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 )مهارة المحادثة أنموذجًا( ها بغير   لناطقين  ل ة  العربي   اللغة   في تعليم الُمدخل الوظيفي
The career approach in teaching Arabic to non-native               

(conversation skill as a model)                                             

 محمود حريري 
 محاضر في كلي ة العلوم اإلسالمي ة 

 تركيا –  آرتقلو ماردينجامعة  ب 
            :ص الملخ  

واالبتعاد عن    المضمون   باالعتماد على. ويندرج تحت باب التعليم  اللغات األجنبّيةتعليم  اتجاهات    من أحدث  دخل الوظائف اللغوية  وفق م    تدريس اللغة   يعتبر
 اإلمكانّيات  تطويرفي    وإيجابّيات عظيمةتعليم العربية للناطقين بغيرها، لما له من فوائد    مضمارتطبيقه في  لسعًيا    دخلإلفادة من هذا الملهذه الدراسة    هدف، وتالشكل

  األكبر    الجانب    والمدخل الوظيفي يولي  .ويستهدف هذا البحث طّّلب المرحلة الجامعّية كمقاربة تحديثّية في تعليم اللغة العربّية للناطقين بغيرهادارسي العربية.  لوية  اللغ
ة ميّ يالتعل في ضوء مستويات الطّّلب  متنّوعة مختلفة وأساليب    في تعليم اللغات بأشكال    هتطبيق  ويتم    القدرة على التواصل االجتماعي,لتمكين المتعّلم من   من االهتمام

الفيديوهات التعليمّية والتسجيّلت الصوتّية ومقاطع الفيديو والهواتف المحمولة  والمحادثة المباشرة واأللعاب و   كأسلوب المجموعات الصغيرة  ,ة عندهموالمعارف اللغويّ 
  ا ذة االستفادة من هيعرض كيفيّ   ، والثاني تطبيقيّ المدخل الوظيفي؛ مفهومه وتاريخه ومضمونهيدرس    ل نظريّ األوّ   :من قسمين رئيسين  ه الدراسةذف هتألّ تو .  وتطبيقاتها

 في تدريس مهارة المحادثة. المدخل 
 . المحادثة, الناطقين بغير العربية, التعليم, المدخل الوظيفي : الكلمات المفتاحية

ABSTRACT: One of the most recent trends in teaching foreign languages in general. Is the teaching of 

language according to the entrance to language jobs. And falls under the section of education depending on the content and 

move away from the form, This study aims to benefit from this approach in an attempt to apply it in the field of teaching Arabic 

to speakers of other languages, Because of its great benefits and positives in developing the linguistic capabilities of Arabic 

students. This research targets university students as a modern approach to teaching Arabic to non-native speakers. 

 The career approach pays the most attention to enabling the learner to communicate socially, It is applied in the 

teaching of languages in various forms and various methods in light of students' educational levels and their linguistic 

knowledge, Such as small group style, live chat, educational games and videos, sound recordings, video clips, mobile phones 

and their applications. This study consists of two main sections: The first is a theoretical one that studies the career approach ; 

Its concept, history, and content, The second is practical, which shows how to use this approach to teach conversation skills.     

Keywords: The career approach, conversation, non-Arabic speakers, education. 

 
 
 

مة:     مقد 
حلة، والتي تعّبر عن  في كل مر   الموضوعات التي يحتاجها المتعّلم   بانتقاءمنهٌج يهتّم  إّن الوظيفّية  

حاجاته المختلفة، باإلضافة إلى مسألة التقويم والّتدريبات الّلغوية... فااللتزام باالّتجاه الوظيفي  اهتماماته و 
ولكن  في مرحلة التعليم الجامعي,  وخاّصًة  في تعليم اللغة العربية في مناهجنا التعليمية أمر ضروري ومهمٌّ  

لّلغوية  أن يكون االلتزام من خّلل خّطة واعية باألبعاد الوصفية لهذه الّلغة، بحيث ت من ح األبواب ا  األهمّ 
ز على األساليب التقويمية التي  أن نركّ كما يجب  في البرامج الّتعليمية،    عاليةً   مكانةً   ؛وتداوالً   األكثر استخداماً 
ولنجعل منه أداة منتجة لّلغة ال    ،المختلفة  ة وممارستها في المواقفلقدرة على توظيف اللغتكسب التلميذ ا

 أداة حافظة فقط. 
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الّلغة العربية وتعليمها وفق  ف التعّلم أكثر    المدخلتعّلم  بيئة  تعّلم  ، ويحّفز المواقعّيةالوظيفي، يجعل 
ها له في حياته  تمنحيجعله أكثر اهتماما باللغة لشعوره بقيمتها، والخدمات التي  أكثر ويدفعه نحو التعّلم، مّما  

 نه من مواجهة مختلف المواقف التي يكون فيها هذا المتعّلم بحاجة إلى اللغة. السبيل األمثل الذي يمكّ   فهي،
وال يخفى على  لغة التي تعكس النظرية التواصلية،  وجوهر هذا المدخل مشترك في معظم برامج تدريس ال

