلزم أن يتم تقويم وجتديد خصائص املنهج املتغرية مناسبة الحتياجات الرتبية األساسية.
ويكون جتديد املنهج أمر مه ّم مع استمرارية كل االحتماالت اجلارية اليت تتعلق بتطوير اجملتمع والعلوم
املعرفية والتكنولوجية والفنون يف املستوى احمللي والوطين والعاملي يف املستقبل.
ينبغي أن يكون يف تنظيم املنهج اهتمام باحتياجات املنهج الذي يتم تصميمه .وميكن أن تكون
هذه االحتياجتات يشعر هبا منظمو املنهج واملتعلمون ومجيع اجملتمعات .وكل ذلك جيب االهتمام به
2
3
جناح
املنهج مهم جدا ويؤثر يف
واعتباره بعناية ألنه ميكن أن يكون اقرتاحات مفيدة  .ويعترب أن دور

الرتبية وعملية التعليم والتعلم .لذلك ،يلزم أن ال يكون املنهج ثابتا ،بل جيب أن يكون ديناميكيا
ومتقدما.
إنّ أحد املبادئ املهمة يف تدريس اللغة هو أنّ ألغراض اليت حيتاج فيها املتعلّم إىل اللغة و ليس
املقرّر الذي يعكس بناء العربية العامة .فتعليم العربية ألغراض اخلاصة يبدأ بتحليل حاجات املتعلّم بدال

23

Henry Guntur Tarigan, Dasar-dasar Kurikulum Bahasa (Bandung : Angkasa, 2006), cet. Ke-

10, 29.
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من تطوير تدور حول حتليل اللغة .فالطالب باختالفهم لديهم حاجات لغوية خمتلفة ,و ما يدرسونه ينبغي
أن يكون مقصورا على ما حيتاجون إليه.

4

2

حتى اآلن ،مل يكن تنظيم املنهج يف تعليم املطالعة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة جبامعة جوروب
اإلسالميّة احلكوميّة معتمدا على حتليل احلاجة من حيث احتياجات الطلبة ومتطلبات اجملتمع ومكان
العمل وصياغة أهداف حمددة وتنظيم املواد املناسبة إىل احلاجة وتنظيم التجارب التعلمية املمتعة
والتقويم املتنوع.
يف اللغة العربية ،هناك أربعة مهارات جيب أن حيققها متعلمو اللغة العربية وهي االستماع
والكالم والكتابة والقراءة .ويكون االستماع والكالم مهارتان تتعلق باستخدام اللغة العربية يف اجملال
الشفهي وبينما تكون القراءة والكتابة مهارتان تتعلق باستخدام اللغة العربية يف اجملال الكتابي.
إن دراسة اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية ال سيما يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة ال هتدف
إىل أن يكون الطلبة قادرين على التواصل شفهيًا فقط ،ولكن يتطلب أن يكونوا مستحقني مبهارة القراءة يف
اللغة العربية أيضًا .وقد أصبحت مهارة القراءة يف اللغة العربية مهمة ليستوعبوها .كما قال جريالد دايف
 :إن القراءة هي القوة .للقراءة قوة كأداة لتحقيق األهداف واإلجابة على األسئلة ومشاكل موجودة يف
الطلبة أنفسهم .

5

2

 24جاك ريتشاردز ,تطوير مناهج تعليم اللغة ( ترجمة  :ناصر بن عبد هللا بن غالي و صالح بن ناصر الشورخ)
.59 ,www.pdffactory.com
25
Gerald G. Duffy, Explaining Reading, A Resource for Teaching Concepts, skills and
strategies ( New York : the Gullford Press, 2009), 5.
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اعتمادا على أمهية استعاب مهارة القراءة يف اللغة العربية لدي الطلبة يف شعبة تعليم اللّغة
العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة بينجكولو ،من املهم أن يكون أداء البحث عن تصميم منهج
املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة الذي ميكن أن حيقّق احتياجات الطلبة يف تعليم املطالعة.
الفصل الثاني  :حتقيق البحث
اعتمادا على مشكالت البحث السابقة  ،فيكون حتقيق البحث هو " كيف يكون تصميم
منهج املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة
احلكوميّة بينجكولو؟" .اعتمادا على حتقيق البحث السابق ،فيمكن أن تكون منه األسئلة اآلتية :
 .1كيف تكون احلالة املوضوعية ملنهج املطالعة القائمة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة جبامعة جوروب
اإلسالميّة احلكوميّة ؟
 .2كيف يكون تصميم منهج املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة يف شعبة تعليم ال ّلغة العربيّة جبامعة
جوروب اإلسالميّة احلكوميّة ؟
أ .كيف يكون تصميم أهداف منهج املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة يف شعبة تعليم اللّغة
العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة ؟
ب .كيف يكون تصميم املواد الدراسية ملنهج املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة يف شعبة تعليم
اللّغة العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة ؟
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ج .كيف يكون تصميم الطرائق التعليمية ملنهج املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة يف شعبة تعليم
اللّغة العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة ؟
د .كيف يكون تصميم تقويم منهج املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة
جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة ؟
 .3كيف يطبّق منهج املطالعة الذي متّ تنظيمه؟
 .4ما املشكالت املوجودة يف منهج املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة وماحلوهلا ؟
 .5ما املزايا والعيوب يف منهج املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة الذي ّمت تنظيمه؟
الفصل الثالث  :أغراض البحث
اعتمادا على حتقيق البحث واملشكالت السابقة فتكون أغراض البحث كما يأتي :
 .1حتليل احلالة املوضوعية ملنهج املطالعة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة
احلكوميّة .
 .2تصميم منهج املطالعة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة احلكوميّة .
 .3حتليل النتائج لتطبيق منهج املطالعة الذي متّ تنظيمه.
 .4كشف املشكالت وحلوهلا املوجودة يف منهج املطالعة الذي ّمت تنظيمه.
 .5معرفة املزايا والعيوب يف منهج املطالعة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة
احلكوميّة .
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الفصل الرابع  :فوائد البحث
 .1الفوائد النظرية
نظريا ،يرجى من هذا البحث أن يطوّر أفكار احملاضرين ال سيما اليت تتعلق بتنظيم منهج املطالعة
يف اجلامعات سواء كان املهنج كمادة أو املهنج كنظام أو املهنج كدرس.
 .2الفوائد العملية
إضافة إىل الفوائد النظرية ،هناك فوائد عملية ال سيما ملن يشرتك يف تطوير وتنظيم املنهج .عمليا،
يرجى من هذا البحث أن يعطي مساعدات إجرائية و اقرتاحات منها  )1( :مرجع يف تطوير املنهج
جلامعة جوروب اإلسالمية احلكومية ؛ ( )2لتطوير املنهج للمحاضرين ؛ ( )3و مزيد من العلوم
املعرفية للطالب ؛ ( )4تطوير وتنظيم و تطبيق البحوث للباحث.
الفصل اخلامس  :االيطار الفكري
 .1تصميم املنهج
التصميم هو خطة ومنوذج وأسلوب .وعملية التصميم هي أول خطوات من موضوع
سيتم خلقه .فيكون تصميم املنهج ختطيط أو تنظيم منوذج املنهج الذي يطابق رؤية ورسالة
2
6
إجراء أنشطة عملية التعليم
املنهج أول خطوات قبل
وأهداف املؤسسة الرتبوية  .فيكون تصميم

والتعلم حتى يلزم أن يكون فيه ختطيط ناضج لتحقق أهداف املؤسسة الرتبوية املقررة حتقيقا فعاال.
26