منها    تؤخذ م من أهم الميادين التي  المجتمع الذي يعيش فيه المتعلّ   أنّ   التعليمّية  في المناهج   حد  من العاملينأ
ثمّ  التعليم، ومن  المناهج ف   أهداف  اهتمامهاأن    يجب على هذه  القيام    تولي جّل  قادرًا على  المتعلم  بجعل 

التي   والمهام  الوظائف  أو  المجتمعبالمطالب،  فيه،    تنبثق عن  يعيش  هي الذي  الرئيسّية  مهّمتها  أن    أي 
  .في المجتمع الهدفعلى القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي  مساعدة المتعّلمين لجعلهم قادرين

ذي تتمحور فيه فلسفة العملية التعليمّية للغة الهدف, وعلى اعتبار أّن المدخل التعليمي هو األصل ال
وجب علينا اختيار المدخل المّلئم لطبيعة اللغة العربّية الذي يتماشى مع بنائها اللغوي وخصائص تعليمها 

 ن نجاح العملّية التعليمّية.وتعّلمها وتحديد الطرق والوسائل المناسبة في تدريسها لضما
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 : الوظيفي  المدخل تعريف
عبارة عن وصف  مبدئيّ   صورة    فيعليه    مّتفقٌ   أمرٌ   هو  :المدخل نظر أصحابه. وهو  ة من وجهة 

الدراسي   الموضوع  )اللغة(  الذيلطبيعة  ال  وبيانٌ   ,سيعلم  بحيث  الناس  بعض  نظر  منهم    لوجهة  تحتاج 
كما أّن المدخل في ذات الوقت هو توصيٌف لطبيعة المتعّلمين وخصائصهم،    1بالضرورة إلى برهان أو دليل.

وفيه يحّدد الزمان والمكان لتعليم الماّدة, فيمكن للمعلم عن طريق معرفته بكل ذلك أن يكّون رؤيًة لكيفية  
 إعطاء هذه المادة وتدريسها بشكل ممّيز. 

الوظيفي: داود عبده في    المدخل  التإيقول  الحوارات  الوظيفي في  ي أجريت معه  حدى  المنحى   «
تدريس العربية هو تدريسها بطريقة تؤّدي إلى إتقان المهارات اللغوية األربع: فهم الّلغة مسموعة، وفهمها  
هذه   وإلتقان  واإلفهام،  الفهم  على  القدرة  هي  اللغة  فوظيفة  الكتابي،  والتعبير  الشفوي..  والتعبير  مقروءة، 

تبار قواعد اللغة )قواعد تركيب الكلمة، وقواعد تركيب الجملة، وقواعد الكتابة( المهارات األربع البد من اع 
والوظيفيَّة  من االتجاهات اللسانية الحديثة،   2وسائل إلتقان المهارات األربع السابقة ال غايات في حّد ذاتها«

حيث ترجع أصول ه إلى مجموعة من األعمال اللسانيَّة الحديثة ، أهم ها: أعمال مدرسة براغ، وأعمال اللسانيين  
. فهذا المدخل في تعليم اللغة يعتمد 3التشيكيين المعروفة بالوجهة الوظيفيَّة للجملة، والمدرسة النسقيَّة )لندن( 

التي  الحياة  التعبير ومواقف  بين  الربط  أهمّية  التركيز على  التطبيقي لوظائفها مع  المهاري  الجانب  على 
   .يعيشها المتعّلمون 

فتعليم اللغة وظيفيًا يعني أّن لها وظائف تؤديها باعتبارها وسيلة االتصال بين األفراد، إذا ال فائدة  
و فائدة للناشئ في تفاعله مع المجتمع الذي يحيا فيه. وما    من تعلم أية مادة إذا لم يكن لها نفع اجتماعي

ات التواصل،  فإّن لها وظيفة تؤّديها في تسهيل عمليّ   الجماعات دامت اللغة وسيلة االتصال بين األفراد و 
  . ويرى الباحث )داود عبده( أّن المراد  بتوجيه تعليم اللغة توجيهًا وظيفيًا، 4ونقل الفكر، والتعبير عن النفس 

"أن يهدف تعليمها إلى تحقيق القدرات اللغوية عند التلميذ بحيث يتمّكن من ممارستها في وظائفها الطبيعّية  
العلمية ممارسة صحيحة. وال يمكن أن يّتجه تعليم اللغة هذا االتجاه إال إذا كانت هذه الوظائف الطبيعّية  

على الوظيفية إاّل من خّلل استثمار المواقف   . وال يتم بناء المنهج اللغوي 5للغة واضحة في ذهن المتعلم" 
الحية "حتى يحّس المتعّلم أن المادة التي يتفاعل معها تستثير دوافعه، وترضي اهتماماته، وتلّبي حاجاته،  

. فمن أبرز ممّيزات المنهج الوظيفي في تعليم اللغة "تركيزه  6وتؤّمن متطّلباته، فيقبل عليها بشوق ورغبة" 
التحّدث أيضًا، بحيث يضمن هذا المنهج  على االستعمال   الكتابة فقط، وإّنما في  اللغوي، وهذا ليس في 

. وتعليم اللغة من خّلل المنهج الوظيفّي يكون بربط دروس اللغة  7للتّلميذ القدرة على التواصل االجتماعي" 
يقرأ ويكتب ويتحّدث ويعّبر  العربية جميعها بموضوعات الحياة التي تتيح للمتعّلم التفاعل معها بشكل  فّعال، ف