Nur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, manajemen Kurikulum Sekolah, 10.
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قال نانا سوكماديناتا :إن تصميم املنهج يتعلق بأسلوب تنظيم عناصر املنهج .وميكن
النظر إىل تنظيم املنهج من بعدين ومها بعد أفقي وبعد رأسي .يتعلق البعد األفقي بتنظيم جمال
حمتويات املنهج .فيكون تنظيم هذا اجملال مندجما بعملية التعليم والتعلم .ويتعلق البعد الرأسي
بتسلسل املواد الدراسية باعتماد على مستوى صعوبتها .فيبتدأ تنظيمها من السهل إىل املركب أو
7
املنهج تنظيم أهداف وحمتو 2يات وعملية التعليم والتعلم
من األساس إىل املتقدم  .إذن ،إن تصميم

اليت يشرتك فيها املتعلمون يف كل مستوى تطور الرتبية.
يتعلق املنهج بثالثة أفكار رئيسة  :فلسفي ونظري وعملي  .و هذه األفكار تتعلّ8ق
بتنظيم عناصر املنهج يف التخطيط لتسهيل تطوير إمكانيات املتعلمني لتحقيق أهداف التعليم.
يف تصميم املنهج ،يوجد األهداف التعليمية العامة أي األهداف الوطنية أو املؤسسية
ثم تتفرّع إىل األهداف اخلاصة أو أهداف املنهج ثم تتفرّع إىل األهداف اخلاصة أو األهداف
التعليمية .و األهداف العامة املوجودة يف األهداف التعليمية توضح قيم واحتياجات وتوقعات
اجملتمع .وال تزال هذه صياغة األهداف عامة وجمردة نسبيًا.فيلزم أن يكون فيها تفريع إىل أهداف
خاصة وجمردة تصف سلوكًا أو مهارات خاصة للمتعلمني .

2

9
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ال يعد تطوير املناهج أمرًا سهالً وبسيطًا؛ ألن هناك أشياء كثرية يلزم اعتبارها وهناك
أسئلة مقدمة العتبارها .فمنها  :ما الذي سيتم حتقيقه؟ ما هو النوع من اإلنسان املتوقع أن يتم
تشكيله؟ هل سيتم حتديد أولويات املتعلمني يف الوقت احلايل أم يف املستقبل؟ ما هي احتياجات
املتعلمني؟ وما أشبه ذلك من أسئلة أخرى .فتتعلق كل هذه األسئلة باملبادئ اليت تؤسس على كل
املنهج ،يعين :

0

3

أ) املبدأ الفلسفي املتعلق باألهداف التعليمية وفقا لفلسفة الدولة.
ب) املبدأ النفسي الذي يعترب عن عوامل املتعلمني يف املناهج الدراسية أي علم نفس املتعلم (تنمية
املتعلم) وعلم نفس التعلم (كيف تكون عملية تعلم املتعلمني).
ج) املبدأ االجتماعي هو حالة اجملتمع وتطوره وتغيرياته والثقافة البشرية  ،وأعمال اإلنسان يف
شكل املعرفة وغري ذلك.
د) املبدأ التنظيمي الذي يعترب شكل وتنظيم املواد الدراسية املقدمة.
 .2املنهج املعتمد على حتليل احلاجة
حتليل احلاجة هو أحد العوامل املهمة يف تطوير املناهج الدراسية .عند أوليفا ،واملنهج
املعتمد على حتليل احلاجة هو عملية حتديد االحتياجات الرباجمية اليت جيب أن يعاجلها خمططو
املنهج .ويستخدم حتليل احلاجة لتقويم وحتديد احتياجات املتعلمني واجملتمع يف املناهج الدراسية.
30
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باإلضافة إىل ذلك ،يستخدم حتليل احلاجة أيضا لتحديد عدم املطابقة بني أداء املتعلمني املتوقع
وأدائهم احلقيقية .

3

1

عرب ستوفليبني بأن هناك أربعة مبادئ تقضي حتليل احلاجة ،وهي مبدأ التناقض ومبدأ
الدميقراطية ومبدأ التحليل ومبدأ التشخيص.
مبدأ التناقض هو أحد االحتياجات اليت تعترب أهنا شيء خمتلف أو أن هناك اختالفا
بني أداء املتعلمني املتوقع وما يفعلونه .وهذا يؤدي إىل احلصول على معلومات مفصلة عن مطلوبات
لتغيري أدائهم .وإن مبدأ الدميقراطية هو تغيري تقوم به غالبية اجملموعات مبا فيه الطلبة أنفسهم
واحملاضرون ومديرو القسم .ويهتم هذا املبدأ بتحليل االحتياجات للحصول على معلومات عن
التعلم الذي تقوم به يف الغالب اجملموعات املختارة .ومبدأ التحليل هو أن يتعلم املتعلمون طبيعيا
باعتماد على ما عرفوه من عملية التعليم والتعلم .وافرتض مبدأ التشخيص أن احلاجة هي شيء
يثبت خطورته عند انطالقه .

2

3

يف تنظيم منهج اللغة ،يهدف حتليل احلاجة إىل :
أ.

توافر األسلوب للحصول على نطاق أوسع من املدخالت حملتوى وتصميم
وتطبيق برامج اللغة من خالل اشرتاك األشخاص مثل املتعلمني واملعلمني
واإلداريني واملوظفني يف عملية التخطيط.
31

Nur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, manajemen Kurikulum Sekolah, 167.
Nur Aedi dan Nurrohmatul Amaliyah, manajemen Kurikulum Sekolah, 169-170.

32

25

ب .حتديد احتياجات اللغة اخلاصة والعامة اليت توجه إىل تطوير األهداف واحملتوى
لربنامج اللغة.
ج.

توافر البيانات املستخدمة كأساس املراجعة والتقويم املستمر واجلاري للربامج
احلالية .

3

3

 .3تعليم املطالعة
القراءة هي نشاط يربط بني اللغة املنطوقة والرموز املكتوبة اليت تشمل اللغة املنطوقة
على املعاني واأللفاظ .فتتكون عناصر القراءة من املعنى واللفظ والرمز املكتوب  .لغويا ،القراءة

4

(قرأ  -يقرأ  -قراءة) أي تالوة .املصطلح اآلخر الذي يشري إىل معنى القراءة هو مطالعة (طالع -
يطالع  -مطالعة) .والفرق بني القراءة واملطالعة اليت تعين كليهما تالوة هو أن القراءة النوع اجلهري
ألن فيها لزوم النطق بالصوت والتحريك اللساني والقراءة بالكالم .يف حني أن املطالعة من النوع
الصامت ألنه يقام بطلع بالنظر .ويعتمد نشاطها على البصر .وهبذه الطريقة ميكن أن يفهم
5
كلميت القراءة واملطالعة تبادليا. 3
املقروء  .ولكن تستخدم

3

6
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قال حممود كامل الناقة يف كتابه "أساسيات تعليم العربية لغري العرب" :إن القراءة
حقيقيا تشتمل على جانبني مها جوانب املهارات اليت تشمل االستجابة النفسية للرموز املكتوبة يف
شكل معرفة الكلمات املكتوبة وكيفية نطقها واجلوانب املعرفية اليت تشمل القدرة على فهم املعنى
إىل فكرة املؤلف والقدرة على إعادة شرحها ودجمها مع املعرفة اليت ميتلكها القارئ السابق .
تتضمن كفاءة القراءة أساسا جانبني مها :تغيري الرموز املكتوبة إىل األصوات ,والتعرف
على معاني األحوال اليت ترمز إليها الرموز املكتوبة واألصوات.
شرح صالح عبد اجمليد وجود بعض االختالفات يف القدرة على القراءة وهي :
أ.

القدرة على فهم املعنى املكتوب بسرعة

ب .القدرة على التوازن بني القراءة وأغراضها بسرعة
ج.

القدرة على استخدام أساليب القراءة األساسية

د.

القدرة على ذكر املقروء و مواصلته باآلخر وتلخيص األفكار واألهداف الرئيسة اليت
يريدها املؤلف.

ه.