بالتطبيق  إاّل  تستقيم  ال  األجنبي  المتعّلم  عند  اللغة  مهارات  فإتقان  وأحاسيسه,  مشاعره  عن  خّللها    من 
الممارسة الحقيقّية "وذلك يكون داخل الفصل أواًل، ثم يتعّداه إلى خارجه بعد ذلك، وهذا يستوجب استخدام  و 

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate                 لو ال  العدد الخاص            نسانيـة مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإل
 

                               مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعيالمؤتمر الدولي االفتراضي                

 

478 

ميذ، فإذا لم يصّحح اعوجاج األلسنة وزلل األقّلم، ولم يعّود على  الفصحى داخل الفصل كي تستقيم لغة التل
.  فاللغة ليست 8الوضوح والدقة في التعبير، أّدى هذا إلى مشكلة الضعف اللغوي التي ال تنكر مظاهرها" 

التلميذ والهي قواعد يستظهرها، وإّنما هي فوق ذلك تنظيم فكر ومشكّلت   مجرد كلمات وتراكيب يعرفها 
ية وتربوّية تعالجها. ومن هنا تبرز الحاجة الحقيقة للتفكير المنظم والكتابة الجيدة، واستخدام اللغة اجتماع 

 .9استخداما دقيقًا مناسبا"
 أهمي ة الُمدخل الوظيفي: 

اإليجابّية  تعليم اللغة العربّية بالطريقة الوظيفّية ينّمي مهارات التعّلم الذاتي عند الطالب ويشّجعه على  
يقوم بتطوير آلّية تعّلم اللغة, فينتقل بالمتعّلم من حالة الحفظ للمفردات    كما  .في مختلف مواقف تعّلم اللغة

هذه المنهجّية في تعليم اللغة تسهم بشكل  و والقواعد النحوّية إلى حالة التطبيق اللغوّي وأداء المهام التواصلّية.  
ألّنها تقوم بتحديد أهدافها التواصلّية والتفاعلية مع أشخاص في مجتمعات  فّعال في تعزيز ثقة المتعّلم بنفسه  

األسلوب الوظيفي هو أسلوب تعاوني وهادف مّما يشّكل دافعًا وتشجيعًا للمتعّلمين  ف  .ناطقة باللغة الهدف
 ليستخدموا اللغة أكثر وأكثر في المواقف الحياتّية التواصلّية. 

 أهداف الُمدخل الوظيفي: 
أبرز أهداف الوظيفّية تفسير  الخصائص الصوريَّة لّلغة الطبيعيَّة؛ أي أّن هذه النظرّية في  من   -أ

ي   ، يؤدّ  تعليم اللغة تقوم بربط هذه الخصائص بوظيفة  اللسان التواصليَّة ، على اعتبار أّن اللغة  نسق رمزيٌّ
ها التواصل  .10مهام وواجبات من أهمّ 

ات لغوّية باالعتماد على وظائف اللغة, ومعرفة القواعد التي يهدف المدخل الوظيفي لتشكيل كليّ  -ب 
  .11تمكّ ن المتعّلم من تحقيق أهدافه التواصليَّة بواسطة اللغة 

النظرية الوظيفّية تعتمد بشكل  رئيسّي على استخدام اللغة بوصفها وسيلة اّتصال  بين أفراد المجتمع    -ت 
 . 12الجانب الوظيفّي فيها عن النظام اللغوّي نفسه للوصول إلى غايات معّينة، وال ينفصل 

التواصلّية هي    س  على إثبات مّلءمة  ما، وأّن المّلءمةالبحث العلمّي في النظرّية الوظيفّية "يتأسّ   -ث 
 .13التي تسمح بشكل أفضل بفهم طبيعة دينامّية اللغة"

معظم    - ج عن  تختلف  بذلك  وهي  اللغوّية,  والوظيفة  للمعنى  اهتمامها  جّل  تولي  الوظيفّية  النظرّية 
 النظرّيات اللغوّية التي سبقتها.

لكتابة, التحّدث, االستماع(,  تعتمد الوظيفّية في آلّية التعليم على مهارات التعّلم األربعة )القراءة, ا  - ح
 وهي بهذا الشكل تصنع أساسًا إنتاجّيًا متيًنا عند متعّلم اللغة.

البّبغائي والحفظ الممّل عن طريق  - خ الترديد  المتعّلمين عن أسلوب    تهدف هذه النظرّية إلى إبعاد 
تعّلم بقدرته على اإلبداع  والتحليل من القاعدة نفسها, وابتكار قوالب جديدة واستخدامها, فيشعر الم   االستنتاج

   واالبتكار فتزيد دافعّيته للتعّلم بشكل  أكبر.
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 :  أسس الُمدخل الوظيفي 

واست  اللغة  توظيف  هو  التعليمّية  العملّية  لنجاح  الحقيقي  تواصلّية حياتّيةالمعيار  ,  خدامها في مهام 
تثير دافعّية الطّّلب دون التدّخل في  المعّلم في المدخل الوظيفي هو المسؤول عن اختيار المهّمة اّلتي  و 