القدرة على ا لتمييز بني مادة اللغة اليت حتتاج إىل قراءهتا وحتليلها بعناية وعدم االهتمام
بغري الضروري

8

3
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وذكر فتحي علي يونس وأصدقائه بعض الكفاءات اليت تشتمل على القدرة على فهم املقروء
كما يلي :
أ .القدرة على إعطاء معنى للرموز (احلروف)
ب .القدرة على فهم جمموعة كبرية من احلروف مثل العبارات واجلمل والفقرات وحتى مجيع حمتويات
القراءة
ج .القدرة على قراءة بعض األفكار الرئيسة
د .القدرة على فهم الكلمات من سياقها واختيار املعنى املناسب
ه .القدرة على احلصول على معنى الكلمات
و .القدرة على حتديد األفكار الرئيسة وفهمها
ز .القدرة على فهم أغراض املؤلف منهجيا
ح .القدرة على استخالص النتائج
ط .القدرة على فهم األهداف املرجوة
ي .القدرة على حتليل املقروء ومعرفة األساليب اللغوية املستخدمة
ك .القدرة على حفظ أفكار املؤلف الرئيسة
ل .القدرة على تطبيق الفكر وتفسريه

9

3
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Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, 25-26.

28

إن تنظيم منهج املطالعة املعتمد على حتليل احلاجة هو أنشطة هتدف إىل تقويم وإعادة تصميم
مبنى املنهج حسب احلاجة ,ويكون جتديد منهج املطالعة مهم جدا يف حماولة للرد على حتديات العصر
واحتياجات املتعلمني ملواجهة متطلبات احلياة يف املستقبل.
إن إتقان الطلبة لكفاءة القراءة باللغة العربية يوفر هلم إمكانية إثراء البصرية واملعارف اليت
ميتلكوهنا .وهلذا اهلدف ،فإن املنهج الشامل يف تعليم املطالعة والقاضي باحتياجاهتم مطلوب.
من البيان السابق ،يستنتج أنّه عند تصميم املنهج حيتاج إىل حتليل احلاجة الذي يستخدم لتقويم
وحتديد احتياجات املتعلمني واجملتمع يف املناهج الدراسية ,و إن عملية تصميم املنهج املعتمد على حتليل
احلاجة جتعل املنهج املصمّم بشكل مناسب وقادر على تقليل الفجوة بني التوقعات واحلقائق من أهداف
التعليم .اعتمادا على أساس التفكري السابق ،فيكون ختطيطه يف الرسم البياني كما يلي :
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تقويم منهج املطالعة
متطلبات كفاءة فهم املقروء

حتليل احلاجات

(املطالعة)
شعبة تعليم اللغة العربية

اجملتمع (املدارس)

الطلبة

تصميم املنهج
( األهداف ,املواد الدراسية,
طرائق التدريس ,التقويم)

عملية التصميم
املنتجات
منهج املطالعة
املعتمد على حتليل احلاجة
الرّسم البياني 1.1
أساس التفكري يف هذا البحث

الفصل السادس  :الدراسات السابقة
يوجد مقاالت علمية و رسائل جامعية حبثت يف تصميم أو تطوير مناهج اللغة العربية منها
رسالة حتت عنوان "تطوير املنهج للمادة العامة يف اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان
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غونونج جاتي باندونج من تأليف عز الدين مصطفى .من نتائج حبثه ،وجدت بعض النتائج الرئيسية
تشمل  )1 :احلالة املوضوعية ملنهج للمادة العامة يف اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان
غونونج جاتي باندونج الذي يتكون من األهداف واملواد التعليمية واألساليب ووسائل اإلعالم ونظام
التقويم ال يتوافق مع رؤية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بندونج ؛  )2املنهج املتطور الذي يتكون من
األهداف واملواد التعليمية واألساليب ووسائل اإلعالم ونظام التقويم يقدر على حتقيق رؤية اجلامعة
اإلسالمية احلكومية سونان غونونج جاتي باندونج .و قد جرب املنتج النهائي للمنهج الذي تطور من
خالل جتارب  FGDواختبار اخلرباء واالختبار احملدود واالختبار األوسع واختبار التحقيق؛  )3ومن
مزايا املنهج املتطور واالعتماد على نتائج حتليل الوثائق وحتليل االحتياجات املكتشفة من عناصر خمتلفة؛
 )4ومن مقصوراته أنه يستغرق أوقات كثرية للحصول على املعلومات وصياغة الكفاءات املتوقعة
لتتناسب مع احتياجات املستخدمني وإعداد املقرر الدراسي حيتوي على صورة شاملة للمادة اليت يتم
تطويرها يتطلب األوقات واألفكار واملهارات والتكليفات الكافية .

4

0

ومن الدراسات اليت ناقشت تطوير مناهج اللغة العربية رسالة بعنوان تطوير مواد علم النحو يف
شعبة تعليم اللّغة العربيّة وآداهبا (دراسة يف قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان غونونج جاتي باندونج) كتبها ر .إيدي قمر الدين .من خالل هذا
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البحث يعرف أن مواد علم النحو يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلامعة
اإلسالمية احلكومية سونان غونونج جاتي باندونج مواد علم النحو الواردة يف الكتب القدمية فقط .يف
حني أن مواد علم النحو اليت تطورت يف شكل مواد تعليمية غري واردة يف الكتب الكالسيكية فقط
ولكنها حتتوي أيضا على مواد علم النحو التطبيقية املستكشفة من النصوص الواردة يف الكتب املعاصرة
املتكاملة بتمارين متنوعة .هذا يشري إىل أن املواد التعليمية لعلم النحو اليت تطورت يف قسم اللغة العربية
وآداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان غونونج جاتي باندونج هي
اندماج بني مادتني وميكن أن يتلقاها الطالب جيدا

4

1

ومن الرسائل اليت حبثت يف تطوير مناهج اللغة العربية رسالة حتت عنوان  :ثالثية العقول نبيل
علي كمنظرة ملناهج اللغة العربية يف أندونيسيا كتبها مهاجر املاجستري .من حتليله ،اكتشف مهاجر عن
كيفية تفكري نبيل علي يف كيفية تعلم اللغة حتى تعلم اللغة العربية .ومن املعروف أن اللغة عند نبيل علي
هي نظام الصوت الذي حتول إىل املدلول (الرمز) الذي يعكس التفكري واملعرفة واستخدامها كأداة
االتصال بني اجملتمعات سواء كان بعون التكنولوجيا أم ال .هناك أربع وظائف للغة  :وسيلة للتفكري وأداة
إبداعية ووسيلة لنمو الدماغ ,ووسيلة لتنمية اخلطاب ,وذلك بطبيعة احلال ،وفقا لنبيل علي ،كل املعرفة
يف العامل املعاصر اليوم ،على األقل تولد من أسباب جدلية ثالثة أو من حيث ما يسماه نبيل علي ثالثية
41

R. Edi Komarudin, Pengembangan Materi Ilmu Nahwu pada Jurusan Bahasa dan Sastra
Arab (Penelitian di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Gunung
Djati Bandung), Disertasi (Bandung : Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2017).