شعور المتعّلم  و   كيفّية أدائها ألّن العملّية التعليمّية متمركزة حول المتعّلم فقط من خّلل تنفيذه لهذه المهام.
آلّية تعّلمه من خّلل استنتاجه للمفردات والتر  بنفسه و بأّنه المسؤول عن  ثقًة كبيرًة  يزيد من  اكيب, يعطيه 

يتأّسس المدخل الوظيفي في تعليم اللغة العربية "على وظيفة اللغة في الحياة، باعتبارها أداةً  و   .حماسه للتعّلم
حقيق التواصل بين الناس للتعامل مع شؤون الحياة المختلفة، ولما كان لّلغة هذا الدور توّجب أن تلّبي  14لت 

 15حاجة الفرد الستعمالها في المواقف التي تتشكل منها الحياة". 
 :  مزايا المدخل الوظيفي 

من   كبيرًا  كّمًا  تتضّمن  فهي  والتواصل,  لّلّتصال  أداًة  اللغة  يرى  أّنه  المدخل  هذا  ممّيزات   أهمّ   م ن 
وغيرها. اآلخرين  تجاه  به  نحّس  وما  االنفعالّية  الحاالت  عن  والتعبير  المعلومات  عن  كالبحث    الوظائف 

لرفع مقدرة الطّّلب على استعمال اللغة   جرات الدراسية  األسلوب الوظيفي يستخدم بشكل مرّكز داخل الحو 
بأسلوب  يحتوي داللًة ومغزى, كما يستفاد منه في الحياة اليومّية, فهو منهج موّجٌه لجميع المتعّلمين ولمن  

د تؤّكد النظرّية الوظيفّية على أداء اللغة ألنها عملّيٌة تعتمو  يرغب أيضًا في التعبير عن حاجاته ومتطّلباته.
وتزويدهم بالمقدرة التواصلّية وخاّصًة مع أصحاب اللغة االصلّية, فرّبما يكون عندهم  المتعّلمين على تأهيل

 16 أصدقاء في مواقع التواصل االجتماعّي ولرّبما يسافرون أو يعايشون بعض أصحاب هذه اللغة.
  ة )المحادثة( عندما يكون في القاعة لتمكين المتعّلم من المهارة الشفويّ  الوظيفّية تولي اهتمامًا عظيمًا  و 

المنهج  ف  الدراسّية, وال تهتم باألخطاء البسيطة التي يقع بها المتعّلم إذ تعتبرها جزءًا أساسّيًا من تعّلم اللغة.
 الوظيفي يستخدم كل مهارات اللغة ليعّزز من دافعّية الطالب ويزيد من ثقته بنفسه.

 
 )الكالم( : تعريف مهارة المحادثة 

"الكّلم  هو وسيلة المرء إلشباع حاجته وتنفيذ متطّلباته في المجتمع الذي يعيش فيه، وهو أداةٌ أكثر  
فالكّلم مهارة    17تكرارًا وممارسًة واستعمااًل في حياة الناس، وأكثر  قيمة في االتصال االجتماعي من الكتاب".

صوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب  إنتاجية تتطلب من المتعلم القدرة على استخدام األ
الكلمات التي تساعده على التعبير عما يريد أن يقوله في مواقف الحديث أي أن الكّلم عبارة عن عملية  
إدراكية تتضمن دافعا للمتكلم، ثم مضمونا للحديث، ثم نظاما لغويا بوساطته يترجم الدافع والمضمون في  

. 18العمليات ال يمكن مّلحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية المتكلمة شكل كّلم، وكل هذه  
نقل األفكار    وبناًء على هذا فمهارة المحادثة هي قدرة الشخص على التواصل اللغوي مع اآلخرين بهدف
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والمشاعر واألحاسيس والمعارف، ويكون ذلك في النقاشات والحوارات واالجتماعات التي تجري في الحياة  
 اليومية ، أو في وسائل االتصال الغير مباشرة كالهاتف واالنترنت وغيرها . 

 أهمي ة مهارة المحادثة : 
يات ذهنية معّقدة, ولذلك يجب تدريب  المحادثة هي الجانب العملي الذي ال يحتاج إلى تفكير أو عمل

الطّّلب على االسترخاء خّلل المحادثة واالبتعاد عن الصوت الحاد والصراخ, وينبغي تدريب جهاز النطق  
أثبتت   اّلتي  الصفّية  المحادثة  أنشطة  ومن  الوقت.  بنفس  وجميل  قوي  بشكل  السليم  اإللقاء  على  عندهم 

، والقراءة الجهرية، وحفظ نصوص مكتوبة أو مسموعة وتكرارها، وتعتمد  فاعلّيتها؛ ترديد عبارات كّررها المعلم
كفاءة المتعلم في ذلك على الذاكرة السمعية التي تجعله قادرًا على ترديد أصوات سبق له سماعها، وعلى  
إجراء عملّية التناسق الذهني العضلّي بين المخ وأعضاء الكّلم من لسان وشفتين ولهاة وحبال صوتية،  

التمييز بين الصوتيات الساكنة والمتحركة في اللغة األجنبية وقدرته على التأكيد، والتنغيم، والتعبير،    وعلى
 19ومعرفة النظام الصوتي للغة األجنبية. 

ويمكننا تلخيص أهمّية تعليم مهارة المحادثة بما ذكره أستاذنا محمود كامل الناقة في كتابه بهذه  
 :20النقاط 
 تعّلم المحادثة باللغة الثانية يشّكل دافعًا لدى المتعّلم إلتقانها واإلبداع فيها. أّن النجاح في   ❖
 ال يمكن بشكل  من األشكال االستمرار في تعلم القراءة والكتابة باللغة األجنبية دون التحّدث فيها. ❖
يستخدم الكّلم في  أّن عملية تعّلم اللغة ذاتها واالستفادة من المعلم تعتمد على الحديث، فالمعلم   ❖

 .تدريسه وتصحيحه أخطاء الدارسين، وعندما يصحح كتابات الدارسين إنما يناقشهم في ذلك شفوّياً 
 أهداف مهارة المحادثة : 

شّدة الرغبة في التعبير عن النفس هو أمر طبيعي و بديهي عند كل متعّلم، يحتاج إليه ويجب أن  
جع هذه الرغبة لدى الطالب وأن يمّد له يد العون لّلنطّلق في يمارسه؛ لذلك كان لزامًا على المعّلم أن يش

 كّلمه. ومن أهم األهداف التي يجب أن يعمل المعّلم على تحقيقها: 
 تمكين المتعّلم من التعبير عن األفكار والمشاعر وإدارة الشؤون الخاصة والعامة بسهولة وثقة.   -أ

 إجادة األداء اللغوي وإتقان الصياغة والنطق.  -ب 
 ع الرغبة والنزعة الذاتّية للحوار مع األخرين. إشبا -ت 
 21تزويد المتعّلم بفنون اإللقاء المناسبة. -ث 

أهّم أهداف   هي من  المتعّلم  الحروف عند  ومخارج  النطق  على  التركيز  أّن  األستاذ رشدي طعيمة  ويرى 
على   وتركيزه  المتجاورة  واألصوات  الحركات  بين  تمييزه  إلى  إضافًة  واستخدامه  المحادثة,  والتنغيم,  النبر 

التعبيرات المناسبة في المواقف المختلفة, كما ينصح باستخدام اإلشارات واإليحاءات إليصال األفكار وترتيب  
 22التحّدث ألفكاره بشكل  منطقّي.
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 تطبيقات المدخل الوظيفي  في تعليم اللغة العربي ة )مهارة المحادثة(:  
المهارات اللغوية, فكّل ما يتعّلمه الطالب خّلل تلّقيه لّلغة الهدف من مهارات  تعتبر المحادثة من أهم  

ز فيها   مختلفة يصّبه في بوتقة المحادثة, فهي الجانب التطبيقي لّلغة وهي األداة التعبيرّية األولى التي ي بر 
يب خاّصة في تقديمها  المتعّلم طاقاته اللغوّية. وهذه المهارة تختلف عن باقي المهارات فهي تتطّلب أسال

للمتعّلم بشكل  وظيفّي عملّي, ولذلك تعتبر الوظيفّية من أهم المداخل التعليمّية لهذه المهارة وفيما يلي سنعرض  
 ألبرز تطبيقات هذا المدخل في تعليم مهارة المحادثة العربّية: 

بة في جميع  فاألسئلة وسيلة مهّمة للوصول لألهداف المطلو تطبيق أسلوب السؤال والجواب:    -أ
اليومّية سواًء كانت رسمّية أو غير رسمّية،  الكثيرة في الحياة  التعليمّية, وتتضّمن صور الحوار  المواقف 
واإلجابات في هذه األسئلة تكون محدودة وال تحتاج إلى تفكير عميق من المتعّلم, وعلى المعلّ م أن يكون  

فائدة الجميع, مع حرص المعلّ م على إعطاء الطالب الوقت عاداًل في اختيار طّلبه فيبتعد عن التمييز لتعّم ال
المناسب للتفكير والجواب وعدم االستهزاء إن كان الجواب خاطئًا. ويوجد إجماع على أّن هذا األسلوب من  
المعرفة  ثمار  قطف  في  وفّعالة  خّّلقة  إيجابية  أداة  فالسؤال  اإلنساني  للتواصل  فعالة  وسيلة  هو  األسئلة 

المعلومات، وال يمكن تصّور علم أو عمل أو نجاح في أّي نشاط من أنشطة الحياة يخلو    والحصول على
وبناًء على ما سبق فإّن لهذه األسلوب في تعليم اللغة العربية دورًا عظيمًا في إيجاد   23من استخدام األسئلة. 