32

العقول .وهي  :العقل اإلنساني والعقل اجلمعي والعقل اآليل .وتكون أمهية فكرة نبيل علي يف تطوير
مناهج اللغة العربية يف إندونيسيا تعرف من خمتلف اجلوانب .فعلى سبيل املثال ،من حيث هنج تعلم
اللغة العربية ،فإن النهج املناسب هو النهج املشرتك بني األنظمة .ومن حيث أساليب التعليم ( :طريقة
مسعية عالية – تكنوليجية  -مسعية) .ومن حيث تعليم اللغة العربية  :فإن تعليم اللغة العربية
باستخدام النهج املشرتك بني األنظمة خيلق مخسة أشكال التعلم املهمة .وهي  :االرتباط والتجارب
والتطبيق والتعاون والنقل .باإلضافة إىل ذلك ،جيب على مستخدمي طرق تعليم اللغة العربية االنتباه
إىل عدة مبادئ منها  :أوال  :تعلم اللغة العربية هو يف األساس تكوين العادة .ثانيا  :يكون تعليم املهارات
اللغوية بشكل أكثر فاعلية عندما يكون تقديم املواد اليت يتعلمها الطالب باللغة املستهدفة (العربية) عن
طريق حتديد أولويات اللغة املنطوقة قبل اللغة املكتوبة .ثالثًا  :يصبح التشبيه أكثر أمهية يف تعلم اللغة
العربية من التحليل .رابعا :يكون تعلم معاني الكلمات وعناصر اللغة األخرى من خالل السياق اللغوي
والثقايف وليس يف شكل منفصل .يف حني أن املواد التعليمية العربية من خالل النهج املشرتك بني األنظمة
ميكن أن يكون  :نصا ومسألة صورية ومسجالت شرائط فيديو وغريها .باإلضافة إىل ذلك ،جيب أن
تستند مواد تعليم اللغة العربية من خالل النهج املشرتك بني األنظمة إىل حتليل االحتياجات مع مراعاة
أهداف التعليم واألشخاص املشاركني يف عملية التعليم والتعلم واحلالة االجتماعية اليت يواجهها الطالب
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والوسائل أو التكنولوجيا املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم .ومن املتوقع أن تساهم نتائج حبثه بشكل
كبري يف حتسني منهج تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا .

4

2

يف حني أن اجمللة اليت كانت تناقش كفاءة القراءة هي جملة بعنوان تقويم مهارات طالب الصف
اخلامس االبتدائي يف مستويات التفكري العليا يف القراءة من تأليف غوهليز بلتني .اقرتحت نتائج هذه
الدراسة أن الطالب جيدون صعوبات يف تطوير النطق يف املناقشات يف أنشطة التقويم على النص .ومن
أصغر الصعوبات كتابة سؤال حول النص الذي يتم تقوميه .ومن الصعوبات التالية صعوبة يف توصيل العامل
احلقيقي باحلالة يف النص وصعوبة يف حتديد الرسائل الواردة يف النص .

4

3

فإن اجمللة الثان ية اليت كانت تناقش حول تطوير مواد تعليم القراءة هي جملة بعنوان تطوير مواد
تعليم القراءة يف تعليم اللغة العربية يف اجلامعات يف عصر العوملة من تأليف راتين بات .هـ .حبري .يف
كتاباهتا ،خلصت راتين :أن ابتكار مواد التعليم لقراءة النصوص وفقا الحتياجات العصر أمر مهم لتطبيقه
يف اجلامعات .إن تعليم قراءة النصوص العربية يف اجلامعات ليس جمرد طريقة براغماتية للحصول على
أكرب قدر ممكن من مواد احملاضرات .إن جوهر تعليم قراءة النصوص العربية يف اجلامعات ،باإلضافة إىل
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تطوير مهارات إتقان اللغة الفرعية ،يهدف إىل تطوير أسلوب التفكري يف البنية العقلية وتطوير قدرة الطلبة
على التفكري .

4

4

اعتمادا على البحوث املتجانسة السابقة ،فإن البحث الذي تقوم به الباحثة خيتلف عن موضوع
البحث السابق وهو تطوير مناهج اللغة العربية وتطوير املواد لعلم النحو .ويركز هذا البحث على تصميم
منهج املطالعة املعتمدعلى حتليل احلاجة .يف هذا البحث سيتم تصميم منهج املطالعة باعتماد على
حتليل احلاجة يف شكل حتليل احتياجات الطلبة وشعبة تعليم اللّغة العربيّة جبامعة جوروب اإلسالميّة
احلكوميّة وجمتمع مستخدمي اخلرجيني (املؤسسات التعليمية) .يصبح هذا البحث مهمّا كإيضاح ودليل
نظري على أن عملية تصميم وتطوير منهج جيّد باعتماد على حتليل احلاجة.
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