المتعة والنشاط بعيدًا عن  تفاعل ونشاط صفّي مثمر يساعد في إيجابية الطّلب وتحفيزهم للتعّلم في جوّ  من  
الكسل والملل، وهذا التفاعل الجميل ال يمكن القيام به إاّل بإشراف معّلم  ماهر يمتلك األسلوب الخّّلق في 

 .طرح السؤال وإدارة الحجرة الدراسية على أسس منهجّية وظيفّية مدروسة
األدوار:   - ب تمثيل  أسلوب  اشتطبيق  وقد  حديثًا  ظهر  األدوار  تمثيل  الدراما  مصطلح  من  تّق 

االجتماعية, وجوهر هذا األسلوب يكمن في اندماج الطّلب المشاركين في الموقف الوظيفي سواء من يقوم  
المناسبة للقضّية المطروحة. ولهذا  بهذه األدوار أو من يراقب المشكلة عن بعد ويحاول أن يجد الحلول 

ة, فتمثيل الدور هو أمر واقعي تمامًا حيث يضع  األسلوب في تعليم مهارة المحادثة وظيفّيًا نتائج إيجابيّ 
وتتكّون   الموّجه,  الجماعي  العمل  أساليب  من  وهي  عليهم،  جديدًة  تكون  ما  غالبًا  مواقف  في  المتعّلمين 

. ويتطّلب استخدامه تدريب الطّلب على االلتزام بالموقف، واألداء الدرامي،    10- 7المجموعة من   طّلب 
ر الخبرا ء من استخدام هذا األسلوب دون تدريب مسبق على متطلباته ألّنه قد يؤّدي إلى والحوارات، ويحذّ 

وفي هذه   24نتائج معاكسة في حالة فشل الطّلب في أداء األدوار وتعّرضهم للسخرية من قبل زمّلئهم. 
بشأنها من خّلل حوار  يتناقشون  تكون بسيطة ومألوفة،  يحّدد للطّلب موقف أو مشكلة، عادًة  الطريقة 

دقائق  للوصول إلى حلّ ها, يلي ذلك تلخيص ألهّم المعلومات أو النتائج   10- 5امي حرّ  يستمّر عادة من  در 
 25التي تّم التوّصل إليها. 
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وهي وسيلٌة للتدريب الشفوي المضبوط، حيث يقوم المعلّ م    تطبيق أسلوب المحادثة الُمباشرة: - ت
شارك بشكل فّعال في المحادثة، وبعدها يقوم األطراف  بإعطاء المتعّلم القالب اللغوي الوظيفّي المناسب لي

المشاركون في هذه المحادثة بالكّلم فيما بينهم بكلّ  ي سر وسهولة من خّلل مجموعة  من التعبيرات المألوفة، 
فالمحادثة المباشرة هي أسلوب للحوار المنّظم تقوم بتقوية المتعلّ مين وتدريبهم على مهارات التعبير الشفهي  

المواقف الوظيفّية المختلفة، وكّل ذلك يتم  بتوجيه  خاص  من المعلّ م فهو الذي يحّدد الحوار المطلوب  في  
 وكذلك المشاركين فيه.

" الل عب هو حركة أو سلسلة من الحركات ي قصد بها التسلية، أو ما تطبيق أسلوب األلعاب:  - ث
الفراغ، أو هو أّي سلوك يقوم به   باختيارنا في وقت  والمقصود    26الفرد بدون غاية عملية مسبقة". نعمله 
متعاونين أو   –أي هي نشاط يتّم بين الطّلب  باللعبة اللغوية أّنها عبارة عن " مسابقة في المعارف اللغوية

فمثًّل عندنا ألعاب الصّح أو الخطأ: وهي    27للوصول إلى غايتهم في إطار القواعد الموضوعة".  –متنافسين  
نوع من أنواع األلعاب اللغوية التي تسـتخدم في تعلـيم مهـارة المحادثـة، والهـدف مـن اسـتعمالها جعـل الطـّلب  
قـادرين علـى اإلجابـة عن األسـئلة ومنتبهـين إلى الخطأ. وأيضًا ألعاب الصور: وهي شكل من أشكال األلعاب  

ال والطـّلب  اللغوية  التعليميـة،  الصـور  بعـض  بعرض  المعّلم  يقوم  حيث  المحادثة,  تعليم  في  ت ستعمل  تي 
 يقومـون بشـرح مـا في تلـك الصـور مـن تعريف أو حكمة أو فهم. 

المناقشة: -ج  القديمة    تطبيق أسلوب  التقليدّية  المحادثة من األساليب  تعليم  المناقشة في  أسلوب 
سقراط الذي كان يشّجع تّلميذه على المناقشة إلثارة دافعّيتهم, وجوهر هذه   ويرجع تاريخه لزمن الفيلسوف

الطريقة هو إشراك الطّّلب في قضّية واحترام آرائهم واقتراحاتهم مّما يساعد على تنمية شخصّية المتعّلم  
يتبادل وزيادة ثقته بنفسه، وهذا األسلوب يعتمد على البحث وجمع المعلومات وتحليلها ومناقشتها، حيث  
 المشاركون الرأي حول موضوع أو مشكلة معّينة، ويتعاونون في إيجاد حّل أو إجابة أو قرار بشأنها. 

وتعتمد هذه الطريقة على عمل الطّّلب    تطبيق أسلوب المجموعات الصغيرة )التعل م التعاوني(: -ح 
ة يتراوح عدد المشاركين  مع بعضهم بعضًا لتحقيق غاية موّحدة حيث يقوم المعّلم بتقسيمهم لمجموعات صغير 

طّلب، وتقوم كّل مجموعة بأداء وظيفة تعليمّية محّددة، حيث يقوم    6  –  2في المجموعة الواحدة ما بين  
النتائج على جميع الطّّلب لّلستفادة منها، ويؤدّ ي   يتم  تعميم  بالعمل الذي كلّ ف به، ومن ث ّم  كّل طالب 

ن الطّلب وتعويدهم على أسلوب التفاعل فيما بينهم، ويتطّلب  العمل الجماعي إلى بناء جسر من الثقة بي 
استخدام استراتيجّية المجموعات الصغيرة المناّخ المّلئم في الحجرة الدراسّية والذي يسوده االحترام المتبادل  
والدعم وتنمية مهارات البحث و التقّصي والتعاون. وتساعد هذه الطريقة في تحسين مهارة التحّدث والنطق  

 والتفكير بشكل كبير والسّيما في المواقف التي تحتاج زيادة التفاعل اللفظي بين الطّلب والمدرّ س. 
الحديثة: -خ  التكنولوجيا  اللغة    تطبيقات  تعليم  مشكّلت  من  لكثير  جذرّيًا  حّّلً  التكنولوجيا  تعتبر 

رة تتناسب وطبيعة العصر  العربية كلغة ثانية، وذلك لقدرتها على رفع مستوى التعليم وزيادة فّعاليته بصو 

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate                 لو ال  العدد الخاص            نسانيـة مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإل
 

                               مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعيالمؤتمر الدولي االفتراضي                

 

483 

إطار   ضمن  المحادثة  مهارة  لتطوير  فّعال  بشكل  الحديثة  التكنولوجيا  تطبيقات  استثمار  ويمكننا  الحالي، 
 المدخل الوظيفّي عن طريق: 

تفاعلّي، حيث يقوم المعّلم باختيار عّدة فيديوهات  الفيديوهات التعليمّية: وهي تطبيق تعليمّي وظيفيّ  •
ب, يطرح فيها مفاهيم وموضوعات علمّية ومعرفّية، وهي من الوسائل التعليمّية الحديثة  مناسبة لمستوى الطّل

اّلتي أثبتت نجاحها و فاعلّيتها وخاّصًة في تعليم اللغة العربّية للناطقين بغيرها, وهي بعيدة كل البعد عن  
ورة, فالفيديو التعليمي يشد  األسلوب التقليدي الذي يعتمد على المعّلم وسرده للمعلومات والكتابة على السبّ 

انتباه الطّّلب ويجذبهم ويجعلهم متحّمسين للمشاهدة و المعرفة, وتستثمر هذه الوسيلة في مهارة التحّدث 
  بشكل فّعال فبعد عرض األستاذ للفيديو يطلب من المشاهدين أن يلّخصوا محتواه بعّدة جمل فقط.

المحمولة • التطبيقات في:  الهواتف  أهمّ   الهواتف في   وهي من  فقد أصبحت هذه  وقتنا الحاضر, 
متناول الجميع فدخلت مدارسنا وأماكن عملنا وبيوتنا وأصبحت وسيلة التواصل الوحيدة بين الناس. ولسنا  
هنا في معرض الحديث عن محاسنها أو مساوئها بل عن كيفّية توظيفها بالشكل األمثل في تعليم اللغة  

ما يقع على عاتق المعّلم, فأّول خطوة  يجب القيام بها إنشاء  مجموعة  على   العربّية للناطقين بغيرها, وهذا
الواتس أب يتواصل المعّلم من خّللها مع طّّلبه باللغة العربّية الفصحى حول الواجبات ومعاني الكلمات 

 والقوالب اللغوّية اليومّية وكل ما يتعلق بها.  
معّلم اهتمامًا خاّصًا للواجبات التي تكون عبارًة  واجبات تسجيل مقاطع الفيديو: يجب أن يولي ال •

عن مقاطع فيديو قصيرة يقوم الطالب بتسجيلها وإرسالها عبر تطبيق الواتس أب أو أي تطبيق آخر, فبهذا  
األسلوب يعّزز المعّلم من مهارة التحّدث عند المتعّلم ويكسر حاجز الخجل والخوف لديه, مّما يدفعه الستخدام  

كن من القوالب اللغوية في محادثته اليومّية. ويطلب المعّلم من كل طالب أن يقوم بالتعريف  أكبر قدر  مم
عن نفسه بشكل كامل كواجب أسبوعّي مثًّل ويرسله إلى المجموعة ليتشارك وزمّلءه معلوماته الشخصّية  

لغة من مجرد حفظ عن طريق القوالب التي عّلمه إّياها أستاذه في الصف. وبهذه الطريقة يتطّور تعّلم ال
 28مفردات، وقواعد نحوية إلى أداء مهام حياتية تواصلّية. 

  إّن هذه الخاصّية في الهواتف الذكّية ال تقّل أهمّيًة في تعليم مهارة التحّدث   :التسجيّلت الصوتّية •
بل بإمكاننا القول بأّنها الخطوة التمهيدّية األولى في المحادثة عن طريق الهواتف,   ,عن مقاطع الفيديو  وظيفّياً 

فبعض المتعّلمين يخشى من رّدة فعل أصدقائه بالسخرية و االستهزاء في حال وقوعه بخطأ  أثناء عرضه  
حها له إلى أن يكون قادرًا على    لكّلمه في الفيديو, فيقوم بإرسال تسجيّلت صوتّية لمعّلمه الذي بدوره يصحّ 

تسجيل مقاطع الفيديو وإرسالها للمجموعة. وبإمكان المعّلم تبادل حوارات  قصيرة مع الطّّلب عن طريق هذه 
التعليم  التسجيّلت. في  األسلوب  متواصل   وهذا  بشكل  اللغة  استخدام  في  االنخراط  على  الطالب  يشّجع 

 .وهادف وتعاوني
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 الخاتمة: )نتائج و توصيات(  
وبياننا لمهارة  لمدخل الوظيفّي وأسسه وأهدافه ودور المتعّلم والمعّلم من خّلله,  لبعد عرضنا المفّصل  

المحادثة وأهمّيتها وأهدافها وكيفّية استثمار تطبيقات هذا المدخل في تطويرها والرفع من قدرتها في تعليم  
ننا القول بأن هذا األسلوب في تعليم اللغة العربّية يمّكن المتعّلم  اك صبح بإماللغة العربّية للناطقين بغيرها, أ

. وفي نهاية هذه الدراسة توّصلنا إلى النتائج بشكل  عام وخاّصًة مهارة المحادثةاللغوّية    ات من اكتساب المهار 
 الّتالية: 
عملّيات التفكير لدى المتعّلم   يتنمّ تعليم اللغة العربّية من خّلل تطبيق منهجّية المدخل الوظيفي   -أ

 . النتائج سهم في تحقيق أفضلوت
  بابتكار ويقوم    ,من كل مهارة لغويةفي تحديد أهدافه  ينطلق    العربّية   في تعليم اللغة  يّ وظيف االتجاه ال -ب 

اللغوية   التواصلّية,  التمرينات واألنشطة  المتعّلم وإمكانّياته  لقدرة  التعليمّية    وفقًا  العملّية  وهذا األمر يجعل 
 سواء.  أمام المعّلم والمتعّلم على حدّ   واضحة المعالم

أصبح الطالب هو محور العملّية التعليمّية والمعّلم هو المرشد والموّجه  ّي  وظيف في ضوء المدخل ال -ت 
 له فقط. 

استخدام تطبيقات المدخل الوظيفّي في العملية التعليمية يجعل الدرس أكثر تشويقًا ومتعًة ويجذب   -ث 
 ب.المتعلمين, كما أّنه يسهم في خلق بيئة اّتصالّية مبنّية على أساس التفاعل والّتعاون بين الطّّل 

نّلحظ من خّلل التجارب الحّية في تدريس اللغة العربّية للناطقين بغيرها بأّن المعّلم الذي يرتكز   - ج
على المدخل الوظيفّي وتطبيقاته في العملّية التعليمّية, ويقوم باالستفادة منها في تعليمه لمهارة المحادثة قد  

 مرحلة التعليمّية.من أقرانه المعّلمين في نفس ال حّقق  نجاحًا أكبر بكثير
 وأخيرًا ومن خّلل النتائج السابقة نوصي بما يلي:

المؤسسات التعليمّية المهتّمة بتطوير آلّية عملها في حقل تعليم اللغة العربية للناطقين  على ينبغي   -أ
المنهج    ليكونوا قادرين على تطبيق  لتأهيل المعّلمين بالشكل األمثل  إقامة دورات تدريبيةبغيرها العمل على  

 الوظيفي في العملّية التعليمّية.
اللغة من كاّفة  يقوم بدراسة  ي ألّنه  الوظيفوفق المدخل    يجب تعليم اللغة العربّية للناطقين بغيرها -ب 

 بين المتعّلمين. ويرّكز على الجانب الوظيفي االّتصالي  جوانبها 
شأنها التركيز  من  متكاملة,  إنشاء قرى لغوّية    توجيه أنظار الجهات المعنّية بشؤون التعليم لضرورة -ت 

  الوظيفي   صالاالتّ   نحّقق  ذا الشكلهبو   المحادثة,  على الجانب الوظيفي التطبيقي في ممارسة اللغة أال وهو
   بين متعّلمي اللغة العربّية. التفاعلي
في    الوظيفة اللغوّيةتحقيق  بهدف  اللغة    خدام على معّلمي اللغة العربّية للناطقين بغيرها است  يجب  -ث 

 عن المواقف المصطنعة. البعد كّل البعد سياقها الطبيعي و 
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المتعّلمين بشكل   - ج لغتهم باستخدام  دائم تحفيز  الحوار  للعمل على تطوير  فيما    أسلوب  والمناقشة 
 تثير اهتمامهم.  قضايا معاصرةطرح من خّلل بينهم وتشجيعهم على ذلك 

البحث    يفرض علينا  للناطقين بغيرها  الوظيفي في تعليم الّلغة العربية  اعتماد المدخلفإّن  وأخيرًا   - ح
المفردات   واستثمار،  في حياته اليومّية  هاويحتاج  المتعّلمالمواقف االجتماعية التي يتعّرض لها    الدائم عن

يتّم إال باستعمالها    , فإتقان اللغة الهدف الالقاعة الدراسّيةفي  سياقها الوظيفّي  والجمل المستخدمة فيها ضمن  
 . وتطبيقها
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